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Gyvenimas Šiaurės 

Vietname
Hanoi vadai žino, kad jie negali laimėti karo

Saigonas. — Ne labai daug 
žinių pasiekia Vakarus iš Šiaurės 
Vietnamo, tačiau jų pakankamai, 
kad galima būtų susidaryti tikra
sis Šiaurės Vietnamo ir Hanoi 
vaizdas. Ekonomiškai Šiaurės Viet 
namas laikosi tik kom. Kinijos ir 
Sov. Rusijos pagalba ir jos tegali
ma tikėtis tik tol, kol abu kraš
tai stipriau nesusirems. Politiš
kai po diktatoriaus Ho mirties 
nebėra tikro diktatoriaus ir pasi
darė atviras kelias tarpusavio ko
voms. Kol buvo gyvas diktatorius 
jis skelbė, kad reikia pulti, atsi
traukti, susitvarkyti ir vėl pulti, 
tačiau dabar tai nebėra lengva, 
nes kas kartą vis daugiau praran
dama karių.

Žuvo 300,000

Krašto moralė yra kiek geres
nė nustojus amerikiečiams bom
barduoti, tačiau tebėra žema, nes 
karas nesibaigė ir neatrodo, kad 
greit baigsis. Iš viso praėjusiais 
metais tik pirmą kartą buvo pra
dėti siųsti namo sužeistieji iš per
pildytųjų lauko ligoninių Laose 
ir Kambodijoj. Žmonės pamatė 
daugybę luošų, aklų ir krašte iš
girdo kaip kovojama ir kaip žmo
nės gyvena Pietų Vietname.

Kada Saigono vyriausybės val
džia ir jėga nuolat ąuga ir stiprė
ja, Šiaurės Vietnamo vyriausybėj 
yra daug netikrumo, ypač mirus 
diktatoriui Ho ir esant nesutari
mui tarp grupių, kurių yra viena 
prokinietiška, kita prorusiška. Iš
viso kraštas prarado labai daug taikos stalo išsikovoti, 
žmonių kovose. Per dvyliką mė
nesių nuo 1968 m. rugsėjo komu
nistai prarado 50,000 žmonių. Di 
dėlė dalis jų dabar bėga į Pietų 
Vietnamą. Jeigu ligi 1967 m. te
buvo iš viso pabėgėlių į Pietų 
Vietnamą tik 27,178, tai per pas
taruosius metus ligi lapkričio 15 
d. perbėgo 42,147 komunistiniai 
kariai, gi juos papildyti nėra kuo 
ir taip vis labiau prarandama že
mių ir miestelių Pietų Vietname.
Hanoi vis daugiau praranda žmo 
nių ir nebėra kuo jų papildyti, 
nes jau 300,000 Šiaurės Vietna
mo žmonių yra žuvę kovose.

Neatsistatė po bombardavimų 
Po bombardavimų sustabdymo 
kraštas šiek tiek atsigavo, bet ne
daug, nes nėra darbo jėgos. Plie
no produkcija yra žema, nes trūks 
ta anglies. Elektra vasarą duoda
ma tik keletą valandų, nes trūks
ta elektros jėgos, kadangi sudau
žytos jėgainės dar neatstatytos, o 
mažosios neturi pakankamai jė
gos. Po žeme dar tebeveikia 
kai kurios mokyklos ir viena ligo
ninė, nors nebemanoma, kad a- 
merikiečiai atnaujintų bombar
davimus. Tačiau tam tikra pras
me lauke ir šalia kelių dar te
bėra Sovietų Rusijos gamybos 
priešlėktuvinės ir tebemaskuoja- 
mos mašinos.

Gyventojai per mėnesį gauna 
500 gramų mėsos ir 24 svarus ry
žių, gi sunkiai dirbančiam gali
ma gauti ligi 30 svarų. Trūksta 
daugelio smulkių prekių. Gazoli
nas vartojamas tik karo reika
lams. Gyventojai tačiau gerai ži
no, kad Pietų Vietname yra ko 
valgyti ir kartais maistas net ne
taupomas, taip pat žino, kad a- 
merikiečiai ten viską stato, prave
da kelius ir kitus įrengimus. Gi 
pagal prancūzų korespondentą 
Pierre Darcourt, gerai mokantį 
vietnamiečių kalbą, Haiphong 
miestas yra panašus į Berlyną 
1945 m. Esą uoste judėjimas ma
žas, daugelis sugriautų blokų ne
atstatyti.

Kinų ir rusų pagalba
Šiaurės Vietnamas gyvena tik

rusų ir kinų pagalba. Sovietų Ru
sija suteikia pagalbos už 1 bil. ' 
dol. kasmet, gi Kinija už 600 mil. 
dol. Iš viso bijoma Kinijos įta
kos, gi Pietų Vietnamo gyvento
jai jau daugiau nebetiki Šiaurės 
Vietnamo pastangomis ir noru 
išsilaisvinti. Esą Pietų Vietnamo 
gyventojai jau dabar sako, kad 
kpmunistinis sukilėlis yra tik 
nelaimė, jis tik pridarąs bėdų. 
Pietų Vietnamo žmonės pradėjo 
nepakęsti Šiaurės Vietnamo gyven 
tojų ir valdžios. Šiaurės Vietna
mo vyriausybėje tėra tik vienas 
politbiuro narys iš Pietų Viet
namo, visi kiti yra šiauriečiai.

Kinai nenori taikos

Siekiant taikos jos Maskva gal 
ir norėtų, tačiau kom. Kinija 
tos taikos nenori ir sakoma, kad 
Kinija kovosianti ligi paskutinio 
vietnamiečio. Kom. Kinija bijo, 
kad susitaikius Vietname, gali 
Amerika ir Sov. Rusija susitarti ir 
pasidalinti pasaulio įtakos sfero
mis. Tokios taikos tarp Maskvos 
ir Washingtono Pekinas nenori. 
Šiaurės Vietnamo aukštieji parei
gūnai, kaip skelbia koresponden
tas, nemano, kad karą jie galės 
laimėti, tačiau esą taikytis irgi 
nenori, nes nerodant karinės jė
gos labai sunku ką prie taikos 
stalo išsiderėti. Esą be karinio sti
prumo negalima derėtis neduo
dant nuolaidų, o tačiau Šiaurės 
Vietnamas vis silpnėja ir tokių 
nuolaidų vis mažiau begalės prie

Pašto valdyba kviečia kuo anks
čiau išsiųsti kalėdinį paštą. Cia 
vieno lėktuvo patarnautoja tai 
skelbia nuo pašto dėžės.

Demonstracijos padeda 
Šiaurės Vietnamui

Džiaugiasi Hanoi premjerus
VARŠUVA. — Siaur. Vietna

mo premjeras Pham Van Dong, 
kaip skelbia Lenki jo 3 spaudos 
agentūra PAP, pareiškęs, kad 
visos demonstracijos Ameriko
je ir pasaulyje labai paoeda Š. 
Vietnamui. Taip pat jis pažy
mėjo, kad demonstracijos bus 
plečiamos giliau ir plačiau. Kal
bėdamas su Lenkijos žinių a- 
gentūros šefu Vichal Horfeman, 
kuris lankėsi Hanoi, Dong pa
reiškė, kad demonstracijos ir 
simpatijos labai remia Šiaurės 
Vietnamą, sus*pnndama jo pa
dėtį kovai ligi galutinės per
galės.

Premjeras taip pat kaltino A- 
rneriką, kad ši boikotuojanti 
Paryžiaus taikos pasitarimus. 
Feą, Amerikos reikalavimas y- 
rs absurdiškas pasitraukti viet- 
kongui iš Vietnamo, nes jie juk 
turi teisę ginti kraštą nuo ag

Be JAV daugelis tautų 
būtų pavergtos

Prez. Nixono žodžiai prie 
eglutės

WASHINGTONAS. — Prez. 
Nixon vakar uždegė Kalėdų 
eglutę, kuri yra 65 pėdų aukš
čio ir papuošta 7,500 mėlynų 
ir baltų lempučių. Taip pat už
degė ir 53 mažesnes eglutes, 
kurios reprezentuoja JAV vals
tijas. Jam uždegant eglutes ir 
sakant kalbą, negausūs demon
strantai šūkavo, kad reikia baig 
ti karą. Prezidentas nekreipda
mas dėmesio ir nepertraukda
mas kalbos pareiškė, kad Ame
rika siekia taikos. Prezidentas 
pabrėžė, kad Amerika neieškojo 
specialių uždavinių ir atsakomy
bės, tačiau jei ne Amerika, šian
dien daugelis kraštų nekomu
nistiniam pasauly negalėtų būti 
laisvi.

Teroristai viėl puola
SAIGONAS. — Komunisti

niai teroristai pirmą kartą per 
ketvertą mėnesių vėl pradėjo 
apšaudyti Saigoną. Taip pirma 
raketa paleista nuo rugpiūčio 
16 d. Ji sužeidė ketvertą asme
nų.

Išbandyta galinga 
Poseidono raketa

US'S NOA laivas. — Paleis
ta Poteeidono raketa, nešanti 
keletą sprogimo galvučių At
lante į specialų taikinį, esantį 
už 2,500 mylių. Poseidono rake
tos pakeis Polaris raketas nuo 
1971 m. Poseidono raketomis 
bus apginkluotas 31 povandeni
nis laivas. Poseidono raketos 
yra 8 kartus veiksmingesnės 
negu Polaris.

Opozicinės partijos 
pasisakymas

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo opozicinė partija pasmerkė 
My Lai atvejį, kur kaltinama, 
kad amerikiečiai nužudę dau
giau 100 civilių. Šen. Than Van 
Don, iš Tautinės pagalbos fron
to, sako, kad po poros savaičių 
tikrinimų rasta, kad tokių žu
dymų kaimelyje buvę. Grupė pa 
kaltino P. Vietnamo vyriausybę, 
kad ši dėl įvykių nesiimanti at
sakomybės ir nejaučianti kaltės. 
Kaip žinoma, Pietų Vietnamo 
prez. Nguyen Van Thieu paskel 
bė, kad tokių žudynių nebūta, 
gi neseniai paskelbta nuotrau
ka rodo, kad ten civiliai, mo
terys ir vaikai, buvo ginkluoti.

resorių. Esą, dėl karo tęsimo 
yra atsakominga Amerika.

Hanoi džiaugsmas dėl Ameri
koje ir kitur vykdomų demon
stracijų patvirtina daug kartų 
atsakomingų amerikiečių skelb
tas mintis, kad kiekviena de
monstracija ilgina karą ir pa
deda priešui žudy'i amerikie
čius.

KALENDORIUS

Gruodžio 18 d.: šv. Gracijo- 
nas, šv. Sanitana, Girdvilas, Ei- 
vilė.

Gruodžio 19 d.: šv. Nemeri- 
jus, šv. Fausta, Gerdvilis, Ri
mantė.

Saulė teka 7:12, leidžias 4:21.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien galimas lietus ar lengvas 
sniegas. Temperatūra daugiau 
30 laipsnių.

Varomi į nelaisvę šiaurės Vietnamo teroristai

SOVIETU RUSIJOS BIUDŽETAS
Ir šįmet buvęs blogas derlius

MASKVA, — Sovietų Rusi
jos biudžetas gynybos reikalam 
būsiąs 17.9 bil. rublių 1970 me
tams, kas reikštų 200 mil. rub
lių daugiau negu praėjusiais. 
Kaip žinoma, rublis yra bran
gesnis už dolerį ir oficiali kaina 
yra 1.11 dol. Praktiškai gi rub
lio Vakaruose niekas nenori, gi 
už geležinės uždangos juodojoj 
rinkoj už dolerį duoda ligi 15 
rublių.

Sovietų Rusijos 1970 m. biu
džetas 144.5 bil. rublių, taigi, 
iš tos sumos 17.9 bil. rublių gy
nybai yra maža suma, todėl 
Vakarų politiniai stebėtojai skel 
bia, kad mažiausia dar pusė 
tiek sovietai gynybai panaudos 
iš kitų šaltinių. Kadangi visos 
įmonės yra valdiškos, tai visos 
mašinos, ar kiti panašūs gami
niai išjungiami iš karinio biu
džeto.

Vis žada daugiau
Ekonomistai skelbia, kad So

vietų Rusijos ekonominis pajė
gumas 1969 m. pakilęs 7%, ta
čiau planavimo komisijos pirm. 
Nike. ai Baibakov skelbia, kad 
k’tais metais ekonominis pajė- 
F”maa pakilsiąs 6.3%. Jis paža- 
flf ip, kad 6 8% pakūs kasdieni
nio vartojimo prekių ir 9.6% 
automašinų gamyboj. Automa
šinų bos pagaminta 922.000 vie- 
nelu. tarp 527,000 sunkvežimių 
ir 348 000 lenavųių mašinų. Jis 
taip pat paskelbė, kad su italų 
b-vš s Fiat pagalba pastatyta 
automašinų įmonė pagamins ki
tais metais 30,000 mašinų.

Pakels 4 rublius mėnesiui
Raibakovas nusiskundė, kad 

blo;;i.metai pakenkė derliui. Tai

Taika Vietname 
1972 m.

Britų specialisto teigimas

LONDONAS. — Taika galės 
būti daugiau ar mažiau įgyven
dinta Vietname ir bus normalus 
gyvenimas apie 1972 m. Tai pa
tikino Robert Thompson, par
tizaninio karo specialistas, spau 
dos konferencijoje. Jis, esą, ne
sakęs, kad jau tada Pietų Viet
namas ar Amerika bus tikrai 
laimėję, tačiau jau bus galuti
nio laimėjimo fazėje. Taip pat 
jis patikino, kad gali būti kari
nių staigmenų, nes komunistai 
galį pulti iš Kambodijos ir Lao
so ateinančių metų vasario-ko
vo mėnesiais, bet jie bus su
mušti. Taip pat jis patikino, 
kad komunistų jau galėjo žūti 
daugiau pusės milijono, gi jų 
Tet ofenzyva buvo tikra aukš
tesnių karininkų savižudybė.

Kviečia taikai
ROCMA. — Popiežius Paulius 

VI-sis kreipėsi į pasaulį kvies
damas taikai. Jau anksčiau Šv. 
Tėvas Naujųjų Metų 1 d. yra 
paskelbęs taikos diena.

esą pakenkę agrikultūros ir pra 
monėč produkcijai. Praėjusiais 
metais buvo gauta 169.2 mil. 
metrinių tonų, gi šįmet tik 16G.5 
mil. tonų grūdų Tačiau žin mt, 
kad daugelis kolchozų tas su
mas išpildo tik ant popierio, va
kariečių nuomone tas skaičius 
galįs būti ir mažesnis. Ateinan
čiais metais planuojama derlių 
pakelti 9.%. Gyventojams al
gas pakels 4 rubliais mėnesiui.

Aktorių gastroles
BERLYNAS. — Komedinin- 

kas Bob Hope su trupe vyks
tąs aplankyti Kalėdų proga JA 
Valstybių karių užjūryje susto
jo Berlyne, po to lankysis Ita
lijoje, Turkijoje, Thailande, Pie
tų Vietname, Tautinėje Kini
joje ir Guame. Iš viso išbus su 
trupe gastrolėse porą savaičių.

Siūlė sustabdyti 
bandymus

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų generalinė asamblėja siū
lo sulaikyti atominių ginklų ban 
dymus. Už sustabdymą bandy
mų pasisakė 82, susilaikė 27, 
prieš nebalsavo niekas. Sovietų 
Rusija ir Amerika balsavimuo
se susilaikė. Esą, ta rezoliuci
ja tik sukomplikuos strateginių 
ginklų suvaržymo derybas Hel
sinkyje.

Siūlymai Berlyno 
reikalu

WASHINGTONAS. _ JAV, 
Britanija ir Prancūzija pasiū
lė Sov. Rusijai, kad būtų pa
lengvintas susisiekimas vokie
čiams tarp Rytų ir Vakarų Ber
lyno ir abiejų Vokietijų. Taip 
pat bus siūloma pagerinti tele
foninį susisiekįmą. Visas šis pa
siūlymas remiasi Andrei Gro
myko kalba Sovietų Rusijos 
soviete liepos mėnesį, kada jis 
pareiškė, kad numatomi nauji 
kontaktai tarp Rytų ir Vakarų 
Berlyno reikalu.

Sąjungininkai 
ir kariai

CANBERRA, Australija. — 
Australijos min. pirm. John 
Gorton paskelbė, kad Australi
ja taip pat atitrauks dalį savo 
karių iš Vietnamo, kurių ten 
yra 7,500. Naujoji Zelandija 
taip pat žada atitraukti šiek 
tiek karių, kurių ten yra 500, 
o Pietų Korėja ten turi 50,000 
vyrų, tačiau atitraukimų nenu
mato. Žinovų nuomone, P. Ko
rėjos kariai yra labai geri ir 
tuose postuose, kur jie stovi, 
yra saugiausia.

LONDONAS. — Britanijos 
batų gamintojai džiaugiasi, kad 
jie 1967 m. Amerikoje parda
vė 190 mil. porų batų.

AMERIKOS KOMUNISTŲ 

PLANAI
Stengsis užimti jaunimo organizacijas

IVASHINGTONAS. — Ame
rikos komunistų partija planuo
ja savo jaunimą infiltruoti į kai 
riojo sparno partiją S.D.R. Apie 
tai paskelbė kongreso vidaus 
reikalų saugumo komitetas.

Šios grupės konvencija įvyks
ta sausio 9-11 d. Chicagoje ir 
kaip skelbia komiteto pirm. Her- 
man Romerstein, komunistai 
stengsis patekti į postus. Esą, 
komunistinis jaunimas pasi
stengs užimti W.E.B. Du Bois 
klubus, kuriuose dominuoja ko
munistai, tačiau dėl neefektyvu
mo ten kompartija nustojo įta
kos. Taip pat stengsis komu
nistinę įtaką plėsti tarp mažai 
uždirbančiųjų, ypač tarp juodu
kų. Tos naujos jaunimo Mark
sistų - Leninistų organizacijos 
taikinys bus Students for De- 
mocratic Society (SDS) ir 
Black Student vienetai.

Revoliucinė jaunimo grupė
Planai tokiem uždaviniam bu 

vo nustatyti kompartijos suva
žiavime Chicagoje spalio 19 d., 
kuris įvyko 1900 Sedgwick St., 
buvusiam SDS centre, demokra
tų konvencijos metu ruošiant 
riaušes 1968 m.

Planuotojai mano įjungti 50, 
000 jaunimo į vadinamą revoliu
cinę dirbančiųjų klasės organi
zaciją. Nariai renkami kolegijo
se ir universitetuose.

Tarp dalyvių pasitarime spa
lio 19 d. Chicagoje buvo Illinois į 
komunistų partijos pirm. Ted 
Person, jo žmona Kathy ir Jat 
Schaffner, Chicago Du Bois klu
bo vadovas.

Arabai Izraelio nelaisvėje

. Kovos prieš įstatymą
Pasiruošimo brošiūrą parašė 

JAV komjaunimo direktorius 
Mike Zagareii. Narių ženklas 
bus stilizuotas kūjis ir piautu- 
vas. Romerstein teigia, kad or- 
ganiza’cija bus panaši į 1930 m. 
Jaunųjų komunistų lygą. Vienas 
iŠ uždavinių būsimam suvažia
vime Chicagoje — sugriauti 
Landrum - Griffin įstatymą, ku
riuo komunistams draudžiama 
būti pareigūnais darbo unijose.

Pagerbė atsarginius
WASHINGTONAS. — Prez. 

Nixonas pasirašė proklamaciją 
pagerbdamas 37,000 atsarginių, 
kurie buvo pašaukti į Vietna
mą, iškilus Pueblo incidentui, 
tai yra Šiaurės Korėjai pagro
bus Amerikos laivą. Iš kiekvie
no dalinio Baltuose Rūmuose 
buvo atstovų, viso 130. Prezi
dentas pabrėžė, kad iš atsar
ginių 32,000 vyrų, 250 gavo or- 
deną Purple Hearts ir 4,000 ga
vo mažesnius atžymėjimus.

Nigerija nenori 
taikytis

LONDONAS. — Nigerijos vy 
riausybė atmetė pasiūlymą da
lyvauti taikos pasitarimuose su 
Biafra Etiopijos sostinėje Ad- 
dis Ababoj. Esą, ši taikos ini
ciatyva kilusi be Afrikos tautų 
organizacijos pritarimo, o tik 
Etiopijos imperatoriaus Haile 
Selassie iniciatyva.

TRUMPAII $ VISUR
• Sydney, Australijoj, poli

cija susidūrė su 2,000 demon
strantų prieš karą Vietname.

O Amerikoj 1966-68 m. metė 
rūkyti 2.5 mil. žmonių.

• Singapūre per parą iškrito 
18 colių lietaus, kai kurios vie
tos buvo apsemtos.

