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BOMBA PRIE SOVIETŲ AMBASADOS
VVASHINGTONE

KATALIKAI
PASAULY
Uždraudė Bernelių Mišias

WASHTNGTONAS. — Vakar
anksti rytą prie sovietų amba
sados Washingtone sprogo bom
ba. Sužeistų nebuvo. Valstybės
departamento a u k š t a s pareigū
n a s tuoj nuvyko p a s ambasa
dorių ir Amerikos vardu atsi
prašė. Karingųjų žydų organi
zacija paskambino policijai i r
prisipažino, k a d t a i jų darbas
i r kerštas už žydų persekiojimus
Rusijoje.
Papildomai pranešama, kad
bomba sprogo prie sovietų am
basados kultūros namų, kieme,
ramioj rezidencinėj 18 gatvėj.
Po
pusvalandžio
Assocrated
P r e s s žinių agentūron paskam
binusi moteris, pranešusi apie
sprogimą, pridėjo karingųjų žy
dų frazę: "Never again!"
Policija sako, kad bomba su
gadino metalines duris ir iš
byrėjo kiek langų. Vienas ma
ž a s vaikas iškriko i š lovelės.
Šiaip ki^ų nuostolių nepadary
t a . Vienas t o namo gyventojas
pasakė, kad prieš p a t sprogimą
jis girdėjęs, jog alėja pro tą
vietą tik ką buvo pravažiavęs

Bomb onešis
l ežerą
CHARLEVODC, Mich. — Bom
bonešis B - 52 s u 9 asmenų įgu
la |krito į Michigano ežerą. Vi
si žmonės žuvo. R. Pucinski,
kongresmanas iš Chicagos, su
sirūpino, ar t a m bombonešy ne
buvo vandenilio bombos. Porą
k a r t ų y r a atsitikę, k a d su nu
kritusiais bombonešiais tokios
bombos buvo. Kai 1966 m. nu
krito netoli Ispanijos į Vidurže
mio jūrą, reikėjo 80 dienų dar
bo, kol bombą narai vandeny
surado. T a s kainavo Amerikai
5 milijonus dolerių.

sunkvežimis.
ėmė rėkti; "Kaip t a u patiktų,
Iš oficialių asmenų buvo pa jei ir mes panašiai p r a d ė t u m ė m
reikšta, kad po šito incidento jlgtis su amerikiečiais, kap siosovietų pastatai Washingtone "įistai žydai elgiasi su mūsų dipir New Yorke bus geriau sau 'amatais A m e r i k o j ? " Tai b u v o
gomi.
pirmas atvejis, kad amerikietis
Maskvoje buvo fiziniai užgau
tas. Tas diplomatas buvo a n t 
rasis sekretorius R. M a r k P a l mer, kai s u žmona buvo išėjęs
iš Taganka t e a t r o ir sėdo į a u 
tomobilį. Palmer t a č i a u y r a di
MASKVA. — Amerikos am delis diplomatas ir visą inciden
basada Maskvoje pasiskundė, tą pavertė juokais, p a s a k ę s są
kad vienam amerikiečiui diplo mojų ir paspaudęs storžieviams
matui prie t e a t r o t r y s rusai pa rankas. Tie irgi sumišo i r n e 
griebė už apsiausto atlapų i r žinojo, ką daryti.

Diplomatų
užgauliojimas

Maldininkai Betliejuje
Betliejus. — Kristaus gimimo
šventovėje Betliejuje apie 30,000
maldininkų iš viso pasaulio kraš
tų Kalėdų naktį dalyvavo šven
tose Mišiose, kurias aukojo nauja
sis Jeruzalės katalikų patriarchas
Beltritti. Iškilmėse dalyvavo taip
pat Izraelio valdžios delegacija ir
įvairių tautų diplomatiniai ats
tovai.
Ankstyvoji žiema aaiškin gose Neries pakrantėse
Ekumeninis šv. Raštas

Dviguba Maskvos moralė
VELNIUS. — Vienu i r t u o
pačiu metu vyko du teismai:
Ispanijoj šešiolikos baskų, ku
rie nužudė policijos viršininką,
sprogdino bombas, ir Leningra
de 11 žydų, kurie nieko nebuvo
padarę, tik pakaltinti, kad mė
gino pagrobti lėktuvą. Juos,
kaip žinome, suėmė d a r lauke,
neįlipus net į lėktuvą. Veik t u o
pačiu metu ir vienam, ir kitam
teisme buvo mirties sprendimų.
Vilniaus Tiesa, paskelbus Ispa
nijos teismo sprendimą, rėkė,
jogi'tai didžiausias barbarizmas,
antraštėse r a š ė apie masių pa
sipiktinimą,
skelbė telegramų
turinį viso pasaulio vadams i r
t. t .

Kai buvo paskelbtas mirties
sprendimas Leningrade žydams,
ton pati Tiesa (sausio 1) r a š ė :
"Pelnyta bausmė. Nusikaltimo
organizatoriai kūrė nusikalsta
mą grupę ir rengėsi plėšikiškai
p a g r o b i lėktuvą, kuriuo keti
no, išduodami Tėvynę, perskris
ti j užsieni. Sumanytą nusikalti
mą sužlugdė Tarybų Sąjungos
PARYŽIUS. — J a u suėjo dve valstybinio saugumo organai
ji metai, kai prasidėjo taikos aerouoste r>rie Leningrado, prieš
derybos Paryžiuje, b e t pažangos lėktuvui išskrendant. Leningra
nei už centą. Tą pripažino h*
komunistų delegatai.

Nuodų
prekiautojai

Praha. — Kaip praneša lais
vojo pasaulio spauda, Čekoslova
kijos valdžios patvarkymu, viso
se Prahos katalikų
bažnyčiose
Kalėdų naktį buvo uždraustos pa
maldos ir neleista aukoti Kalėdų
nakties šventąsias Mišias.

Bus daugiau
kareivių

do miesto teismo baudžiamųjų
bylų kolegija, pripažinusi, j o g
, teisiamųjų kaltė įrodyta, y p a č
pavojingus valstybei organiza
torius Dymšicą i r Kuznecovą
nuteisė mirti. Kiti teisiamieji
nuteisti įvairų laiką laisvės a t ė 
mimu
Kiek bolševikinėj sistemoj y ra lygybės i r vilniškėj T i e s o j
yra tiesos, nereikia aiškinti. D v i
gubas m a t a s , dviguba moralė.

Liaudies teismai
Čilėje

Kerštas
giminėms
P R A H A . — Čekoslovakijos
komunistinė vyriausybė, keršy
dama pabėgėliams, pasitrauku
siems po 1968 metų rusų inva
zijos, paskelbė, kad visi nenorį
grįžti b u s a p d ė t i tam tikrais
mokesčiais, kurie sieks nuo 100
iki 140 dc'.erių. Savaime supran
tama, niekas i š laisvojo pasau
lio tų mokesčių į Prahą nesius,
tai gerai žino įr^-^t^p,komunis
tai, už tai skelbia, kad "už ne
galinčius arba nenorinčius su
mokėti turės tai padaryti jų
giminės, likę krašte". Mokestis,
komunistų žodžiais, y r a tik maI žas atlyginimas valstybei skoI los už jų "užauginirną ir išmoks
I linimą". Jie dirbdami savo tė
vynėje bū'ų t ą skolą atsilygi
nę.

SANTTAGO. — Čilė panašiai,
kaip y r a Kuboje, steigia visą
eilę "liaudies" teismų. Teismų
uždavinys bus s p r ę s t i m a ž a s ,
kaimynų nesutikimų __bylas, šei
mos problemas, vaikų r i k s m u s
gatvėse, girtuoklių išdaigas. J i e
Dauguma pabėgėlių, nenorė
turės nedaug galios: papeikimą,
bet jei norės nusikaltėlį į kalė dami, kad jų giminės nukentė
jimą uždaryti, t u r ė s perduoti tų, t u o s pinigus siųs. T a i naaujas barbariškas būdas traukti
by'.ą aukštesniam teismui.
dolerius ir kitokią užsienio va
WASHINGTONAS. — P r a ė  liutą.
jusių metų gruodžio mėnesį b e 
darbių skaičius Amerikoje p a 
kilo iki 6 % . Tai didžiausias
skaičius nuo 1951 metų
irgi
gruodžio mėnesio.

WASHJNGTONAS. — P r a ė 
jusiais metais Amerikoje n u s i 
kaltimų skaičius pakilo 1 0 % ,
tačiau t u o pačiu m e t u nusikalti
BONNA. — 1972 metais Va mų skaičius kariuomenėje p a 
karų Vokietijoj karinė t a r n y b a šoko net 2 4 % .
bus sutrumpinta iš 18 mėnesių
TOKIJO. — Komunistinė Ki
į 15. Tačiau kariuomenės skai
čius dėl to nesumažės, bus dau nija pakaltino Ameriką, kad j o s
giau imama vyrų i r trumpiau lėktuvai skrido į Yinan provin
tarnaus. Pasirodo, k a d tik 50 ciją ir vienas lėktuvas virš H u i procentų, tinkamų kariuomenei, ša salos. Tai buvo j a u 479 p a 
tą tarnybą atlieka Bus daugiau žeidimas Kinijos teritorijos, sa
ko Kinijos žinių agentūra.
parengtų karių atsargoj.

Kambodijos
padėtis sunki

Sausio 9: šv. Julijonas, šv.
Marcijona, Algis, Gabija.
Sausio 10: K r i s t a u s Krikšto
šventė, šv. Vilimas, šv. Juta,
Gražulis, Ragailė.
Sausio 1 1 : šv. Higinas, šv.
Fidelmija, Audris, Girtė.
Saulė teka 7:17, leidžias 4:37.
Chicagoj I r apylinkėse: ap-

PHNOM P E N H . — Kambo
dijos padėtis fronte y r a sunki.
Daug k a r t ų komunistai buvo
a t k i r t ę visus kelius iš sostinės
į provinciją. D a b a r vėl praneša
ma, k a d kelias į uostą perkirs
tas. Sostinė labiausiai kenčia
dėl gazotino trūkumo. Vyriau
sybė pranešė ,kad b u s nacio
nalizuodamas elektros teikimas,
tam tikrom valandom srovės
iš viso nebus.
Amerikiečiai sako, k a d gazo
liną i r kitas gyvybiniai svar
bias prekes į Phnom Penh jie
pristatys oro keliu i š Pietų
Vietnamo. B u s antras -oro til
tas, kaip kadaise Berlyne.
B O N N A Sovietų ambasados
V. Vokietijoje pirmasis sekre
torius Borovvinski buvo pagau
tas kaip šnipas, jam norint iš
gauti nedidelę kariuomenės ra
ketą. Bonnos vyriausybė liepė
išvažiuoti.

SNOW

KAIRAS. — Sausio 20 d. bus
Egipto, Libijos, Sudano ir Siri
jos valstybių vadų konferenci
ja. Kaip žinome, tie keturi kraš
tai ketina sudaryti valstybių
sąjungą.

N E W YORK. — Maruanos
prekiautojai narkotikus į Ame
riką mėgina jšmugeliuoti tokiu
būdu: atplaukę į uostą, plasti
kinį maišą s u m a r u a n a įmeta
į vandenį i r pasitraukia iš tos
vietos. Paskui naktį narai at
plaukia ir leidžiasi į dugną ieš
koti. Policija tačiau tai jau žino.

ORAS

KALENDORIŲ*
siniaukę ir šilčiau, temperatūra
apie 30 laipsnių, galimas ir snie
gas.
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Neseniai praūžusios smego audros vaizdas Chicagoje.

PAVTA. — Italijos P o lygu
moje trečiadienį septynis kartus
sudrebėjo žemė. Apie nuostolius
nepranešama.

Paryžius. — Daugiau negu
šimtas Prancūzijos katalikų, or
todoksų ir protestantų
švento
Rašto žinovų — specialistų, pa
siskirstę atskiromis grupėmis, uo
i valandą, ambasadorius Godfrey liai dirba prie šventojo Raš
i Jackson s u šoferiu ir dviem sau- to vertimo į prancūzų kalbą, ku
l gaiš a t v y k o į savo įstaigą. Ta- ris bus naudojamas bendrai vi
| da teroristai prišokę saugus i r sose katalikų, ortodoksų i r pro
šoferį primušė, o su jo automo- testantų liturginėse pamaldose.
bilium nuvažiavo į šalį. Už kelių Iki šiol jau yra išverstas visas
blokų automobilis buvo r a s t a s Naujasis Testamentas su reika
lingais įvadais i r paaiškinimais,
paliktas gatvėje.
Urugvajaus teroristai grob kuris bus išleistas ateinančiais
dami diplomatus turi p r a k t i  m* tais. Ekumeninį prancūzų šv.
kos, jiems jau ketvirtas pasi Raštą leidžia katalikų leidykla
"Editions du Cerf" ir protestan
sekęs pagrobi r Qas
tų "Aliance bibliąue universelle".

Pagrobė Britanijos ambasadorių
MONTEVIDEO. — Lotynų Am e r i k o j tai eilinis atsitikimas.
k a d Tupamaros teroristai pa
grobė Britanijos ambasadorių
Urugvajuj. Liudininkai pasako
j a , k a d dienos metu, apie 10

Gavo 10 metų
MASKVA.
— Leitenantas
Wolf Zalmanson, žydas, teis
t a s atskirai nuo kitų 11 žydų,
gavo 10 metų kalėjimo. Buvo
kaltinamas, lesei norėjo pagrob
t i lėktuvą.

Okupuotoje
Lietuvoje
VILNIUS. — Tiesoje (gruo
džio 22 d.) rašoma, kad keliauojai po provinciją labai dažnai
pasigenda
gatvių pavadinimų
tokiais šviesiais vardais, k a i p
Markso i r Engslso. Žmonės jų
vengia kaip įmanydami.
Toj pačioj Tiesoj toliau skai
tome, kad kai kuriuose kolcho
zuose laiškininkui, atnešusiam
laikraštį į namus, primokama
0.08 kapeikos. Vadinas, reikia
išnešioti šimtą laikraščių, k a d
uždirbtum aštuonias kapeikas.

VELNIUS. — Tiesa r a š o i r
rašo kiekvieną dieną apie Angelos Davis suėmimą, jos perve
žimą iš New Yorko į Californiją, būsimą teismą. Atrodo, j o g
nėra didesnės kankinės už j ą
visam pasauly.
Didžiausiomis
a n t r a š t ė m i s reikalaujama ją p a
leisri, šaukiami "liaudies mi
Gunnar Jar.ing. Jungtinių Tautų tingai", skelbiami "tarybinių
tarpininkas arabų-žydų ginčuose. mokslininkų" pareiškimai. T a 
čiau t u o pačiu nieko n e r a š o m a
nei dabar, nei kai buvo nuteisti
žydai už neįvykdytą nusikalti
mą, gi Davis teismo d a r nebu
vo, d a r ji nenuteista, o jos nu
sikaltimams yra neginčijamų
įrodymų.
VATIKANAS. — Popiežiaus
Tiesoj d a r nieko nebuvo pa
Jono XXIII Taikos premija šiais
:
rašyta,
nei vieno žodžio, apie
metais paskirta Motinai Teresei
Kudirką.
Nesurado net kaip pa
Į Boyaxiu, Gailestingųjų darbų or
aiškinti
savo
skaitytojams okudino seselių misionierių įkūrėjai.
Seselės darbuojasi daugiausia A- puotoj Lietuvoj, kurie :tą reika
zijoje, ypač tarp Indijos neturtin lą iš užsienio radijo ž .no labai
gųjų ir raupsuotųjų. Ordinas į- gerai. Keistas tylėjimas rodo
steigtas tik prieš 20 metų ir jau prisipažinimą prie savo kalčių.
turi 600 seselių.
KLAIPĖDA. — Į Klaipėdos
Premiją įteikė Paulius VI. Pre
uostą
atgabentas naujas žve
mijos dydis 25,000 dolerių. Ji duo
jybos
laivas
"Nevėžis", p a s t a 
dama kartą per tris metus la
t
y
t
a
s
Rytų
Vokietijoj.
Laivas
biausiai pasidarbavusiam ir krikš
turi
šaldytuvą
,kur
bus
galima
čioniškosios meilės parodžiusiam
laikyti 350 tonų žuvies.
asmeniui.
VILNIUS. — Vilniaus opera
Premiją gavusi seselė Teresė
pasakė, kad ją sunaudos naujam Naujųjų Metų išvakarėse s t a t ė
1250 namukų raupsuotųjų kaime- tradicija virtusią Traviatą. Kar
t u buvo paminėta operos 50 ĖL
I liui Indijoje pastatyti.