• Kolumbijoj gynybos minis
terija paskelbė, kad nukauti ke
turi sukilėliai.

• Prez. Nixono gimtadienio 
balius įvyks sausio 7 d., kada 
prezidentas sukaks 57 m.
• Amerikoje pakils kavos kai 

nos, nes ankstyvos šalnos Bra
zilijoj pakenkę kavos pupelių 
derliui.

• Italijoj suimti 9 asmenys, 
kaltinami bombų sprogdinimu.

• Britanijoj nubalsuota pa
naikinti mirties bausmę.

• Indijoj užregistruota že
mės sukrėtimų.

• Amerikoje per pastaruosius 
ketvertą mėnesių krito ekono
minis aktyvumas, manoma dėl 
General Electric įmonių strei
ko.

• Indijos trys laivai su 30 
keleivių dingo Arabų jūroje.

• Thailande komunistiniai te
roristai nukovė 6 policininkus 
ir 1 civilį.

• Minnesotos universitetas 
Minneapolyje skelbia, kad mi
rusios 30 m. moters net 6 įvai
rūs organai persodinti 4 asme
nims.
• Amerikos tautų tarpameri- 

kinėje) konferencijoje Žmogaus 
teisėms ginti buvo priimta re
zoliucija, reikalaujanti visame 
pasaulyje pripažinti žmonėms 
pilną žodžio ir organizacijos lais 
vę. Teisė laisvai kalbėti ir kurti 
įvairias organizacijas priklauso 
prie pagrindinių žmogaus teisių.
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CLEVELANDO SENJORŲ 
SUSIRINKIMAS

Chicagos Vyčių choras repeticijos metu. Nuotr. A. Gulbinsko

Vytės R. Sankalienės namuose 
Clevelande lapkričio 23 d. įvy
ko senjorų vyčių paskutinis šių 
metų susirinkimas. Jį atidarė mal
da senjorų pirm. Antanas Mačio- 
kas. Pirmininkas pasidžiaugė, kad 
susirinkimas yra pats gausiausias 
šiais metais. Kai sekretorė Trai- 
nauskaitė patikrino valdybos na
rius, jie irgi visi buvo atvykę. 
Toks atsitikimas pas Clevelando 
senjorus vyčius nevisuomet bū
na.

Sekė dviejų susirinkimų pro
tokolų skaitymas. Skaitė sekretorė 
M. Trainauskaitė. Abu buvo pri
imti be pataisų. Finansinius pra
nešimus pateikė St. Sankalaitė ir 
R. Sadauskienė. Paaiškėjo, kad 
kaip pats iždas, taip ir “Saulėtos 
dėžutės” finansinis stovis yra ge
rokai pablogėjęs.

Pirmasis vicepirmininkas Ig
nas Visockas priėmė priesaiką 
keturių naujų narių: Ed. ir Juoza- 
pinos Pranskūnų ir G. ir E. Sa- 
lickų. Naujuosius narius susirin
kimas pasveikino ilgu plojimu.

Sekė pranešimai apie C.L Kul. 
darželio sąjungos ir A.L. tarybos 
veikimą.

Gal vienas iš įdomiausių pra
nešimų buvo apie Vidurinių val
stijų apygardos seimelį, kuris įvy
ko spalio 10-12 dienomis Young- 
stown mieste.

Pranešė visi šeši delegatai: St. 
Sankalaitė, M. Trainauskaitė, Ig. 
Visockas, P. Usalienė, K. Petkū- 
nienė ir J. Sadauskas. Visi labai 
gyrė seimelio eigą ir visą tvarką. 
Padėkos verti esą youngstowriie- 
čiai vyčiai senjorai, kad taip nuo
širdžiai svečius priėmė ir kad pa
jėgė surengti tokį gražų apskrities 
seimelį. Delegatai taip pat pra
nešė, kad ateinančiais metais Vi
durinių Valstijų apygardos sei
melis įvyks Clevelande ir jį glo
bos vyčiai senjorai.. Pranešė, kad 
iš clevelandiečių delegatų trys 
išrinkti į apygardos valdybą: St. 
Sankalaitė - iždininkė, P. Usalie
nė - iždo globėja ir J. Sadauskas- 
lietuviškos spaudos koresponden
tu.

J. Sadauskas pranešė susirinki
mui, kad Lietuvos vyčių organi
zacijos garbės nariui ir vyčių 
himno autoriui prof. Aleksan
drui Aleksiui senjorų vyčių var
du pasiųsta gili užuojauta dėl jo 
vienturčio sūnaus nelaimingos 
mirties. Susirinkimas savo užuo
jautą pareiškė minutės susikau
pimu. Dar nutarta senjorų var
du pasiųsti muzikui A. Mikulskiui 
sveikinimą jo 60 metų gimtadie
nio proga. Clevelando lietuvių vi
suomenė jam buvo surengusi 
gražų pagerbimą.

Malonu pažymėti, kad susirin
kime buvo trys gąrbingi svečiai: 
Vidurinių valstijų apygardos pir
mininkas V. Pavis, sekretorė St. 
Pavienė ir youngstowniečių sen
jorų sekretorė Laureta Blumie-

nė. Juos susirinkimui pristatė J. 
Sadauskienė ir paprašė Vincą 
Pavį tarti žodį apie apygardos 
veiklą. Vincas pasveikino susirin
kimo dalyvius ir pasidžiaugė, ma
tydamas tokį clevelandiečių vy
čių senjorų susirinkimą. Jis dar 
priminė, kad kitais metais šios 
apygardos metinis seimelis įvyks 
jau Clevelande, ir kad jį globos 
vyčiai senjorai.

Apie parengimų komisijos veik 
lą pranešimą padarė St. Sanka
laitė, M. Trainauskaitė ir K. Pet1- 
kūnienė. Jos visos trys pranešė, 
kad gruodžio 13 d. yra rengiamas 
prieškalėdinis privatus pokylis, 
ragino jame dalyvauti ir atsives
ti artimus draugus bei gimines.

Mūsų atskaitomybės tvarkyto
ja Kazimiera Sadauskienė prašė 
užsimokėti nario mokestį prieš 
Naujus Metus.

Nutarta Šv. M. Marijos Neper- 
stojančios Pagalbos ir Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos Šv. Kalėdų 
proga pasiųsti aukas, nes senjo
rai vyčiai priklauso prie tų abiejų 
parapijų. Senjorai neužmiršo nė 
savo organo “Vyčio”, paimdami 
ketvirtį puslapio pasveikinimui 
Šv. Kalėdų proga.

Susirinkimui vadovaujant J. Sa 
dauskui, šie senjorai-senjorės bu
vo išrinkti į 1970 m. valdybą: 
pirmininku - A. Mačiokas, pir
muoju vicepirmininku - Ignas Vi
sockas, antruoju vicėpirmininku- 
J. Salaševičius, sekretore - M. 
Trainauskaitė, atskaitomybės 
tvarkytoja -K. Sadauskienė, iždi
ninkė - Stasė Sankalaitė, iždo 
globėjomis - K. Petkūnienė ir M. 
Baranauskienė, tvarkdariu - P. 
Zigmas, korespondentais - J. Sa
dauskas ir M. Baranauskienė, 
“saulėtos dėžutės” prižiūrėtoja - 
P. Usalienė, užuojautoms, gimta- 

1 dienių pasveikinimams ir atviru
čių pasiuntimui-Juozap. Pranc- 
kūnienė. Atstovais į kitas orga
nizacijas išrinkti: į C.L. Kul. dar
želio sąjungą - J. Sadauskas ir 
M. Trainauskienė, į A.L. tarybos 
skyrių - St. Sankalaitė.

Susirinkimą baigė malda J. Sa
dauskas. Po susirinkimo buvo di
delės ir vytiškos vaišės, kurias 
buvo pri ruošusi os R. Sankafie- 
nė, Stasė Sankalaitė ir Uršulė 
Šukienė. Tokių nuoširdžių priėmi 
mų ir vaišių nevisuomet vyčiai 
senjorai tesusilaukia. Pietų metu 
Ignas Visockas jo gimtadienio pro 
ga buvo papuoštas gražia gėle ir 
apdovanotas dideliu tortu. Sen
jorai savo pirmajam vicepirmi
ninkui sugiedojo “Ilgiausių ir lai
mingiausių metų”.

Šio susirinkimo dalyviai reiškia 
nuoširdžiausią padėką namų sa
vininkei ir šeimininkei Rožei San 
kalienei, jos dukrelei Stasei ir U. 
Šukienei, už tokį vaišingą priė
mimą ir visas skanias vaišes.

Senelis

VENECUELOS LIETUVIŲ 

DVASIOS VADUI 60 METŲ
Lietuvių misijos vadovas Vene- 

cueloj kun. Antanas Perkumas, 
SDB, sulaukė 60 metų. Šio mūsų 
tautiečio sukaktis verta prisimin
ti, kad kun. Ant. Perkumas yra 
tarsi ta darbščioji bitelė, ilgus 
metus nešusi gerų darbų medų 
net trijuose žemynuose - Europoj, 
Azijoj ir Pietų Amerikoj. Ir jo gy
venimo bei darbų žingsniai su
pinti pasaulinio karo ir lietuvių 
istorija.

Gimęs 1909 m. (kovo 29 dieną 
Darbėnuose, Kretingos apskrityje, 
nuo pat mokyklos dienų pasižy
mėjo inciatyvos, darbštumo, pa
siaukojimo dvasia. Gal todėl jam 
visad patiko ir skautybė. Jis ne 
tik Lietuvoj, kaip gimnazistas, 
aktyviai dalyvavo skautų veikloj, 
bet ir svetur jautė, kad skautija 
- tai organizacija ir gyvenimo 
mokykla, kuri jam padėjo nesuk
lupti gyvenimo sūkuriuos ir gal 
net paskatino kunigiškam ir mi
sionieriaus darbui.

Ryžtingai žemaitišku atkaklu
mu jis 1929 m. rugsėjo 4 dieną 
atsisveikino su skautiška šeima 
ir jau senstančiais tėveliais, ap
leido gimtinį kampelį ir su kitais 
40 idealistų draugų patraukė Ita
lijos link pas saleziečius.

Pats tapęs 1932 metais salezie
čiui, Antanas Perkumas prašėsi 
į misijas. Su kitais dviem lietu
viais (R. Petrausku ir Eug. Prielai 
da) išplaukė į Tolimuosius Ry
tus, į Kiniją. Ten rado metais 
anksčiau nuvykusį Petrą Urbai-

VYČIŲ PIRMININKAI
Lietuvos vyčių organizacijos a- 

pygardų pirmininkai dabar y- 
ra: Illinois -Indiana - Algirdas 
Brazis, 8514 Roberts Road, Oak 
Lawn, III. 60455.

Vidurio centro - Vicentas Pa
vis, 705 Cassius Avenue, Youngs- 
town. Ohio b4505.

Naujosios Anglijos - Albertas 
Jaritis, 75 Gatės Street, So. Bos
ton, Mass. 02127.

Netv York-Ne\v Jersey - Lau
rynas Janonis, 2124 Ellis Avenue, 
Bronx, N.Y. 10462.

Centro valdybos pirmininkas 
yra dr. Jokūbas Stukas, 1016 
Schliefer Road, Hillside, N.J. 
07205. , V. «

PRIEŠKALĖDINIS POBŪVIS

Gruodžio 20 d. 112-ta kuopa 
ruošia prieškalėdinį pobūvį Vy
čių salėje, 2453 West 47 th St., 
Chicago. Pradžia 8 v. v. Bus pui
kios vaišės, su profesionaliu pa
tarnavimu. Gros jaunas akorde
onistas. Dėl vietų reikia skam
binti Geraldinai Mockuvienei, 
636-6864. E.P.

Vyčiai seime pagerbti už veiklą. Sėdi: V. Baziliauskas, W«reester; Z. Zalgerienė, Detroit; A. Pinkutė. 
Worce&Ler; St. Sankalaitė, Clevėland; M. Grinevičiūtė, Kearny; G. Gobytė, Amsterdam. Stovi: P. Ska- 
beikis, Brooklyų; I. Wooęl, Amsterdam: L Sadauskas, Cleveland; E. Nakrouionė, Kearny; L. Janonis, New
York n New Jeraey apyt; E, Zlmuier, Chlcugo ir Alb. Jaritis, Soųtfa Boston, __ __ _ £4uo*r. y, Maželio

' tį, taip pat salezietį klieriką.
Saleziečių seminarijoj Hong 

Konge išėjęs filosofijos studijas, 
trejus metus pedagoginę praktiką 
atliko Tibeto papėdėje, Yuni- 
Nano plokštikalny. Ten besi
kuriančioj naujoj saleziečių įstai
goj gražiai išmoko kiniškai pa
gal vietinę mandarinų tarmę, ėjo 
bendrabučio vedėjo, jaunimo or
ganizacijų vadovo, kūno kultu 
ros, anglų ir prancūzų kalbų mo
kytojo pareigas.

1938 metais, palikęs jaunatviš
kai linskmos ir judrios nuotaikos 
atsiminimus, grįžo į rytų pajūrį 
(Makauą ir Hong Kongą) teolo-

Kun. Antanas Perkumas

gijos studijoms. Karo audros 
blaškomas, 1940 metais turėjo ir 
jis su kitais svetimtaučiais stu
dentais (nors Lietuvos neutralu
mas buvo tiek kinų, kiek anglų- 
amerikiečių gerbiamas) keltis į 
Šanghajų. Čia pačiam karo įkaršty 
1941 m. rugsėjo 21 dieną buvo 
įšventintas kunigu.

Grįžęs į Hong Kongą, turėjo 
užimti net kelių diplomatiškai 
“ištremtų” vietinių saleziečių vie
tą milžiniškoj Aberdeeno Tech
nikos mokykloje dvasios vado pa
reigas, rodydamas didelę meilę y- 
pač daugiau aipileistiems mokslei 
viams.

Dar ryškiau pasireiškė kun. A. 
Perkumas misonieriška meilė ap
leistam kinų jaunimui, kai jis, 
japonams nuo 1941 m. gruodžio 

i 8 iki pat Kalėdų iš visų pusių 
apšaudant Hong Kongą, su bū
riu našlaičių besislapstydamas, 
atsidūrė mediniuose pabėgėlių 
barakuose T‘aai-Ku slėny.

Bet ir T‘aai- Ku slėnio bara
kams atėjo baisioji naktis - japo
nų puolimas. Liko nepaliesti tik 
našlaičiai ir jų globėjai. Tą nak
tį visai atsitiktinai ant vienos len
tinės lovos susitiko du lietuviai 
misionieriai - kun. Perkumas ir 
kun. Urbaitis. Šis pastarasis, pės- 

I čias nuėjęs 17 k. buvo užkluptas 
japonų puolimo. Rado užeigą 
pas savo tautietį, net pirmiau ne
žinodamas, kad jis ten yra.

Tartum per stebuklą išlikę gy
vi, kun. Urbaitis grįžo į šaukiva 
ną, o kun. Perkumas ėmė ieško
ti kito pastato. Bet ir ten neteko 
džiaugtis ramybe. Kun. Perkumas 
pirmam susitikime su japonais 
buvo peršautas — suskaldyta ko
ja. Kas išliko gyvas pabėgo, o mi
sionierius tris dienas išgulėjo be
veik be sąmonės su besiformuo
jančia gangrena kojoje. Trečią 
dieną kažkas jį pastebėjo ir atėjo 
gelbėti. Bet ir vėl pasimaišiusi ja
ponų komanda vietoj nušovė 
jo gelbėtojus. Likęs vėl vienas gat 
vėje vėliau buvo nugabentas į 
vadinamą “prancūzų ligoninę”, 
ku išgulėjo daugiau pusmečio 
japonų gydomas. Jo našlaičiai 
tuo metu rado prieglaudą pas 
kun. Urbaitį Šaukivano rajone.

Išėjęs iš ligoninės, į Šaukiva- 
ną, ten perėmė iš sunkiai ma
liarija sergančio kun. P. Urbai- 
čio saleziečių našlaityno vadovy
bę. Taip beveik ketverius metus 
pašventė savo jėgas našlaičiams 
ir apylinkės biedniesiems berniu
kams, kurių skaičius jau siekė a- 
pie 500. Su tokiais pergyveni
mais 20 ilgų metų, privertė ryž
tingąjį žemaitį grįžti Europon. 
Deja, nebuvo jam leista grįžti į 
gimtuosius Darbėnus. Tada ap
sistojo Italijoj. Čia patyrė, kad ne 
vien lietuviai, bet ir kiniečiai jį 
kvietė naujam darbui į Pietų A- 
meriką. Tad nė kiek neatsižvelg
damas į save, savo gyvenimo 
vairą pasuko tropinės Venecuelos 
link. Ten buvo kviečiamas nors 
laikinai. Bet tas “laikinai” tęsiasi 
nuo 1953 metų iki šių dienų.

Plačių akiračių ir dosnios šir
dies kun. Antanas Perkumas, rū
pinęsis anksčiau Lietuvių centro 
įkūrimo Caracase, dabar sielojasi 
ir remia besikuriantį lietuvių sa
leziečių centrą Romoje — Vytė- 
nus.

Sukaktuvininkui ilgų ir darbin
gi} metų linki Vytėniečiai

DR. ANNA BALIUNAS
. AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAIbroak 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad ir kitu laiku pagal sutartj 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

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

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

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

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marguette Pk., 6211 So. VVestern 
I. LIEPONIS

PR 8-5875

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo U iki 9:10. Kitom dienom nuo 
9 iki s vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 v. y.
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$15.00
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1.75
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30__ 12:00.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSmš

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. k 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

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

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

Akušerija ir moterį, ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0901.

Ofiso HE 4-1818 REZ. I’R 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 7lst Street 

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

Šeštad. 9 v, r — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso l’R 6-7800; Namų 025-7697 

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trtčiadieniais uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus. 1 . u; . . ; . ..

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

Tel. — REllanee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietutis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

Tel. ofiso lr bato OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso lr rezidencijos) 
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Tylioji Bažnyčia kalba —

TEPRABYLA NUTILUSIEJI
VOKIETIJOS - SOVIETŲ DERYBOS

Paruošiamieji pasitarimai. Sovietų sąlygos. Naujas posūkis.

Ar gali susikurti žydų —arabų 
valstybė

Bažnyčia anapus geležinės 
uždangos yra nutildyta. Ji per 
sekiojama visais įmantriau
siais būdais. Iš jos prieglobs
čio pirmiausia mėginama iš
plėšti jaunimą, kuris dar yra 
lankstus visokiems vėjams. 
Komunistinių kraštų tikintieji 
išgyvena nirmųių trim šimt
mečių krikščionybės persekio
jimus, pasmerkimus, kalėji
mus, trėmimus, kančias ir mir
tį. Jei> jie savo šventovių ir 
neisirengė katakumbose, tai 
juo sunkiau jiems slapstytis 
nuo persekiotojo akių, kurios 
šio laiko priemonėmis perve
ria net sienas. Palyginant kad 
ir pavergtos tautos Lietuvos 
tikinčiųjų persekiojimą šių lai
kų būdais^ir žiaurumais, gali
ma sakyti, kad pirmieji šimt
mečiai tebuvo tik žiaurus žai
dimas.

Mūsų vyskupas Vincentas 
Brizgys šio mėnesio pradžioje 
paskelbė raginimą gruodžio 18 
d. melstis už “tylinčiąją Baž
nyčią”. Ta diena skirta Ame
rikos vyskupų, kad bent vie
ną kartą metuose ir laisvieji 
katalikai turėtų progą aiškiau 
prisiminti savo kenčiančius, 
persekiojamus ir nutildytus 
brolius. Bent viena diena me
tuose turi būti maldos diena 
už persekiojamą Bažnyčią, ku
ri yra dalis visuotinės Baž
nyčios ir pasaulį mėginančios 
Kristaus dvasia persunkti krik 
ščionybės. Ir ne tik malda, bet 
ir darbais, viešais pareiškimais 
ir pasireiškimais turėtų būti 
atžymėta ta diena bent Ame
rikoje, nes, jei vienas brolis 
kenčia, niekas negali būti lai
mingas ir be baimės.

Tačiau kartu mes ir nustem
bame savo krikščioniškų bro
lių šaltumu persekiojamųjų 
a+žyilgiu. Katalikiškuose šio 
krašto laikraščiuose neranda
me jokių paraginimų melstis 
už persekiojamus, tartum jų 
iš viso nebūtų ar malda jiems 
neturėtų reikšmės. Bažnyčiose 
tik su laibai mažomis išimti
mis smulkiais pranešimais ti
kintieji tebuvo paraginti šią 
dieną prisiminti. Krikščiony
bės atstovai neranda reikalo 
net šia proga stipresniu žodžiu 
savo aplinkoje ar savo orga
nizacijoje prabilti apie kenčian 
čius. Kur glūdi to šaknys, net 
jie neatsakytų.

*
Milano, Italijoje, dienrašty 

“Corriere della Serą” spalio 
27 d. buvo atspausdintas Piet- 
ro Sormani apžvalginis straips 
nis apie Bažnyčios padėtį oku- 
puotoj Lietuvoje. Nesigilinant 
j jo siaurus žinių šaltinius, 
krinta į akis išsireiškimas, kad 
pavadinimas “tyliąja Bažny
čia” yra neteisingas, nes Lie
tuvoje katalikų Bažnyčia kal
ba ir tikinčiųjų girdima. Ir tai 
yra ne dėl komunistinės val
džios tolerancijos, bet kaip tik 
dėl jos netolerantiškumo ne
paisymo. Tai reiškia, kad ten 
kalba Bažnyčios atstovai ir ti
kintieji, nepaisydami didžiau
sių pavojų sau, savo šeimoms 
ir savo gyvenimui.

Iš tikrųjų šis “tyliosios Baž
nyčios” pavadinimas greičiau 
tinka priešinga prasme, kai 
ten Bažnyčia kalba, nors ir 
prislopinta kalba, tuo tarpu 
laisvuose Vakaruose ji nėra 
nutildyta, bet pati nutilusi. 
Kaip tik čia yra tylinčioji ir 
savo brolių kančias užmiršusi 
Bažnyčia, Čia ji, užsiėmusi kas

Spaudoj ir gyvenime

UKRAINIEČIŲ MARTIROLOGIJA
Norintieji giliau suvokti, koks 

yra intelektualų likimas kraštą 
pavergus komunistams, turėtų 
paskaityti naują knygą “The 
Chornovil Papers”. Jos aurtorius 
Vyacheslav Chornovil (išleido 
McGraw-Hill, New Yorke, 246 
psl., 5.95 dol.), Veikale aprašo

dienos reikalais, — privilegijų 
išsaugojimu, autoriteto nepasi
dalinimu, tradicijų išlaikymu, 
— užmiršta parodyti gyveni
me Kristaus meilę. Reikia gi 
Dievo žodį ne tik saugoti, bet 
ir paversti gyvais darbais.

Ši tyla neliečia Bažnyčios, 
kaip Dievo tautos, kaip Kris
taus įsteigtosios institucijos, 
bet tik dalį jai atstovaujančių, 
kurie apie kenčiančius ir per
sekiojamuosius turėtų kalbėti 
iš parlamentų tribūnų, iš uni
versitetų katedrų, iš šventovių 
sakyklų ir kiekviena tinkama 
proga. Juk ten persekiojami 
ne tik katalikai, bet ir visi Die
vo išpažinėjai. Ir čia turėtų vi
si tikintieji, nepaisant, kuriai 
konfesijai priklausytų, kalbėti 
jų vardu, kad persekiojamieji 
žinotų turį juos užtariančių 
laisvės kraštuose ir kad lais
vieji bent dvasia kentėtų kar
tu su nutildytaisiais broliais.

Šiandien kiekvienas, kuris 
tylėjimu prisideda prie perse
kiojamųjų už geležinės uždan
gos kančių pratęsimo, yra kal
tas dėl jų kančių ir krauio. 
Šiuo atveju nutildytoji Bažny
čia turi teisę smerkti savo bro
lius Vakaruose dėl abejingumo 
jų kančioms ir susirūpinimo 
tik savo egoistine egzistenci
ja.

*
Jau pats laikas laisvųjų kraš ! 

tų tikintiesiems prabilti. Ir tai 
prabilti viešai ir aiškiai, kad 
jų balsą išgirstų tie, kurie mė
gina vergiją įteisinti, ir tie, 
kurie savo tylėjimu ją remia. į 
Bažnyčia laisvuose kraštuose į 
turi aiškiai apsispręsti už Kris
taus mokslo įgyvendinimą ne ' 
žodžiais, bet darbais ir meile * 
artimui. Ji negali apreikšti tik
ro tikėjimo, jeigu neapreiškia 
Kristaus pilnutinio gyvenimo. 
Jeigu dalis Bažnyčios kenčia, 
kenčia visa Bažnyčia, nes kan
kinamas ir persekiojamas pats 
Kristus.

Mes taip pat nesame tik sa
vo kenčiančios tautos dalis, 
bet ir kenčiančios Bažnyčios 
nariai. Todėl ka’bėti turime 
ne tik už persekiojamą ir ver
gijoj esančią tautą, bet ir už 
priespaudoie, paniekinimuose 
ir nuolatiniuose pavojuose ken 
čenčią krikščionybę. Už nutil
dytąją Bažnyčią turime mels
tis ne tik tą vieną dieną, bet 
ir nuolat, kad pajėgtume pri
kelti iš skaudulio ir nutilusius 
Bažnyčios narius. Gruodžio 18 
diena turėtų tik ypatingiau iš
siskirti, kad jos reikšmę su
prastų visi tikintieji ir visi pa
justų atsaknigumą už savo 
brolius, laukiančius pagalbos 
iš laisvųjų Kristaus sekėjų.

Okupuotos Lietuvos sunkio
se aplinkybėse prislopintu bal
su tegalinti kalbėti Bažnyčia 
šiandien yra iškalbingesnė Kri 
staus mokslo skelbėja, negu 
iškalbingiausiais žodžiais kal
bą, bet darbais neįrodą šioje 
pusėie laisvieii jos nariai. Nu
tildytieji kalba laisviesiems, 
primindami, kad jų pareiga 
visomis tinkamomis priemonė
mis pristatyti pasauliui ken
čiančių brolių dalią, jog ir iš- t 
lepintas Vakarų pasaulis lai
ku suprastų sąžinės laisvės 
vertę ir laisvo su Dievu ryšio 
kilnumą. Prie savo brolių kan
čių sutrumpinimo malda ir dar 
bu turime prisidėti ypač mes, 
kad dėl tylėjimo jų kančios 
neapsunkintų mūsų sąžinių.

Pr. Gr.

mas tragiškas ukrainiečių patrio
tų likimas Sovietų okupacijoje. 
Autorius Chornovil yra nau
jos kartos žmogus - gimęs 1938
m. ir išaugęs jau komunistinėje 
santvarkoje. Jis tik 1960 m. baigė 
Žurnalistikos studijas Kievo uni
versitete. Dirbo Lvove. Buvo te-

Visą šį pokarį Sovietai aštriai 
puolė Federalinę Vokietiją. Jai 
nepagailėjo įvairių priekaištų: 
karo kurstytoja, progos ieško
toja karo atkirčiui, nacionalis-i 
tinio sąjūdžio ugdytoja. Mask
va savuosius propagandininkus 
sudrausmino naujam kancleriui 
X.2l d. perėmus pareigas. Per 
Federalinės Vokietijos dvide
šimtmetį iš Maskvos papūtė 
švelnus vėjelis. Sovietų ambasa
dorius Semion Zarapkinas per
teikė naujam kancleriui Willy 
Brandtui siūlymą pradėti dery
bas.

Paruošiamieii pasitarimai jau 
prasidėjo Maskvoje. Federalinės 
Vokietijos ambasador. Helmut 
Allardtas pakartotinai tarėsi su 
Sovietų užsienio reikalų minis
teriu Andrėj A. Gromyko ne 
tik dėl derybų pradžios, vieto
vės, bet palietė ir kai kuriuos 
klausimus, kuriais anksčiau net 
į kalbas nesileido nuolaidoms 
daryti.
Vokiečių kanclerio nuolaidos

Vokiečių kanclerio Konrad 
Adenauerio kelionė 1955 m. ne
galėjo duoti gerų vaisių. Anuo 
metu Federalinė Vok’etria nesi
ryžo daryti nuolaidų Sovietams. 
Ji bandė eiti aplinkiniu keliu,

levizijos stoties programos redak
torius ir taip pat buvo eilės spau
dinių redakcijų štabe.

1965 m. jam buvo pavesta ap
rašyti ukrainiečių intelektualų 
teismus. Jis tiesiog užsidegė sek
damas bylas ir matydamas, kaip 
laužomi net pačių Sovietų įstaty
mai, neteisingai žmones nutei
siant ir baudžiant. Kai pats buvo 
pakviestas liudyti slaptame teis
me, jis atsisakė, žinodamas, kad 
jam pačiam teks tai apmokėti 
laisvės netekimu.

Bet jis pasirūpino surinkti pla
čią medžiagą apie tuos teismus 
ir pasiųsti į užsienį. Knyga visų 
pirma buvo išspausdinta Pary
žiuje, pavadinimu: “Intelektualų 
nelaimė”. Čia ukrainietiškai bu
vo išspausdinti kalinamųjų inte
lektualų laiškai, prašymai, die
noraščiai.

Tai medžiaga, pavaizduojanti 
žiaurų, neteisingą prievartą prieš 
areštuotus 20 ir išvežtų į Mar- 
dovijos sunkiųjų darbų stovyklas. 
Tą medžiagą Chornovilis laiš-r 
kais po keletą puslapių išsiuntė 
į užsienį ir tuo metu, kai ji buvo 
išspausdinta knygos pavidalu, 
pats Chornovilis buvo nuteistas 
pusantriems metams į sunkiuo
sius darbus Mordovijoje. Šis vei
kalas tai gyvas liudijimas komu
nistų kruvinos prievartos prieš 
pavergtas tautas. J. Pr.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Išgirdęs, kad karalius rengiasi aukoti, jis pasiry
žo eiti į aukojimo vietą, kad “Jis būtų išrinktas vi
soms kunigiškoms pareigoms”. Atėjęs į aukojimo vie
tą, jis perspėjo aukojimo vedėją: “Jeigu tu, nepažinda
mas dievybės, kuriai priklauso himnai, eisi giedoti, 
tavo galva nukris.” Tais pačiais žodžiais jis perspėjo 
ir kitus du asmenis, pasirengusius aukoti. “Jie tada 
sustojo ir nutilę atsisėdo.”

Tada aukojimo vedėjas paklausė elgetos vardo. Jį 
sužinojęs, jis tarė: “Aš jūsų ieškojau, bet, negalė
damas rasti, parinkau kitus. Bet dabar, pone, perimk 
visas aukojimo pareigas”. Ushati atsakė: “Labai gerai, 
Bet man leidžiant tegul išpildo garbinimo himnus.” 
Tada aukojimo vedėjas jam tarė: “Tu ką tik sakei, 
kad mirs tas, kuris imsis giedoti nepažindamas die
vybės. Kas tad yra ta dievybė?” Ushasti atsakė, kad 
ta dievybė yra kvėpavimas. Ir jis patikrino, kad be 
šio žinojimo giedodamas jis būtų miręs. To paties jo 
klausė kitas apeigų dalyvis. Jam jis atsakė, kad ta 
dievybė yra saulė. Kai jo klausė trečias apeigų da
lyvis, jis atsakė, kad ta dievybė yra maistas (125- 
127).

Įsižiūrėdami į šį epizodą, mes galime pastebėti vi
sų pirma upanišadoms būdingą racionalistinį priėjimą 
prie religinės problemos. Draudimas, už kurio ne
klausymą gresia mirtis, yra nugalimas dievybės pa
žinimu. Tas galėtų būti priimtina. Tačiau pažinimas, 
kuris čia atidengiamas, nėra nei pakankamas, nei vie
ningas. Vieną kartą ta dievybė yra kvėpavimas, kitą 
— saulė, o trečią — maistas.

GEDIMINAS GALVA

tačiau Maskva greitai išugdė 
nenugalimas kliūtis.

1967 m. liepos mėn. Sovietai 
pasiūlė Federalinei Vokietijai 
pradėti pasitarimus šiomis sąly
gomis: 1) pripažinti Oderio- 
Neisšės sieną, 2. pripažinti dvie
jų vokiškų valstybių buvimą, 
3. atsisakyti branduolinių gink
lų, 4. paskelbti vakarinį Berly
ną savistoviu politiniu viene
tu, 5. laikyti Muencheno sutar
tį negaliojančia.

Willy Brandtas, naudasis kanc 
leris, jau savo ka’boje Bundes
tage priėmė pagrindines Mask
vos sąlygas. Jis pripažino dviejų 
valstybių buvimą Oderio - Neis- 
sės sienos pripažinimas bus pa
darytas pasitarimuose su Len
kija pasižadant nepanaudoti jė
gos ios sienoms pažeisti. Bran
duolinių ginklų atsisakyta š. m. 
lapkričio 28 d. pasirašius su
tarti branduoliniams ginklams
varzvu. m. suuh»Vi ua
Muen?henn sutarties galiojimas 
vra bereikšnus. ši”o reikalu ir 
krikščioniu demokratų vyriau
sybė nekėlė balso.

Šiuo metu te’iko du ginčytini 
klausimai; Vakaru Berlyno pa
skelbimas savistoviu politiniu 
vienetu ir Rytu Vokietijos (DD 
R) pilnutinis pripažinimas, šiais 
tamtantinės teisės klausimais 
Sovietai jau yra padare nuolai
du, nes ūe siekia da^ prieš pra
dedant pasitarimus Europos sau 
gurno klausimu pasirašyti ne- 

i puolimo sutartį su Federaline 
Vokietija.

DDR spaudimas
DDR prez. Walter Ulbrichtas 

dar bandė ginti Maskvoje savo 
ankstesnę taktiką: reikalauti 
tarptautinio pripažinimo. Liau
dies respublikų rikiuotojų pasi
tarime Maskvoje Ulbrichtas liko 
vienišas. Jo reikalavimo nerėmė 
Sovietai ir liaudies respublikos.

Sovietai užmegzdami ryšius 
su buvusiu priešu Federaline 
Vokietiia siekia politiniu ir ū- 
kinių tikslų. Pasirašius Sovietų 
- Federalinės Vokietiios nepuo
limo sutartį gali susidaryti pai
niavos amerikiečiams kariams 
pasilikti Vokietijoje. Jei ir ne
pavyktų Europos saugumo pa
sitarimas Sovietai dės pastan
gas su kitomis Europos valsty
bėmis pasirašyti panašias ne- 
nuolimo sutartis, kaip ir su vo
kiečiais.

Žymiai didesni polėkiai yra 
ūkio srityje. Sovietų pramonė

pergyvena naują sunkmetį. Jai 
tobulinti reikalinga vokiečių pa 
tirtis. Sovietai žada tiekti Fe
deralinei Vokietijai dujas ir naf 
tą. Numatoma nutiesti 2500 my
lių duiotiekius ir vokiečiams 
tiekti 3 mil. kub. metrų dujų 
per metus. Vokiečių pramonei 
prasiveržia naujos galimybės.

Liaudies respūb'ikos jau se
niai laukė progos užmegzti giau 
džius ūkiškus santykius su Fe
deraline Vokietija.

Nesėkmės priežastys
Buvęs vokiečių kancleris 1966 

m. gruodžio 13 d. pareiškė: 
“Sieksiu geresnių ūkinių, politi
nių ir kultūrinių santykių su 
Rytų Europos kaimynais — 
Lenkija ir Čekoslovakija”.

Federalinė Vokietija pirmiau
sia darė žygius pagerinti santy
kius ne su minėtais kaimynais, 
bet su Rumunija. 1967.1.31 d. 
buvo su ja pasirašyta sutartis 
užmegzti diplomatiniams santy
kiams. Vokiečiai pradėjo dery
bas su Čekoslovakiia ir Vengri
ja panašioms sutartims pasira
šyti. Deryboms neužsibaigus, 
Walter Ulbrichtas, įžiūrėjęs 
DDR apsupimą, darė žygius 
Maskvoje, kad minėtos liaudies 
respublikos būtų sudrausmintos 
ir nutrauktų pasitarimus su 
Bonna.

1967.IV.24-26 dienomis įvy-

Prez. R. Nixonas priėmė byv. prezidentą L. B. Johnsoną ir tarėsi s4i Juo 
krašto reikalais.

Žiūrint į šiuos paaiškinimus kultūros istorijos 
metodu, reiktų sakyti, kad jie atliepia įvairias religi
nes sistemas, besireiškusias šiame krašte. Kvėpavimas 
ir maistas yra vitalistinės vertybės, kurios galėjo būti 
atstovaujamos moteriškos daržininkiškos kultūros. 
Tuo tarpu dievybės supratimas saulės simbolyje liudi
ja visiškai kitos prigimties religiją.

Tėvas W. Schmidt, remdamasis Indonezijos tau
tų religijos studijomis, šitaip aptaria saulės dievo I 
reakciją prieš ankstesnę mėnulio vietalistinę dievybę: 
“Aukščiausios Būtybės (Mėnulio) anksčiau žmogui 
suteikta gyvybė yra tik praeinantis, mažavertis daly
kas. Jeigu aš, Saulė, būčiau tada buvusi, aš būčiau su
teikus amžiną, taigi pilnavertį gyvenimą” (Grundlini- 
en einer Vergleichung der Religionen und Mythologien 
der Austronesischen Voelker, Wien, 1910,124 ps.).

Mat, mėnulio religijos amžinumas reiškia nuolat 
pasikartojantį atgimimą, panašiai kaip mėnulis, kuris, 
tris naktis nebuvęs, vėl pasirodo. Tuo tarpu saulės 
amžinumas yra kažkas nenykstančio, nekintamo, nuo
lat pasiliekančio, kaip saulės rutulys danguje kiek
vieną dieną.

Draudimo nugalėjimas pažinimu yra toks būdin
gas upanišadų kultūrai reiškinys, kad jis yra nesutin
kamas kitais atvejais. Šių rašinių Autorius turėjo pro
gą studijuOfi daugelyje tautų paplitusią pasaką apie 
draustinį kambarį, į kurį mergaitė įeina, neklausy
dama pamotės draudimo. Peržiūrėjęs apie 50 tautų va
riantus, jis niekur nesutiko, kad neteisėtu transcen
dencijos peržėngimu susidariusi problema būtų iš
spręsta išaiškinimu draustinio kambario ar dievy
bės prasmės.

Transcendencija kultūrose visur pasilieka tran
scendentinė, žmogiškais reiškiniais neapimama ir pil-į 
nai žmogišku protu neišaiškinama. Net krikščionybė
je, kurioje yra įvykęs toks transcendencijos peržengi-i 
mas, kaip Dieviškojo asmens įsikūnijimas, transcen-j

dencija nėra nustojusi savo prasmės. Didysis reforma
torius Jonas Kalvinas, galima sakyti, nieku taip nesi
rūpino, kaip tai, kad Dievo absoliutinės teisės krikš
čionybėje nebūtų kieno nors nusavintos ir tuo jis grin- 
do savo priekaištus katalikų Bažnyčiai. Dievo suverenu
mas, pasak jo niekada negali būti pamirštas.

Šiandien tačiau krikščionybėje mes turime prieš
ingą reiškinį, kuris kyla kaip tik sluoksniuose, arti
muose kalvinizmui, kaip reakcija prieš Dievo transcen
denciją. Tai yra sąjūdis “God is dead”.

Einant jo mokslu nėra šiandien jokio Dievo ana
pus: Dievas yra mumyse. Šio sąjūdžio vadas Thomas 
J. J. Altizer drįsta sakyti: “ ‘Dievas yra miręs’ sąjū
dis panaikina transcendenciją, tokiu būdu sudaryda
mas galimybę naujai ir absoliučiai imanencijai, ima- 
nencijai, kuri yra laisva nuo visokių transcendenci
jos ženklų” (Toward a new Christianity, 1967, 318 
psl.).

Žodį imanenciją lietuviškai galėtume pavadinti 
išvidiniškumu. Tokiu būdu aiškėja, kad “Mirusio Die
vo” sąjūdis mūsų laikais yra tos pačios krypties gal
vosena, kaip upanišadininkų sąjūdis. Šie abu sąjū
džiai žmogų ir dievybę sutalpina žmogiškame asmeny
je-

Tačiau upanišadininkų raštai mums liudija, kad 
indiškoje kultūroje yra pilnutinės transcendencijos 
pėdsakų. Ji čia yra išreiškiama dviem simbolinėm prie
monėm. Visų pirma čia yra aiški mirties bausmė 
žmogui, kuris artinasi prie dievybės, neišpildęs atitin
kamų sąlygų. Ir, antra, aiškėja, kad viena iš sąlygų, 
kurios įgalina žmogų artintis prie dievybės ir jai au
koti, gali būti skaistybė ir švara apskritai, nes tik 
šiais savo bruožais skyrėsi Ushasti nuo kitų aukoto
jų, būtent nevalgymu nešvarių valgių ir gėrimų ir su
silaikymu nuo lytinio gyvenimo.

(Bus daugiau)

Jeruzalės arabų pasisakymai 

V. LITAS

Prie įėjimo į Al - Aqsa meče
tės kiemą Jeruzalėje stovi gink
luoti žydų kareiviai. Turistams 
įėjimas uždraustas. Įeiti gali tik 
statybos darbininkai: vyksta 
šventyklos restauravimo darbai. 
Šventykla po gaisro vėl atsta
toma. Visur griežta kontrolė. 
Žydai bijo, kad nauja kibirkštis 
gali sukelti “karą iš atsitiktinu
mo”.