Jono XXIII
premija

Kalėdų pamaldos per televiziją
Roma. — Laisvojo pasaulio įvairių kraštų radijo ir televizijos
stotys savo programose plačiai
atžymėjo Kristaus gimimo šven
tę Austrijos, Italijos, Ispanijos,
Prancūzijos, Vakarų Vokietijos
ir kitų kraštų stotys tiesioginiai
perdavė popiežiaus ir vyskupų
aukojamas Kalėdų nakties pamal
das. Net komunistų valdomų
kraštų tikintieji galėjo sekti šias
pamaldas arba klausyti kaip Len
kijoje, Jugoslavijoje ir kitur per
duodamas religinės muzikos i r
giesmių transliacijas.
Deja, Lietuvos katalikai tos
progos neturėjo.
Vyskupų sinodas
Vatikanas. — Paulius VI spe
cialiu raštu pasaulio vyskupams
paskelbė, kad ateinančių metų
rugsėjo 30 dieną Vatikane šau
kiamas II-sis pasaulio vyskupų si
nodas, kuriame bus svarstomos
pagrindinės dvi temos, būtent
kunigiškoji tarnyba ir teisingu
mas pasaulyje. Kiekvieno krašto
vyskupai raginami iš anksto iš
rinkti savo atstovus. Be to. Sino
de dalyvaus įvairių vienuolynų
ir Romos kurijos atstovai.
New York. — Kai artėjo Pau
liaus VI paskelbta pasaulinė tai
kos diena Naujuose Metuose, at
sišaukimą į viso pasaulio jauni
mą paskelbė šiemet Nobelio tai
kos premiją
gavęs Amerikos
mokslininkas— ekonomistas Norman Borlaug. Savo atsišaukime
jis kviečia viso pasaulio jaunimą
aktyviai įsijungti į kovą prieš al
kį pasaulyje, kad tuo keliu būtų
greičiau įgyvendinta tikroji tai
ka. Taip pat Nobelio taikos pre
mijos laimėtojas kreipiasi ir į vi
so pasaulio kraštų vyriausybes,
kviesdamas padidinti įnašus ūki
niai besivystantiems kraštams pa
dėti.
Vatikanas. — Popiežius Pau
lius VI vasario 1 dieną oficialio
je audiencijoje priims Suomijos
respublikos prezidentą U r h o Kekkončft.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1971 m. sausio mėn. 9 d.

Deja, neišlaikė stovyklos priespaudų.. Dabar guli palaidotas]
Lenkijoje, kur lietuviai planuoja
atnaujinti jo kapą.
Buvęs kuopos globėjas advoka
tas Povilas Žumbakis toliau trum
pai perdavė informacijas liečian
čias Simo Kudirkos reikalą.

Redaguoja MARIJA SMILGAITE. Medžiaga siųsti antrašo.- "B Ateitininku
Gyvenimo", 5514 a Oakley Ave^ Chkago, Illinois 60636?

Td. 925-9062

ŽIEMOS KURSAT DAINAVOJF

Toliau pirm. Daina Danilevi
čiūtė pranešė apie kursus Daina
voje ir planuotą kalėdojimą kū
čių vakarą.
Pasibaigus oficialiai susirinki
mo daliai, šokom, dainavom ir
vaišinomės. Linsmai išsiskirstėm
namo...
•M
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• RedaKcija dirba kasdien
• Redakcija straipsnius tai
8:30 — 4:30, šeštadieniais
50 savo nuožiūra. Nesunau
8:30 — 12:30.
dotų straipsnių nesaugo, juos
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų
• Administracija dirba kas
turinį neatsako. Skelbimų
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
Kainos prisiunčiamos gavus
niais — 8:30 — 12:00.
prašymus.

Emilija Pakštaitė
Dariaus Girėno liet. ni-los Kalėdų eglutės vaizdelis.
sijusį" darbą atliko centro valdy Snaigių šaly.
Stebint sendraugio akimis
Nuojtr. Algirdo Grigaičio
bos nariai kanadiškiai — Euge
PAMALDOS IR FILMAS
Jau nežinau kelinti metai or nijus Girdauskas, Almis Kuolas,
ganizuojami moksleivių
atei Algis Čepas, Romas Puteris, Vai
* LIPNIŪMEČIU
kalba lietuviškai, lyg būtų atpra- j
Sausio 22 d. Chicagos sendrau
tininkų žiemos kursai Dainavo da Kupravičiūtė, Ramunė U l tę ta kalba kalbėti. Gal būt, dėl
SUSIRINKIMAS
gių
susirinkimas; T v. v-, pamal
je* Organizuojami jie ir kitur — baitė, kuriems d a r talkino stud.
to, kad per savaitę nekalbėjo lie
dos
už a a. prel. M. Krupavičių,
Putname, Califomijoj, tačiau a- Daina Kojelytė, Danguolė Ston
mažesnius vamzdelius, kuriuose
tuviškai. O turėtų
juk būti
Kun.
Alfonso
Lipniūno
moksTėvų
Jėzuitų koplyčioje, 8 v. v. Šaldomi saules spinduliai jau nebeverda. Iš čia skiedinys ei
pie kitus nedaug kas šio įsašinįo &ūtė, Antanas Razgaitis. M a n ne
na į tam tikrą tuštumą, kur stai
autoriui žinoma. Daugelis nuūsų teko arčiau pažinti buvusių cent priešingai. T a d ar neorganizuoti- leivių ateitininkų kuopos- susirin- filmas "Dvylika" Jaunimo cent
ni
vien
tik
lietuvių
kalbos
vartokima
įvyko
gruodžio
12
&
6
v.v.
re*
S
L'gi šiol buvo žinoma, kad sau ga išga uoja. Del garavhno labai
ir apie bet kuriuos tos rūšies kur ro, valdybų, bet šitoji paliko kuo
padidėjęs amenijos kiekis staiga
§ į a m susirinkimui pirmininGegužės 2 d. Chicagos ateiti lė tik šviesą ir šilumą duoda. Ta atšąla, šioje tuitumoje dujos pagsus nedaug ką težino. O žinoti maloniausius įspūdžius. Visi jie jimo pasitobulinimo kursai, kurį
čiau mokslininkų tyrinėtojų yra
Pranas ninkų Šeimos šventė:
reikėtų, nes tai labai svarbi m ū  gražiai kalba lietuviškai, visi to būtų per visą savaitę kalbama,' kauxi buvo pakviestas
išrastas būdas, kad saulė tarnau lemžia šilumą laukan, o amoniskaitoma,
deklamuojama,
vaidij
Pranckevičius,
o
sekretoriauti
sų jaunimo auklėjimo institucija kie rimti, rūpestingi, tvarkingi,
tų
ir šaldymui. Pro tam tikrus jos pagamintas šaltis naudojacnas
narna, dainuojama tik lietuvis- j Angelė Kazlauskaitė.
stiklus saulės spinduliai lūžta b šaldymui. Po to amonija vel jun
šios
Tie kursai paprastai trunka sa ypač pats pirmininkas, kuris vis k a i Šio rašinio autorius
AŠARINĖS DUJOS
liečia ištisą sistemą žieduotų vamz giama su vandeniu ir kartoja sa
Susirinkimo pagrindinė tema
i. Mšfens
vaitę laiko. Per tiek laiko, rodos, kam vadovavo kursams besiruo žiemos kursuose paklausė, kiek
džių, kuriais teka vanduo su amo vo veiksmą iš naujo.
Ašarinių dujų y r a virš 20 rū rujos dujomis. Saules šiluma už
nedaug ką galima padaryti, o pa šiant ir pačiuose kursuose. Tai klausytojų atvažiuotų į kursus, buvo p. Naručio paskaita, lie
daroma vis dėlto labai
daug. šaunaus organizacijos vadovo ti kuriuose būtų kalbama tik lietu čianti mus, lipniūniečius, ypatin šių. Ašarinėmis vadinama toctei, virinama dujinė amonija. Verdan
Kursų dalyviai kasdien turi p o pas. Nemažai darbo turėjo ir ki viškai. Iš 35-ių grupėje 15 atsa gai artimai. Jis kalbėjo apie savo kad jos skleisdamosi sukelia tis skiedinys savo jėga pereina į
Business DIrectory
kė, kad važiuotų. T a i , sakytume, kontaktą su kun. Lipniūnu. P. ašarojimą tik t u o atveju, kai
5-6 pamokas arba pašnekesius. ti,— perrašinėti, multiplikuoti
pamokų
konspektus,
supirkinė
Naručiui
dar
būnant
gimnazis
jau nemažas skaičius. Todėl a r
Taigi per penkias dienas susida
ACTION AUTOMATIC
jų ore mažai. N u o didesni© kie IHHHtHHHffitmilIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIMIlII
ti
stovyklai
maistą
ir
kt.
Darbo
nevertėtų apie tokius kursus pa t u , jau Lipniūnas buvo kunigas. kio įvyksta bendras kūno a p ro apie 30 pamokų. T a i y r a jau
TRANSMISSfONS
KELIONĖS Į UETUVĄ
daug, matuojant vien skaičiais, j buvo d a u g Nors visi jie labai galvoti? O jei n e apie tokius, tai Antrą kartą su Lipniūnu teko su nuodijimas. Kai k a m gali kilti
\ u t o m a t i c transmission-.. Ali seassidurti nacių kacete Stutthofe,
1
ons eliniate oootrol. Repair service
Tačiau esmė ne kiekiuose. Kursų Į ]*««* K pirmą- kartą centro vai- apie įprastinius, kuriuose betgi
IR IŠ LIETUVOS
Vokietijoje. Nežiūrint ilgų bei mintis, k a d ašarinių dujii varto
— a l l triakes.
anglų
kalbos
vartojimas
būtų
ridirbo
dybose
pareigose,
programa ruošiama iš
anksto,
tačiau
jimas — žmoniškas ginklas. Ta
vargingų
valandų,
Lipniūnas
n
e
Jeig^i šiais 1971 m e t a i s rengiatš? 4300 W. 63rd St., Chicago, HL
sistemingai, pagal t a m tikrą pla taip sėkmingai, tartum būtų to- i bojamas gal tik miegamaisiais
j Lietuvą a r b a iškviesti iš
čiau taip nėra. Ašarinės dujos važiuoti
PHON'E — 7S5-4SS6
Lietuvos savo. gimines, t a i jau m e t a s
na. Kiekvienas kursų dalyvis iįje srityje kokie prityrę sendrau- kambariais! Viešai, tai"yra, dar-1 gailėjo nei poilsio, nei paguodos
iŠ
anksto
užsisakyti
vietas,
nes
vėliau
bo metu, prie stalo ir vakarinių i žodžių t"**™- S u šypsniu klausė kartais sukelia akių uždegimą jų tikrai p r i t r u k s .
rankas gauna paruoštus visų p a - giai
• Vladas R a s č i a u s k a s p i:r m a s pradėjo
programų metu turėtų būti ver-1 išpažmčnj iki vėlyvos
nakties, ir gali n u o to žmogus apakti. organizuoti
mokų skriptus, kuriuos
paskui
keliones J L etuvą ir j a u A. STANDAKD HEATING AND
Pačių kursų klausytojų buvo
nuvežė" virš 20 gruntu. Ateinančią va
AEB C0NMTI0NIN6
lektoriai plačiau paaiškina, ko apie 90 šaunių jaunuolių. Gaila čiamasi vien lietuvių kalba Ne
s a r ą jis organizuoja n e t d ekskursijas.
J o vadovaujamoje įstaigoje dabar dir VALYMO IR TAISYMO DARBAI
mentuoja. Patys kursantai, susi tik, kad berniukų perpus mažiau svarbu, kiek kas jos moka.
bi', dvi lietuvaites — J o ^ p h f n e Mile- 24 vai. patarnavimas skubumo atrinkę būreliais, tas pamokas d a r nei mergaičių. Kadangi jie turi
riūtft ir L a ' m a Luneckiene. Nedels v5ju. Prekes išstatytos apžiureimui.
Kursai nėra tik pramogai i r
kite, vietų skaičius grupėse ribotas, 2426 W. 71st St., Chicago, Illinois
patys padiskutuoja.
n ? ! datų ir kitų informacijų k r e i p 
kantrybės kasdien išsėdėti po 5- nėra masinė mokykla. Geriau te
kitės- j
PHONE — 434-2072
Kas visa tai padaro? Ogi tik 6 valandas ir klausytis įvairių būnie mažesnis skaičius, bet te
vienas žmogus —
federacijos paskaitų, gal n e visada ir n e vir būnie jie naudingesni. Todėl iš
•VAI/TER
R
A
S
K
KASČIArSKA
Apylinkė prie Sturtevant y r a
Kai ŠV. A3fa.no aukštesnioji
L O O P AUTO BUYERS STEED
dvasios vadas kun. Stasys Y l a Ir
graži,
pastatai y r a pastatyti ir
mokykla
Kennebunkporte,
Mai
AMERICAN
šiems suprantamų, tai reikia da anksto galėtų būti kviečiami tik
CARS DESPERATELY!
tai jau nebe pirmi metai. Koks
"EBAVEL SEBVTCE BUREAU
ryti išvadą,, kad jei ne paskaitos. tie, kurie sutinka su nustatyto- ne, uždarė savo duris, kai kurie įruošti pranciškoniškoj, dvasioj.
Highest
CASH Prices Paid. Any
tai didelis darbas toji tik vienų
Year, Make or Model. Bring e a r
9727 So. Westem Avenue
tai kas kitas juos traukia į tuos mis sąlygomis, kurie sutiktų, kad jauni lietuviukai sugužėjo mo TėvaL kurie vedaunokyklą, dau
a n d Title. CASH Immediately.
kursų programa, galima spręsti
Chicago, Illinois 60643
kursus. Ir tas traukimas, tas no juose pagrindinė kalba būtų ta, k y t i s Pranciškoiių mokykloje giausia y r a lenkų kilmės ir labai
Open U51 11 p.m. Nightly. AU
iš to, kad, pavyzdžiui, šių m e 
d a y Sunday.
ras bent laiką praleisti tarp lie kurios norima geriau pramokti. VViseonsinė, prie Sturtevant, prielankiai žiūri j įvairių tauty
Tek
238-9787-8
tų žiemos kursų skriptai apima aC P H O X E — 427-827*
tuvių draugų i r draugių yra la Laikas bfifų pradėti mūsų jauni apie Sg mytiėS Ė&G Chicagfe i r bių reikalavimus. J i e ir j a u 
iiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii
pie 100 mašinėle rašytų pusla
niems
lenkams
parūpina
moky
7
mylios
rro>
Racine,
Wisc
r
bai teigiamai vertintinas
daly mo atlietuvinimo darbą, ir kur
pių. Kursai vedami pagal pa
Ten Pranciškonai turi bend tojus, kad i r šie gilėtų mokytis
kas. Belieka tik tokias tradicijas sai turėtų būti viena iš priemo
grindines temas — mintis, žodis,
palaikyti, na, ir kiek tai įmano nių.. Tais sumetimais reikėtų gal rabutį studentams, atvykusiems lenkų kalbos;- istorijos ir kitų
veiksmas. Šios žiemes kuisą, pa
•
juose mažinti teorinių pamokų š tolimesnių miestų i r išlaiko dalykų.
ma, tuos kursus tobulinti.
grindinė tema buvo žodis — kal
Malonu
buvo
patirti, kad jau
Ko jiems d a r trūksta? Gerai, skaičių ir pridėti praktinių kal mi prieinama kaina, mokant u ž
ba. Buvo dėstoma daugybė- klau
bos, skaitymo, rašymo ir pana pilną aukštesnį mokslą ir pra- nieji šV. Bonaventūro studentai
simų, susijusių su žodžiu ar ap kad visos pamokos dėstomos lie
drauge s u Vyskupo Brazio
šių
dalykų. Šiaip ar taip, at-kų or ryveoimą. - "
skritai su kalba. Štai dalis tų de tuviškai,, malonu, kad pietų per
ganizacija
negali
su
mase
plauk
Moksleivių
Ateitininkų kuopos
Lietuviškus
reikalus
&*nn
lai
talesnių temų: pokalbis, iškalba, traukos metu ir vakarais skamba
ti pasroviui. Reikėtų bent bandy ku dėsto dr. Ad«tfa ?~iaitis, iš nariais, Racine, Wise., dalyvau
klausa, skaityba, rašyba (rašy tik lietuviškos dainos, kad jauni
ti spirtis prieš srovę. T a i neleng Racine, Wisc. Studentams lei j a bendruose parengimuose;
mas — stilius, žurnalistika), žo- mas jų daug moka, smagu, kad
vas, kelias, bet ar būtų pateisi džiama 'ankyti dr. Palaičio litu
Kun.
Lambert
Jureczek,
džiavimas (žodžio vartojimas, jo kursų vadovai su kursantais kal
namas organizacijos
egzistavi anistikos pamokas. Šios pamo OFM. vadovauja mokyklai.
misija) ir k t
. • . ba tik lietuviškai. Visa tai girdė
mas, jei būtų
kapituliuojama, kos neprivalomos.
PE.
damas, jautiesti tartum būtum
net
nebandant
pakovoti.
Kun. YT u r i n t galvoj tai, kad kun. Y- atsidūręs Lietuvoj. Bet., iliuzijos
la nėra nei kalbininkas, nei ki dingsta, kai laisvalaikio laiku pa la padarė labai gerą pradžią, įsta =!>IIIIIIMI!l!llllllliHllllllllimillllllllllllll!IIIHIIII!llllllIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!s
tų su kalba susijusių klausimų simaišai tarp būrio kursantų i r tė l vėžes, bet tolimesniam dar
specialistas, j a m reikėjo nemažai girdi tik ar beveik tik anglų kal bui j a m reikia talkininkų. Fede
tuos klausimus pastudijuoti,, n e  bą.. Užsidaręs savo kambary, už racijos valdyba ir taryba turė-i
tų apie tai pagalvoti.
s
PRRŪOšIflMOJI MOKYKLA
§
mažai knygų pavartyti ir paskui durų koridoriuose girdi
juoką,
viską kiek galint suprantamiau kalbas bei šūkavimus —tik ang
L. D-as 1
(Kuo 9—12 klasių)
§
?•-•
surašyti. T a m reikia daug laiko liškai. Tai sudaro gana keistą,
ir energijos. O juk kiekviena žie dviprasmišką nuotaiką. Kai gir
BENDRABUČIUI •
mą b ū n a vis kita pagrindinė k u r di juos dainuojant, atrodo, kad
VADOVAUJA TfcVAI.I«AN€fcšK0NAl
sų tema. Taigi reikia ir vis n a u  tai lietuviškas jaunimas, bet kai
Pilnai Pripažinta Mokykla
jų skriptų kursams.
girdi kalbant, atrodo, kad nebetokie
Žinoma, sunku vienam žmo lietuviškas. Atrodo, kad
Sturtevant, Vflsctnšiit 53177
gui viską tobulai paruošti, o pa jaunuoliai viena koja dar stovi
(68 mylios nuo Chicagos)
kita
ruošus tobulai kursams
viską lietuvių bendruomenėj, o
perteikti, ypač kad pagal vieno jau tirpdomajame katile (melt1 TpeTr rTth^
žmogaus paruoštus skriptus turi ing pot). Tai yra aiškus ir dide
= I
dėstyti ir kiti lektoriai, kurie ar lis kursų trūkumas.
S I Pleaee send me further infonuation on S t Bonaventūre
Ar
galima
šitą
trūkumą
pa
i
§ i Preparatory School
•. _ . . . . , , . _
ba automatiškai juos skaito, ar
bandyti.
ba eina savarankišku keliu, n e  šalinti? Bent reikėtų
3 | Name
Age . . . .
daug jų tepaisydami. T a i ir su Kursai nėra vasaros stovykla, kur
3 j Atftiress
Phone
daro sunkenybę. Kai k a m susida jaunimas suvažiuoja pasilsėti, lai
Sj puikų G. E. laikrodį gausite nemokamai atidaryda
mi naują sąskaitą $500,00 arba daugiau, arba tokią
ro įspūdis, kad programa
per ką "smagiai" praleisti. I kursus
1 J City . .
State
Zip
sumą
pridėdami prie dabartinės savo sąskaitos. St.
daug teoriška. Dainavoje Šią ž e  suvažiuojama padirbėti, pasimo
Anthony
Savings turi gausų taupymo planų pasinnma buvo net mažos sendraugių kyti. Pasimokyti ko? Kadangi tai Prar.cūzijos 1971 m.
grožio Karakimą, įskaitant ir 6^
-pečiai Housing Certificate of
ociiuoi
uraae
. S
diskusijos tuo klausimu, vieniem ateitininkų kursai, tai natūralu, liene išrinkta Myriam Stocco, 21 2s ii School
Grade
Deposit, aptarnauti visus Jūsų taupymo reikalavimus.
ginant turimą programą, kitiem kad juose stengiamasi pagilinti
Tik po vieną dovaną šeknai, pasiūlymas baigsis sausio
fniimiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiHuiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiuiiuuiiiiiini.3
siūlant daugiau praktiškų daly savo ideologiją, pasimokyti orga
15 d. Dovana paštu nesiunčiama. Skambinkite arba at
—
n. i
, u i j
• i. i m • i
S Į
j , Į i, ^^«»^y—.m^r—«—JĮ«
vykite dar šiandien.
kų, Dr. Darnusis išeities siūlė ieš nizacinio veikimo, n a ir tokių <f
koti vidurio kelyje.
i .-, dalykų, kurie daugiau ar ma
w
Apie tokių kursų naudą gali žiau susiję su organizacijos ideo
ma spręsti iš to, kiek kursantai logija bei veikimu. Betgi lietu
jais patenkinti. O kad jiems kur viškumas yra vienas iš pagrindi
1. A. DVARIONAS. 12 SOKRJ RINMNYS N R, 25
,
tJLįm~«....>
$5.00
sai patinka, galima matyti iŠ to, mų at-kų principų ir jo esminį
2. A. ŠABANIAUSKAS. 12 ŠOKIIJ RINKINYS NR. 26
i
$5.00
kalbos
kad jų daiyvių skaičius ne ma bruožą sudaro hVtuvių
3. S. GRAUŽINIS. PUPljf Df5D* IR K m IŠPILDO JVMBIU DAINŲ RINK. NR. 27 .,
$5»0f
žėja, o didėja. Bet ir ne vien iš mokėjimas. Kalbos išmokstama
to sprendžiama apie naudą. Kai tik dažnai ia vartojant Lietuviš
1447 S0. 49TH C0URT
•
CICERO, HL 60650
4. LIET. KARO MOKYKLOS CHORAS. KARO MUZIEJAUS ORKESTR.. > PETRAUSKAS
vienas moksleivis, grįžęs po pir kai kalbėti jaunimui progų yra n e
PHONE: 656-6330
V. DINEIKA IR KITI IŠPILDO TVAIRHj DAINtf RINK. NR. 28
.•:..:..:..:....
$5.00
mų kursų namo, dar aerodrome per daug — šeima, organizaci
M*mb« Federal Sivings and losn Insormc* CorponHea,
5. ČIURLIONIO ANSAMRLfO ?o METU JUBILIEJINIS ALBUMAS. 28 DAINOS .... Kateitik$W.OO
pasitikusiam tėvui su entuziaz jos susirinkimai, stovyklos, kur
Washington. D.C
P.
Gribauskas,
Executiva Seeretary
mu ėmė pasakoti, kad jis dabar sai. Visos jos išnaudotinos, o y6. V. LIULEVTcrUS. LETUVRJ SVTETnviAS VOKIETIJOJE 1*5-50 M., m PUSLi » D M *
esąs visai kitas žmogus, kad jų pač kursai, kurie bent iŠ dalies
OFFICE HOURS
GYB£ NUOTRAUKŲ, GRAŽIAI JRIST*
.t
h $12J0
kuopa dabar ims visai kitaip veik turėtų būti ir lietuviu kalbos mo
Daily 9:00 to 5:00; Monday 9:00 to 8:00
7. J. VAICIONIEN& POEZIJA B Q ? B S T I S , 150 PUSL. KAEv'A
;...
tfM
ta tai kursi? teigiamas poveiki* kėjimo patobulinimo kursai Kai
Saturday 9:00 to 1:00; Wed. Clo$«d
kurie tėvai pastebi, kad iš kursų
IJUVO akn'žėzfius.
K F ^ m o ? KARVELIS. CMICAGt): ItLINCJR
*" '
%
sr'ilę vaikai t ? ? ir sunlami pa \
Visa techniškstį su VyflHft
'"-'
' * ' • . '
.»
:.J m
Įn '
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20 TREMTINIŲ SUNŲ LANKO
ŠV. BONAVENTŪRO MOKYKLĄ

1 ŠV. BONAVENTŪRO I

YOURS
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FREE!

. . . This fine Electric Clock
to remind you ičs time
to save • . •

ii

¥

NAUJOS PLOKŠTELES IR KNYGOS ILGALAIKE DOVANA
TINKA VISOMS PROGOMS

aint

tliony

laisves proveržos

PERSEKIOJIMŲ SRAUTE

LENKIJA PO SUKILIMO
Nauja vadovybe, bet seni klausimai tebelaukia sprendimo

Persekiojimai suvaržo išori
nę laisvę, bet negali pavergti
minties. THc ne visi pajėgia
savo laisvomis mmtimis prasi
veržti paviršiun, nes kiekvienam
gyvenimas yra brangus. Lais
vę labiau negu gyvenimą bran
gina tik didvyriai, pajėgią atsi
spirti prievartai, iškęsti kan
čias ir persekiojimus. Tai ma
tome net geležiniais pančiais
sukaustytoje komunistinėje Ru
sijoje, kur prievarta viešpatau
ja daugiau negu pusšimtį me
tų, tai matome ir savo paverg
toje tėvynėje net po trisdešim
ties laisvės praradimo metų.
Tačiau iš visos pavergtos tau
tos laukti tik didvyrių būtų sa
votiškas gundymas šokti nuo
kalno ir tikėtis neužsimušti.
Didvyrių atsiranda tik iš šimtų
ar tūkstančių vienas, nors tas
vienas turi daugiau reikšmės
laisvės idėjai ugdyti negu šim
tai ar tūkstančiai tylinčiųjų. Bet
tautai persekiojimuose reikia
didvyrių ir tylinčiųjų, nes išliekančiųjų skaičius taip pat turi
didele reikšmę.
Šiandien, kai tėvynėje perse
kiojamas dėl laisvos minties, dėl
sąžinės laisvės, dėl religinių įsi
tikinimų kiekvienas žmogus, rei
kia atskirti didvyrį ir tylųjį nuo
prisitaikėlio. Nereikia skubėti
pasmerkti vienus ar kelti viršūnėn kitus, kuo nors prasikišusius. Drąsa, gyvenant toli nuo
persekiotojų, nėra tikroji drąsa,
nes, pirštu rodant į drąsiuosius,
jie pasmerkiami tylėjimui ar
persekiojimams. O ten reikia
žmonių, kurie kalbėtų. Jų kal
ba skatina spirtis ir išlaikyti
bent laisvas idėjas tame jauni
me, kuris visais būdais rusina
mas ir ateistinamas. O tai pri
klauso prie tautos išsilaikymo.
Religinių įsitikinimų slopini
mas ir labai primityvus ateiz
mo skelbimas, auklėjimo prie
varta pavergtoje Lietuvoje turi
tikslą sugniuždyti tautinę ir
dvasinę atsparą. I r tai jau da
roma dvidešimt penkerius me
tus, nors ir po tiek metų dar
vis stokojama pasitikėjimo, nes
ir dabar dar vis įtaigojama,
'kaip "perauklėti mokinius, esančius religinių prietarų įta
koje"' (Komunistas, n. 10, 1970).
Mokytojams primenama: "Aukš
tųjų mokyklų uždavinys — ug
dyti aktyvius ateistinės minties
skleidėjus. Ateistų klubai, ateis
tinės tarybos, kursiniai ir dip
lominiai darbai, seminarai, s+udentų konferencijos, sąskrydžiai
— tokios aukštosiose mokyklo
se praktikuojamos ateistinės
darbo formos" (t. p.). Taigi
ateizmo brukimas yra visų mo
kyklų tikslas, o t o tikslo reikia
siekti, kad kartais jaunimo gal
vose neatsirastų tokių idėjų,
kaip sąžinės laisvė, žmogaus
vertės supratimas, tautinio sa
vitumo mintis.
Yra žinoma, kad net pradžios
mokyklos vaikai apklausinėja
mi, ar jie praktikuoja namuose
religiją,, ar jų tėvai turi kokių
religinių ženklų, ar tėvai nemo

ko jų melstis, ar nekalba apie
Dievą ir kitas religines verty
bes. Pirmenybė duodama to
kiems moksleiviams, kurie pra
sikiša savo antireligine veikla,
nors tai išeitų iš vaikiško ne
subrendimo ar išdykumo, ku
rie ateistiniam m-.iziejui atneša
kokį religinį daiktą ^r spaus
dini. Ir priešingai — persekio-.
jami mokykloje tokie, apie ku
riuos sužinoma kad jie bent
kiek praktikuoja savo religiją.
Baudžiami tėvai, kurie pamoko
religinių tiesų, ir persekiojami
tie, kurie jaunuolius paruošia
religinei praktikai, pvz. pirma
jai komunijai.
Taigi kalbos apie religijos ar
iš viso apie laisvę yra tik sve
tur gyvenančiųjų akims dumti
ir jiems nuo antrojo komunis
tinio gyvenimo nukreipti. Su
liūdesiu turime pripažinti, kad
ne vienas, laisvėje gyvendamas,
nesugeba atskirti tiesos nuo
melo ir propagandos nuo tik
rosios laisvės..
Persekiojimų sraute, kuris
bent išorėj tai griežtėja, tai
laisvėja, suriku atskirti, kas iš
tikrųjų yra tikrasis didvyris ir
kas tik tylusis kovotojas už
laisvą mintį- Juo labiau nega
lima smerkti ar didvyriais skelb
ti tokius, kurie jau išaugo ir
subrendo persekiojimų laikotar
pyje, nes jų vienas ar kitas pa
sisakymas už laisvę nėra tikrojo
jų nusistatymo apraiška. Jie vi
si jau yra išmokę tylėti, nors
nuo tylėiimo prievartos dantys
lūžta. Bet taip pat negalima jų
nė provokuoti, kad jie ne laiku
pradėtų kovą, kurią tikrai pra
laimėtų dėl priešo skaičiaus per
svaros. Reikia tik be jokių nuo
laidų skelbti kovą okupantui ir
tikrajam persekiotojui, kuris
nieko nesigaili okupacijai įtei
sinti ir pasaulio sąžinei nutil
dyti.
Pavergta tauta turi savo ke
lią — kietą, neatlaidų ir labai
painų. Išeivija gali pasidžiaugti
pavergtųjų laimėjimais, pasiek
tais didelėmis pastangomis, bet
negali dėl supratimo stokos ar
sentimentais atremtos nostalgi
jos statyti pavojun ten pasili
kusių giminių bei laisvės troš
kimais pasireiškiančių brolių.
Pavergtoje Lietuvoje lankyma
sis tokių, kurių profesiniai ar
pašaukimo broliai nuolat nieki
nami ir persekiojami, yra jų
viešas išdavimas ir jų kančių
suniekinimas, nes tuo prisideda
ma prie komunistinės propagan
dos.
Persekiojimų akivaizdoje rei
kia permąstyti savo santykius
su pavergtais tautiečiais, kad
jiems padėtume, o ne pakenk
tume. Dar labiau reikia peržiū
rėti savo santykius su komu
nistiniu okupantu, kuriam nuo
laidų negali būti. Persekiojimais
užgniaužimas minties laisvės
šiandien yra skaudžiausia naš
t a pavergtoje tėvynėje. Ją rei
kia lengvinti be pavojaus siųs
ti mirtin tikruosius tautos did
vyrius.
Pr. Gr.

Spaudoj ir gyvenime
POGRINDŽIO B A Ž N Y Č I O S
SOVIETUOSE
Vietomis ir dabar Sovietų Są
jungoje Bažnyčia gyvena kata
kombų dienas. Norvegų laikraš
tis "Vart Land" įsidėjo straipsnį
apie vienos bažnyčios (Pentekostų) vargus Sovietuose. Jų švento
vę Leningrade užėmė policija ir
dėl to sekmadieniais pamaldoms
jie renkasi privačiuose namuose.
Čia juos aplankė laikraščio kores
pondentas. Pamatė, kad jie renka
si skurdžiame bute, kur nuo sie
nų atsilupę popieriai, kur šaltas
vėjas pučia pro lango plyšius. Ir
čia policija juos tarpais užtinka,
užtat jie renkasi kartais net miš
kuose, nusigabendami ir savo Šv.
Raštus.
Korespondentui lankantis, na
mu savininkas Paavo Lukas, 43

Lenkijos ir Federalinės Vo
kietijos sutartį pasirašius lai
kai, svajojantys apie laisvę kraš
te, kalbėjo- sutartis sudarė są
lygas "V. 3oriulkai ilgai likti
valdžioje. Darbininkų riaušės
ir streikai vertė ieškoti atleidi
mo aįšm ir jie buvo rasti W.
Gomu&a ir jo bendua buvo pri
versti pasitraukti. Vadinamas
valstybės prezidentas Marian
Spychalski net į seimą neatvy
ko trumpos kalbos pasakyti ir
pasitraukimo priešastį paaiš
kinti. Ministeris pinnininkas Jozef Cyrankiewiczrus aiškinosi
dėl padarytų klaidų. Jis paskir
tas valstybės prezidentu, kuris
neturi įtakos ir galios.
Partijos generaliniu sekreto
rium išrinktas Maskvai palan
kus Edward Gierekas. Mkiisteriu pirmininku paskirtas P. Jaroszewiczius, Sovietų šaKninkas,
išrinktas į politinį biurą.
M. Moczaras, seniai ieškojęs
progos iškilti, buvęs Gomulkos
priešas, tautinių partizanų va
das, mėgstantis degtinę ir bo
hemą, išrinktas politinio biuro
nariu Pob'tiniame biure svar
biausią žodį turės Gierekas,
Moczaras ir jauniausias jo na
rys Kociolekas.
Raminimas ir dovanos
Naujoji Lenkijos vadovybė
bandė įsiteikti Sovietams, žadė
jo gerus santykius palaikyti su
katalikų Bažnyčia, piršo bičiu
lystę tautiškai nusiteikusiems
lenkams, ramino jau aprimu
sius darbininkus, nors kai kur
jie streikavo, piršo bičiulystę
tautiniam lenkų sparnui, ūki
ninkams ir bandė kelti jaunimo
nuotaikas.
EL Gierekas pažadėjo, kad ateinantis penkmečio planas bū
siąs .peržiūrėtas ir daromos ūkinės reformos. 175 miL dol.
(slaptų) bažnyčių. Tas pats ir ki
tur. Krikščionys laiškais praneša
vieni kitiems, jeigu kas įkalina
mas. Beveik visada kas nors yra
kalėjime dėl evangelijos. Paklaus
tas, kodėl jie nesiregistruoja, o
veikia slaptai, paaiškino,
kad
taip daryti verčia krašto įstaty
mai, kurie neleidžia skelbti evan
gelijos visiems, neleidžia mokyti
vaikų, jaunesnių kaip 18
m.
amžiaus.
Jiems bekalbant ir vėl įsibrovė
policija ir areštavo apie 50 mal
dai susirinkusių. Korespondentas
patyrė, kad viena moteris į šį ti
kinčiųjų susirinkimą buvo atvy
kusi iš už 400 kilometrų. Čia
buvo jauna, graži moteris, kuri
buvo nušalinta nuo medicinos
studijų už tai, kad tapo aktyvi
krikščionė. Laikraščio korespon
dentas straipsnį baigia pareiški
mu, kad tai buvo didingiausias
žmonių susibūrimas, kurį
tik
jam teko matyti.
J. Žvilb.