•Jeruzalė rami, bet bijo teroristų
Jeruzalė iš viršaus atrodo ra

mi. Bet vidinė įtampa yra di
delė. Galima prie to priprasti.

kusiame Karlovy Vary pasita
rime, kuriame Rumunija neda
lyvavo, buvo įspėtos liaudies 
respublikos susilaikyti nuo pa
sirašymo sutarčių su Federaline 
Vokietija diplomatiniams san
tykiams užmegzti.

Per dvejus metus padėtis pa
kitėjo. Šiuo metu liaudies res
publikoms jau pašalintos kliū
tys tartis su Federaline Vokie
tija, kai jas pradėjo Sovietai — 
vyriausias liaudies respublikų 
vairuotojas.

Šiuo metu dar per anksti spė
lioti apie naujų vėjų įtaką liau
dies respublikose.

Žydai ir arabai turi sugyventi. 
Bet padėtis nėra galutinė. Di
džiausią nepasitenkinimą rodo 
arabai. Bombos kartais sprogs
ta turgavietėse ar kavinėse. Al 
Fa ta h — Palestinos išlaisvinimo 
sukilėlių organizacija rodo nuo
latinį savo veiklumą.

“Bet mes esame humaniški”, 
sako vienas Al Fatah vyras. 
“Kur tik mes galim, įspėjam 
žmones dar prieš bombų spro
gimą. Mes nenorim žmonių gy
vybes naikinti”.

Bet ir žydai kalba apie hu
maniškumą. Žydai, iš keršto 
sprogdindami namą, stengiasi, 
kad kaimyniniame name “liktų 
akmuo ant akmens”. Nekalto 
nuosavybė neturi būti sunaikin
ta.

Al Fatah 50,000 arabų šiuo 
laiku yra Jordane. Su Jordano 
vyriausybe jie nesiskaito. Al 
Fatah yra priversta veikti iš 
Jordano žemių. Veikimas iš Si
rijos, Libano arba Irako yra 
neįmanomas.

Arabai pasiryžę kovai
vMūsų balso niekas neturi 

prarėkti. Net Nasseris Kaire. 
Taika be mūsų pritarimo nėra 
galima”, šitais žodžiais abejoti 
negalima. Al Fatah veikimas iš 
Jordano vyksta be sutrukdymų.

Namas yra netoli Damasko 
vartų. Vyras, kuris šitaip pasi
sakė, nenori, kad jo vardas bū
tų žinomas. Priežastis: Jordane 
ga’i nukentėti jo šeima.

“Kodėl dabar vėl iškyla visa 
Izraelio susikūrimo istorija ? 
Tikra, kad ir šiandien daugiau 
kaip 90% Izraelio sričių yra a- 
rabų žemės ir turi priklausyti 
arabams. Izraelis tų žemių ne
pirko, bet pagrobė be jokio at
siteisimo”.

“Kokios yra taikos galimy
bės?”

“'Pirmiausia, mes, arabai, nori 
me taikos. Karas mums nieku 
nepatarnauja. Bet aš manau, 
kad greitu laiku taikos negali 
būti nei politinės, nei ūkinės, 
nei visuomeninės, kol arabams 
už pagrobtus kraštus nėra bent 
iš dalies / atlyginta”.

“Bet Izraelis nuolatos skelbia 
teisių lygybę.

Teisių lygybė
“Taip, teisių lygybė yra nuo

latinė propagandos priemonė. 
Bet jos nėra. Mes gyvename 
kartu. Bet draugystės tarp mū-

(Nukelta į 4 pusi.)
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KAD PADĖTUME TIEMS, 

KURIE TO REIKALINGI

Pasikalbėjimas su Ateitininkų Šalpos fondo pirmininku 
dr. Petru Kisieliumi

4

Ateitininkų šalpos fondas yra 
įsisteigęs dar prieš 1916 m. ir sa
vo daugiau pusės šimto metų is
torijoje yra suteikęs pagalbos šim 
tams studijuojančių ir taip pat 
eilei vyresniųjų, pagalbos reika
lingų asmenų. Ateitininkų šal
pos fondas buvo atgaivintas ir 
išeivijoje ir čia, kiek galėjo, sten
gėsi padėti studijuojančiam jau
nimui ar į sunkumus patekusiems 
vyresniesiems To fondo pirmi
ninku yra buvęs prel. J. Balkū
nas, gi šiuo metu to fondo pirmi- j 
ninkas yra dr. Petras Kisielius, i 
kuriam “Draugo” korespondentas 
pateikė keletą klausimų fondo 
veiklos klausimais.
— Ką Ateitininkų šalpos fondas 

šelpia ir kaip suranda šelpia
muosius?
....— Ateitininkų šalpos .. fon
das, kurio valdyboje be manęs y- 
ra dar Faustina Manelienė, Vai. 
Kleiza, dr. V. Šaulys, kun. P. Pat
laba ir šelpia studijuojančius, rei
kalui esant, sušelpia ir vyresnįjį 
ateitininkų šeimos narį, pateku
sį į sunkumus, dalį gi savo lėšų 
skiria ir ateitininkiškosios ypač 
moksleivių ir studentų ateitinin
kų veiklos stiprinimui. Šelpiamų
jų nereikia ieškoti. Jie patys su
siranda fondą ir pagal tuos prašy 
mus ir padalinamos paramos ar 
stipendijos. Tenka pastebėti, kad 
šelpiamųjų studentų yra visuose 
kontinentuose, ne tik Amerikoje, 
kur studentai greičiau gali su
rasti stipendijų. Mūsų stipendinin 
kų yra Lotynų Amerikoje, Vo
kietijoje, Ispanijoje ir kitur.

—Kaip į fondą sutelkiamos 
lėšos?

— Įvairiomis aukomis, o taip j 
pat ir iš juodo mokesčio, kurį 
kiekvienas ateitininkų sendrau
gių kasmet įneša. Fondo meti
nis mokestis 5 dol., anksčiau. šiš 
mokestis buvo mažesnis.

—Ar be šių šaltinių nėra nu
matoma kokių kitų priemonių pa
didinti fondo kasą?

—Be abejo yra ir daugiau. 
Viena iš tokių/ priemonių yra 
testamentu paliktos šiam tikslui 
sumos, kaip pvz. kun. A. Slavy- 
no palikimas. Tokie testamen
tiniai palikimai įamžina ir patį 
palikėją, lėšos nueina švietimo 
reikalams, kas, be abejo, naudin
ga ne tik tiesioginiai pašalpą ga
vusiam, bet ir visam lietuviškam 
reikalui. Mūsų tikslas, kad kiek
vienas lietuvis galėtų siekti mok
slo.

— Ateitininkų šalpos fondas 
studijų metais yra parėmęs ne 
vieną studentą. Ar tas stipendi
jas gavusieji stengiasi tai atsimin 
ti ir savo ruožtu paremti fondą?

— Visur ir visada yra visokių. 
Yra vieni, kurie mielai atsimena, 
kad jie patys buvo stipendinin
kai, ir fondą remia, yra kiti, ku
rie norėtų tai padaryti, bet dėl

t
Karšto oro pripildyta^ balionas neša su savimi 11 metų keleivį Niek 
Snyder Minnesotos — San Francisco futbolo komandų žaidimo Min- j 
neapolyje metu. Tačiau skridimo pabaiga nebuvo visiškai laiminga: ; 
balionas nusileido Minnųpotos upeje, 25 pėdas nuo kranto. Tačiau vai- j 
kas buvo išgelbėtas.

gyvenimo sąlygų nepajėgia, o y- 
ra ir tretieji, kurie praeitį lengvai 
užmiršta.

— Ar neužtenka lėšų patenkin
ti visus į fondą besikreipiančius?

— Kadangi fondo ištekliai yra 
labai riboti, tad, savaime supran
tama, nebus įmanoma patenkin
ti kiekvieną prašymą pilnai ar
ba, net, dalinai, nežiūrint, kaip 
fondo valdyba to norėtų. Čia ten
ka pridurti, kad fondo valdyba 
yra nustačiusi tam tikrus para
mai gauti kriterijumus.

— Ko pageidautumėte iš vir 
suomenės arba iš pačių ateitinin
kų?

—Pozityvaus dėmesio šiam fon1 
dui, jį paremiant didesnėmis au
komis, taipgi kaip yra remiami 
kiti fondai bei kiti lietuviškieji 
uždaviniai. Ypatingai šio dėme-

Dr. Petras Kisielius

šio laukiame iš ateitininkų orga
nizacijos narių.

Gi, jei kas negalėtų fondo pa
remti vienkartine didesne auka, 
tai, bent neužmirštų to nedide
lio penkių dolerių metinio fondo 
mokesčio. Šios aukos yra “tax de- 
ductible”.

— jūs, daktare, pats tiek daug 
aukojate, kodėl dar prisiėmėte 
tokias gana nelengvas fondo, tik
riau lėšų telkimo, pirmininko pa
reigos?

— Žinojau, kad kas nors turi 
prisiimti, juk visi visada neturi
me laiko. Iš antros pusės, buvau 
spaudžiamas Ateitininkų federa
cijos vadovybės. Trečia, aš pats 
esu gavęs kurį laiką dar studi
juodamas stipendiją, ir man ji 
buvo labai pravarti, todėl supran
tu, kaip sunku mokytis, kai nė
ra lėšų. Gi dėl to, kad pats au
koju, tai tiek galiu pasakyti, kad, 
kai pats aukoji, tada lengviau ir 
iš kitų paprašyti, -šypsodamasis 
baigė pokalbį daktaras, kartu pri- 
min’damas, kad Kalėdų laikotar
pis yra dovanų laikotarpis- ir kad 
šiame laikotarpyje labai gera pri
siminti savo auka ir ateitininkų 
šalpos fondą, kuris, būdamas sti
prus, galės stipriau^ paremti visus, 
kurie to labiausiai reikalingi.

L. Galinis

BEKOMPROMISINIS 

PRIEŠINIMASIS OKUPANTU!

Redaktorių ir veiksnių atstovų simpoziumas

, JUOZAS DAUGAILIS

Politinis simpoziumas, kurį su
organizavo Liet. Fr. bičiulių Chi
cagos skyrius, sekmadienį, Pakš
to salėje sutraukė per 300 daly
vių.

Įvadinį žodį pasakė St. Dau
nys, pabrėždamas, kad visi turi
me eiti Vasario 16 d. gairėmis. 
Taktikos skirtumai mūsų neturi 
išsklaidyti. Basanavičius, Kudir
ka, Maironis turėjo skirtingų pa
žiūrų, bet visi dirbo Lietuvai ir 
mes lenkiame galvą prieš juos. 
Parodykime Lietuvos žmonėms, 
kad mes gyvi Vasario 16 d. dva
sia.

Moderatoriumi pakvietė kun. 
dr. F. Gurecką, kuris prašė, kad 
visi žiūrėtų nustatyto laiko ir iš
laikytų akademinį simpoziumo 
lygi-

Tvirtai laisvinimo pozicijose

Alto vardu pakviestas dr. V. 
Šimaitis kalbėjo: — Amerikos lie
tuviai stengiamės kiek galima 
tvirčiau stovėt Lietuvos laisvini
mo pozicijose, net ir jaunimas. 
Eidamas į simpoziumą pama
čiau dvi studentes, besisiuvan- 
čias vytis prie drabužių. Paklaus
tos, pasakė: “Tą darome tam, 
kad žinotų, kas esame, o jei ne
žinos, kad palklaustų”. Jei var
žybos kokios vyksta, tai iš nekant 
rūmo sulaukti, kad greičiau iš
laisvinimas ateitų. Jei yra nely
gumai, jie išsilygins, žinome ben 
drą kelią. Lietuviai stovi net ge
riau negu amerikiečiai.

Vieningi tiksluos, skirtingi 
priemonėse

Dr. Z. Rekašius, “Akiračių” at
stovas: — Lietuviška visuomenė 
stovi ten pat, kur buvome ir 
prieš 25 metus. Tikslų vienybė. 
Visa lietuviškoji išeivijos visuo
menė nuostabiai čia vieninga ir 
tai pats pozityviausias dalykas.

AR GALI SUSIKURTI.

(Atkelta, iš 3 pusi.) 
sų nėra. Tik du arabų gydyto
jai dirba žydų ligoninėse. Bet 
nė vieno arabų advokato žydų 
teismuose nerasite. Koks čia tei
sių sulyginimas? Visi Jeruzalės 
arabų automobiliai turi arabiš
kus ženklus. Tikslas — ieškoti 
ginklų. Tai nėra teisių sulygi
nimas. Tai diskriminacija.

Kitas pavyzdys. Kaimai, kurie 
anksčiau priklausė prie Jeruza
lės miesto, yra atskirti. Aišku 
kodėl, gitas atskyrimas turi tar 
nauti rinkimams: arabų balsai 
šitaip išsklaidomi. Ar tai teisių 
lygybė?”

“Kaip gali praeitį naujas ka
ras? Ar arabai turi galimybių 
jį laimėti?”

“Tub tarpu, gal būt, ne. Bet 
gali pasikeisti. Arabai daug ko 
pasimokė. Viena yra tikra, kad 
žydai nenugalės arabų pasau
lio. Tegul žydai užima Kairą, 
tegul užima Damaską ar Bag
dadą. Bet kas iš to? Tas viskas 
reikš Izraelio mirtį. Žydų apsu
pimas arabų pasaulyje neturi 
perspektyvų”.

Į klausimą, ar arabai nebijo, 
kad jų pasaulyje gali įsigalėti 
komunizmas, jie šitaip sampro
tauja.

“Dar ne. Bet jei tas atsitiks, 
tai didžiausias »to išsivystymo 
kaltininkas bus Vakarų pasau
lis ir io politika. Amerikiečiai 
ir angrlai mus paliko bėdoje. 
Kovoie nrieš Izraelį mums ne
liko nieko kito, kaip ieškoti pa
galbos Maskvoie, nors daugelis 
arabu to nenorėjo. Anglai ir 
amerikiečiai rusu komunizmui 
atidarė vartus i arabu uasauli. 
Vakarams bus sunku išstumti 
komunistus iš Sudano, Irako ar 
Siriios. Kokia galimybė? Ko
munistinė Šiaurės Afrika!”

Dėl mečetės sudeginimo

“Al - Aosa — islamo šventyk
la — prieš kurį laiką vieno aust

Tik kartais nerandame bend
ros kalbos dėl priemonių. Viena 
mūsų nelaimių, kad yra trūku
mų vadovybėje. Išskyrus L. bend
ruomenę, kiti vadovaujantieji 
veiksniai atmetė atrankos princi- 

į pą. Opozicijos nėra Gyvenime 
j ima trūkti vadovaujančių idėjų. 
Spauda irgi kartais nepilnai in
formuoja.

Pamažu dalykai gerėja, atsi
randa ir kitų nuomonių, kurios 
iškyla viešumon. Reikėtų daugiau 
agresyvumo besikeičiant padė
čiai Sovietijoje, naują situaciją 
daugiau išnaudoti Lietuvos lais
vės reikalui.

Trejopu dabarties keliu
i Kun. J. Prunskis, “Draugo” 

red., pasidžiaugė, kad po kultū
rinio simpoziumo turime politi
nį, redaktorių pasidalinimą min 
timis. Skatino 1) laikytis mora
toriumo spaudos srityje, neeikvo
jant jėgų tarpusavio trinčiai, o 
nukreipiant visas pastangas prieš 
Lietuvos okupantą; 2) laikytis 
moratoriumo veiksnių atžvilgiu. 
Jiems mes nesudarome pragyve
nimo šaltinių. Lietuvos vadavi
mo reikalams jie pašvenčia savo 
laisvalaikį nuo kasdienio darbo 
šeimai išlaikyti. Šitokiose sąlygose 
jie dirba daug ir tik mūsų dėkin
gumo nusipelno. Jei manytu
me, kad mūsų pareigos pa
sibaigia rankos pakėlimu
veiksnius parenkant, tai bū
tų diktatūriškos nuotaikos: tegu 
vadai už mus galvoja ir veikia. 
Demokratiniame kely kiekvie
nas turime įnešti ką galime. 3) 
Didįjį dėmesį kreipkime į jauni
mą, kad jo nenuneštų universi
tetų modernių klystkelių srovė; 
įtraukime į Lietuvos laisvinimo 
darbą. Net ir lituanistinėse mo
kyklose ne taip svarbu išmokyt

ralo buvo padegta. Ar tas aust
ralas buvo fanatikas?”

“Be abejo, ne. šitas vyras bu
vo siųstas. Siuntėjais galėjo bū
ti žydų ekstremistai arba an
glų saugumas.

Tas australas dirbo viename 
kibuce (kolektyviniame ūkyje). 
Pasikėsinimas turėjo kaštuoti 
tūkstančius dolerių. Kibuce tiek 
pinigų jis -negalėjo uždirbti. Be 
to, šventyklos ugnis buvo įžieb
ta fosforu. Iš kur jis gavo fos
foro ? Izraelio vyriausybė čia 
nėra kalta. Ji nėra tiek kvaila, 
kad šituo būdu sukeltų arabų 
fanatizmą.

Anglai turi didelį interesą' 
konfliktą sutarptautinti ir tuo 
būdu atgaivinti Bagdado susi
tarimą. Tik intemacionalizavi- 
mas konflikto Londonui duoda 
galimybių parduoti ginklus į vi
sas puses”.

“Ar yra galimybė baigti Ar
timųjų Rytų krizę?’’

“Jordano pasiūlymas atrodo 
utopiškas: turi būti sukurta a- 
rabiškai - žydiška valstybė. Ta 
valstybė turi vadintis Šventoji 
Žemė. Sostinė — Jeruzalė. Iš
varytieji arabai, kurie sugrūsti 
stovyklose, turi atgauti sugrįži
mo teises. Gyventojų pusė bū
tų žydai ir kita pusė — ara
bai.

Vyriausybė turėtų būti kei
čiama. Gal būt, kas trys me
tai. Jei prezidentas žydas, tai 
ministeris pirmininkas arabas, 
arba atvirkščiai. Tik šitokiu bū
du, aš manau, šiame krašte ga
lėtų įsivyrauti taika”.

Bet ar fanatizuotos masės 
surastų šitokią kalbą, reikia a- 
bejoti. Jeruzalė dabar verda. 
Priešingumai dideli. Bet turi bū
ti skleidžiama mintis, kad nau
jas karas gali sunaikinti abi 
puses. Gali Įvykti ir didžiųių ga
lybių susidūrimas. Šitaip pa
sakė arabas vienam vokiečių 
korespondentui.

daug lietuviškų žodžių, kiek svar 
bu įkvėpti Lietuvos meilę ir norą 
lietuviškam reikalui pasišvęsti bei 
išugdyti juose lietuvišką - krikš
čionišką pasaulėžiūrą.

Bendradarbiavimas' su ktaštu
Vyt. Meškauskas, “Dirvos” re

daktorius, atkreipė dėmesį, kad 
visuomenės nuotaikos gali daug 
reikšti. De Gaulio Prancūzija 
aukštai nešėsi, bet iš Vokietijos 
atvažiavęs žydelis sukėlė riaušes, 
kurios nubloškė ir De Gaulį ir 
ištirpdė Prancūzijos auksą. Visuo 
menės nuotaikos gali sudaryti 
naujas situacijas ir Sovietuose, ir 
tai reikia budriai išnaudoti.

Galime gal daugiau pasiekti 
dirbdami atskiromis grupėmis, 
negu didelėmis, kur kliudo pa
žiūrų skirtingumas.

Dėl bendravimo su kraštu, 
reikia atsiminti, kad bendradar
biavimas skatinamas iš Sovietų. 
Okupantams svarbu informaci
jos (špionažas). Pridengiant kul
tūrininkais, pasiunčiami ir in
formacijų rinkėjai, vienybė dide
lis dalykas, bet darbo pasiskirsty
mas svarbesnis negu vienybės 
deklamavimas.
Neatiaidi pozicija prieš okupantą

V. Šimkus, “Laisvosios Lietu
vos” leidėjas: “L. L. stovi neatlai- 
džioje pozicijoje, kas liečia oku
pantą. Kas sudarė planus bendra 
darbiavimui? Okupantai. Bend
ravimas tegali būti tarp giminių. 
Jei mūsiškiai nuvažiuoja, jiems 
teleidžia pasėdėt viešbučio kam
bary. Neleidžia tėvų kapų aplan 
kyti; teleidžia nuvežti 1000 dol. 
okupantų iždui. Laikykimės di
rektyvų. Jei galvosime, ką jos 
reiškia, ar jas priimti, patarnau
sime tik okupantams.

Skirtumus išdiskutuokime ir 
išlyginkim

Agr. Ant. Šantaras, L. bendruo 
menės vardu: Visi mylime Lie
tuvą, siekiame išvadavimo. L. 
Bendruomenė parodė, kad ieško
me naujų kelių. Eksperimentas 
su mokslo ir kūrybos simpoziu
mu — vienas iš labai nusiseku
sių darbų. Jaunimo reikalas la
bai svarbus. Praraja tarp senos 
ir naujos kartos yra natūrali, bet 
reikia rast priemones tą išlyginti.

Jei mūsų tarpe yra skirtumai 
dėl priemonių, nebijokime jų iš
diskutuoti.

F. Gureckas: Perkėlimas lais
vės kovos į mūsų jauną kartą 
taip pat svarbus, kaip kova prieš 
okupantą.

Nepriklausomybės, o ne 
autonomijos

L. Prapuolenis, LF bičiulių 
vardu: Bekompromisinis priešini 
masis okupantui! Mums nepake
liui su pasisakančiais, kad gal ge
riau Lietuvai turėt dideles rin
kas ir apsaugą, nors būnant ki
tos valstybės globoje... Mes be

Parašas

Chicago Savings
and Loan Association

Certifikatų sąskaitos

Certifikatal Išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

) Ant visų knygelių 
kaitų .

NUOŠIMČIAI PRISKAITOM1 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

ŠTAI NARlAMb TEIKIAMAS MCSŲ HIENAS PATARNAVIMAM?

* Notary Public Service * Sėli A redeem U.S. Bond»
Savings * Free community rooms toi * Tuo large free park’g lor* 

ge Loans your organiz’n meetings * Save-by-Mail Kitu
Bment Loans * Casb cbecks and pay all * Travelers Cbecks
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[y Savings money order cbecks

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr*, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 757
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, svyravimo už pilną nepriklauso- 
' mybę. Toje kovoje negalima at- 
j sisakyti jokio ginklo.

Bendravimo klausimu atmin
tina, kad bendravimą tvarko o- 

I kupantas ir siekia nukreipti savo 
naudai. Todėl reikia atsargumo, 
darant sprendimus atskirais atve
jais. Savo tarpe vengti kasti grio
vius, kur turi būti sandara ir vie
ningumas.

Nuosmukio žymės

A. Pužauskas “Naujienų” re
daktorius: — Abejoju, ar ten pat 
stovim, kur buvom prieš 25 m. 
Yra nuosmukio žymių. Lietuvoje 
nuolat vykdomas* genocidas, 
siunčiant jaunimą į Turkestaną, 
į Kinijos pasienį ir kitur. Lietu
vių procentas Lietuvoje, okupan 
tų paveikyje, mažėja.

Pacitavo “Lietuvių Laiškuose” 
paskelbtus prof. Pakšto apskaičia 
vimus, kad lietuvių laikraščius 
išeivijoje skaito apie 90,000; dar 
ir knygas perka bei skaito apie 
15,000. Tai šie yra svarbūs žmo
nės lietuvybės išlikimui, bet jų 
skaičius ne taip jau aukštas. JAV 
gyventojų surašymo duomenimis 
1940 m. JAV-se įsiregistravo 
272,680 lietuviai, o 1960 m. jau 
66,637-niais mažiau. Taigi — 
tirptstame. Ė

Žmogus, kuris kalba apie ben 
dradarbiavimą su okupantu, rei
kia mirtimi baiusti, nes tai išda
vimas.

Gausios VLIKo pastangos

B. Vitkus, Vliko atstovas: — 
Mums svarbu pasauly skleisti 
mintį, kad Lietuva buvo nepri
klausoma ir ji turi teisę tokia iš
likti. Lietuvos žmonės turi žino
ti, kad mes kovojame dėl išlaisvi
nimo. Tiems visiems reikalams 
tarnauja lietuvių valandėlės A- 
merikos Balse, Romos ir Madri

do radijuje. Leidžiami Eltos biu
leteniai 7*mis kalbomis, pradėta 
net arabų kalba. Darbas sun
kus, trūksta lėšų. Metinis Vliko 
biudžetas būna dažnai mažesnis 
negu Lietuvos operos Chicagoje.

Vliko žmonės dirba be atlygi
nimo. Vliko primininkas važinė
ja po pasaulį, Lietuvos reikalui. 
Tai Dievo dovana mums. Kritika 
būtų pageidaujama, bet pozityvi 
—r ką reiktų naujo veikti.

(Nukelta į 7 pusi.)

— Neustadto lietuviai suruo
šė gražiai pavykusią lietuvių 
dieną.

— Broliai Wright atliko pir
mą lėktuvu skridimą 1903 m., 
gruodžio 17 d.

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las. * ,

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

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

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

“DRAUGO” PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 
KALĖDOMS

, ../a, . . tix .. ...u • Aprnig. ‘T? sni’i - 'i;

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

asmeniui: ■ A. <,• aiJjA* .•
Vardas, pavardė ....................... , .......,....................... ..

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

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

Zip Code ........

Siunčiu............... prenumeratai

Mano adresas:

Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code ......... ,z.......
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PREZ. A. STULGINSKO 

MINĖJIMAS

Detroito L. organizacijų cent
ras gruodžio 7 d. suruošė antro
jo Lietuvos respublikos preziden 
to Aleksandro Stulginskio gražų 
paminėjimą. Detroito mastu mi
nėjimas nebuvo skaitlingas, nes 
akademijoje dalyvavo 90 - 100 
asmenų, o pietuose skaičius su
mažėjo iki 50. Neskaitlinga buvo 
ir ta grupė, kuriai vadovauti 19- 
17 metais buvo išrinktas centro 
komiteto pirmininku. Kiek skait- 
lingiau dalyvavo tautinės sąjun
gos nariai ir šauliai.

Tačiau minėjimą DLOC’as 
gražiai suruošė ir pravedė. Sv. An
ta no'bažnyčioje už A. Stulginskio 
vėlę šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. Kazimieras 
Simaitis. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis.

Liet. namuose akademiją ati
tarė DLOC’o vardu Antanas Su
kauskas ir pakvietė svečią iš Cle
velando teisininką Petrą Stra
vinską skaityti paskaitą apie pre
zidentą A. Stulginskį. P. Stra-, 
vinskas paskaitą buvo tikrai ge
rai ir kruopščiai paruošęs, daug 
naujų detalių iš A. Stulginskio gy 
venimo bei politinės veiklos.

Meninę programą išpildė det- 
roitiečiai Danutė Jankienė, Bar
bora Osaitė ir Pranas Zaranka. 
Danutė Jankienė gražiai atliko 
skaitymo deklamaciją “Kank- 
liai” iš Vinco Krėvės raštų. Pia
nistė Barbora Ūsaitė, jau yabai 
garsėjanti amerikiečių tarpe, at
liko pasaulio žymiųjų kompozi
torių kūrinius. Mokyt. Pr. Zaran 
ka gražiai padeklamavo mūsų po 
etų H. Nagio ir B. Brazdžionio 
eilėraščius; jų kūrybą perdavė gy 
vai ir sugebėjo atkurti poetų ra
šytinį žodį. Meninė programa, 
nors ir mūsų pačių detroitiečių 
išpildyta, buvo gera ir momen
tui vykusiai pritaikyta.

Pietų metu kalbėjo A. Sukaus
kas, J. Gaižutis, St. Garliauskas, 
gen. J. Černius, pik. J. Šepetys, 
Vyt. Kutkus, dail. R. Laniauskas 
ir prelegentas Petras Stravinskas.

Edvardui Vasiliauskui priklau
so padėka, kad jis padarė didelį 
A. Stulginsko portretą, kuris aka
demijos metu, tautinėmis spalvo
mis išpuoštoje scenoje, buvo iš
statytas.

(Sln.)

CHORO REPETICIJŲ 
TVARKA

Ryšium su kalėdiniu giedoji
mu Šv. Antano bažnyčioje, jau
nimo chorui yra pridedamos šios 
repetiiijos: gruodžio 20 d. šešta
dienį nuo 1 vaL iki 3 vai. po pie
tų ir sekmadienį gruodžio 21 d. 
repeticija pratęsta iki 2 vai. po 
pietų.

1970 metų sausio 4 d. repetici
ja tik mergaitėms, sausio 11 d. 
tik berniukams, sausio 18 d. mer 
gaitėms, sausio 25 d. berniu
kams, vasario 1, 8 ir 14 d. bend
ros repeticijos visam chorui. Pa
brėžtina, kad vasario 14 d. šešta
dienį nuo 1 vai. iki 3 vai. repeti
cija bus Mercy College auditori
joje, kuri bus skirta Vasario 16- 
tosios minėjimo meninei progra
mai atlikti. Repetinijos visiems 
choristams yra privalomos.

St. Sližys

ATEITININKU VEIKLA

Gruodžio 7 d. Dievo Apvaiz
dos salė skambėjo giesmėmis. Bū
rys jaunučių ir jaunių ateitinin
kų, vedami mokyt. Zarankos, mo 
kėši naujų Kalėdinių giesmių ir 
pakartojo žinomas. Po to jauniai 
perėjo į kitą salę, kur dail. Sma- 
linskienė juos pamokė kaip teisin 
gai Suvynioti dovanas ir, kaip me 
niškai užrišti kaspinus.

Tuo tarpu J. Damušienės vado 
vaujami jaunučiai, su trimitais visose lituanistinėse mokyklose
būgnais ir varpeliais, linksmai re 
petavo Kalėdinį pasirodymą, ku
ris įvyks sausio 3 d. Dainavoje. 
Susirinkimo metu jaunučiai nu
tarė vėl aplankyti senelių prie
glaudos namus Kūčių dieną su 
dovanėlėmis ir Kalėdinėmis gies
mėmis.

Po to įvyks energingi ir links
mi žaidimai, kuriuose mergaitės 
pralošė berniukams virvutės šo
kinėjime. Sekė visų mėgiamiau
sias žaidimas - “Dodge Bali”. 
Kelių “sužeistųjų” apsiniaukę vei
dai prašvito šypsena, kai vienas 
iš jų išmušė priešingos koman
dos narį.

Taip praėjo įdomus ir pilnas 
sekmadienio popietis, ir visi ne
kantriai laukia sekančio susi
rinkimo.

Karolė Veselkaitė

SKAUTĖS RUOŠIA 
RINKLIAVA

“Gabijos” skaučių tuntas gruo
džio mėn. 21 d. ruošia prieškalė
dinę gerojo darbelio rinkliavą 
prie visų Detroito lietuviškų baž
nyčių. Norima pasiųsti rūbų Su
valkų trikampio lietuviams. Kas 
turėtų vartotų rūbų ir norėtų pa
aukoti, skambinti 584-4877 Al
donai Tamulionienei. G.S.T.

REIKALINGI ŠOKĖJAI

Skautų-čių taut. šokių grupei 
“Pašvaistė” trūksta berniukų šo
kėjų. Priimami jaunuoliai nuo 
14 m. amžžiaus. Registruotis 
pas grupės vadovę D. Petronienę 
LO 2-2253.

Įsidėmėtina, 1972 m. numato
ma tautinių šokių šventė Chica
goje. Norint šventėje dalyvauti, 
reikia iš anksto ruoštis, išmokti 
ir užaugti.

Skautų-čių taut. šokių grupė 
“Pašvaistė” yra pakviesta 1970 
m. balandžio mėn. atlikti progra
mos dalį Šiaulių suvažiavime De
troite. G.S.T.

ATŽALYNAS KVIEČIA

Artinasi Kalėdos. Tai Kristaus 
gimtadienio prisiminimas ir di
džioji vaikučių šventė. Šiuo metu

Detroito skelbimai
PETRAS PUTRIIIS

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda ‘'‘Plaster Board”. Visų rūšių

grindų lr slėnu plyteles.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 3-4064
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LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

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

Patrlcia Bandža 
Algis Zaparackas

tel.
tel.

278.8265
549-1982

VedBJas—RALPH J. VALATKA 
17090 Warwlck, Detroit, Mich. 40219 

TEL. 537-5550
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Worcesterio šv. Kazimiero parapijos 75 m. 'minėijiano iškilmėse. Kal
ba klebonas kun. J. Jutt - Jutkevičius, jo kairėje vysk. V. Brizgys, 
dali. B. K. Jonynas ir miesto burmistras John Shea. Nuotr. V. Maželio

verda įtemptas darbas, besiren
giant Kalėdų eglutės iškilmėms. 
Ar nebus jaunasis aktorius, dek
lamatorius, šokėjas, dainininkas 
nusivylęs, jei jis savo meną paro
dys tik mamai ar tėveliui? Juk 
jiems kasdieną gali pasirodyti.

Ir ALB Detroito apylinkės li
tuanistinės mokyklos mokiniai, 
besirengdami beveik nuo pat pra
džios mokslo metų Kalėdų eglu
tės parengimui, kuris įvyks šį sek
madienį, gruodžio 21 d., 3 vai. 
Lietuvių namuose, kviečia mus ir, 
aišku, porėtų būti pastebėti ne 
tik mamos ar tėvelio, bet ir De
troito lietuvių visuomenės.

Jie suvaidins studentės Austės 
Pečiūraitės parašytą kalėdinį vaiz

“TAIKOS” DEMONSTRANTAI Į ir iškvėpintas "revoliucijoj* pa- 
: silgusias dukreles ir visus kitus, 
seniai muilo ir vandens - reika
lingus pogrindininkus. Netikime

Kanadoje leidžiamos “Nepri- propo aptemdytos nieko neišma-taikos^ apaštalavimu, nes 
klausomos Lietuvos” redaktorius j nančių paauglių papliauškos, už i mY.m.S . Yzmus as ,ar PrJmu as 
H. Nagys lapkr. 19 d. to savaitraš-; kurių sėdi, virveles tampydami, i P°ll?.in,nkas yra,taip pat žm?gus-

kūniai laisvės nėra verti. Netiki
me jų meile, nes jų pogrindinių

Neseniai teko skaityti kaip Bri tikrą karį, kuris-šiandien kovo_meilė nėrapasikėlusi aukš 
neseniai ieK.o sKdiiyu Kdip DU h ciau juosmens. Netikime nei jų

taniloi, M rudeni, būrys taikos, ja dar »z laisvę Vieiname ar kur| ,rokJlamu nau)u

ANARCHISTAI..

čio 47 n-ry išspausdino savo pui- visokių naujų ir senų, ir “demo- 
kų vedamąjį, su kuriuo tėvai y-\ kratinių” politrukų kairūs raudo- 
pač turėtų supažindinti jaunimą:, nieji kampeliai. Už vieną karį,

demontrantų badė pirštais ir nors sąvo krašto miškuose, 
spjaudė į pirmojo ir antrojo pa- kur nors Afrikos dykumoj, 

Į saulinio karo veteranų eiseną.
į Šitie jaunuoliai pamiršo, jog šian
dien jie gali tyčiotis iš savo kraš
to karių tiktai todėl, kad pasta
rieji apgynė Didžiosios Britanijos 
salą nuo vokiečių invazijos. Jei 
ne šitie “militaristai ir kvailiai”
(kaip juos išvadino nevalyvus 
pienburniai), neturėtų demons-

dalimi, kurių metu bus pagerbti 
L.F. nariai, įvyks vasario 22 d.
L. namuose. Iš Chicagos atvyks, t7acį"ų'laidės nd "vienas“angTaš. 
į; *r kltl f°nd° vadovy' Visi karai yra baisūs, bet užpul

tieji turi teisę gintis. Visi karaibės nariai.
— Tautinių šokių grupė ‘Ši- yra nežmoniški, bet dažnai rei-

^a‘n^ ’,fk?rL.Sav? šokiais Pątalki- jja kovoti dėl to, kad galėtum 
na Balfui, šiomis dienomis per jgjjktj žmogum. Visi karai yra pri 
vadovę G. Gobienę iš Balfo cent mityvaus instjnkto apsireiški-
ro gavo specialų padėkos laišką.

— Nominacijos į SLA pildo
mąją tarybą įvyko gruodžio 7 d. 
352 kuopoje. Susirinkimas nebu
vo skaitlingas ir nominacijose 
dalyvavo tik 46 nariai. Į prezi
dento postą P. Dargis gavo 15 
balsų, Alg. Budreckis 16, Vyt. 
Alantas 5 ir Daugėla 3; į vice
prez. A. Čaplikas 25, Vyt. Alantas 
6, kiti po mažiau; į sekretorius

delį "Užburtos arfos”, tautinių i P Januška 28 A Budreckis 10; 
šokių pašoks, lietuviškų dainelių . l.lzdlFlin^lJ^ E. Mikuziutė 22 (ki- 
padainuos ir Kalėdų senelį pras- t’1 6 kandidatai viso 10), i^ždo 
mingai pasitiks.

Pastebėkime juos!

PRANEŠIMAS TĖVAMS
Pranešu, kad šį šeštadienį, 

gruodžio 20 d., LB Detroito apy-

globėjus — Ant. Sukauskas 27, S. 
Briedis 12, Mileriūtė 14; dakta
rus kovtėjus dr. V. Avižonis 21, 
dr. S. Biežis 12.

— Kazys Veikutis, Detroito L. 
organizacijų centro pirm., gruo
džio 6—7 d. dalyvavo VLIK’o

mas, bet savo ir savųjų gyvybės 
ir laisvės gyvenimas yra taip pat 
pirminis žmogaus instinktas. To-, 
dėl patetiški, atrodo, piene ir! 
taukuose užaugintų jaunuolių 
paradai už taiką ir prieš milita- 
rizmą, nes jie nežino nei kas yra j 
taika, nei kas yra karas. Nežino) 
jie nei kas yra mirtis, ir kas gy
venimas. Nežino jie ir laisvės są
vokos. Vjskas jiems, tarytum pa
dėta ant sidabrinės lėkštės: jie ir 
pačią laisvę vaipytis iš laisvės 
priima kaip savaime supranta- 
mybę, nes jiems nepažįstama ver
gija. Visi jie turėtų per Vėlines 
nueiti į kritusiųjų karių kapines, 
atsiklaupti prieš tuos milijonus 
kryžių, po kuriais miega tokie pat 
jauni žmonės, kaip ir jie, ir mel
stis į Dievą ar į savo dievus, ir

linkės lituanistinėje mokykloje pa ]yew Yorke ir padarė pra- dėkoti tiems, kurie tyli, kad jie
mokų nebus. Tačiau prašau visus negimus. gan su ukrainie.
tėvus gruodžio 20 d. 9:30 vai. su- čiais> sant kiai lenkais jr gt_ 
vežti visus mokyklos mokinius i nografinių sienų studijų reika- 
Lietuvių namus, kur vyks pasku- Ju K Veikutjs VLIK>e atstovau. 
tmes yaid,n,mo^ dainavimo, tau- .ft R Lietuyos rezistencinę 
tinių šokių ir žaidimų repetici
jos. Parengiamasis, I-sis ir II-sis jungą. > .

— Dail. Rimo Laniausko dai- 
ir galės vykti namo 12 vai., o vi- lės paroda buvduatidaryta gruo-
skyriai iš repeticijų bus paleisti

sų kitų skyrių mokiniai bus palei
sti 13 valandą.

K. Jurgutis, 
Mokyklos vedėjas

TRUMPAI
— Lietuvių Fondo Detroito va 

jaus komitetas gruodžio 7 d. po
sėdyje, pirm. Vyt. Kutkui prista
čius, patvirtintas sekančios sudė
ties: pirm. V. Kutkus, vicepirm. 
dr. V. Majauskas, dr. P. Šepetys, 
dr. P. Padalis ir Vacys Urbonas, 
parengimų vadovas Vincas Ta
mošiūnas, narių telkimo vadovas 
Mykolas Vitkus, iždininkas Juo
zas Racevičius, spauda Alf. Na
kas, V. Mingėlą, VI. Selenis ir fo
to kor. K. Sragauskas.

— L. Fondo pietūs su menine

džio 7 d. L. namuose. Atidarant 
rengėjų — Dainavos stovyklavie 
tės valdybos vardu kalbėjo Jo
nas Urbonas ir pats dailininkas 
R. Laniauskas. Paroda turi dide
lį pasisekimą ir pirmomis valan 
domis paveikslai pasipuošė žen 
klais “parduotas”'.

■—Kalėdų eglutė, kurią ruo
šia L.B. apylinkės lituanistinė 
mokykla įvyks gruodžio 21 d. 3 
vai. L. namuose.

— Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minėjimas 
įvyks vasario 15 d. Gen. konsu
las dr. Petras Daužvardis sutiko 
būti pagrindiniu kalbėtoju lietu
vių kalba. Meninėje dalyje gir
dėsime muz. St. Sližio vadovau
jamą jaunimo chorą. (Slri)

galėtų šūkauti. Nėra didesnės 
parodijos, kaip burnoti prieš tuos, j 
kurie visas žmogaus laisves pa
darė įmanomomis savo gyvybės 
kaina. Už tai šiandieniniai tai 
kos sąjūdžiai, didele dalimi, tėra 
pasityčiojimas iš taikos.