GEDIMINAS GALVA
fondas tarnausiąs žemesniems
atlyginimams pakelti. Pakeltos
kainos paliekamos bent dvejiem
metam. Prieš šventes darbinin
kams dovanota citrinų ir apelsi
nų
Neramumai baigėsi. Naujoji
vadovybė žadėjo ištirti nera! mumų priežastis. Ir šį kartą,
kaip ir 1956 m. neramumams
praėjus tylima apie riaušių pra
dininkų nubaudimą.
Naujasis pantijos sekretorius
Edward Gierekas. 58 metų
amžiaus, 1923 m. drauge su mo
tina, kai tėvas mirė minai spro
gus, išvyko į Prancūziją. Porą
metų dirbo žemės ūkyje, o su
laukęs 13 metų amžiaus, jau
dirbo Laforest (Pas-de-Calais)
anglies kasykloje. Jis priklausė
darbininkų sąjungai ir prancū
zų komunistų partijai. 16 Pran
cūzijos ištremtas grįžo į Lenki
ją Atlikęs karinę prievolę vėl
išvyko į Belgiją, dalyvavo po
grindžio veikloje ir vadovavo
lenkams komunistams. Tik 1948
m. grįžęs į Lenkiją ėmė staiga
kilti partijos pakopomis. 1951
metais paskirtas Katovicų vai
vadijos partijos sekretoriumi,
netrukus sunkiosios pramonės
vadovu, partijos sekretorium
Silezijoje ir 1956 m. politinio
biuro nariu. W. Gomulkai 1956
metais iškilus, jis buvo iš poli
tinio biuro pašalintas, bet 1959
metais vėl buvo jo nariu ir partijfos generalinio sekretoriaus
rėmėju.
Jis tžk vėliau, namuose mo
kydamasis, studijavo Krokuvos
kasyklų mokykloje ir gavo dip
lomuoto inžinieriaus pažymėji
mą.
E. Gierekas pasižymėjo ad
ministratoriaus sugebėjimais. Jį
galima vadinti
praktiškosios
veiklos žmogumi, pažįstančiu
darbininkų sąlygas ir jų nuo
taikas.

kų laužyti studentų kaulus, bet
1968 m. gruodžio mėn. įvyku
siame penktajame partijos su
važiavime visomis priemonėmis
rėmė Maskvos pastangas ginti
W. Gomulką ir palikti partijos
generalinio sekretoriaus parei
gose.
Sunkus palikimas
Naujiems Lenkijos vadovams
bus sunku suderinti priešingy
bes: lenkų tautinius polėkius ir
Lenkijos paklusnumą Maskvai.
Lenkija norėtų kuo greičiausia
užgirti sutartį su Federalinė
Vokietija, tačiau vokiečių ži
novų išvykimas į Vokietiją vers
vilkinti jos įgyvendinimą. Len
kai nori plėsti prekybinius san
tykius, bet vengia leisti Lenki
jos vokiečiams išvykti.
Naujoji vadovybė, bent Gie
rekas, siektų kairesnio posūkio,
jei jo pastangos neatsidauš j
laisvo ūkio šalininkus, o ypač
ūkininkus.
Gomulkos ir kardinolo Wiszrnskio bendravimas toli nebu
vo sklandus. Naujasis ministeris
pirmininkas kalbėjo apie gerus
santykius su katalikų Bažny
čia, tačiau jų neparyškino. Par
tija žada ne iš geros valios san
tykius gerinti, nes 9 5 ^ gyven
tojų krikštyti katalikais, o jų
žymi dalis svajoja apie nepri
klausomą Lenkiją.
Jei naujajai Lenkijos vado
vybei pavyks pakenčiamai bent
ūkinius klausimus išspręsti, ki
tas žaizdas, jei joms gydyti ne
suras vaistų, lenkai bent laiki-

BimtUt valandėlti

T R Y S KARALIAI
ISTORINĖJE ŠVIESOJE
Jėzui gimus Judo Betlieju
je karaliaus Erodo dienomis,
išminčiai iš Rytų atėjo į Je
ruzalę ir sakė: Kur yra gimusis žydų karalius? Nes
mes matėm jo žvaigždę Ry
tuose ir atėjom jo pagarbin
ti. Tai išgirdęs, karalius Ero
das nusigando, o drauge su
juo ir visa Jeruzalė. Jis su
sirinko visus tautos vyriau
sius kunigus ir Rašto žino
vus ir teiravosi jų, kur Kris
tus turėjęs gimti. Jie jam at
sakė: Judo Betliejuje, nes
taip pranašo parašyta: Ir tu,
Betliejau, Judo žeme, nieku
būdu neesi mažiausia tarp
pirmųjų Judo vietų; nes &
tavęs kils vardas, kuris val
dys mano tautą, Izraelį (Ma
to 2 , 1 - 6 ) .
Be dangiškųjų pasiuntinių,
Lukas yra pasakojęs mums apie labai paprastus žmones, su
tikusius naujagimį Mesiją —
apie piemenis iš tyrų ir porą
miesto senių (Simeoną ir Oną).
Matas nieko nesako apie šiuos,
bet užtat jis pristato tokius
asmenis, kurie yra ne tik žy
mūs, bet, priedo — jie yra ne
izraelitai, o pasibaisėtini "gojim". Jei Lukas būtų mums pa
pasakojęs šį naują dalyką, sanai bus priversti pakęsti. Aiš
ku, kad ji ilgai negalės pasi
kliauti dovanomis ir neįtikinan
čiais raminimais, kurių negai
lėjo pačioje valdymo pradžioje.
Raminimais lenkai nebus paso
tinti.

Gierekas Sovietu šalininkas
Partijos trečiajame suvažia
vime, Įvykusiame 1959 m. kovo
mėn., Gierekas kalbėjo; "Demo
kratiškumas turi paliesti ir par
tiją, nereikalingus asmenis pa
šalinti ir atsinaujinti. Tačiau
mes norime ne bet kurios, bet
socialistinės demokratijos".
Jau šie žodžiai sako, kad Gie
rekas yra vakarietiško libera
lizmo priešas. Kai jis sprendė
politinius klausimus, vadovavo
si ne savo politine išmone, bet
L Brežnevo patarimais.
1968 m. pavasarį studentų
neramumai išjudino pūvantį po
litinį vandenį Lenkijoje. Anuo
metu studentai nesulaukė dar
bininkų pritarimo. E. Gierekas
grasino, kad jo vadovaujami
darbininkai sulaužysią studen
tų kaulus. Jis nekvietė darbinin

Inž. Mike Kearns demonstruoja aparatą, k u m padeda nustatyti vietsį kurioje esi. Jis naudojasi Navigacijos satelitų sistemos signalais
Tokiu aparatu galima lengviau sudaryti žemėlapius ir padėti karine,
žvalgybai. Bandymai atliekami St. Petersburg, Fla.

gėjausi ne tiek gražių žodžių, kiek gero lašinių gabalo.
O jų man negali pasiūlyti nei vienas naujas "Lozorius".
Anas Evangelijos Lozorius galėjo bent laukti trupinių
nuo turčiaus stalo; čia nėra turtuolių, nei puotų, nei
trupinių, — nėra, kam galėtum pavydėti.
Iš karto gaunu darbą. įjungė mane į vandens ve
žėjų kuopą. Statinė nauja, didelė, abudu ratai ir visas
vežimėlis yra nauji, tik mes invalidai esame seni. Tuo
pačiu metu einame ir vežėjų ir arklių pareigas. Greta
mūs veikia ir antroji statinė, gerai apkaustyta ir stipri
kaip mūsiškė, su sunykusiais žmonėmis, kaip ir mes.
Sis būrys gali bešvilpaudamas aprūpinti vandeniu vi
są stovyklą... jei nebūtų kliūčių. Darbas eina sovietiška
tvarka, pagal automatizacijos teises, taigi krepename
pėsčiomis, stumiame statinę savo jėga, semiame vande
nį dviem kibirais ir patys juos ištraukiame. O kur kelias
yra sunkesnis, kad per tas vietas persiristume, padedame
sau dideliu šauksmu.

RA UDONŲJŲ
STOVYKLOSE
KUN. J. HERMANOVIC, MIC
Hvertė kun. K. A. Matulaitis, MIC

"
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m., papasakojo apie padėtį. Jis
Dviem savaitėm praėjus sužinojau, kad toji trejukė
tik prieš penkerius metus atsi
vertęs į krikščionybę. Nuo to lai kažkur iškeliama. Gavo naują neakivaizdinio teisme pa
ko jis jau tris kartus buvo kalina smerkimą 20 metų katorgos. Tad turėjo tuoj išsikelti į
mas dėl tikėjimo ir 14 kartų nu katorginę stovyklą. Nustebau, ėmiau bėgioti, klausinė
ti ir jaudintis, nes ir toliau skaičiau juos savais, kaip sa
baustas po 50 rublių.
Korespondento paklaustas, ko vosios šeimos nariais. Už ką jie gavo tokį žiaurų pa
Darbo sritis, kur sėmėme vandenį, sugalvota gud
dėl jis Rusijoje tapo krikščioni smerkimą? Kodėl vienodą visiems trims? Ir dar akliems?
mi, atsakė, kad dėl tų pačių prie Kur juos išsiųs? Nieko nesužinojau, beklausinėdamas. riai; bet vieta, iš kurios vežėme vandenį, paskirta be
žasčių, dėl kurių ir kiti Sovietų Esu įsitikinęs, kad nei vienas jų, jei net turėtų regėji jokios prasmės, — už kelių šimtų metrų nuo stovyklos.
Sąjungos gyventojai ieško tikro-1 mą, neužmuštų nei musės, kaip gudas taip ir įkyrus Tarp tos srities ir stovyklos eina viešas kelias. Darbo
vės. "nuo to laiko, kai aš savoj latvis, o rusas turėjo tylios avelės nuotaiką. Katorginė sto srity yra visos stovyklai reikalingos įstaigos: šulnys, siu
gyvenimą skyriau Kristui, pasi vykla turi žiauresnius potvarkius, budresnius saugus, vykla, kepykla, baldų dirbtuvė, sandėliai, kalvė, elektros
dariau absoliučiai laisvas nuo al sunkesnius darbus, nors ir mūsų paprastoje stovykloje stotis, įrankių sandėlis, lentpiūvė ir kitos.
koholio ir nuo visko, kas mane buvo sunkios sąlygos ir jos galėjo greitai pribaigti in
Į darbo sritį reikėdavo eiti per stovyklos vartus, o
traukė žemyn, jaučiuosi laimin valido gyvenimą. Iki šiol nesužinojau, kas nutiko su paskui pereiti per darbo vartus. Yra lengva pasakyti
gas, bet dėl tikėjimo tenka nuo aklaisiais.
"pereiti", bet netokia tikrovė. Prie kiekvienų vartų yra
lat kovoti," pasakojo jis.
Stovykloje 0,20 sutikau daug šviesuolių, inteligen sargybos bokštai. Ten visada budėjo saugas su raktais,
Jis paliudijo, kad Leningrade tų, kurie priėmė mane palankiai. Nelaimei, su jais galė- jis turi telefoną ir yra stipriai ginkluotas. Kiekvienam
yra &isas ųaWas
pogrindžio jau pasidalinti vien savo neturtu. O aš po opejeKij* i i - jp&įviaJD jis atrakyti vartus didžiuoju raktu; vartelių nebu

kytume, kad jis įvedė tai pa
rodyti, kaip išsipildė Simeono
pranašystė dėl apreiškimo pa
gonims. Bet kai čia pasakoja
Matas, nieko kito nelieka, tik
priimti įvykius, kaip jie skir
tingai yra atskirų pasakotojų
parinkti, kaip pradžioje pacita
vau.
Nelauktieji užsieniečiai buvo
"išminčiai" iš Rytų. Tai tik to
kias būdingas žinias apie juos
mes ir teturime, o tos pačios
neaiškios. Pats neaiškiausias
aptarimas yra Rytai, kuris geo
grafiškai šnekant, aptaria visas
sritis antrapus Jordano, iš kur
pažymėtąja kryptimi keliaujant
pirmiausia atsiduriame didžiu
lėje sirų - arabų dykumoje, pas
kui Mezopotamijoj (Babiloni
joj) ir pagaliau Persijoje (Ira
ne). Senajame Testamente vi
sos šios trys sritys vadinamos
Rytais, net ir tolimoji Persija
(Izaijo 41,1 daroma užuomina
į persų Kirą Didįjį). Bet suminėjimas "išminčių", persiškos
kilmės žodžio ir artimai susiju
sio su Zaratustra ir jo mokslu,
kaip tik veda mus greičiau į
Persiją, negu į tas kitas arti
mesnes sritis. Herodotas tvir
tina, kad išminčiai — "magai"
buvo vienos Medų giminės var
das. Gal būt, Herodoto metu
"išminčiai'' bus sudarę uždarą
kastą a r giminę. Bet vardas
tikrai yra senesnis už tuos lai
kus. Jau Gatha'oje užtinkamas
žodis "magavan". Avestoje už
tinkamas "mogu" (senovės per
sų "magu"), turįs "dovanos da
lyvio" reikšmę. Gatho'oje žo
džiu "dovana"' nusakytas Zaratustros mokslas, todėl "dova
nos dalyvis", tai yra magas —
išminčius, yra Zaratustros mo
kinys (Zaratustra — Zoroaster,
Zorathustra — yra senosios Per
sijos (Irano) religijos zoroast
rizmo grindėjas. Jis buvo kilęs
iš Spitamos giminės, kuri au
gino arklius ir buvo iš dalies
sėslėjanti Persijoj. Kartu jis
buvo ir zao^ar (senovės indų
hotar, dvasininkas, šv. dainius
ir giesmių kūrėjas, taigi dvasi
ninkų luomo). Gyvenęs prieš
600 metų pr. Kr., kitais duome
nimis — 258 m. anksčiau negu
Aleksandras D. pasiekė Persi
ją. Senovės graikų patikimi au
toriai, kaip Xantos. Hermodoras, Aristotelis, sutinka su tuo,
kad magai — išminčiai buvo
Zaratustros pasekėjai, šiuo klau
simu yra rašęs G- Messina (plg.
G. Riociotti veikalą "Kristaus
Gyvenimas, kurį iš italų kalbos
lietuviškai išvertė kun. P. Dauk
nys, MIC, 1962 m., 359 — 361
psl.).
Istoriškai yra visiškai gali
ma, kad apie krikščioniškos eros
->radžią žinios apie žydų laukia
mąjį Mesiją — Karalių bus bu(Nukelta į 4 pusi.)

vo. Suprantama, kad jam nesinori nuolat bėgioti ten ir
atgal, laukia kol susirenka gausesnis būrys; ir žmonės
laukia, šąla, šlampa, prakaituoja, žiūrint koks tada oras.
Visi turi turėti palydovus; būtinai du kartu vyksta vyrų
skaitymas, ir tai dilgina dirgsnius. Mes, vandens vežė
jai, turime stovėti prie vartų, o iš virtuvės reikalauja:
"duok, duok vandens!" Ir taip nuo ankstyvo ryto iki
vėlumai žingsniuoja tautų didžioji vilkstinė. O kai be
dirbant atsitinka "kas svarbaus" atlikti, sustoja visos
kuopos darbas, nes reikalo verčiamas negali lengvai pra
simušti pro vartus.
Kai saulė švietė, turėjome lygų kelią, bet rugpjūtyje
praūžė smarkus lietus; molinis kelias ištižo, vartuose at
sirado duobės, iškyla ginčai, niekas nenori būti arkliu
ir įsikinkyti prie rodiklio, kiekvienas stumia statinę iš
šono, vengdamas balos. Mūsų batai seni ir menki, pra
leidžia vandenį, aplimpa purvais. Po darbo reikia juos
švarutėliai nuvalyti, kad nesupurvinus grindų barake
bei valgomajame, o čia nėra laiko apsivalyti. Visur mus
varinėja, o jei pavėluosi į valgomąjį, tai ten tau gali
kai kas išnykti iš skirto davinio. Juo blogiau, kad van
dens vežėjai negauna nei kokio atlyginimo už darbą...
tik gryną vandenį. Kiti mus pajuokia:
— Išgerk penkis litrus vandens, tai pavaduos tau
kilogramą duonos.
Kas buvo atsakingas už blogą kelią, — nežinau
Stovykla mus bara, kad išlaistome vandenį ir padau
ginant balas. Norėjome patys palyginti kelią, bet mums
neleido Pati stovyklos valdžia nuo to kenčia, nes virši
ninkai turi šokinėti per akmenis ir lentgalius, o pasly
si —tai savo žibančiais batais išmindžiosi balą.
•