Tie, kurie verkia vaikų ir mo
tinų, ir kaimų Šiaurės Vietname, ! 
tegul išmoksta verkti už Visus 
vaikus ir motinas, ir kaimus vi
same pasaulyje, tada mes tikėsi
me jų ašaromis. Tie, kurie de
monstruoja prieš amerikiečių a- 
tomines ir hidrogenines bombas, 
tegul išdrįsta demonstruoti ir 
prieš sovietines ir kinietiškas ato
mines ir hidrogenines bombas, 
tada mes tikėsime jų demonstra
cijų nuoširdumu. Tie, kurie pro
testuoja prieš vakariečių demo
kratijos suktumą ir kalėjimus, te
gul išeina į gatves nešdami pla
katus ir apie sovietinių ir komu
nistinių diktatūrų bestiališku- 
mą ir jų kalėjimų pragarus, tada 
mes tikėsime jų protestu. Kitu at
veju, mes šitose demonstracijose 
tematome tai, kas jos iš tiesų yra: 
sovietinio ir komunistinio agit-

ar
ar ! parazitai gali tik tol gyventi, kol 

yra sveikų organizmų, kuriais jie 
gali misti”.

Vedamasis vertas plataus dė
mesio. J. Daugi.

Kamčatkos koncentracijos stovyk
loj, mes galime atiduoti visus iš
gverusius ir minkštuose foteliuo
se paskendusius naujosios kairės
ideologus, turtingų fabrikantų iš- _ pirmaB g atei.
lepintus anarchistus sūnelius, yjų vaikas gimęs Amerikoje bu- 
iš nuobodumo neturinčias ką vo mergaitė Virginia Darė, gi- 
daryti (dienos metu) išdažytas muši 1587 m. rugp. 18 d.

ŠTEPSELIS
Romo
Sliažo
Elekfro
Kino

Teatras

CHICAGOJE-
KALĖDŲ DIENĄ
1969 m. gruodžio men. 

25-tą dieną
tarp 8-os vai. vakaro ir 2-os 

vai. ryto
WESTERN AVENUE 

BALLROOM 
3504 So. Westem Avenue

Bilietai — $3.00; studentams $2-00

SVAJONĖJE 
AR TIKROVĖJE
Visada skaniausias ir geriausias

LENKIŠKAS KUMPIS
Tobulybės simbolis, vaisius il

go patyrimo bekonų auginime ir 

paruošimo būdo. Puikus viso
kioms progoms/

/•TS
• GoodHoiueke»'•MUKTUS

Mūšio su 'Juodų panterų" organizacijos nariais metu buvo panaudoti Mo
lotovo kokteiliai ir kiti ginklai. Po 4 valandų policijai pavyko panteras

We Offer To Suvers

SAVINGS CERTIFICATE

MONTH
$10,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
V«ar— in minimum 
amounts of $10,000.00, 
and tharaaftar in 
multiples of $1.000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

5V

Reikalaukite tikro, importuo
to, kuris mūsų rinkoj yra ži
nomas pagal šią markę:

KRAKUS — ATALANTA — TALA

4t
per annurn

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarterly
Computcd and Paid 

as of>
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multipics of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

1970 Plymouth-Duster

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD. 
Chieago. III. 60608 

Virginia 7-7747

Plymouth Valiant D u ste r 2-Door Coupe

Kaina nuo $1,995.00
25 mylias su vienu galionu 

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUD A, ROAD BUNNEB,
G T X, FURY — DUSTEB

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
4030 ARCHER AVENUE — PHONE VI 7-1515
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NUOBODŪS MIESTU VAIZDAI
Pokario metais Lietuvos miestai ugterejo, bet yra nuobo
dūs

JURGIS VĖTRA

This baby 
was babied...

B

Naujos ūkinės ir politinės są
lygos vertė gyventojus telktis 
miestuose. Arti pusės Lietuvos gy
ventojų yra miestelėnai.

Šiuo metu didžiausia bėda ne 
didmiesčiuose, bet vidutiniuose

ir ypač mažuose miestuose, ku
rių gyventojų skaičius neprašoko 
10,000.

Kai kurie mažieji miestai, pav. 
Alytus, Jonava, Kėdainiai, Mari
jampolė, Mažeikiai, Plungė, Tau
ragė, Telšiai ir Utena, žymiai 
pasistiepė, juose pramonės įmo
nės įkūrus.

Ūkinio ir kultūrinio patarnavi
mo miestai- Anykščiai,, Biržai, 
Joniškis, Kelmė ir Lazdijai —ma
žai tepadidėjo. Šiuose ir dar ma
žesniuose miestuose iškilo nauja 
bėda- jų supanašėjimas ir nuobo
dumas Iki šio meto mažai dėta 
pastangų mažųjų miestų panašu
mo atsikratyti. Jie panašūs dėl 
eilės priežasčių; nedaugelio pro
jektų, statybininkų Įgūdžio ir men 
ko statybinių medžiagų pasirin
kimo. Šiuos klausimus aptaria sta 
tybos komiteto miestų planavi
mo skyriaus viršininkas G. Gir- 
čys (Tiesa, XI.25„ Nr. 274).

Miestų statybos tvarkymas
G. Girčys prikaišioja miestų 

statybos tvarkytojams ir projek
tuotojams:

“Statybos normos ir taisyklės, 
reglamentuodamos miestų už 
statymą, nedaro skirtumo, pri
klausomai nuo gyventojų skai
čiaus svyravimo. Todėl, pavyz
džiui, visiems miestams galioja 
vienodas reikalavimas užstaty
mui —ne mažiau kaip 5 aukš
tai ir, tik esant didelei būtinybei, 
gali būti 4 aukštų. Mūsų respu
blikoje toks reikalavimas kelia 
daug nesusipratimų. J vieną eilę 
statomi Alytus, Pandėlys, Dau
gai, Dūkštas, Jieznas ir visa eilė 
kitų. Dėl to aklo šio reikalavimo 
taikymo šie tokie skirtingi savo 
struktūra ir ekonominiu —ūkiniu 
vaidmeniu miestai supanašėja. 
Apie šį supanašėjimą, miestų ar
chitektūrinės išraiškos nivelia
vimą jau kalbama specialistų su
sirinkimuose, yra pasisakymų ir 
spaudoje. Mažuose miestuose, 
leidžiant tam tikroms normų iš
lygoms, galima būtų taikyti dvi
aukščius namus, tačiau ir šiuo 
atveju maža kas pasikeistų. Mat, 
respublikoje mažųjų miestų pro
jektavimu pagrindinai verčiasi 
du projektavimo institutai -Mies
tų statybos ir Žemės ūkio staty
bos projektavimo. Institutai nau
dojasi veikiančiais tipinių projek
tų katalogais. Individualūs pro
jektai gimsta tik išimtinais atve
jais”.

Du tipiniai katalogai
Mažieji miestai gali naudotis 

dviems tipinių projektų katalo
gais:

“Vienas iš jų sudarytas kaimo 
statyboms, kitas — miestams. 
Pastarojo katalogo tipiniai pro
jektai taikomi visiems miestams 
visoje respublikoje. Kataloge yra 
nemaža penkiaaukščių stambia
plokščių ir plytinių gyvenamųjų 
namų'projektų, ir tie savo archi
tektūriniu ir konstruktyviniu 
sprendimu vienas nuo kito be
maž nesiskiria. Kadangi katalo
ge yra tik vienas keturaukščio 
ir vienas dviaukščio namo pro
jektas, tai aišku, kad gerai spręsti 
skirtingo dydžio ir reikšmės mies
tų užstatymą neįmanoma”.

Jei ir daugiau tipinių projektų 
būtų, statybos pobūdis miestuo
se nepakitėtų.

Mažųjų miestų panašumo 
priežastys

G. Girčys nededa vilčių, kad 
šiose sąlygose Lietuvoje imsis 
priemonių minėtam klausimui 
spręsti:

“Statybinių ir ypač apdailos 
medžiagų pasirinkimas labai ri
botis, tai mūsų norai suteikti 
miestams savitą ir nepakartoja
mą:. charakterį neturi- šiomis są
lygomis realaus pagrindo ir rei

kiamos materialinės bazės. Su to
kiu tipiniu projektų skaičiumi ne
galima ne tik suteikti kiekvie
nam miestui charakteringo vei
do, bet ir aoskritai sukurti kiek 
įdomesnių užstatymo kompozici
jų. Vievis, Pabradė, Molėtai ir 
kiti maži miestai daugiausia už
statomi dešimtimis vienodų aš- 
tuonbučių dviaukščių namų pa
gal vieną tipinį projektą, Kuris 
be to, gali būti orientuotas tik 
viena kryptimi. Taip šiuose mies
tuose atsiranda nuobodūs, pana
šūs vienas į kitą gyvenamųjų 
namų kvartalai ir grupės. O juk 
gyvenamoji statyba, būdama ma? 
sinė, daugiausia lemia miesto iš
orinį vaizdą. Peršasi logiška iš
vada — reikia daugiau tipinių 
projektų mažiems miestams.

Tiesa, paprastas, mechaniškas 
tipinių projektų skaičiaus .didini
mas irgi efekto neduoda. Dabar
tinis dviaukščio ... aštuonbučio 
namo pamatų, sienų, perdengi- 
nių konstrukcijas bei industri
nius gaminius, kaip ir penkių 
aukštų namų tipiniai projektai. 
Tuo tarpu konstruktyvinė logika 
sako, kad mažaaukščiam namui 
turi būti kitos, lengvesnės kon
strukcijos, kurių gamybai būtų su 
naudojama mažiau medžiagų ir 
montavimui — mažiau darbo jė
gos. Skirtingas konstruktyvinis 
sprendimas atsilieptų ir pastatų, 
o tuo pačiu ir miestų architektū
rinei išraiškai. Projektuotojai gau 
tų dar vieną mažų miestų už
statymo paįvairinimui. Tačiau 
šiuo m etų veikianti statybos 
industrializavimo sistema yra 
pernelyg nelanksti ir visuotinė, 
nedaranti jokio skirtumo speci
finiams mažų miestų užstatymo 
reikalavimams”'.

Šio tarpsnio standartinė, ma
žųjų miestų statyba yra susijusi 
su sovietine santcarka. Mažųjų 
miestų supanašėjimo klausimas 
jau seniai keliamas, bet iki šio 
meto mažai kas tepadaryta įsibė
gėjimui pakeisti. Vargu ir ateity
je galima ko geresnio laukti.

ŽEMĖS SAUSUMA
Mūsų Žemės sausuma sudaro 

tik 29,4 procentus viso rutulio. 
Tai ibūtų maždaug apie 57.900.- 
000 kvadratinių įmyflių.

Europa ir Azija su savo sa- 
I lomis turį 21.053.000 kv. my- 
|lių.
|-------------------------------------------

i

šiame tome Bagdanavičius anali
zuoja visą eilę įvairių tautų pasa
kų, įjungdamas dar nespausdintas 
lietuviškas pasakas. Šioje studijų 
dalyje yra aptariama draustinio 
kambario pasakų susiglaudimas 
su tėvo, norinčio vesti savo duk
terį, pasakomis ir su Pelenes va
riantais.
Cla yra platus skyrius apie vilki
nę religiją.
Daug medžiagos kultūrų istorijai. 
Knyga gaunama Drauge ir pas 
platintojus. Kaina 5 dol. Knygos 
Klubo nariams — trečdaliu pigiau.

K^ifaiMgftT-Fsaaiaa

Are floors kept free of tripping 
hazards such as foys, mopi, 
brooms and electrical cords?

ar

... before she 
was born

Her mother had good pre- 
natal care and both are 
doing nicely, thank you.
The March of Dimes wanta 
every mother-to-be to know 
that prenatal care can re- 
duce birth defects—that the 
tubella (German measles) 
vaccine and the Rh vaccine 
can reduce birth defects.
Public health education Is 
the answer. Help the March 
of Dimes carry on community 
health education prograrhs.

. ^prevent birth dcfecTš
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MISCELLANEOUS

Namų Apšildymas
HEATTNG SERVICE ’

įdedu naujus pečius lr vandens 
Šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu d81 du
ju. Dirbu Chicagoje lr prie 
mlesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
1027 H O. Anna Avė., Lyons 
Illinois Telef. 447-8804

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

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

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J RUDIS — Tek CL 4-1050

MOVING
Apdrsufttne perkraustytos* 

Įvairiu atstumo

A. VILIMAS
828 VVEST 84th PLACE 
Telef FRontier R8?

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir atr-oonditioning — 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
It ai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET META T 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. AVestem. Chicago 9, TU.

Perskaitę “Draugą", duo

kitę jį kitiems pasiskaityti.

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO!

APDEAUDŲ AGENTŪRA
Narni), Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobiliu.

Patogios išsimo- 
kėjimo sąlygos.

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

« ABALL KtiUflNti utt
Įsteigta prie* < 9 metus 

Dengiame tisu lūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rį 
naa, nutekamuosius vamzdžtua. Da 
*oine 1* lauko. Taisome mūra “tuok 
polntlng’’. Pilnai apsidraudė. Vlaas 
lamas garantuota*.

LA 1-6047 arba R0 2-8718
Kpekaičiavima* nemokamai
;. „ icl*e b*** ICItO'1'. >k*V

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir bitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. KE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos cadiįo 

stereo oro vėsintuvai 
Pa: ds vinute ir taisymą

J MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Fbe 

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

BANGA
CV, Radio, Stereo, TV antenos. 
Air-conditioners.' Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421
Vakarais skambinti VVA 5-3607 

P. Rudenas K šimulis

SIUNTINIAI j LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

2501 W. 09 St. Tel. VVA 5-2781
Tel. VVA 5-2787 

Tel. 254-3320
2008 W. 09 St. 
3388 S. Halsted
Didelis įvairių prekių pasirinkimas : 
Priimam užsakymus automobiliams. į

E. ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

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

Tel. GR 0-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls 

IBIlIlIlHIliMBIIIIIIilIfflltBBHilIilIlIfiHIlIlIlIlhlllllllIfllIfflilIlIilIflfflffllIthlittSlllllllllllll

» "ni,‘It' i ... ................... ............. t“'®"'
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdrauda nuo ugnies Ir autnmo- j 
billo pas' (
FRANK ZAPOLIS

3208 '4 VVest 95th Street 
Chicago, Tlllnols

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339 
ftBB'BIB'BIfBIBniBI’BfBBBBBBBBIIBBB'BBlUilBBBBBBBBBBilBBIIBBBilIiBIBBtBiillIlIlIS

Remkite “Draugę”.

REAL ESTATE
MitiiiiiitiiiiiiiiiumiimHiimiiiiliiiiiiiihimiiiiiiiiimitiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES « MANAGEMENT

Aembera t Mi,.<
A L E X ŠATAS — REALTOR

Mali, office 5727 W. Cermak Rd.. Cicero, III. Tel. OL 6-ZZ33 
Parimę šimtas namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome nženktl | mūsų Į o taiga 
t išsirinkti ii katalogo.
iiimitiHiimiiiitiiiiiiiimiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į nauj'as patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471 -0321

KKAL K S T A T K

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7459

Bevelk naujas 4 moderniu butu
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais 
antras tuščias 41 lr Roekwell 
$13.500 ,

SIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

Notary Public
2737 W. 43rd St — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2238

Niekur geriau
Pulkus 2-ju aukštu mūras — 6 lr

3 kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.
Vertingas mūras. Naujas stogas,

elektra, gazo šildymas ir garažas.
4 nuomos pelningu pajamų- Marąue
tte pke. $26,950.

7 kanib. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvė ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas jrengtąs beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 lr Rocktvell. 
$21,800.

2 butu beveik naujas niūras. At
skiri gazu šildymai. Garažas. Blokas 
nuo panko. $40,500.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

2 imi 7 kamb. tvirtas mūras, alų- 
inlnum langai, naujas šildymas, ka- 
binetu virtuve, arti mūsų 29,500.

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

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

Brighton Pke du namai, 6 bu-tal, 
geros pajamos, 13.900.

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai tr pa 
talpa bizniui arba raštinei. Pigus 
$43,000.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun
galow. Naujas šildymas Garažas 
$17.900.

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

5)4 kamb. 9 metų mūr. spllt-level, 
prie 111-tos Ir Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500.

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

8 kamb. švarus rniir. būngalovt
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19.500 į

0 kamb. (4 mleg.l, 18 metų mūr 
bungalow. prie 72 1r Califomia 
$24.700.

1S aukšto švarus med prie 65 Ir 
VVestern. 5 lr 4 kamb butai 3 7 p 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900

5 kamb.. 20 metu mūr. reztdencil' 
prie 72 Ir Albany. 2 maš. garažn 
$19.590

11 butu- 10 metu. 9-lu aukštų m 9 
narnas prie 71 lr Califomia $152,90*

81 p. rinkamas statybai sklrpa-prie -r9 Ir Aferde-om-'d • te .r-

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbusi dienraštyjp “Drauge”.

Perskaitę “Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti

■ i

CONTRACTOBS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
kitokį pastataiI

2457 VVest 69th Street 
Tel. HE 4-7432 ]

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

RADIO PROGRAMA

D ft M E S f O 1

JEIGU JUMS KEIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIŲ
kreipkitės j “Draugą”, kuris spau
dine tokius da.ykėliuf, gražiai et 
tai ir prieinama kainu 1

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Streei 
CHTC4OO 20 ILLTNOtv

ĮSIGYKITE DABAR !

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

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

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

V. PETERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)

B. PIESARSKO — B. SVECEVICIAUS
Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $5.00

(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)
Illinois stale gyventojai prie kaino- *nr| pridėti 5% mokesčiu.

.iiiiiiiiimiihuininiiiiniKiiiiiiiiiiGiininiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiijiiisiiJinniiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiM-

llllliliiiMdlI.'oi .u ... hotllllllilih,. .IliltlI:all)

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

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

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

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS —svarbiausiais žmonijos..
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50

k.v. 4.00

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

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Šv. Tėvo Jono 23-čiojo
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 1.50

i imi n imi ■ n m n m m n i milu i imliu ulini imu m imi iiciiimi mi linini imi linui n mi
Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

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

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,

DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS ISPŪDŽIAI

plačius pasaulio var-

Dan Kuraitis, 2.00

Dan Kuraitis 2.00

A. Vilainis 0.50

A. Vilainis 1.50

. A. Pauliukas

J

3.00

’r. Vaitukaitis 1.00
3.00KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIBIIIIIIIII

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPER. GENERAL OFFICE 
Steno Helpful 

Apply
JOHN HANCOCK INSUR. CO. 

3207 Milwaukee Avė.
Mr. J. Helm  PE 6-5302

IŠNl O MOJANT — IOR RENT

IEŠKOMA dirbanti moteris arba 
pensininkė gyventi bute su vyres
nio amž. moterim. Žeima nuoma. 
Kreiptis 1-me aukšte iš kiemo.

4456 South Western Avenue

MEDICAL OFFICES 
AVAILABLE

Modern — Panelled — Prime lo- 
cation in medical building with 
pharmacy. Located Southvvest sub
urb.

14301 West Avenue
Orland Park, Illinois

CALL: 349-2835 or 349-0102

l» ft M E S I O !

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

l'OMMPIIIHIIIIIIIII



A. A. JONUI KEBLERIUI 
AMŽINYBĖN IŠĖJUS

JURGIS JANUŠAITIS

Po sunkios ir ilgokos ligos 
gruodžio 4 dieną amžinybėn iš
keliavo a.a. Jonas Kebleris.

Jis, visada linksmo būdo ir ge
ros nuotaikos vyras, į šį pasaulį 
atkeliavo 1905 metais Jurbarko 
valse., Palekiu kaime ir augo ūky
je 9 vaikų šeimoje. Netekus šei
mai tėvo, motina su vaikučiais 
persikelia į Klaipėdos kraštą, 
Smalininkus. Čia Jonas išėjo vi
durinį mokslą ir įsijungė į lietu
višką veiklą, priklausė šaulių ir 
sporto organizacijoms ir dalyvau
ja lietuviškame chore. Tuo pa
čiu laiku a.a. Jonas pradėjo dirb
ti Smalininkų pašte, kur susipa
žino ir vedė žmoną Anelę.

Tarnyboje drausmingas ir pa
reigingas Jonas pastebimas virši
ninkų ir su paaukštinimu per
keliamas į Šiaudinės paštą. Parei
gas ir čia atliko su dideliu stro
pumu. Už tai pašto valdyba jį

A. a. Jonas Kebleris

Laidojimo dieną,* gruodžio 9 d., 
koplyčioje Antanas Gintneris ta

BEKOMPROMISINIS 

PRIEŠINIMASIS OKUPANTUI
(Atkelta iš 4 pusi.) 