DRAUGAS, šeštadienis, 1971 m. sausio mėn. 9 d.
Išminčiai, kurie atvyko į Je
ruzalę, buvo matę žvaigždę (gr.
"as era' ) Rytuose, suprato, kad
(Atkelta iš 3 pusi.)
tai Žydų karaliaus žvaigždė, ir
vusios paplitusios ir Persijos iš pasileido iš Ry ų j keiior.ę jo
minčių kastoje, kad tas kitų pagarbinti.
laukimas bus buvęs sutapatin
^ Matas nori pristatytižvaigžtas su persiškuoju "gelbėtojo"
'ę. kaip kažką stebuklinga ir,
laukimu ir kad kai kurie išmin kad tai dėl to nereikią čia įžiučiai demėjcsi to didžiojo asmens rėtį k .kio nors gamtmo reispasirodymu.
k'nio. Tuojau po to jis papasa-

Rimties valandėlei

pažįstamas, kaip naujagimio ka- tamsų suokalbi, kuris duotų pro
-aliaus ženklas.
Pastaraisiais gos įprastiems pilietiniams ne
metais parašytųjų studijų dė- ] ramumams ir visų įtartinųjų
ka šiandien jau žymiai daugiau \ skerdimui. Žinia sklido iš lūpų
žinome apie išminčių - magų kul į lūpas, kol pagaliau pasiekė
;ūrini pasiracšimą ir tai, kad karališkąjį dvarą ir patį Erodą.
K. Br.
j jie galėjo turėti žinių apie žydų
I laukiamąjį Mesiją. Mes žinome,
: kad. pagal vietinę tradiciją, saGYVŪNIJAI ŽALINGOS
j k o m o k s l i n i n k a s G Pfc i C:io tti,
NAFTOS ATLIEKOS
r^ies į§g a .
nersaį l a u k ė
s a v o
Ištirta, kad vandens gyvūni!n v t o j o į k a d , i e t u r ė j o
&n]ų>
j ^ t o k s a i ! a u k i m a s ^ k s t a p a . jai itin žalingos naftos atliekos
Įe<jįjno-je
Didėjant mašinų, traktorių ii
įr
susisiekimo
skaičiui,
M a t a g
nepasako>
k i e k b u v o .kitokių
išminčių Vėlesnia- vandenys vis labiau
teršiami
atvykusių t
naft
^ ū
tradicijai tas skai
° s produktais.
Nustatyta,
iai ^
^
įr kad vienas litras naftos arba
y r a k a ž k u r t a r p &įįfa
^
mėgstamiausias plaunamųjų
medžiagų, sugadidvjgį|a

C L A S Š I Fl E D G U I D E
RE A L

ESTĄ

R £ A L

TE

«5 ir California — mūr. 4 b u t a i s
2 po 5 kamb. ir 2 • po 4 kamb. Ge-os pajamos. $52,000.
Mūr. biznio namas. Kepykla su
risais įrengimais ir 2 butai. Tik
&22.000.
• 2 ir Rockwell — Mflro 2 butai,
7 ir 6 kamb. G-azo šildymas. Garažas
$31.5f>0.
Prie Maria H. S. M Ir. 2 butai po
4 H kamb. 12 metu. 18 2.500

E S T A T E

HELP WANTED — MOTJLKYS
SKAAB
NUBSING SERVICE

LANSING AKEA

OLDER HOME
2-Bedroom frame on 100x400 f t
Ali branches of Nursing, Visjtįag
lot. Remodeled bath, extra storage Nurses, RN's LPN's by educatlon,
area on back of house, semi-finished Industrial Nurses, Private duty įn
upstairs. $177 taxes. Call for more home, hospital and Nursing- h© mes.
ir.forrr.ation. $18.500.
PHONE
239-3777
JPERRY PALS KEAL ESTATE
18107 Torrenoe
Tel. 8B5-1040

koja mums, kad, išminčiams išPagal kilme magai - išmin
VAINA REALTY
keliavus iš Jeruzalės, žvaigžde,
čiai buvo Žara ustros mokiniai.
•yg žibintas, ėjo jq priekyje,
Zaratustra jiems perteikė sa
Tel. RE 7-9515
rodydama
kelią (Mato 2,9). Avo mokslą,
kaip pertvarkyti
ŽMONES PERKA NAMUS
persų gyvenimą, ir dėl to jie bu pie karalių Mnrridatą buvo pasakoiama, kad jam gimstant ir skaičius yra trys, kurio mintį, j na apie milijoną litrų vandens,
vo jo saugotojai ir garbintojai.
Ix-rųr\ų $14.000 pajamų iš apartpradedant karaliauti pasirodžiu be abejo, bus pakišusios tos į Dėlto technikos plovimo aikštementinlo mūro. kuris ir 15 metų ne
Atrodo, kad jie kaip klasė, pa
si kometa, ir teks pat dalykas trys jų atneštosios dovanos. A- į les bei sandėlius reikia rengti turi.
Pastatytas turtingam rajone.
čiais seniausiais laikais buvo
Kaina greitam pirkėjui $77,000.
buvo tvirtinamas ryšium su pie IX šimt. pradedama minė- į kiek galima toliau nuo vandens Kuklus namelis — 2 butukai pa
ypač galinga, maždaug nuo Me
Augusto viešpatavimo pradžia, ti net 'ų vardai: Kasparas, Mer- j telkinių. Be to, būtina, kad iš čiam Marquette pke. Kaina $17,000.
dų laikų ir dar prieš Archemegal ir mažiau.
tačiau niekas ir niekados nebu kelis ir Baltazaras. Tie išmin- Į šių vietų nebūtų nuotakio van- 2 šeri mūr. namai Brighton pke.
nidų laikus. Garsusis Gaumata
Juoda virš $16.000 nuomos, ir ma
vo sakęs, kad tos ypatingosios čiai iš tikrųjų buvo tikri svetim- • dens baseinų link.
žos išlaidos. Jei pamatysit, tai ir nu("netikrasis
Smerdis")
buvo
Dirksit už $52,500.
kometos žingsnis po žingsnio Į ^
^
^ ^
fr
nenusi.
magas, kuris 522 m. pr. Kr. pa
5 butų šviesus maras ir 3 auto
butų rodžiusios kuriems nors
mfiro garažas. $7,500 pajamų. Pa
^anė apie politines sąlygas Je
veržė Aehemenido sostą —
čiam Marąuette pke, tik dSl ligos
Paieškojimas
žmonėms kelią, kad palauktų,
atiduoda už $48,000.
ruzalėje, nes vos tik įžengę į
Kambizo žygio Egipte metu Bet
kai jie sustoja, o paskui ir vėl
Platus lotas Marąuette piko centri
miestą ir tuoj pradėjo klausi
A n n o s Kuršienės, 1950 m. gyvenu
net ir Gaumata nužudžius, iš- ,
nėj gatvSj. Kaina — susitarsim.
iau.
sios
Vanccuver
B.
C
.
Canadoje,
ieš
_ . -. . . » . , . . . , . i eitu JU priešakyje ir pagal
nėti: "Kur yra gimusis Žydų
Puikus didelis 3 po (t kamb. mūr
tikslo,
ne* karalius?" Ki^o žydų karaliaus ko draugė iš Vokietijos. Ruht Droh- Gazo šild. Platus lotas, mūr. gara
minčiai — magai išsilaikė kaip atvedusios
, * J * . * ^ prie
. *£
. toliau
ik.
žas. $29.500.
Prašoma atsiliept šiuo
2-Jų buto. 14 metų modern. mūr
galinga persų imperijos grupė judėtų. Bet, nustatė stebuklin nebuvo, kaip tik Erodas, ir te- ij asel-Kristopeit.
^
d r; V į ^ r s ^
247 Chapf-jų auto. mflr garažas. Marąuette
iki maždaug VHI šimt. po Kr. gąją žvaigždės prigimtį, kaip r-eikėjo bent truputi pažinti 30 : m a n D r i v e . Corte Madera, California **•• Jiįoos
9 kamb mūr. gražus kaip naujas.
Galimas dalykas, kad jie ste mes 'šai?k"nsime tai, kad išmin charakterį, kad būtum tikras, į 94925.
Geros pajamos. Arti mūsų $19.600.
čiai
atpažino
joje
"Žydu
kara
bėdavo
žvaigždžių
judėjimą,
jog tokios dienos, jei jau ne Į
:
YALDiS REAL ESTATE
kaip anais laikais visi mokyti liaus" žvaigžde? Ką jie tolimo- valandos, bus suskaitytos, kai iniiiitifiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
•ie
Persijoje
žinojo
apie
Žydų
:
žmonės darydavo tuose kraš
7051 S. W*shtenaw Av.. RE 7-7200
it k paiškes jo buvimas. Taigi
Pa2estin0 e
tuose,
bet jie
nebuvoKalį
nei | * & ' • * * * &
astrologai,
nei tikrai
tarškai
J Įt ^ S ^ n t o " b u v ^ a v o ^
— valgykla, 2-jų aukš
j ? a g k l 3 d f l d u i i j ^ f c jfe ieškojo, Sales, Service, Rentals, Bepairs tų Restoranas
namas. Moderniški ir nauji įren
Zaratus^ros mokiniai ir ištiki kaip Išganytoją?
ALL BRANDS — including
gimai. Judri vieta. Labai geras biz
Tai, kad išminčiai atpažino į ir naivus. Pirmieji šitaip pami Avestos skleidė'ai, jie tunis. 1-engva aptarnauti.
OLYMPIA and HERMES
3 butai ir biznio patalpa, rinktine
rėio būti tikri astrologijos ir žvaigždę, Mato pasakojime arti- klaustieji piliečiai buvo nuste/Typewriiers — Adders
vieta. Marąuette pke. $43,000.
Chaklėjų die\nnimo priešai, nes mai susieta su pačios žvaigždės binti ir šiek tiek sunerimę, nes
11 butų mūr. 10 metų. 60 p. skly
A & H BUSINESS MACHINE
1
Tel. 925-8875 pas Geros pajamos. Gera vieta.
tie dalykai Avestoje ypač smer- prigimtimi; vadinas, antgamti' iš nepažįstamų žmonių tokiu 3530 W. 63rd St.
Inararmnce — Inoome Tai
nis reiškinys stebuklingai ir a t įklausimu galima buvo suuosti ) | H Į | | | | | | 1 I | | | 1 | | | | | | | J | m m n | | | | | j | | | | n | | | | | | |
kiaini.
Notary PabUo

DEEENDABLE WOMA>
ly2 aukšto mūr. buBga!ow. 4 kmb
WANXED
butas viršuj, 5 kamb. apačioje. Live in, 5 day week, Doctor's home
Apyl. 71 ir Artesian Ave. Tuojau in Glencoe.
Steady,
2 chiiare»»
galima užimti. Kairia nupiginta iki i 9_i7,housekeeping,'. extra help
$30,900. Kreiptis j savininką tel. j gmpioyed, top salary, refe-eacea,
388-7340.
j m u s t s p e a k s p p ^ Ęągiįsh. 835-3313
$1,000 ĮMOKĖTI. Berwyne, apyl.
NORI PIRKTI
16-os ir Harvey A v e . Geras 6 kamb.
namas. 4 miegamieji. 220-V elektra.
Kaina $19.500. Svoboda, 2134 S. 61st | k o r i m e pirkti 2 a r 3 - j ų b u t ų mfir.
Ct., BI 2-2162. Jei neatsako skambin n a m ą P a r k h o l m e - C i c e r o a p y L
kit L A 1-7038.
A g e n t a i p r a š o m i nesikreiptL
Mozart arti 66-os — 3-jų miega 8 6 3 - 7 5 0 1 *
mą namas. Modern. vonia, medinės
spintelės virtuvėje. Gazu apšild. G a 
lima užimti." Kaina $18,060. Ernest
Geissler C o . — 434-3400.

TYPEWRITERS

Š I M A I T I S REALTY
2737 W 43rd K , CL 4-2390

QUICK CASH
FOR Y0UR
PR0PERTY
733-9019

IŠNUOMOJAMA — FOR

RENJ

Išnuom. 2-jų kamb. atskiras botas.
Kreipt's 1433 S. 50 Coort, Cicero.
Tel. OL 6-2889.
BUTAI
rinktiniams nuomininkams
Best Agency, 2925 W. 63 P R 8-60SS
Nelaukit užsiregistruokit dabar!
Aptarnauja pietvakarine dalį 9 m e 
tus.
Savininkai
kreipkit*s dBl pa
tarnavimo nemokamai

4 B t r n Į už $16,000! Mūr. po
5 kamb. Spintelės virtuv. Apyl. Cali IŠNUOM. kambarys ir virtuve au
fornia ir ~24th, pietvakariuose. Pajamų atskiru
įėjimu
rimtam
vyrui.
$275 per mėn., plius. SVOBODA, Skambinti po 6 v.v. 737-&519.
3739 W. 26th St. LA 1-7038.
Išnuomojamas 4 kaimb. butas
Marqfnette parko apyL parduoda
be baldų, Bidgeporte.
mas 3-jų miegamų bangalow. Kreiptis
Tel. 927-4114
į savininką tel. PR 6-8325.
Nuo 1 d. vasario Marąuette pke.
išnuom. 6 kamb. butas 2-ine" auki
te. Tik suaugusiems. 7034 S.-Roekp>
M I S C IT L t A N E J3 JT S
weU ^ . TeL 471-0078

Apdraudę Agentūra

1)4 aukoto. 15 metų mūr. 2 bu
Namu, Gyvybės, Sveikatos,
tai — 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb.
(2
mieg.).
Prie 71 ir California.
Biznio. Automobilių.
Atskira gazo šilima. 2 auto garažas.
Patogios išsimokėjimo sąlygos
Palikimas — duokit pasiūlymą.
11 butų. 10 metų mūr. namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų.
$186,500. Savininkas duos 7% pasko
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233
lą.
5 kamb. mūr. bungakm prie 71
ir Rockwell. $19.500.

J. BACEVIČIUS

D C: M E S I O

MuiniiiimuiiimmuHiiMiiiiiimimiiiiii

VYTftUTftS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI I LIETUVĄ
'jtenj prekių didelis paalrlnkimaa. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, doler. certifikatai. maistas, akordeonai
280S -XV. 89th St..
Chicago. IH. BOS2S
TELES 1 . WA 5-2787

LEONAS REAL ESTATE
.tiiiiMtiiiiiiimiiiiiiHmiiimiiimiiiiiniB
TNCOME TAX — NOTARIA
'HIMlilIlIlHIIIIItlIlHIIIIIIHIHIIIIIUIIHftlI
TAS,
IMIGRACIJA
SERfiNAS perkrausto baldas u
A LO E
2735 W. 71st S t
925-6015 tdtas daiktas. Ir • toli miesto lei
KILIMUS IR BALDUS
dimai ir pilna apdraoda.
Plauname
ir vaškuojame visą
PARDAVIMAS — VALDYMAS
2047 W. 67th Place — WA 5-806.°
rūšin
grindis.
NAMC POSKDLVS —
l»Sfl|.n;l..i;|i:'tii!l« ••••i..;.
i-.».a-».
":..;i '
i.
BUBNYS
—
TeL RE 7-5188
Butų nuomavimas — Income Tax
•ttfHHftHfltlHMHHNtflfntflIMifiitlfHlIlftJ
Notariatas
Vertimai
iilIiillHIUIIIilIlHHIIIIliilIllHIIIlUIltlIĮttl
SIUNTINIAI i LIETUVft
APDRAUDC AGENTŪRA

M OVING

y

y

;

BELL

REALTY

ir kitus kraštus

J.
B A C E V I Č I U S
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
4455 So. Kedzie Ave,, PR 8-2233 Chicago, BL 60632. TeL YA 7-5980

ALL

S0 L D 0 U T:

SOLTES NEEDS HOMES.
CASH BUYERS WAITING

A. ABALL R00FING C0.

žome is lauko. TaLsome mūra "tucK
pointing*". Pilnai apsidraudė.
v.»a»
Tva kingas, teis'ngas ir greitas iarbas gsj-antuotas.

PILDOMI INCOME TIX
ir atliekami

kiti

Go!d Eagle notice passbook accounts and other certlflcate
accounts are available to earn 5V* % per year. Also
available are ChristmasCIub and Vacation Club accounts.
Our savings counselors wil! be glad to explain the various
•av'mgs plar.s and interest payment procedures to you
In more detail.
Take advantage of ttiese high rales, the highest permltted
by Federal Regulations. You will be the richer for it.