Diskusijos

P. Šimoliūnas: — Liberalų tar
pe nematome ateities dirbti kar
tu su institucijomis, kurių vado
vybėje yra žmonės, prisdėję pri*5 
žudynių IX forte ir kitur.

Jam suminėjus porą pavar
džių, salėje prasidėjo švilpimas ir 
protesto šauksmai, kad kartoja
ma melaginga okupantų propa
ganda.

Prapuolenis: Dalyvavau kiek
viename Laikinosios vyriausybės 
posėdyje. Nė viename nebuvo jo 
kio nutarimo žudyti žydus. Kalti
nimai neturi jokio pagrindo.

J. Jasaitis: — Klausiu dr. Reka
šių, ar spauda gali skelbti melą 
nepatikrinusi? Ar galima išeivi
jai vadovauti be plataus susior- 
ganizavimo. Jei organizuotumą 
paneigsime, veikla susilpnės.

Dr. Rekašius: Spaudos uždavi-

mones. Kai kurie pareiškė mums 
neįprastas nuomones, ir matome 
kad jie neinformuoti. Dieve at
leisk jiems...

Germanas: Kalbant apie spor 
tininkų kelionę, turint galvoje, 
kad turėta reikalas su diktatūri
niu kraštu, atsiektų tikslų pro-

mto negalima paneigti.
Žemaitis klausė, ar yra kas da

roma palaikyti ryšius su kitomis 
pavergtomis tautomis.

Vitkus: Vlikas ryšius palaiko. 
Santykiai nėra išvystyti, bet yra.

Simpoziumo dalyvių žodis 
užbaigiant

Šimaitis: Ar mes suradom kur 
stovim? Bet ir bandymas yra ge
ras dalykas. Visi turime gerus 
norus, laikas mus suderins, skirs 
tomės pasilikdami vienoje plat
formoje.

Rekašius: Simpoziumas nuliupaskyrė Sudargo pašto viršininku rė visi* artimųjų vardu paskutinį, ^uavi-, d ,
ir šias pareigas jis ėjo iki 1944 atsisveikinimo žodį. nys slkejlibti informacijas. Spau- j dino- Praėjome neissprendę eilę
metų, kada, raudoniesiems oku- j, t parapijos ja neturį galimybės jų patikrin- i Pr°blemų. Viena jaunimo prob
puojant gimtąjį kraštą, pasitrau- bažnyčioje Cicero gedulingas pa- 
kė į vakarus. Vokietijoje a.a. Jo- maldas laikė, kleb. kun. Jonas 
nas su šeima išgyveno sunkių Stankevičius, asistuojant kun. Le- 
valandų, o po karo stovyklose jis chavičiui ir kun. A. Juškąi. Pa
ėjo stovyklų pašto vedėjo parei- maldų metu pamokslą pasakė kun 
gas J. Lechavičius, prisimindamas ve-

Žmonos tėvo kviečiama Keb- ll°ni ’r iškeldamas amžinojo gy- 
lerių šeima atvyko į Ameriką ir venimo prasmę. Šv. Mišių metu 
sesers Onos ir Vinco Kuliešių gieda solo buv. bendradarbė sol. 
šeimos pastangomis įsikūrė Chi- Genovaitė Mažeikienė, 
cagoje. Po pamaldų gausus būrys arti-

ti. Kai yra nuomonių susikirti-1 lema. Santykiai, su Lietuva, taip 
mai, reikia duoti informocijas Pat Praėjo prabėgomis. Neišspręs 
abiejų pusių ta Politinės vadovybės klausi-

Meškauskas: — Vienybėje ga- ma? . . wr. . .
lybė, bet negalima paneigti ir sa ~ Niekas taip neliu-
varankiško galvojimo. dins Pavergtos Lietuvos žmonių

Z. Kolba: — Sudarant geno 
cido parodą teko surinkti statisti
ką, išvesti kreivąją, kuri rodo, 
kad okupantų dėką lietuvių tau

ir niekas taip nedžiugins okupan 
to, kaip žinia, jog mes susiskal
dę. Jei yra veiksnių direktyvos, 
Jų reikia klaustyti. Nebloga pasi

kas neįtikins, kad persėdęs į oku
panto vežimą galėsiu šaukti: aš 
kovoju už Lietuvos laisvę.

Šantaras: — Pasikalbėjimuose 
dažnai aistras paleidžiame. Rei
kia šalčiau reikalus svarstyti. 
Reikia skirti bendradarbiavimą 
nuo bendravimo. Šis simpoziu- 

! mas rodo, jog tokius pobūvius rei 
J kia daryti dažniau, siauresnėmis 
i temomis.

Prapuolenis prisiminė Cleve
lando konferencijos nutarimą a- 
pie bendravimą. Asmeninis ben
dravimas gali būti naudingas. 
Bendradarbiauti neleidžiama ta- j 
da, kai tas implikuoja okupacijos 
pripažinimą. Net Lietuvoje bend 
radarbiavimo su okupantais 
daug nėra.

Pužauskas: — L. Fronto biu- 
čiulių įvykdytas sukvietimas, su
sodinimas skirtingų pažiūrų žmo 
nių prie simpoziumo stalo įrodo 
organizatorių toleranciją.

Išeivijos jaunimas, nuvykęs į. 
Lietuvą, negali Lietuvos jaunimo 
pamokyti nei patriotizmo, net' 
nei krepšinio..

Vitkus: Iškėlėme perdaug klau | 
simų. Reikia tikėti, kad bus dau- i 
giau panašių simpoziumų. Kiek
viena organizacija turi savo tiks
lus, savo tvarką. Vliko statutas 
rodo, kad kelias į Vliką atviras 
visiems per savas organizacijas.

Gyvas, tvarkingas simpoziumas
Simpoziumas buvo gyvas. Mo

deratorius kun. Gureckas džiau
gėsi, kad simpoziumas buvo tvar 
kingas. Tildančio skambučio ne-

DRAUGA.S, ketvirtadienis, 1969 m. gruodžio 18 d.

reikėjo pavartoti.
Moderatoriui talką sudarė dr. 

P. Kisielius, dr. K. Ambrozaitis, 
Į V. Kasniūnas.

Baigiant simpoziumą, LF bi
čiulių pirm. Č. Grincevičius pa
dėkojo visiems už gerai pavy
kusį simpoziumą.

Pabaigoje dr. K. Ambrozaitis 
ir dr. P. Kisielius parūpino vaka
rienę simpoziumo kalbėtojams. 
Simpoziumą organizuojant gra
žiai pasidarbavo ir LF bičiulių vi
cepirmininkas VI. Būtėnas.

“VYTĖNAI” IR ITALAMS 
PATINKA!

Jau atspausdinti atvirukai su 
naujais vaizdais — liet. salezie
čių sodybos vaizdais. Priešaky 
užrašyta “Frascati - Vyteliai”.
_ Žiūrėk, Frascati lietuviš

kai sakosi “Vytėnai”! — šauikia 
administracijos sekretorė vie
nam vadovybės narių. — Vy-tė- 
nai! Ar negražiai Skamba? — 
(Ir ištaria visai tiksliai, lietu

viškai).
— Vytėnai, __ skaito anas.

Ir, itališku intuityvumu, tuoj 
išveda: — “Vytėnai” turi paei
ti nuo “vite” (vynmedis)! Pui
ku! Ar tilk ir mums nereikėtų 
Frasoatj “Vytėnais” pavadinti? 
Vynmedžių (taigi ir vyno) kraš 
tas — “Vytėnai”!

Vytėniškis

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

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga d;delio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3 00.
Galima įsigyti “DRAUGE”.
'.......  ........ —. '■ " ■ ■■ ■■'•■IU'

, . v. - ta neteko 50 proc.'žmonių. Kas kJaTusyti atvykusio solisto, bet jie
A. a. Joną Keblerį dažnai tek- mųjų ir pažįstamų a a. Jono pa- j įegko bendradarbiavimo, išgama. l!> Ietuyos važiuoja okup. pil

davo sutikti tai Wabash geležin- laikus palydėjo į Šv. Kazimiero St. Semėnienė: — Tokie žmo-; lr P?0?’ Pa ec .s ’nz.'. ."
kelio prekių stoties darbovietėje, lietuvių kapines, kur koplyčioje ngS, jcaįp Brazaitis, dr. Damušis f.zlul Pa^ake> ’a J*et lų 'e lones 
tai vėliau savarankiškame versle, paskutines maldas atkalbėjo kun.;— patriotai, pasiaukojimo žmo- matuojamos. cs okupantui 
Jis visur rodė sumanumą, o ypač J- Stankevičius, o po to visi susi- nas jje musės nenudobtų. Kad
pradėtame versle ir pasiekė gra- rinko prie duobės, kur karstas §jmoljūnas tiki okupantų pro- •
žiu rezultatų, užsitikrindamas i buvo nuleistas į amžino poilsio, pagandai, kaltindamas juos, tai
sau gražesnę ateitį. Kaip buvęs vietą. i labai liūdna ir skaudu. Reikia su-
paštininkas, jis mielai rėmė Lie- i Savo buvusį mielą bendradarbį. prasti visas aplinkybes. Daug kas 
tuvių Paštininkų sąjungos užmo- i amžiną poilsio vietą nešė kars- matė pulk. Bobelį važiuojant au 
jus, tanešiai Antanas Gintneris, Jo- tomobiliu su vokiečiais. Bet ar vi-

Bet prieš bene trejetą metų Ii- $as vTijūTnasT’ Gudonis> Kostas siems žinoma, kad tuo automo-
J c f I I <1 11 c O 1 Fl C IV ortimoc -I ... 1 . . •». . i y. . . . Repsys, J. Janušaitis ir artimasga eme laužti šiaip jau energm- , ,vV J. J . , T ., x & bičiulis P. Ankus. Laidotuves gra-go a.a. Jono sveikatą. Turėjo sun- v. . . . T .. n i • j

i . .. , „ „ •• žiai tvarkė Jean Vance. Po laido-kią galvos operaciją, bet po to je- . v . . .... ,, . į-i x- tuvių seimą visus pakvietė j Mid-gos seko ir po sunkios kančios „ tt u • . ix i • i • i way Bąnąuet Hali pietų, kur va-užmerke akis. 1 7landėlę su šeima artimieji dali- 
Lietuvių paštininkų šeima ir nosi šio tauraus lietuvio gyveni-

lietuviai išeivijoje neteko sąmo
ningo lietuvio, mielo bendradar
bio, o šeima — tėvo ir vyro. Jo 
taktą, sąmojų, gerą nuotaiką, jo 
pareigingumą buvę bendradar
biai dar ilgai prisimins.

mo prisiminimais.
Po visų išgyvenimų, skaudžių

dienų ir vargų Aukščiausias tesu
teikia amžiną ramybę. O drauge 
su jo mylima žmona, sūnumi ir 
dukra bei kitais giminėmis liūdi 
Lietuvių paštininkų šeima išei
vijoje ir pavergtoje tėvynėje.JVanee laidojimo koplyčią Ci

cero rinkosi a.a. Jbno giminės ar
timieji ir buvę bendradarbiai pas
kutinį kartą su juo atsisveikinti. ŠV. i'feVAS PRIĖMĖ PRAHOS

Šv. Antano parapijos vikaras VYSKUPĄ
kun. J. Lechavičius ir Lietuvių „ . TTT .
Paštininkų sąjungos vardu Jonas opieaaus a įus sispnva 
Tijūnas atsisveikino malda i r čioje audiencijoje priėmė Prahos
nuoširdžiu žodžiu, iškeldami arkivyskupijos apaštaluų admi- 
velionio kaip žmogaus ir bendra- f nistratorių vyskupą František 
darbio nueito gyvenimo darbus. Tamaišiek, atvykusį į Romą.

S E I G A N ' S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avė. — Tel. YArds 7-1272
Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos 

vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet 
HARRY SEIGAN kviečia visus vyrus ir jaunuolius atvykti ir įsi
tikinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rūbų rudens ir žiemos sezo- 
nuui, geriausių firmų, kaip Groshire, Botany “500”, Phoenix ir
kt. naujausios mados.

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

>1

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

biliu buvo išvežiojama slapta 
spauda prieš nacius ir kad tuo 
pat metu Bobelis savo namuose 
slėpė pogrindžio veikėjus prieš 
nacius.

Ramanauskui paklausus apie 
Vliko pirmininko vertę, prof. Vit 
kus pažymėjo, kad jis tikrai nuo
stabiai naudingas žmogus.

R. Dirvonis: — Niekas nesiū
lo bendradarbiauti su okupantu. 
Mums tektų bendradarbiauti 
lapės taktika. Reiktų palaikyti ry
šį su atvykstančiais iš Lietuvos, 
juos globojant ir grąžinant, kad 
ir nesąmoningais, išeivijos drau
gais.
Esame karo stovyje su okupantu

Pužauskas: — Lietuvių spau
da išeivijoje įsteigta pabėgėlių 
nuo caro. Mes dar didesni pabė
gėliai nuo bolševikų. Mes esame 
nuolatiniame karo stovyje su o- 
kupantu. Reikalauti, kad mes a- 
pie savo tėvų trėmėjus į Sibirą, 
brolių žudykus gražiai rašytume, 
negalima.

Mes neatvažiavome į JAV gry
baut. Esame politiniai emigran
tai ir mūsų pareiga kovot prieš 
okupantą.

Šimkus: Atsirado grupė, kurie 
be “Laisvės” ir “Vilnies” gauna 
privilegiją plačiau po Lietuvą pa 
keliauti...

Meškauskas: — Neužmirškim, 
kad atvažiuoją iš Lietuvos sudaro 
priedanga atsiunčiamiems Mask
vos špionažo agentams.

Vitkus džiaugėsi, kad ir jau
nimas palaipsniui jungiasi į or
ganizacinį darbą. Ypač studen
tai ir profesoriai daug gali pada
ryti savo aplinkoje.

A. Jankauskaitė. Mūsų publika 
neįpratusi išgirsti skirtingas nųo-

turime parodyti, kad pirma jie tu 
ri į Lietuvą įleisti Liet. enciklo
pediją, nuimt geležinę uždangą, 
kad Lietuvą galėtų pasiekti kul
tūrinės siuntos — knygos, tada 
mes mielai koncertų klausysime. 
Tuo būdu mes panaudokime ga
limybes daryt spaudimą kultūri
nei laisvei atgaut.

Vlikas, Altą atremti į įtakin
giausias išeivijos lietuvių organi
zacijas, kurių nei viena nėra to- 
talistinė; taigi į tuos veiksnius a- 
teina atstovai, kuriuos demokra
tiniu būdu parenka juos suda
rančios grupės, organizacijos.

Meškauskas: Šios sienos disku
sijos rodytų, kad praktišką dar
bą daugiau atliksime veikdami 
siauresniam rately, negu plačiau 
suėję ir konstatavę, kad yra daug 
skirtumų pasirinktiniuose keliuo 
se.

Nekapituliuosime, kol būsime 
gyvį

V. Šimkus: Niekuomet nekapi 
tuliuosime, kol būsime gyvi. Nie-

Kai pas mus dabar žiema, Australi
joj karšta vasara, ir žmonės naudo
jasi- vasaros malonumais.

HIGH RA
CURRENT RATF

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS

INSURED;

TĘS
5.25%
PER ANNUM 

ON rNVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Blinoia 60632

Are electrical cords 
good condillon?

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN
RECIPIES

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nėra- j 
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, Į 
o ypač naujai pradedančioms šei- J 
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

MNimuiumiiimtKiiiiitimiiiiimiimm
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANOKU8 
Stabdžiai, Sankaboa, Transmisijom 

Tune-up lr Motorų Remontas

5759 So VVestern Avenue
Kampas 68th Street 

Tel. — PRospect 8-9533

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ

Beverly Hills Gėlinyčia
2443 W. 63rd Street. Chicago, Ulinois 

Tei. PR 8-0833 — PR 8-0834

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea 

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-6600

MMHH&EVANS

FUNERAL HOME

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Wesl 7Ist Street Tel. 476 234*,
1410 Se. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG 1U0
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 VVest lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

PLATINKITE “DRAUGĄ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(IiACKAWlCZ)

2424 W. 69th Street TeL REpnblle 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tet VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel, LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1188-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avo., Cicero, Dl. Tol. OL 2-1003



8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gruodžio 18 d.

X JAV LB Centro valdyba
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
proga paruošė Amerikos univer
sitetuose daktaratus įgijusių lie 
tuvių dalinį sąrašą. ISiąrašas api 
ma 1950—1969 m. laikotarpį. 
Norintieji sąrašą gauti prašomi 
kreiptis į centro valdybą.

x Balfo Chicagos apskr. v- 
bos ir skyrių atstovų pasitari
mas, minėjimo ir vajaus užbai
gimo reikalu, įvyks gruodžio 28 
d. 12 vai., Laisvosios Lietuvos 
raistinėje, 2618 West 71 Str.

X Muzikas Petras Armonas 
vadovauja IV dainų šventės re
pertuaro ir muzikinei komisijai.

x Ch'jcagos studentų ateiti
ninkų draugovės narių susirin
kimas bus Išiį penktadienį, XII. 
19 d. 7:30 vai. p. Eivų bute, 
6335 So. Whipple Avė.. Disku
tuosime atspausdintą kun. dir. 
A. Bastaus paskaitą “Ateitinin
kas studentas laiko dvasios per
spektyvoje”. Visi kviečiami da
lyvauti.

X Lietuvių filatelistų dr-ja 
“Lietuva” Chicagoje išledo 
niaują biuletenio Nr. 8—9 už 
lapkričio — gruodžio mėnesius. 
30 pusi. apimties biuletenis tei
kia gerą įspūdį. Jame apstu Lie
tuvos paštą ir pašto ženklus lie-, 
čiančios medžiagos. Redaktorius 
Eug. Petrauskas, 3605 W. 7Ist 
Str., Chicago, UI. 60629.

X A. L. R. K. Moterų sąjun
gos 20 kuopos tradicinės Kū
čios įvyks gruodžio mėn. 20 d. 
3 vai. p. p. E. F. Sereičikų na
muose. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

X Inž. Antanas Rudis šią sa
vaitę savo įmonės reikalais lan 
kosi Turkijoj. Į Chicagą grįš 
prieš pačias Kalėdų šventes.

X Alfonsas Juška, Sterling 
Hts, Mich. už kalendorių ir kor
teles prisiuntė 5 dol. Dėkojame.

X Lietuvių prekyba Terra
kalėd inių dovanų apsipirkimui 
atdara nuo pirinadienio aki penk
tadienio — nuo 9:30 iki 9 vai. 
vakaro, šeštadieniais — iki 6 
vai. v., sekmadienį — nuo 12 
vai. ilki 4 vai. v. Adresas — 
Terra, 3237 West 63rd Street, 
telefonas — 434-4660. (sk.)

X Parduodu Enciklopediją. 
Dėl informacijos skambinkite 
434-5714. (sk.)

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

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

X Leokadijos Braždenės 
maisto produktų krautuvės nau
jas adresas: 2617 W. 71 St. tel. 
PR 8-2030. Kūčių ir Kalėdų sta
lui paruošta penkių rūšių silkių, 
dar daugiau žuvų patiekalų ir 
lobsterių bei šrimpsų; penkių 
rūš'ų vinigretai, aguonų pienas, 
sližilkiai, barščiai, grybų ausiu- 
kės; raguolis, medauninkai ir 
kt. Be jau žinomų mūsų įvairių 
tortų dar turime 4 rūšių naujų 
tortų, įvairių mėsos ruliadų ir 
visa, kas tik reikalinga Kūčių 
bei Kalėdų stalui. Užsisakykite 
iš anksto, (kad spėtume jums 
paruošti. (sk.)

X J Da'jnaviečių rengiamą 
Naujų Metų sutikimą teirautis 
pas A. Smilgą YA 7-1286 Va
karais. (pr.)

X Praplėstuose Karvelio 
Prekybos Namuose didelis pasi
rinkimas liet. audinių, odos, me
džio, gintaro išdirbinių ir meno 
kurinių. Įsitikinsite užsukę ant 
71 ir Campbell kampo. Jūsų pa
togumui krautuvė atdara kiek
vieną dieną iki 9 v. v. ir sekim, 
nuo 11 iki 5 v. v. (sk.)

X Naujausias dvisavaitinis 
žurnalas “Laivas” (gruodžio 
27 d., nr. 26) jau išėjo iš spaus
tuvės mašinos ir siuntinėjamas 
skaitytojams, šiame kalėdinia
me numeryje yra dvi įdomios 
apysakos: “Tetos Filės Kalė
dos” (Renės Rasos), “Protas ir 
Tikėjimas” (Azorin’o, vertimas 
iš ispanų įkalbos P. Gaučio). 
Taip pat šiame numeryje telpa 
plati apžvalga iš lietuvių gyve
nimo.

“Laivą” leidžia Marijonų vie
nuolija, 4545 West 63rd Str. 
Chicago, Illinois. 60629.