Apskaičiavimą) nemokama;
Skambinkite bet kūrino laika

D A 2 Y M AS

Pigiai dažau namus iš vidaus n
4259 S. Mmlv\;—j Av,, CL 4-7450 lauko. Vaiau kilimus ir baldus
Pilna apdraada
"FREE INFORMATION"
i. RUDIS — TeL CL 4-1050
On how to sell your home & free
estimate of value on your prop'ty.
"We Need Homes To Seell"
OOSMOS PARCELS EXPREsS
EBONY REAL ESTATE
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
7903 S. Ashland
Tel. 783-4400
Licensed by VNESHPOSTLTORG
2501 W. fi9th St.. Chicago, 111. 60629
S333 S. Halsted. Chicaeo. IU. BOftA*
Tel. \VA 6-37S7; 3M-8320
6V2 rm- brk.: gas ht. 220 Wiring įvairių
prekių pasirinkimas, moto
— Wall to Wall Carptg — Nice įikiai Šaldytuvai, maistas. dol*rtnia
Bsmt., encl porch, imm poss. Nr. CERTTFIKATAr tr ACTOMOBn>IAI
E. ?/nkan«ka.-

BY

0 W N ER

Savings insured to $20,(X)0.00

60th Sacramento
Tel. — 778-4828

Interest paid quarter!y.

Pirksime

2346 W. 69th St: — tel. 776-14S6
Namq tel. — PR 6-1063

fiiniiiiiiiiiiHiifiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiuum

A VILIMAS
M OV I NG
Apdraustas perkraustyma*
—- Įvairia atstumu —
82S WEST 34th PLACE
Tekrl. — FRontier 6-1882

C ON T R ACT O R S

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir peretatau s e 
nus vteu rusių namo apšildymo
pečius Ir alr oonditlonlng — }
naujus Ir sen.ua namus. Stogų
rin&s (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turtu Ir leidimus
dirbti mieste bei užmiesčiuos*.
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAI,
4444 S. Westera, Chicago ». U .
Telefonas VI 7-8447

. « • — ^ — . ^ — ~ ^ — « ~ - ^ — ^ — ^ — = — • — •

Assets over $148,CX)0,000.00
i

Tel, — LA f - 6047

patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
N0TARY PUBLIC

Spalvotos ir paprastos, radijai,
stereo. oro vėsiatuvaL
Krautuvė Marąuette Parke
Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS

įsteigta prieš 49 metus
S O L T E S R E A L T Y Ctt
Dengiam« v*»y rtšiu stogus. Tai
PHONE — 925-7801
*)me a.rba dedame naujus kaminus
5434 So. Kedzie Ave., Chicago rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da

patarnavimas visais Real Estate
reikalais. Be to, veikia Notariatas,
daromi ir liūdijknų vertimai.

T E L E V I Z I J O S

Reservea ov«r $12,900,fX50.00

tiesiog iš 9a\ininko. RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd Street
GRYNAIS.
Užsieninių ir vietinių auto taisymą*

Bet kurj namą, bet kurioj vietoj. Patyrę mechanikai. Elektroninis m o 
NET BR SU

STANDARD
FEDERALffl
SAVINGS AND L0AN ASSOCIATION 0F CHiCAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILUNOfS 60632 . 847-1140
OFFICE HOURS:
Monday & Ihursday, 9 am. to 8 p.m. • Tuesday & Friday, 9 a.m. to4 p.m»
Saturriay, 9 a.m. to 12 Noon • Wedn«day, no bu&ness trartjact«d

"VIOLATIONS".

SKAMBINKITE 638-0200
Please ltet your property for sale
and rentai apartments witb ua. La,rKe
variety of apts. to rent. W e sell
all types of Insurance and Airllne
Tiekėte.
IX<X)ME TAX SERVICE

Taiym TraveI & Realestate
5607

s. Damfn

Ave. Tel 778-4514

Sa\1ninkas parduoda Cieeroje ge
roj vietoj 2-jų butų — 6 ir 4
kamb. mūr. bungalow. Naujai iš
taisytas. $04.500. 3-jų butų po 6
kamb. mūr, tik $38,500.
biat 6564654

toro patikrinimas. Vilkikas. Kreiptis:
Tel. GR 5-3134 arba GR 6-3353
Savininkas M m (Joe) Jnraltls

""""•'•':" "'"":" 11 Ii "P.T«:!';ffl«ll!l«W!PlII!JI!5H«i!!t!im!

Namy Apšildymas
• įdedu vlstj rūsių pečius, van
dens Šildytuvus Ir power humtdifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvoa ir d u to pečius Ir
alyvos pečius perdirbu d8l du
ju. Sutaisau blogai veikiančias
"steam" kontroles.
Dirbu Cicerole. Cbtcagoje bvakarų priemiesčiuose.

ALBINAS

BANYS

447-8806

REIKIA VIZITINIU
KORTELIU?
Vizitinių kortelių naudojimas y r a
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, be tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizitine*
korteles.
D r a u g e galima gauti visokių vi
zitinių kortelių atspausdintų į v a i r i o s
raidėm. Kainos visiems prieinamos
Greitai atliekamas užsakymas.
Kreipkitės į "Draugo
spaustjcuą
visais panašiais reikalais. Būsite p s cenkinu kiek\'ieną kartą

DRAUGAS, šeštadienis, 1971 m. sausio mėn. 9 d.
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PAIEŠKOJIMAI

S P O R T O KLUBO "ŽAIBO"
SUKAKTIS

suomeninį gyvenimą ir padėjo i
kurtas lietuviškoms organizaci- j
-ores, sutikdamas dirbti valdy- t ARSLOVAS Jonas, jo žmona
bose. Yra buvęs L B apylinkės I Teodora, vaikai Enrikas. Er.ieitas,
pirmininku, Balfo sk. pirminin Petras ir Viktorija, anksč'au gyve
nę Buenos Aires, Argentinoj.
ku, Tautinės sąjufigos sk. pir
BUDRYS Jonas, Gasparo sūnus.
mininku. Be visuomeninio dar
ir
jo sesuo Morta.
bo organizacijose, jis d a r buvo
nuolatinis spaudos bendradar
BUDRYS Jonas. Jono sūnus, iš
bis,
daugiausiai
rašydamas vykęs j JAV 1913 m.
JUŠKA Kazys, Jono sūnus, gimęs
"Dirvoje".
1914 m. Paežeriuose, gyvenęs Ky
Savo še:moje k a r t u su žmona bartuose, vėfcau Kenosha, Wisconsin.
J a d v y g a išaugino ir išmokslino
MIZARAS Kazimieras, Antano
2 s ū i u s i r 1 dukterj. Sūnus Rim sūnus, gyvenęs Detrcy't, MJch.
g a u d a s y r a karo aviacijos kapi
PURIS - FUREVIČIUS Vladislo
vas
ir Aleksandras, iš Radviliškio.
t o n a s ir šiuo laiku tarnauja
PU
1 INA! 1H MORTA, gimusi
amerikiečių bazėje Madride, Is
1919 Tauragės apskr, Masčiu ka:me.
panijoje. J i s buvo atskridęs į STANČIKAS Jonas, apie 70 m. am
s a v o tėvo laidotuves. A n t r a s sū žiaus. Jo giminės gyvena Jurbarke.
n u s Algimantas b u v o bebaigiąs
SURVILAI — Adomo ir Kazimie
universitetą, bet prieš dvejus ro Mockų giminės, gimę Chicago, UI.
"metus netikėtai žuvo eismo ne
PALIKIMŲ REIKALAIS
IEŠKOMI ŠIE:
laimėje. Duk"ė L o r e t a baigusi
D A M B R A S Petras, g y v e n ę s 7048
viduriniuosius mokslus sukūrė
S o . M a p l e w o o d A ve., C h i c a g o , fll.
s a v o šeimą.
JANINIO ar JANIONIO
Jono
Pasibaigus Kalėdų švertėms,
giminės a r pažįstami. Jonas gimęs M i 
gruodžio 28 d. velionis buvo pa r o s l a v o v.. Laukininkuose sausio 16,
l a i d o t a s Kalvarijos kapinėse. 1886, a t v y k ę s Amerikon liepos mėn.
Laidotuvių išvakarėse kolonijos 1912 m. ( P a v a r d ė gali b ū t i ir Jony
gyventojai buvo gausiai susirin n a s , ar tam p a n a š i a i ; .
k ę j L a r k i n o laidojimų koplyčią
Ieškomieji arba apie juos turintieji
pasimelsti ir atiduoti velioniui žinių maloniai prašomi atsiliepti.
paskutinę pagarbą.
Karstas
LIETUVOS
GENERALINIS
skendo gėlėse paaukotose arti
KONSULATAS
mųjų ir draugų. Laidotuvių die
6147 So. Artesian A v e .
ną paskutinius reBginius patar
Chicago, lUnois 60629
navimus suteikė kun. Juozas
Telefonas REpublic 7-8334
T a u t k u s , a u k o d a m a s šv. Mišias,
p a s a k y d a m a s gražų pamokslą ir
Remkite tuos biznierius, knlydėdamas į kapines. J. Damas rie skelbiasi dlėnr. "Drauge"

VI. Čyvą, K. Marcinkevičių, O.
Jokubaitienę, N . Maželienę, R.
Babicką, V. Urbaitį, E. Giedrai
Šiais Clevelando
lietuviams tytę.
šimtmečio sukaktuviniais metais
KANKLIŲ ORKESTRO
savo prasmingą sukaktį atžymi ir
. GASTROLĖS
lietuvių sporto klubas
Žaibas,
per savo eiles praleidęs daug
Vysk. M. Valančiaus lituanis Clevelando Šv. Kazimiero lituanistines mokyklos mokiniai "Stebuklų naktį" suvaidino sausio 3 d.
lietuviško jaunimo-berniukų
ir
Nuotr. J. Garlos
tinės mokyklos kanklių orkestras
mergaičių, skynęs daug sportinių
Aukuras, kuriam vadovauja O n a
laurų lengvoje atletikoje, krepšiMikulskienė, gruodžio mėn. davė
ny ir tinkliny, garbingai atstova
Koncerto pradžioje pasveikino
du koncertus kitų miestų lietu
vus ir gynęs lietuviškas spalvas
pirm.
inž. S. Zupkus, padėkojęs
viams: gruodžio 12 d. Toronte,
n e tik pabaltiečių, bet kitų tauty
Omahos lietuvių koloniją ap Po t o studijavo V y t a u t o Didžio
Aukurui
už pakvietimo priėmimą
Kanadoje, ir gruodžio 19 d. JAV
bių ir amerikiečių varžybose. Per
skrido liūdna žinia, kad Jonas jo universitete, Kaune, kurį bai
ir
atvykimą.
sostinėje Washingtone.
dvidešimt metų klubas išugdė ryšPo koncerto buvo surengtos Povilaitis švenčių jau nesu gęs gavo diplomuoto ekonomis
L.;» ~ ; J
Z*
i\r•
Orkestre dalyvauja: Vida Bavaišės visiems koncerto
daly- lauks. Darbovietėje netikėtai to laipsni. Priklausė Neo-Lituakių veidų sporto pasauly. Viem k, a n a i ut .e ,"u r a .T . " . . ™_
», ji«„
L~iJ;~v~
^ve i
' J
Banionyte, Ramo- vaim. Sekmadienį Aukuro an susirgęs gruodžio 23 d., pasi nų korporacijai, o po mokslo
jų
a u A\A*£r*-*
didžiuojasi sportininko
nė Banionytė, Vytautas Bankaiterano vardais, kiti dar dalyvau
baigimo, t a p o j ų filisteriu. P o
tis, Raimundas Bankaitis, Danu samblis dalyvavo pamaldose W a - mirė.
ja aktyviose sportininkų
eilėse.
šventovėje.
tė Bankaitytė, Mirga Bankaitytė, shingtono tautinėje
J o n a s buvo gimęs 1912 m. to tarnavo vidaus reikalų minis
Kasmet į sportininkų gretas įsi
Danutė Januškytė, Rūta Motie Pamaldų metu ansamblis išpildė vasario 15 d. Antkainių kaime, terijoje Kaune.
jungia priaugančioji karta, kuri
kalėdinių giesmių. Giedojo solistė Jurbarko valsčiuje, Raseinių
Baigiantis a n t r a j a m pasauli
laiduoja tolimesnę šio klubo eg jūnaitė, Ligija Rociūnaitė, Lilė Irena Grigaliūnaitė.
Pamaldų apskr. Mcfcėsi Jurbarko gimna niam karui, Povilaitis s u šeima
Sniečkutė,
Ramoną
Sniečkutė,
zistenciją ir augimą.
Ugnelė Stasaitė, Daina Urbaity- pabaigoje visi pamaldų dalyviai zijoje, kurią baigęs, išvyko j pasitraukė į V a k a r u s ir po il
kartu su kanklių orkestru sugie Kauno k a r o mokyklą atlikti ka gesnio stovyklinio gyvenimo
Su "Žaibo" klubo vardu yra tė, Daleen Walsh.
dojo Marija, Marija ir Lietuvos ro tarnybą. Buvo kariūnu - as- Vokietijoje, 1S49 m. a t v y k o j
tampriai susijęs ir sportininko,
Ansamblio solistė Irena Griga- himną. Ansambliui' dirigavo mu
trenerio, entuziasto ir mecenato
pirantu, o baigęs, išėjo į civilinį I Ameriką, apsigyveno Omahoje,
liūnaitė, pranešėja Vilija Nasvy zikas A. Mikulskis. Pamaldos bu
Algirdo Bielskaus vardas. Kaip
gyvenimą atsargos leitesiantu. Nebr. Čia t u o j a u įsijungė į vitytė. Orkestro vadovės asistentė vo laikomos kankinio Simo Ku
be Mikulskio neturėtumėm Čiur
Ramoną Sniečkutė. Techniškuo dirkos intencija Jas laikė ir pro
lionio ansamblio, be Sagių Gran
PASKAITA APIE ŠAULIUS
gražiomis muzikinė
sius įrengimus tvarko inž.
H . gai pritaikytą pamokslą pasakė vairinant
dinėlės taip ir, galima^ drąsiai
mis įtarpomis.
Sausio 10 d. 11.30 .v. Šv. Jurgio
tėv. dom. dr. T. žiūraitis.
teigti, kad be Algirdo Bielskaus Bankaitis.
Šios ilgos transliacijos sponsoAnsamblis,
kuris
savo
progra
parapijos salėje bus paskaita apie
Po pamaldų ansamblis buvo
neturėtumėm Žaibo, bent tokio,
rius — Juozas Mikonis, East Shomoje
išpildo
solo
ir
kvarteto
k
ū
j
i
i
m
t
a
s
LietuvospasiuntinioJ
p
r
Lietuvos šaulius ir jų veiklą trem
kokį turime šiandien ir per pa
re Realty brokeris ir LFB cv pir
rinių
ir
su
soliste
įvairių
liaudies
Kajecko
ir
porii6s
ir
pasfuntirrytyje. Paskaitą skaitys šaulys teisi
skutinius du dešimtmečius. Algir
mininkas.
charmonizuotų
ir
A
Mikulskio
Į
bės
patarėjo
dr.
St.
Bačio
ir
poninkas J. Krygeris. Į paskaitą šau
das Bielskus — ne tik sporto va
Clevelandiečiai
tikisi,
kad
Tė
kūrinių
yra
pasiekęs
gražių
rezulj
į
_
Ansamblio
dalyviai
ir
sven os
liai kviečia visus clev^landiečius.
dovas, bet ir sporto centrinių or
vynės Garsai ateity dar pateiks
ganizacijų veikėjas ir vadovas, tatų. Auditorijos jaunuosius lie- Į g i a i buvo svetingų šeimininkų padaugiau ištraukų iš pasikalbėji
CLEVELANDO L I E T U V I Ų
sporto kronikininkas,
spaudos tuvių instrumentalistus priima šil vaišinti. Jaunimas turėjo malo
mų su ano meto lietuviais.
tai
ir
džiaugsmingai.
Sis
kank
ŠIMTMETIS
nios progos pažinti Nepriklauso
bendradarbis sporto klausimais,
sporto mecenatas. Todėl ši Žaibo lių orkestras tokio sąstato yra uni mos Lietuvos atstovus JAV-bėse
PARAMA LITUANISTINĖMS
Lietuvių Krikščionių demokra
sukaktis būtų nepilnai prisimin kumas laisvajame pasauly. Orkes ir maloniai praleisti nors trum
MOKYKLOMS
tų
sąjungos Clevelando skyrius
tro
dalyviai
dauguma
mokosi
ne
ta, jei joje būtų neiškeltas ir ne
pą laiką lietuviškoje pasiuntiny
sausio
3 d. 10:30 v. Šv. Jurgio liet.
išryškintas Algirdas Bielskus ir jo tik Valančiaus lit. mokykloje, bet bėje
Dr.
Domininkos
Kesiūnaitės'
parapijos
bažnyčioje užprašė šv.
yra baigę specialius kursus, ku
darbai.
Vysk M. Valančiaus mokyklos
riuose mokino maestro Alfonsas vardu už malonų priėmimą pa vardo pornirtinis fondas, globoja- Mišias už sielą a. a prel. Myk.
Sporto klubui didelių nupple- ir mokytoja Ona
Mtkulskiai. dėkojo tėvų komiteto atstovas V. mas Stefanijos Radzevičiūtės, pa- Krupavičiaus, mirusio 1970 m .
nų turi ir eilė kitų garbingų sporitpikdamas
Aukuro skyrė 1000 dol. Clevelando litua- j gruodžio 4 d. Jas atnašavo dr. kun.
timnkų, k ū n e verti pagarbos ir i. Kanklių
, i \ mokyklos
.,
^ mokiniai
.v .,,. iriRnčjnnfl*
/IUKUTO
; nociunas, jieiKaamas
rastinėms mokykloms: Vysk. M. Žiūraitis ir šv. Mišių metu pasav
j M . „
. .irgi. ^bus pnsimm. . .
obsolventai
koncertuose išpildė
so- , niokštplin
TJie
dėkingumo.
, , •
PioKsteuų.
Valančiaus lit. mokyklai — 500 kė pamokslą, išryškindamas a. a.
IO
aainų.
j Clevelando jaunieji kanklimn
ti
dol. ir Šv. Kazimiero lit. mokyk-; prelato M. Krupavičiaus nuveikToronto koncerte dalyvavo ne k a j h- juos atvežusieji tėvai buvo
20-čio minėjimas rengiamas va
lai — 500 dol.
jtus darbus ir nuopelnus Lietuvai
nuoširsario 6 d. Clevelande šia tvarka. tik Aukuras, bet ir Toronto an- j VVashingtono lietuviųir bažnyčiai. Mišių metu giedojo
Vasario 6 d. 1 vai. p. p. Cathed- samblis Birbynė, vadovaujama • džiai priimti. Daugumas turėjo Pagal Fondo valdytojos pagei bažnytinis choras, vadovaujamas
j ^ g ^ p a m a t y t i ir kalėdiškai nu- davimą, lituanistinėms mokykral Latin salėje Toronto PPSK Dalios Viskontienės.
vargon. Ambrazo, Čiurlionio a n VVashingtone pusantros valan- įteikusią ir pasipuošusią Arne- lorns skirti pinigai gali būti nau-i
Aušros jaunių krepšinis ir Chica
i
.
.
..r.
.
>
i
•
.
isambho
choras, vadov. m u z i k o :
dojami tiktai mokslo priemonėms i . , , , . , , , .
.
,. .
gos LSK Neries moterų tinklinis, dos koncertą, Glendale mokyk- r i ^os sostinę.
• •'•
AI. Mikulskio, ir soliste TJuze
Tą patį vakarą, 7:30 vai. v. i los auditorijoje išpildė vienas AuJaunimui šios gastrolės ilgai įsigyti.
Krikštolaitytė - Daugėlienė. Į pa
Šv. Jurgio parapijos salėje ban- kuro ansamblis su soliste Irena neišdils iš jų atminties.
Vysk. M. Valančiaus mokykla maldas gausiai atsilankė publi
V. R.
ketas — minėjimas. Programoje: I Grigaliūnaitė. Koncerto klausėsi
įsigijo lietuviu enciklopedijos pil kos.
L.L.
art
akademija, meninėje programoje I i pusantro Šimto lietuvių, gyną komplektą, Br. Kviklio Lie
SLEVELANDO LIETUVIŲ
— rašytojas humoristas Aloyzas! venančių sostinėje ir jos apylintuva — 4 tomus ir lietuviškų
ŠIMTMETIS
Baronas ir vaišės su šokiais.
Į kėse. Pagal washingtoniečių teiskaidrių.
5 Met:i
Clevėlandiečiai prašomi vasa- girną, į šį koncertą buvo susirin
Prieš šimtą metų pirmieji lie-' Šv. Kazimiero lit. mokykla už
Wario 6 rezervuoti lietuviui sporti kę daugiausia bet kada
tuviai įsikūrė Clevelande. Šimt gautus pinigus įsigis rotatorių,
shingtone
yra
susirinkę
lietuvių
ninkui prisiminti. Dalyvaukime
mečio bėgy lietuviai gan giliai į- magnetofoną ir knygų lituanisti
rungtynėse ir sukaktuviniame ba į lietuvišką parengimą.
spaudė ir savo pėdsakus į šio kos- nės mokyklos knygynui.
liuje. Iš anksto prašoma sudaryti
Koncertą rengė JAV Lietuvių mopolinio miesto istoriją.
Stefanija Radzevičiūtė fondo
stalus, kviesti svečių ir užpildyti Bendruomenės VVashingtono apy
500
dol. čekį įteikė Valančiaus
Lietuvių istorijos
nuotrupų
Šv. Jurgio parapijos salę, kuri bus linkė, kuriai vadovauja inž. Sigi
mokyklai
per ju Kalėdų eglutę
randame paskiruose leidiniuose,
specialisto puikiai išpuošta tam tas Zupkus su kitais komiteto
tiek lietuvių, tiek anglų kalba. gruodžio 19 d., o šv. Kazimiero
sukaktuviniam baliui.
nariais R. Liogiene, K Vasaičiu, Clevelando lietuviai aprašyti ir mokyklai sausio 3 d. — jų Kalėdų
Pakvietimų reikalais kreiptis į G. Čcsnaite ir A. Barzduku.
Lietuvių enciklopedijoje. Šios su eglutės metu.
kakties proga bus surinkta nau Abiejų mokyklų vadovybės nuo
įvertina amžinos atminjos medžiagos, kuri leis giliau pa-. širdžiai
.
A.
žvelgti j mūsų pirmtakų d a r b u s ! * * „ į į ? , 1 ? ? " J ^ ų
*****
Alietuvių religinėje, švietimo, so Skautininkės palikimo kilnią pa
POVILAS STAISICNAS
skirtį ir dėkoja Fondo valdytojai
cialinėje ir ekonominėje srity.
Jau suSjo penki metai, kai
Stp. Radzevičiūtei už didelę pa
nfgailrertmpa mirtis a t s k y r $ iš
Kadangi pirmasis šimtmetis su
mfmą tarpo mylima vyra. t«v&
ramą lietuviškam kvietimui.
ir s»nolj,
kurio
netekome
kanka kaip tik- 1971 metais, tai
1966 m., sausio 9 d.
labai prasmingai šią sukakti pra
Nors laikas tęsiasi,
bet mes
NETIKĖTA MIRTIS
jo niekados negalėsime užinirSdėjo minėti Tėvynės Garsai, va
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam a m ž i n a ramybę,
dovaujami Juozo
Stempužio, Rita Galinytė - Elam — 28 me
Cž jo sielą šv. Mišios bus at
Naujųjų metų pirmąją dieną.
našaujamos s a u s o m5n. 10 d.
tų amžiaus, po trumpos ligos, su
H : 15 vai. ryto švč. P . Marijos
Juozas Stempužfs į sukakties mi trikus kasos veikinui, mirė gruoNekalto Prasidėjimo p a r a p i j o s
bažnyčioje.
nėjimą radijo bangomis pakvietė džio 29 d. Paliko 4 metų dukrelę
Maloniai kviečiame visus —
Clevelando merą C'arf Stokes, Dainą, liūdinčius tėvus ir seserį
ę-iminės, d r a u g u s ir pažįstamus
dalyvauti Sio e pamaldose ir
tautybių sąjūdžio pfrm. apskri-. Gražiną. Po gedu!ingų pamaldų
kartu su mtunLs pasimelsti
už
ties- kontrolierių R. Perk, PLB naujosios parapijos bažnyčioje, a. a. Povilo siela.
Nuliūdę: Žmona, s n n u s , d n k * pfrm. St Barzduką, istoriką dr. J. palaidota Visų Sielų kapinėse.
t<". žentas, m a r t i ir a n ū k a i .
I Jakštą f r kt.
V. R.
Programos vadovas perdavė ir
i dalį pasikalbėjnlK!, [rašytą
į
i juostas tų žmonių, kurie dalyvaĮvo ar atsimena tų laikų nuotaiAtmhrtinas kielikas ar cimborija įgraviruota prijkas, lietuvišką veiklą, to meto rū3imin:tmii jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
j pėsčius, laimėjimus bei nepasise
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
kimus.
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
Ona Razgaitienė — 101 metų
mas, koris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat
išstatymui laidotuvių tfoplyčoje. Taip pat turi
amžiaus, Ona Baltru ko nienė, O,
me ir kitų dalykų tinkamų atminimui.
Muliolienė ir kki įdomiai nukė
lė į Clevelando lietuvių praeitį.
Clevelando vysk, Valančiaus lituanistinė mokykla suruošė Kalėdų Radiį» programa t^ėsi pusantros
eglutę. M-los vedėjas priljos 500 doL čekį. kurį įteikia, S. Radzevi vai an dos, gvyai vedama paties J*
2848 W; CERMAK BOAD
CHICAGO, rLLrNOH
čiūtė i& miraajos dr. Kesiūnaitės palikto fondo. Taip pat iš to paties
Stempužio,
sol.
Aid.
Stenipužiefondo 500 dol. čekis buvo Įteiktas ir Šv. Kazimiero litttan. mokyklai.
ARKA CODE (S12) 247-2425
Oešine-ie tėvu komiteto pirm.
Nuotr. J. Gark® nės ir Raimundo Kudukio, paį- (

A. A. JONAS POVILAITIS

GYVAS PRISIMINIMAS

WATRA MEMORIAL CENTER

,

A. -f- A.
JONUI POVILAIČIUI
netikėtai mirus, jo mylimai žmonai fflDVYGM, sūnui
RIMGAUDUI, ir dukrai su šeimomis reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Liuda ir Kazys Alminai
••M

A. -|- A. Justinai Ivanauskaitei - Marcius
mirus, vyrui FELIKSUI, sūnui EUGENIJUI, dukteriai
REGIMI, motinai JILIJflI ir seseriai GENOVAITEI
Lietuvoje, broliui PETRm ir kitiems giminėms bei
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime.
Jonas Fodžiukas
Juozas ir Brone Taurai su šeima

A. -|- A.
KAZYS ŠILEIKIS
Gyveno 2506 W. 69th Steet, Chicago, Illinois.
Mirė sausio 8 d., 1971, 8 v>l. ryto, sulaukęs 51 m. amž.
Gimė Lietuvoje- Kilo iš Zarasų rajono. Aaierkoje išgy
veno 21 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime pusseserė Adelė ir Jonas
Kalvėnai, Lietuvoje tėvas Alfonsas. *> ofis Petras ir sesuo
Ona Bubliauskienė ir kiti gimines, draugai ir pasįstami.
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans kopi., 6845 S. Western Ave.
Laidotuves įvyks pirmad., sausio 11 d. iš kopi. 9 vai. ry
to bus atlydėtas j švč. M. Marijosl Gimoio parap. bažnyčią.
kurioje įvyks ged. pacnaldos už ve^ionies sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į Lietuvių šv. Kaztoie-o kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Tėvas, brolis, paejaserė ir kiti giminės.
Laid. direkt. Mažeika

Evans. Tel. RE 7-8600.

Mirus mūsų brangiam vyrui, tėvai, uošviui ir broliui

A. f A.
ANTANUI STEIKŪNUI,
reiškiame nuoširdžia padėką kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčio
je, atlaikymą gedulingų pamaldų bažnyčioje ir už taip jautrų ir pras
mingą pasakytą pamokslą bei palydėjusiam velionį j kapus, ir muzi
kui V. Baltrušaičiui įspūdingai giedojusiam pamaldų metu.
Dėkojame adv. R. Skipičiui, gen. M. Rėklaičiui ir agr. J. Sadamu,
tarusiems paskutinį atsisve&inimo žodj kopiyiioje, prisimenant veHonies attiktus darbus.
Ypač su padėka prisimenam gimines, draugus ir pažįstamus at
silankiusius koplyčioje ir lydėjusius velionį į kapus bei aukojusius šv.
Mišioms už jo sielą.
Širdingai dėkojame visiems pareiškusiems mums užuojautą spau
doje-, laiškais ir asmeniškai žodžiu
Gili padėka priklauso dr. R. Nerra'ckui už rūpestingą priežiūrą.
Dėkojame karsto nešėjams už draugiška patarnavimą, o tajp pat
ir Taid. dir. Ji Evans.
DSkingi: {nona Sofija, duktė Ramutė.
M M Kefth ir brolis Petras*

CHICAGOJE !R APYLINKĖSE

DRAUGAS, šeštadienis, 1971 m. sausio mesi. 9 d
x K o s t a s Čepaitis, 6722 So.
Campbell Ave., Balfo Chicagos
; apskrities iždininkas, Balfo sei
m e Bostone taipgi buvo išrink
t a s Balfo direktorium. J o pa
v a r d ė sąraše buvo per klaidą
praleista.

ATSISVEIKINIMO
VALANDĖLĖ SU
A. A. DR. V. LITEKSKIU

mokiniai. B. Pasakų šalis —
atliko trečiojo ir penktojo sky
rių mokiniai. Dekoracijas vaiz
davo specialiosios klasės moki
niai. Nykštukais buvo — antro
jo, trečiojo skyrių ir specialio
sios klasės berniukai. C. Snai
gių šalis — šoko antrojo sky
riaus mergaitės. D. Lietuva —
tėvai ir Kalėdų senelis. Vaikai
— ketvirtojo skyriaus moki
niai.
Trečias vaizdas. Betliejus —
atliko šeštojo ir aštuntojo sky
rių mokiniai, k a r t u su kitų sky
rių dainininkais. Tautiniai šo
kiai. Mokytojos Rūtos Juškie
nės
vadovaujami
vyresniųjų
skyrių mokiniai pašoko du tau
tinius šokius. Kalėdų senelis
(D. Tijūnėlis) išdalino
moki
niams
dovanėles. Programą
paruošė Indrė Tijūnelienė. J a i
talkino mokytojai ir tėvai. P o
programos, visi Kalėdų eglutės
dalyviai užkandžiavo — pietavo
tėvų komiteto paruoštu maistu.
Prie įėjimo buvo galima įsigyti
vaikų literatūros. Visus susirin^ ^
gu šventėmis
gveflrin0
vedėjas J. Plačas ir tėvų komidr. A. Ospirmminkas _