X St. Balzekas, Lietuvių kul
tūros muziejaus įsteigėjas, savo 
kalėdinių sveikinimų kortelei 
panaudojo P. Rimšos sukurtą 
“Vargo mokyklos” vaizdą, kar
tu viduriniame puslapyje ameri
kiečiams paaiškindamas anglų 
kalba, kad čia vaizduojama lie
tuvės motinos mokykla kultūri
nės priespaudos metu ir kad 
lietuvė motina ir dabar laukia 
kultūrinės laisvės.

X Lietuvių Fondo vakarie
nės,įvyksimos 1970 m. bai. 5 d. 
proga į LF narių eiles įsijungė 
Juozas Goceltas su $100. įnašu. 
Ta pačia proga mirusieji įam
žinti LF ir įrašyti į gyvųjų na
rių sąrašus: a. a. Ramunė Bar- 
niškaitė su $100. įnašu: — įrašė 
tėvai Stasys ir Ona Bamiškai; 
a. a. Motiejus Bacys - Bacevi
čius su $100. įnašu, — sudėtinis 
įnašas; a. a. Aleksandras Geš- 
ventas su $101. — sudėtinis į- 
našas. LF adresas: 6643 So. 
Maplevvood Avė. Chicago, IU. 
60629, tel. 778-2858. (pr.)

X ALIAS Bostono skyrius 
parėmė mūsų spaudos pastan
gas 10 dol. aulka. Dėkojame.

X R. Vaitkus, Minneapolis, 
Minn., prisiuntė 5 dol. Ačiū.

X Michalina Kutaitienė, W. 
Hartford, Conn. parėmė mūsų 
spaudos darbus 5 dol. auka. 
Ačiū.

x Joseph Vilimas, Chicago,
III., prisiuntė 5 dol. auką. Dė
kojame.

x S. šapkus iš Ch'cagos pa
rėmė “Draugą” 5 dol, auka. 
Ačiū.

x St. Liepas iš Cicero, III. 
parėmė spaudą 5 dol. auka. 
Dėkui.

X Mikas Klimas iš Brockto
no, Mass., už korteles prisiun
tė 5 dol. auką. Ačiū.

X Stp. Vilkas iš So. Bostono 
parėmė dienraštį 5 dol. auka. 
Dėkojame.

X Pr. Budvldis iš Hamiltono 
spaudai paremti aukojo 5 dol. 
Labai ačiū.

X Už tvirtos lietuviškos spau
dos išlaikymą pasisako skaity
tojai, siųsdami savo aukas. Au
kojo: 4 dol.—Br. šliužas; po 3 
dol. — J. Jusys, A. Kašuiba, Fe- 
lix A. Daukus, P. Maildeilkis, M. 
Vaškevičienė, St. Jurkūnas, ikun. 
Fr. Manelis; po 2 dol. — Mrs.
M. Stoltengofas, K. Razma, Br. 
Lešč inskas, Elena Tumas, V. 
Motušis, K. Trečiokas, L. R. 
Carter jr., J. Kalnietis, V. Pau- 
lionis, George Vasik, K. Arnas- 
taitė, J. Uždavinys, V. Mačiokas,
K. Bruožis, V. Vimtartas, K. Ne
munaitis, V. Pocius, P. Micke- 
vičus, A. Lingis, J. Klimavi
čius, J. Jasys; 1 dol. — G. Kapo 
čius. Visiems nuoiširdžiai dėko
jame.

X Margarita ir Vaclovas 
Monikai vietoj kalėdinių sveiki
nimų paaukojo 25 dolerius Chi
cagos (Jaunimo centre) aukš
tesniajai lituanistikos mokyk
lai. (Pr.)

X Gražina Ir Kazys Mustei- 
kiai sveikina savo bičiulius ir 
vietoje kalėdinių kortelių ski-
ria BALFui 10 dol. (pr.)

X Prekės brangsta, kainos

/kyla,
Doleriuko aiški byla:
Lakas pirkti daiktą gerą 
Parduotuvėje pas Tverą.
Čia juk visikas tik geriausia, 
O be to dar ir pigiausia. 
Adresas — 2646 West 69 str.

(sk.)

Grupė lietuvių kilmės Chicagos policijos pareigūnų Liet. kultūros 
muziejuje domisi praeities liudininkais. Iš k.: St. Balzekas, sgt. Klimas, 
Robert Shuksta, Ted Zudyil, Pete Pužas, Paul Parizawski ir sgt. Da- 
ciolas. Nuotr. J. Kasakaičio

IS AR n IR TOLI
1 fl VALSTYBĖSE

— Philadelphijoje, minint 
Lietuvos kariuomenės 51 metų 
sukaktį, gausiai dalyvaujant lie
tuviškai visuomenei, iškilmingai 
pašventinta vietos Ramovės 
skyriaus vėliava, kuriai duotas 
skyriaus steigėjo ir ilgamečio 
pirmininlko, a. a. inž. pik. lt.

Eglė Juodvalkytė kalba Lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziume, di
skusijų spaudos reikalais metu.

Nuotr. Ant. Gulbinsko

x Programa, pramoga,
Balių ruošia Korp! Giedra.
Sutikite naujuosius metus 

gražioj Pressmaris Hali — sa
lėje, 5717 S. Kedzie Avė. Pra
džia 8 v. v. Programą išpildys 
Dana Bajelytė ir Zita Bumei- 
kytė, Izabelės Motekaitienės 
dainavijno studijos dalyvės. 
Akompanuos muz. Manigirdas 
Motekaitis. Rezervacijoms
kreipkitės tel. 434-2090. (pr.)

X Petras Indreika iš East 
Chicagos, mūsų dienraščio ar
timas (bendradarbis, siųsdamas 
“Draugui” šventinius sveikini
mus, rašo: “Tegul dienraštis iš
lieka lietuviškas visam lietuviš
kam reikalui, o kad jo mašinos 
nesustotų sUkęsi,siunčiu kuklią 
dovanėlę — kai kieno nemėgia
mą skaičių — 13 dol.” Nuošir
džiai dėkojame.

X Jolanta Karklienė kalėdi
nių sveikinimų vietoje aukojo 
Lietuvos Dukterų dr-jai 10 do
lerių. (pr.)

Juozas F. Gr bauskas, Šv. Antano taupymo ir skolinimo bendrovės vedė
jas, Cicero, III., ilgametis ir nuoširdus Balfo rėmėjas ir buv. direktorius, 
vykstant Balfo vajui ne tiktai leido bendrovės tarnautojai darbo metu 
pri'minėti aukas, bet ir pats parėmė Balfo vajų Šimto dolerių auka. Balfo 
Centro generalinis sekretorius A. Dzirvonas ir Cicero Balfo pirmininkė 
O. Zailskienė dėkingumo vardan įteikia J. F. Gribauskui padėkos lakštą.

Nuotrauka V. A. Račkausko

Alfonso Jurskio vardas. Vėlia
vos krikšto tėvais buvo: Vyties 
pik. V. Šaudzys su Juze Augai- 
tyte, virš. B. Tvarkūnas su B. 
Impolėniene ir dr. J. Puzinas 
su S. Jurskyte. Vėliavos šven
tinimo apeigas atliko sv. Andrie 
jaus parapijos (klebonas kuni
gas Jurgis Degutis.

_  Nūdienės Bažnyčios aktu
alijos yra tema paskaitos, kurią 
skaitys prof, dr. prejl. L. Tulaba 
gruodžio 21 d., sekmadienį, 4 
vai. po p.et, Kultūros Židinio 
patalpose, 361 Higihiland Blvd., 
Brooklyne. Bendrosios Bažny
čios atsinaujinimo ir jos padė
ties okupuotoje Lietuvoje pro
blemos bus paliestos ir nagrinė
jamos. Kviečiami atsilankyti vi
si, kas tais klausimais domisi, 
Po paskaitos bus užkanda ir lais 
vas pasikalbėjimas. Rengia New 
Yorko ateitininkai sendraugiai. 

Buvus, skyriaus valdyba
(pirm. J. Rasys, sekr. V. Žiaug- 
ras ir ižd. A. Girnius) metams 
praėjus atsistatydino; nau jon 
valdybon išrinkti: Pirm. E. Ma- 
nomaitis, 16; Orockers La. W. 
Roxbury, Mass. tel. 325-6223.

X V. ir J. Kulikauskai nuo
širdžiai svęikina savo draugus 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga. Sveikinimo kortelių vie
toje 15 dol. aukoja L.D.K. Bi
rutės dr-jai paremti invalidus. 
Prie aukos prisideda A. Nakas 
ir V. Gecevičius. (pr.)

X Kenoshiečiai B. L. Juškai 
švenčių proga sveikina visus 
savo pažįstamus su geriausiais 
linkėjimais ir vietoj Išvenčių at
virukų aukoja vietos LB apy
linkės vardu LF 10 dol. ir dien
raščiui Draugui 5 dol. (pr.)

X Dr. Valerija B. Raulinai- 
tienė, Downey, III., apmokėdama 
vieną sąskaitą, pridėjo 5 dol. au 
kų. Dėkui.

X 90 dol. prabangus vokiš
kas AM-FM radijas tik 60 dol.
— pas Gradinską. Puikiausia 
dovana. 2512 W. 47 St., FR 
6-1998. Atd. ligi 6 v. v., pirmad. 
ir ketv. ligi 9 v. v., sefcm. 11-4.

(sk.)

€H1€A<;OJ IK APYLINKĖSE
VAIŽGANTO RAŠTŲ PARODA programą, kurią 

kytklos mokiniai,
Vaižganto raštų paroda Chi- k-to pirm. dr. Pr.

išpildys mo- ' mėn. 21 d. rengia Kalėdų eglu- 
praves Tėvų tę mokiniams ir mažesniems ko-
Sutkus. Po Jonijos vaikams. Kalėdų eglutės

cagos Jaunimo centro priėmė- programos bus vaišės, kuriomis 
nėję jau įrengta. Paroda įreng- rūpinasi mokyklos tėveliai, 
ta specialiose vitrinose, iliustruo Maloniai kviečiami visi lietu- 
ta padidintais Vaižganto gyve- viai ypač roselandi ečiai gruo- 
nimo paveikslais ir apšviesta. Ji džio 20 d. 6 v. v. į Roselando 
veiks ligi ateinančių metų va- lituanistinės mokyklos Kalėdų 
sario 1. Šios parodos mecenatas eglutę, Roselande. 

i — Lietuvių Tautinis akademi-'
I nis sambūris, parodai įrengti AUTOMOBILIŲ LEIDIMAI SU 
paskyręs 200 dol. Vaižganto raš LIETUVIŠKOMIS SPALVOMIS 
tų paroda yra dalis programos
Vaižganto gimimo šimtiesiems šiuo metu turhn VPating4 
metams paminėti. Sceninė pro- Pro^ išreikšti amerikiečių vi- 
grama, kurią sudaro Vaižganto suomeiiei tautinius jaus-
kūriniai, bus gruodžio 27 (šeš- mus k Parodyti kaip mes di- 
tadienį), 7 vai vak., Jaunimo ^ojamės savo lietuviška pra-
oemtro didžiojoje salėje. Progra- j eithnL IIlinois ^eido
mą atliks P. L. Instituto stu- 1970 m6tų automobilių leidimus., 
dentai. Režisuoja du teatralai: šie geltonos ir raudonos
Dalia Juknevičiūtė - šimoliūnie- dennys. Behėka tik įsi-
nė ir Leonas Barauskas. Vaiž-1 plastikinę juostą, ku

rią galima būtų pridėti ant lei
dimo abiejų šonų, parodant siau
rą žalią brūkšnį. Juosta turėtų 
būti išorinėj raudonos spalvos 
pusėj. Šia maža detale papuo
šiant savo mašinas, lietuviai gar 
li save identifikuoti vienas ki
tam ir taip pat parodyti kitiems 
kokia skaitlinga mūsų bendruo
menė.

Kazimieras G. Oksas

BENDRUOMENE? NARIŲ 
SUTRINKIMAS

Melrose Parko LB apylinkės
____ visuotinas narių sus rinkimas

i įvyks 1970 m. sausio mėn. 18 
J. Štuopis, Iždu- d. 2 vai. po pietų Šv. Širdies 

bažnyčios parapijos mažojoje 
salėje. Visuomenė kviečiama 

tradicinė ALIAS (atminimo do- j dalyvauti, nes yra svarbių rei- 
vanėlė, o po to svetingi šeimi- kalų aptarti ir išs'rinkti apylin- 
ninkai pakvietė susirinkusius kės valdyba 1970 metams. Kvie- 
prie Skanėsiais apkrautų stalų čia apylinkės valdyba, (kt) 
pobūviui ir maloniems pašnekė-j ____
siams. Tai buvo užbaigti būvu- i
sios Valdybos sėkmingi veiklos MA KAJLfJDV EGLUTĖ 
metai. Dalyv s j Lituanistinė mokykla (gruodžio

ganto atminimą organizuoja 
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas, lietuvių visuomenės pa
dedamas.

k

ROSELANDO LIT. MOKYKLA 
RUOŠIASI KALĖDŲ EGLUTEI

Roselando lit. mokyklos mo
kiniai, mokytojai ir tėvai yra. 
susirūpinę mokyklos Kalėdų eg
lutės ruoša. Į šią šventę pasi
žadėjo atvykti mokyklos kape
lionas kun. Č. Auglys. Jis pa
sakys trumpą kalbą, apie Kūdi
kėlį Jėzų ir vaikučius. Eglutės

įSekretorius 
ninkas J. Balčiūnas. Po susirin
kamo p. Barūnienei ibuvo įteikta

Liet. mokslo .ir kūryltos simpoziumo metu Chicagoje. Iš k.: Inž. Balta- 
kys, vysk. V. Brizgys, inž. Br. Nainys, dr. Alg. Avižienis ir prel. L. Tu
laba Nuotr. A Gulbinsko

CHICAGOS ŽINIOS
TRANSLIUOS OPERĄ

Radijo stotis WGN gruodžio 
20 d., 1 vai. po piet transliuoja 
anksčiau Metropolitan operos 
scenoje įrekorduotą Puccini ope 
rą La Boheme.

ŽUV O GAISRE
Carmel Torres, 3323 W. 38 

st., žuvo gaisro metu. Namams 
padaryta apie $20,000 nuosto
lių.

APSAUGAI NUO AKLUMO 

DRAUGIJA

Illinois valstijos draugija ap
saugai nuo aklumo, 220 S. Sta
te, praneša, jog pagal įstatymą 
tikrai akli vairuotojai labai len
gvai gali atnaujinti vairavimo 
leidimus net 31-oje valstijoje. 
Illinois valstijoje, vairuotojai, 
sulaukę 65 m. ^amžiaus, turi akis 
egzaminuoti kiekvieną kartą 
kai prašo vairavimo leidimo at
naujinimo. Draugija praneša, 
kad visame krašte 94 milijonai 
amerikiečių, atseit pusė gyven
tojų, dėvi akinius.

BRANGUS ODEKOLONAS ‘
Daily News dienraščio kolum 

nistas praneša, jog Neiman- 
Marous krautuvė Kalėdoms par
davinėja specialią dovaną, 100,-

000 galionų Aramis odekolono, 
kurio vertė siekia penkis mil. 
dolerių. Kas neturėtų vietos to
kiam kiekiui, gali užsakyti mi
nimumą 250 galionų.

DIDŽIAUSIAS LĖKTUVAS
Užvakar Chicagos O’Hare 

aerodrome buvo demonstruoja
mas naujas, didžiausias pasau
lyje Boeing 747 spausminds lėk 
tuvas. Lėktuvas, 231 pėdos il
gio, sveriąs 700,000 svarų, gali 
paimti iki 490 keleivių. Skaičiuo
jant už kurą 27 centus už gar 
lianą, lėktuvas priima kuro už 
$14,000.

APIPURŠKĖ IR APVOGĖ
Du vyrai, panaudoję tam tik

rų chemikalų purškintoją, apa
kino du tarnautojus nešančius 
Major Motor kompanijos, 1000 
W. 63 st., pinigus į banką ir pa
bėgo su $17,000.

1970 METŲ OPEROS 
SEZONAS

Chicagos Lyric opera 1970 
m. operos sezoną žada pradėti 
rūgs. 25 d. Repertuare kol kas 
numatyta Strausso Der Rosen- 
kavalier, Verdlo Traviata, Puc- 
cinio Turandot ir Britteno BiJly 
Budd.

programa prasidės 3 vai. 30 
min. po pietų Švč. Širdies 
(Sacred Heart) parapijos mo
kyklos salėje, ITa pačia proga 
bus įteikti dirbusiems Melrose 
Parko lituanistinėje mokykloje 
mokytojams diplomai. Bus Ka
lėdų senelis, kuris mažuosius 
apdovanos dovanėlėmis. Visi tė
vai, kurie norėtų, kad Kalėdų 
senelis jo vaikui įteiktų dovanė
lę, prašomi parūpinti dovanėlę 
ir ją įteikti salėje mokyklos ve
dėjai ar mokytojoms nors 30 
minučių prieš prasidedant pro
gramai. Gražią ir Kalėdų nuo
taikoms pritaikintą programą 
išpildys mokyklos mokiniai, va
dovaujami mokytojų. Programa 
įvyks ne mažojoje parapijos sa 
Įėję, bet didžioje. Lituanistinės 
mokyklos mokiniai ir mokyto
jai nuoširdžiai kviečia Melrose 
Parko ir apylinkės lietuvių vi
suomenę atsilankyti į mokyklos 
ruošiamą Kalėdų eglutę, pasi
džiaugti ir pasigėrėti mokinių 
išpildomos programos — Kalė
dų vaizdelio.

VOKIETIJOJ
_ Vysk. Ant. Deksnys, pava

žinėjęs po šiaurės Vokietijos 
lietuvių kolonijas ir turėjęs pro 
gos pasigėrėti ypatingai gražia 
gamta, grįžo į WoerisCaofeną. . 
Kun. Ant. Bungos iniciatyva 
Bad Woerishofenas gruodžio 14 
d. surengė oficialų lietuvio vys
kupo priėmimą. Netoli vyskupui 
skirto centro esančioje Šv. Uln- 
cho bažnyčioje 10 vai. įvyko pa 
maldos, o 4 v. po pietų — iškil
mingas priėmimas, dalyvaujant 
Augsburgo vyskupui J. Stimple, 
dekanui, burmistrui, apylinkės 
lietuvių ir vokiečių kunigams 
bei įvairiems pareigūnams.

Augsburgo vyskupas yra di
delis lietuvių bičiulis. Su juo 
vysk. Deksnys gruodžio men. 
pradžioje turėjo progos susė
ti vieno vokiečių prelato laido- 
♦LZTir išsikalbėti. Lietuvių 
iZadoa cento,
Woerishofene yra, dabar vys 
kūpąs Deksnys planuoja subur- 
ti talkininkus su imc.atyva ir p 
kvėpimu. Kalėdas ir Naujus Me
tus praleis Romoje.

_  VLB valdyba steigia Cen
trinę lituanistinę biblioteką. Jau 
surastas tinkamas asmuo kny
gynui organizuoti ir vesti. Kny 
gas iš jo bus galima užsisakyti 
paštu. Biblioteką pasižadėjo 
remti BALFas.

VENEZUELA
_  Venecuelos Lietuvių Ben

druomenės Valencijos apylinkės 
lietuvių veikimas palyginti diaž- 
nai minimas ir vietos dienraš
čiuose. Praėjusios lietuvių Tau
tos šventės iškilmėse buvo apra 
šytos ir EI Carabobeno ir EI 
Regionai, ir tai padarė tų laik
raščių bendradarbiai, nereikėjo 
lietuviams būtinai patiems apie 
save rašyti. EI Regionai, ta 
proga įdėjo ir K. Čibiro straips 
nį “Lietuva ir vėl kovoja dėl 
savo nepriklausomybės”, kuria
me taikliai paaiškinta 1939 me
tais bolševikų su naciais suda
rytojo sąmokslo esmė ir reikš- /> 
mė karui pradėti.

— Valencijos EI Regionai ir 
dažniau, ne vien tik metinių 
švenčių progomis parašo apie 
lietuvius, Lietuvą ir jos proble
mas. Tam, be afcejo, padeda ir 
ta aplinkybė, kad to laikraščio 
leidėjas Don Romulo Martinez 
yra vedęs lietuvaitę. Šiemet 
Tautos šventės proga jis buvo3' 
lietuvių apdovanotas Lietuvos 
Nepriklausomybės Atstatymo 
50 metų sukakties medalium. 
Medalio ir diplomo įteikimo nuo 
trauka (įteikė Venecuelos LB 
pirmininkais Vladas Venckus ir 
Vliko atstovybės Venecueiloj pir 
mininkas Jurgis Bieliūnas) su 
šventės iškilmių aprašymu buvo 
įdėta laikraščio pačiame pirma
jame puslapyje.