A. a. dr. Vladas Literskis paį laidotas vakar Lietuvių Šv. Ka
zimiero kapinėse iš Šv. Antano
x Valerija
Toeilauskienė,
p a r a p . bažnyčios Cicero. Išva
x Lituanistikos Instituto iž ' 1835 W. 66 st., kurį laiką stip
karėse Vasaičio - Butkaus lai
do tarybos narių bei
rėmėjų rokai sirgo. D a b a r ji pasveiko
dotuvių koplyčioje įvyko atsi
metinis susirinkimas įvyks sau ir t u o labai džiaugiasi. V y k s t a
sveikinimo valandėlė, kuriai va
sio 12 d., 8 vai. vak., St. Balze- k u r i a m laikui pas dukterį ir žen
dovavo ir Pasaulio Lietuvių ka
ko Liet. kultūros muziejaus pa tą — inž. Algį ir D a n u t ę — į
talikų bendrijos vardu atsisvei
talpose. Bus apžvelgta praėju Detroitą pasisvečiuoti.
kinimo žodį t a r ė Kazys Kleiva.
sių metų veikla ir nustatytos
Lietuvių Katalikų mokslų aka
x A l e k s a s Blinstrubas, po Patys mažiausieji Dariaus-Giršno lit. m-los Kalėdų eglutės programos dalyviai. Nuotr. Al. Grigaičio
darbo gairės ateinantiems me
demijos vardu
atsisveikinimo
sėkmingos
operacijos Šv. Krytams. Kviečiame dalyvauti.
žodė t a r ė kun. dr. A. Baltinis,
x Yenecuelos lietuvių d-jos I žiaus ligoninėje, y r a sugrįžęs į
Vliko vardu dr. K. Šidlauskas,
gydymosi.
rengiamame bankete dalyvaus • n a m u s tolimesniam
Lietuvių krikščionių demokratų
Lietuvos Vyčių jaunimo tauti Jis y r a dr. V a i t k a u s priežiuroir c. v. Chicagos skyriaus var
nių šokių grupė. Jiems vadovau įje. A t r o d o , k a d pora mėnesių
du P e t r a s Spetyla,
"Draugo"
ja Fr. Zapolis ir Z. Matulaitytė. negalės dirbti tiesioginio darbo.
lietuviškais instrumentais išpil-1 vedamųjų (editorial board) rė dienraščio vardu rašyt. Al. Ba
J. A. VALSTYBĖSE
x Gyvybinis mūsų reikalas j Jis g y v e n a Bridgeporte, k u r pa
dytomis giesmėmis ir visa iš- daktoriams už parodytą dėmė- ronas, "Laisvosios Lietuvos"
— Wasbingtono ir j o s apylin
— savosios spaudos išlaikymas. žįstamieji gali jį namuose ap
Valerijonas
sį lietuviškiesiems
reikalams laikraščio vardu
kilminga pamaldų nuotaika.
kių lietuviai dėkingi y r a Wa"Draugą" aukomis parėmė: po lankyti.
Liaudies dainos ir kiti kan 1970 metais. Padėkos Ženklan Šimkus, Vasario 16-sios gimna
3 dol. — K. Varnelis, Br. Ginx Cicero L B apyL susirinki shingtono LB apyl. pirminin klėmis išpildyti kūriniai buvo redaktoriams įteiktos lietuviš zijos ir jos auklėtinių vardu
čauskas; po 2 dol. — M. Toto m a s į v y k s t a šį sekmadienį 4 v. kui arch. Sigitui Zubkui ir po harmonizuoti J. Švedo, P r . Ste kos juostos; prijungiant i r Hetu* inž. Valt. Kiaupa, Chicagos
raitis, A. Numgaudis, V. Auk- p. p . Visi lietuviai kviečiami nios Onos Mikulskienės vado pulio, bet daugumoje
A u k š t . lit. mok. vardu dir. J.
Alfonso viską kalėdinę kortelę.
vaujamam Clevelando Lituanis Mikulskio.
zemas, I. Gražytė, J. Sumila, J. ] gausiai dalyvauti.
Masilionis, ateitininkų sendrau(Gr. K.)
— JAV Atstovų Bumų na
, _
. . .
.
tinės mokyklos ^mokinių kank
Karka, Barbora
Pocius, VI.
gių
v
a
r
d
u
Petras
Maldeikis,
atei
rys
Joshua
Eilberg
(Dera.
—
x K a s tiki į lietuvybės atei lių orkestrui ir solistei Irenai
— Dr. Vidmantas ir Nijolė
Matulionis, B. Šarkenis, A. Gi1970 m. gruo tininkų Vytauto klubo v a r d u
tį,
j
ą
stiprina
remdami
spaudą.
Baisiai,
jaunosios kartos šei Pennsylvania)
Grigaliūnaitei
už
kanklių
muzi
niotis, M. Jachimavičienė, kun.
džio 22 d. ryšium s u Kudirkos S t a s y s Rauckinas, kurte k a r t a
P. Dambrauskas, Zuzana Pet " D r a u g ą " aukomis p a r ė m ė : po ką. Gilaus įspūdžio paliko lietu ma, neperseniausiai įsikūrusi
Tėvas
incidentu 91-jam kongresui pa- s u K. Mickevičium stovėjo atsi- t r a u g k a s
rauskas, L. Pračkaila; 1 dol. — 2 dol. — J. Astrauskas, J. Ar- viškos mišios atlaikytos Wa- Levittovvn, N. J., Simo Kudir
teikė
rezoliuciją,
siūlančią
ga-1
fveikimmo
metu
prie
karsto
g
a
r
I l a u s k a s , P . Kayeckas, J . Išga- sbingtono tautinėje šventovėje, kos reikalu
p a r a š ė 17 laiškų
M. Gramsas. Labai ačiū.
! naitis„ Ig. Ozalas, Z. D a u t a r t a s , ryšium su Simo Kudirkos trage JAV kongreso n a r i a m s ir Coast rantuoti egzilo teises visiems bės sargyboj. Atsisveikinimo
A P I E BELIGINIUS
X šaltą žiemą, lygiai kaip i V. S a k a l a u s k a s ; po 1 dol. — A, dija. Laike mišių kanklėmis Guard pareigūnams. Iš visų su- bėgliams nuo totalitarinio reži valandėlė baigta Amžiną atilsį
KLAUSIMUS
ir karštą vasarą, Draugas kas ; M a t u k a s , A. Pocius, A. Morke- giesmes skambino t a s p a t O. siiaukta atsakymo, kai kuriems mo tironijos. Kongr. Eilberg malda, kurią sukalbėjo gausiai
Sekmadienį, sausio 10 d. nuo
susirinkusieji.
L . A.
dieną lanko skaitytojus. Šie jį J liūnienė, Birutė Kukler, J . Stri- , Mikulskienės vadovaujamas or kongresmanams i r senatoriams pastangomis JAV L B
centro
6
vai. 30 min. iki 7 v. v. tele
aukomis remia. Aukojo: po 3 | maitis, Mrs. A. Zwonkas,
A. k e s t r a s ir giedojo solistė.
prisiunčiant ir "Congressional valdyba buvo tiesioginiai j o pa- DAKIAUS - GIRĖNO MOKYK
vizijos
kanalu 7(WLS-TV) bus
dol. — dr. J . Gedaugas, Aid. Januškienė. Nuoširdžiai dėko
LOS KALĖDŲ EGLUTĖ
Mišias atnašavo ir t a proga Record" jų tilpusius pasisaky-. čio ir valstybės departamento
duodamas laikraštininko F a h e y
Andrius, J. Kass, M. Šimkus; jame.
atatinkamą pamokslą
pasakė mus. Taip pat, "Bucks County pareigūnų informuojama Simo
Flynn pasikalbėjimas su Chica1970
m.
gruodžio
19
d.
įvyko
po 2 dol. — E. T. Pocius, S.
Courier
Kudirkos reikale.
d
r
.
tėvas
Tomas
Žiūraitis.
p
|
Times",
1970
m.
gruo0
x J u o z a s ir J a d v y g a Bartmokyklos Kalėdų eglutė. Visi I gos arkivyskupu,
kardinolu
E. Jelionis. J. Dėdinas, M. Gemišių buvo sugiedotas L i e t u v o s ! ^ . 2 d - * " * išspausdinęs N
— A. Devenienė ir B. Grau mokiniai atliko Indrės Tijūne- j Cody. Pasikalbėjimo t e m a —
kai,
"
P
a
l
a
n
g
o
s
"
valgyklos
savi
čiauskas, Genė Dambras; po 1
Raišienės laišką redakcijai, k u r žinis tarė žodį, sutinkant Santa
himnas.
lienės parašytą veikaliuką "Ka- j jaunimo reikalai, arkivyskupijos
dol. — E. Baliūnas, J. Sakalas. ninkai, 6918 So. "VVestern Ave.,
vykusiai sukritikuotas
Coast Monicos lietuviams Naujuosius
švenčių
proga
parėmė
mūsų
lėdinis vaizdelis".
Veikaliuką finansai, mokyklos, ekumeninis
Į Mišias be lietuvių buvo at Guard elgesys.
S. Palšis, J. Stropus. St. Rupei
metus. Jie pabrėžė, kad praėju sudarė penkios scenos — vaiz sąjūdis, prisiminimai apie susi
dienraštį 20 dol. auka. Labai silankiusių keletas svetimtaučių,
ka. Dėkojame.
— Aušra Mačiulaitytė-Zerr,
ačiū.
tikimus su popiežiumi Jonu
j ų tarpe ponas
Lammersdorf, Philadelphijos LB apylinkės pir sieji mums buvo audringi ir deliai.
x Stasys Grigaliūnas (Vo
tragiški,
tikintis
lietuviškam
Pirmojo
vaizdo
veikėjai:
tė
XXIII
ir Pauliumi VI.
Venecuelos karinės misijos at mininkė ir JAV L B centro val
kietijoje) . iškilus humanitaras,
gyvenimui
sėkmingesnių
1971
v
a
s
—
Linas
Lapinskas,
mer
Kard.
Cody y r a šeštasis Chi
stovas s u ponia, lenkų tautybės dybos narė, prieš Šv. Kalėdų
sužinojęs apie
tragiškuosius
metų.
gaitė — Violeta Matukaitė, ka cagos
arkivyskupas;
gimęs
Mr. & Mrs. Tadeusz Sadowski, šventes aplankė
"The PhilaBražinskų ir Simo Kudirkos įralaitis
—
Paulius
Jonušaitis,
1907,
kunigu
įšventintas
1931,
Mr. & Mrs. Andrzej Pomian, ju delphia Inquįrer" ir "The Philavykius, pakilo kuomi nors pa
BRAZILIJOJ
angelai — trečiojo skyriaus Romoje; New Orleans arkivys
goslavų tautybės ponia Adelai delphia Everiing Bulletin" laik
dėti, kaip aplinkybės leidžia.
— Sao Paulo arkivyskupas mergaitės, dėdė ir vaikų darže kupu tapo 1964 m.; paskirtas
de Kowansky ir kt. Jie visi iš raščių redakcijas. Vizito metu
Savo mokslų draugui Petrui
Chicagos arkivyskupu 1965 m.,
reiškė pasigėrėjimą
įspūdingai padėkojo miesto (city desk) ir Brazilijoje pakvietė ItaHjos lie lio mokiniai.
Stakei Chicagoje atsiuntė savo
tuvius saleziečius atvykti į Bra-į A n t r a s vaizdas. A. Žaislų ša- mirus kard. Meyer. Pakeltas į
auką, S20.00, prašydamas ją
kardinolus 1967 m.
X Lionginas Kublickas, p a t s
x Denis Chepulis parvyko iš I *&& * dirbti Brazilijos lietuvių Į g — atliko pirmojo skyriaus
jmokėti Lietuvių Fonde i tų nu
buvęs jūrininkas ir dramatiškai Meksikos, kur lanko universite-' sielovadoje. Šiai misijai vykdyti, ~
kentėjusių lietuvių sąskaitą.
prieš eilę metų pabėgęs į Švedi-; tą, švenčių atostogoms pas tė į Braziliją išvyko buvęs Lietu-i S
NORMAN BURšTEIHAS, kailiu krautuves
(pr.)
IR SIUVYKLA 185 No. VVabash (kampas Wabash s
ją k a r t u su kitais dviem lietu-, vėlius Leonardą i r Jane Chepu- vių saleziečių Vytėnų centro S
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto s
X Lituanus žurnalo koncer-1
viais, ryšium su S. Kudirkos | liūs. Chepuliai džiaugiasi sū- prie Romos direktorius kun. Pr. §
iki
6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v.v., šešt. iki 4 vai. S
tas, Įvyks 1971 m. sausio 24 d., j
atidavimu, parašė laiškus sen. naus Denio gabumais. Denis Gavėnas ir kunigas* S t Šileika.
ir k»tu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- £
sekmadienį, 4 vai. p. p. Jaunimo į
Stevenson, sen. Percy ir admi- yra žinomos veikėjos J. KuzmicK a l b a m e l i e t u v i š k a i .
5
ITALIJOJ
Centro didžiojoje salėje. Kon-'
rolui Bendes. Senatoriai išreiš- kienės anūkas.
certo programą išpildo solistė
kė apgailestavimą, kad taip įX Poetė Ada Karvelytė-Du— Vatikano dienraštis "L'Dalia Kučėnienė akompanuoja
vyko, esą tai turėtų būti pa- j bauskienė, Algio i r J ū r a t ė s Nor- Osservatore Bomano" gruodžio
Darius Lapinskas.
skutinis k a r t a s . Gi admirolas vilų vestuvėse skaitė jiems spe- 23 d. laidoje informacijų skyriu
66 Years oi Safety
Bilietai
Marginiuose, 2511 M r:,įa Rudienė, kurios straipsnis apgailestaująs šį atvejį ir ste- daliai parašytą eiliuotą kūry- je pranešė, kad admirolas Wil"Moterų bėsiąs kaip įvykiai vyks toliau, bą. Vestuvių aprašyme,
W. 69th Str., Lituanus, P. O. šiandien spausdinamas
per 'iam Ellis ir kapit. Fletcher
INSURED
Gyvenime",
savo
urmuose
su sve
Box ir 9318, Chicago, M., 60690.
x Lietuvos Vyčių sendrau- klaidą, jos pavardė buvo pra- Brown, du aukštieji pareigūnai,
čiais Iš k.: dr. Edm. Ringus ir
(pr.)
kuriems Amerikos krantų apsau
Geo ge Dunne, Cook apskrities ta gių kuopos susirinkimas įvyks i leista.
antradienį, sausio 12 d. 7:30 v. I xj ^
,
..
. _, .. •jos tarnyba reikalavo karo teis
rybos
prezidentas.
x NAMAMS PIRKTI PA..ov.,™ T7- JU,
T - AT
•i • '
Dr. Augustinas ir Marga
vakare, Vyčių salėj. Nariai kvie |
^
mo, pasitraukė iš einamų pa
SKOLO? duodamos mažais mė
X Laimingai sulaukęs Kalėdų čiami gausiai dalyvauti. Reikės Laučiai, gyveną Mount Olive.
reigų ir karo tarnybos.
nesiniais įmokėjimais ir prieina švenčių ir Naujųjų Metų man
BĮ., tarpšventinių atostogų bu
tvirtinti
valdybos ir komisijų
mais nuoš mčiais.
malonu palinkėti' šio laikraščio
vo išvykę j Bahamų salas. Jie
• planai netolimos ateities darbų,
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Mutual Federal Savings, 2212 s k a i t y t o j a m s , D r a u g o
štabui,
j a u yra grįžę ir d r . A. Laucis
•ypatingai organizacijos globėjo
— Apie dail. Mikalojų
K
West Cermak Road. Telefonas s p o r t i n i n k a m s ir visiems geros
vėl darbuojasi savo
gydytojo
šv. Kazimiero šventės, kovo 7
VI 7-7747
fsk.^ valios lietuviams d a u g laimės ir
Čiurlionį
naujas
leidinys
pasiro
praktikoje.
d. iškilmių
suruošimas. Taip
dė Vilniuje. Paruošė trys auto
geros
sveikatos.
Lai
išsipildo
jų
X Dovanų siuntinius į Lietu
p a t bus renkama nauja 1971 m.
x A. a. Agota Balsienė buvo riai: V. Čiurlionytė - Karužie
vą su užtikrintu pristatymu, ga visi t r o š k i m a i .
valdyba.
palaidota sausio 2 d. iš Nek. nė, Simonas Edigijus Juodis ir
lima pasiųsti per Baltic Stores
x
Kun.
P
.
Urbaitis
pramato,
Prasidėjimo p a r a p .
bažnyčios Vladas Žukas. Leidinys skiria
Su p a g a r b a visiems,
Ltd. (Z. Juras, 421 Hackney
kad ligi sausio 18 d. b u s apsi-1 Brighton Parke. A . a. Balsienė
J o h n J a k u b s - J a k u b a u s k a s stojęs Cicero pas Paulavičius- ' buvo vienuolynų amžina narė, mas Čiurlionio kūrybos tyrinė
Rd., London, E. 2. England
tojams, pedagogams,
mokslo
(pr.)
SHO 8734.
fsk.)
Markauskus. Kun. Urbaitis pa- I uoli parapijos ir draugijų veikė- darbuotojams. Pateikta plati
I ja, stambi gerų d a r b ų rėmėja. bibliografija.
x šiandien, sausio 9 d. 7:30 siekiamas tel. 656-4066.
X RAŠOMOSIOS masin. jv.
kalbomis; RADIO _ Telefun- v. v. j a u n i m a s , tėvai ir mokyk
(p^M
B n g | ^ M M M M K
— Kazimiero Būgos, žinomo
los
bičiuliai
v
y
k
s
t
a
į
Chicagos!
ken, Grundig, Zenitu; TV,
.M
mūsų
kalbininko, du 1906 m.
tradicinį]
KOMPUTERIAI — kalkuliaci Aukšt. lit. mokyklos
rašyti
laiškai paskelbti "Litera
Graži
jai bei kasdienine praktikai ir v a k a r ą J a u n i m o centre.
tūros ir meno" š. m. Nr. 1. Jie
jįv. BIZNIO mašinos — patie p r o g r a m a , šokiai. Įėjimo auka] * i
5fi!sB~
buvo
rašyti kun. K. šauliui,
kiama pigiau, nes
katalogine $5.00, j a u n i m o šokiams — $1.00 j
*
prašant pašalpos iš "Motinėlės"
prekyba.
(pr.)
draugijos. Šie laiškai buvo sau
Nurodykite, kuo interesuojax <J. ir B. Lungiu šv. Kalėdų j
!
gomi
Marijonų vienuolyno bib
tės, ir firmų autentiškus katair Naujųjų Metų sveikinime, atliotekoje, kurią bolševikams nu
logėlius sparčiai gausite iš i
spausdintam gruodžio 22 d., tu
savinus,
jie atsidūrė Centrinia
APARTA sav.: J. L. Giedraitis.
rėjo b ū t i : "Vietoj siuntinėjime
me
valstybiniame
archyve.
10 Barry Dr., E. Northport.
kortelių aukoja keliolika desėtN. Y. 11731. Chicagoje vakarais
kų dolerių
lietuvybės
reika
AUSTRALIJOJE
inf.: tel. 476-7399
fsk.l
lams."
— Adelaidės
universitete
x Norintis nuvažiuoti j CaAustralijoje
odontologijos
stu
x Inžinierių ir
Architektę
liforniją ir galįs vairuoti mašiną
dijas baigė du Adelaidės lietu
tradicinis balius įvyksta sausif
prašoma skambinti šiuo tel.
viai studentai Alfredas Vasi
30
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puošniuose
Beverly
PR 6-1530.
(Sk.)
liauskas ir Gytis Šimkus, gau
Country Club patalpose, an"
AND Lo,\N ASSOCIATION OF OllICAGO
X L. Vyčių Choro metiniai 87-tos ir VVestern Avenue. Kvie
dami dantų gydytojo diplomus.
2212 WEST CERMAK ROAD
•
CHICAGO, ILL. 60608
Abu naujieji daktarai yra veikšokiai — vakarienė jvyks sau ; čiame visuomenę
atsilankyti
• lūs visuomenininkai ir uoliai da
sio 23 d., B. Pakšto salėje. Sta Dėl rezervacijų skambinti pirm
Peter Kazanauskas,Pres. Tel. 847-7747
)ail. Stase Kazl.ene prie savo tapybos darbų. Jog paveikslų parodą •.
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778-0699
a
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a
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liukus rezervuoti tel. FR 6-6489.
Jrighton parko bibUotekoje buvo suorganizavusi Ridge Art Associa- j
U j a lietimų organizacinėje
HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat.9-1
(j*.) bios.
(pr.) J . M a r t i n k u i 7T&-3545.
Nuotr. J. gassJMsčso
{veikloje.
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS

