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ŽUDYNĖS IR KOMUNISTAI
Skelbiant žudymus Vietname, tenka prisiminti įvykius 
ir Lietuvoje

Tariamieji Song my ar My lai kely žiauriausiu būdu nukanki- 
įvykiai Pietų Vietname, kaip ir no 73 lietuvius politinius kali-
reikėjo laukti, sovietų spaudos iš
naudojami įmanomai plačiau. 
Lapkričio mėn. antrojoje pusėje 
apie 1968 m. menamą įvykį Viet
name prapliupo ir režiminė spau 
da Lietuvoje.

Lietuvos skaitytojui kasdien į 
galvą buvo kalami teiginiai: “A- 
merikiečiai — 20 amžiaus bar
barai,” “JAV kariaunos žvėrišku
mas”, “Songmio kaimo tragedi
jos liudininkai kaltina”, “Viet
namas slegia Amerikos sąžinę”" ir 
pan.

Skelbė ir “Tarybinio paramos 
Vietnamui komiteto” narių atsi
šaukimą, kuriame vėl pabrėžia
mas “baisus vandalizmo aktas”, 
girdi, atgaivinąs “tautų atminty
je hitlerinių budelių piktadary
bes”.

Nenuostabu, kad ir “Tiesa” 
(nr. 276, lapkr. 27) pakartoda
ma “tarybinės visuomenės atsto
vų pareiškimą”, kartoja mintį a-

nius.
Jei dabar sovietų spauda šau

kia apie “20 amžiaus barbariš
kumą, —žvėriškumą Vietname”, 
tai jį toli pralenkia sovietų karių 
elgesys, kai, pagal protokolą, lie
tuviams kaliniams Rainiuose bu
vo “lupama oda, triuškinami 
kaulai ir galva, išlupamos akys, 
badomi padai, ištaškomi smege
nys, nuplaunamas liežuvis, išt
raukiami viduriai, plaučiai ..” ir 
t.t

Visa tai reikia kelti

1941 m. įvykiai Rainių miške
ly netoli Telšių, dokumentuoti, 
Italijoje pokario metu panaudo
ti kampanijoje prieš komunistus, 
gi knygelė apie įvykius Vliko sa
vo metu buvo išleista prancūzų 
kalba. Medžiaga naudota ir rau
donojo teroro parodose.

Dabar atsiranda reikalas tuos 
įvykius priminti ir ypač, kai ir

Vietnamo kariams vis daugiau perleidžiama postų 
ginklais. Kairėje vietnamiečiai šoka parašiutais iš 
Dešinėje vietnamiečiai kariai mokomi prie 102 mm

Vietname. Kariai yra paruošiami naudotis amerikiečių 
“skrendančio vagono” C-119 Tan Son Nhut bazėje, 
gaubicos Tan Son Nhut oro bazėje.

INDONEZIJOS KOVA UŽ 
EKONOMINĮ PAKILIMĄ

Sustabdytas infliacijos pavojus
Jakarta. —Indonezija yra penk- Į jau tik 375. 

ta didžiausia valstybė pasaulyje, Iš viso ekonominei gerovei la-
turinti 115 mil. gyventojų, ta
čiau šiuo metu jos vadai veda 
sunkią kovą už ekonominį paki
limą. Krašto prez. gen. Suharto 
valdžią užėmė 1965 m., kada ko
munistai norėjo padaryti pervers
mą ir krašte įvesti komunistinę 
diktatūrą. Nuo to laiko prez. Su
harto deda daug pastangų kraš
tą išvesti iš ekonominių sunku
mų.

Nors krašte prisisteigė daugiau 
įvairių bendrovių, jų tarpe nema
ža Amerikos, tačiau krašto gy
ventojų dauguma nėra pajėgūs 
įsigyti kasdieninio gyvenimo pre
kių.

bai padėjo modernesnis ūkinin
kavimas ir išgavimas dviejų ry
žių derlių. 1968 m. gauta 10,7 
mil. tonų ryžių, 14 proc. daugiau 
negu 1967 m., o šių metų der
lius bus dar didesnis. Jeigu der
lius būtų blogas, ekonominis gy
venimas kristų savaitėmis.

pie buvusių “piktadarybių” atgai sąlygos žymiai palankesnės.
vinimą. Ji teigia: “Galvodami a- 
pie Songmio kaimo tragediją, 
šiandien mes prisimename ir Lie 
tuvos Pirčiupį, hitlerininkų gy
vus sudegintus jo gyventojus...”

Lietuvos skaitytojui nuolat pa
brėžiama, — esą net “sunku pa
tikėti, kad mūsų dienomis karto
jami fašistinių budelių nusikal
timai”.

Tas pats Lietuvos gyventojas 
ir lietuvis, sovietams antrą kar
tą Lietuvą okupuojant pasitrau
kęs į Vakarus, gyvai prisimins, 
kad beginkliai gyventojai buvo 
nužudyti ne tik Pirčiupio kaime 
ir kad “fašistinių budelių nusi
kaltimus” yra vykdę ne tik hit
lerininkai, bet ir jų okupaciją 
Lietuvoj pakeitę
nės” — sovietai.

Červenė, gudų miestelis, apie 
40 mylių į rytus nuo Minsko, 
tai kitas sovietinio barbariškumo 
liudytojas. Tais pačiais 1941 me
tais birželio 26-27 bolševikai, iš
varę iš Minsko, netoli Červenės 
sušaudė kelis šimtus kalinių ir 
jų tarpe buvo apie 70 iš Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo išga
bentų lietuvių. Kiti žuvę — len
kai, gudai ir ne tik vyrai, bet ir 
moterys.

Masinis kalinių žudymas, vyk
dytas bolševikų, vyko įvairiose 
Lietuvos vietose — Kretingoje, 
Petrašiūnuose, Pravieniškėse, 
Panevėžy, Raseiniuose, Sargėnuo 
se ir kitur. L. Enciklopedijoje pa
skelbtais duomenimis, nužudytų 

tarybiniai žmolietuvių skaičius tose vietose sie
kęs 1114.

Jei dar priskaityti dešimtis tūk-
_ „ ,, • • stančių ištremtų, Sibire ir kitur,
červenes žudynes - Ramių kJose ar kaiėjimuose miru.

Suplanuotas naikinimas

miškelio įvykiai — Petrašiūnų 
sušaudymai — tai tik keli, iš 
daugelio, prisimintini įvykiai. Vi 
sose žudynėse, 1941 m. vasarą, 
bolševikai išžudė, nušovė, žiau
riausiomis priemonėmis nukanki
no ne šimtus, bet tūkstančius ne 
tik politinių kalinių, vyrų, bet ir 
moterų, vaikų, įvairiausių žmo 
nių.

Jie žuvo ne vykstant partiza
ninio karo sąlygoms (kaip dabar 
P. Vietname), bet vykdant iš 
anksto suplanuotą- žmonių naiki
nimo planą.

Dabar pasaulyje ir ypatingai 
anapus geležinės uždangos skel
biant žinias apie buvusius įvy
kius, jis turėtų patirti ir apie rau
donųjų okupantų, imperialistų į- 
vykdytus žiaurumus.

Būtų sveikintina, jei šių die
nų pasaulis ir ypatingai tie Va
karų sluoksniai, kurie kalba apie 
“Sovietų Sąjungos pasikeitimą, 
taikingo sambūvio” siekimus, ga
lėtų patirti apie:

Žudynes Rainių miškely. Tai 
įvyko 1941 m. birželio 24-25 die
nomis, jau prasidėjus vokiečių— 
rusų karui, vokiečiams dar neuž
ėmus Telšių. Rusai Rainių miš-

KALENDORIUS

Gruodžio 29 d.: šv. Tomas 
Kant., šv. Agapė, Survilas, Ga- 
jutė.

Gruodžio 30 d.: šv. Mansve- 
tas, šv. Anyza, Augąs, Audro
nė.

Saulė teka 7:17, leidžias 4:27.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse gali
mas lengvas sniegas. Tempera
tūra apie 30 laipsnių.

sius bei žuvusius lietuvius — vy
rus, moteris ir vaikus, kūdikius 
— tai medžiagos apie “20 am
žiaus barbariškumą” būtų nepa
prastai daug.

Ją kaip tik šiuo metu kelti 
būtų ypatingai pavergtųjų tautų 
atstovų pareiga.

(Elta)

Pabėgo 74 čekai
STOGKHOLMAS. — Grupė 

čekoslovakų, viso 98 asmenys, 
atskrido į Švediją prieš savaitę 
praleisti Kalėdų, gi iš tos gru
pės pabėgėlio teisių paprašė net 
74 asmenys. Grupėje yra ir pen
ketas šeimų su 8 vaikais. Dau
gumas pabėgėlių yra jauni, apie 
20 metų. Iš to skaičiaus 24 yra 
merginos. Vyriausias iš bėglių 
yra 47 metų amžiaus.

Maža korespondentų 
Pekine

PEKINAS. — Kom. Kinijoj 
užsienio korespondentų sumažė
jo jau iš 40, ligi 15. Iš jų tik 6 
priklauso Vakarų laikraščiams, 
tai “Toronto Globė and Mail”, 
Prancūzijos žinių agentūrai ir 
Vakarų Vokietijos žinių agen
tūrai. Japonija turi tris kores
pondentus, gi visi kiti korespon
dentai yra iš komunistinių kraš
tų.

Viceprezidento kelione
WASHINGTONAS. — Vice- 

prez. Spiro Agnercv išvyko kelio
nėn Azijon ir aplankys 10 tau
tų, atlikdamas 37,000 mvl’u ke- 
kio. Pirmoje eilėje sustos Mani
loje, kur antradienį d?’yvaus 
prez. Marcos inauguraciioje. Po 
to lankysis Nepalyje, Thailan- 
de, Afganistane, Malaysijoi, 
Singapore, Indonezijoj, Austra
lijoj ir Naujojoj Zelandijo.

Domisi lietuvių kalba
OKUP. LIETUVA. _ Kai ku

rių kraštų kalbininkai atvyksta 
į Vilnių studijuoti lietuvių kal
bos. Kaip paskelbė “Tiesa” (nr. 
283, 1969) seniau Vilniaus uni
versitete studijavo vienas len
kas ir suomis.

Dabar gi, jau keli mėnesiai, 
filologijos fakultete studijuoja 
norvegas H. Rinholm ir iš Lon
dono atvykęs Rufus Priee. Nuo 
naujųjų metų jiems lietuvių kai 
bą dėstys A. Pupkis.

Rinholm, paklaustas, kodėl 
jis susidomėjęs lietuvių kalba, 
atsakęs: “O, tai labai graži ir 
įdomi kalba. Ji gali būti raktu 
į daugelio indoeuropiečių kalbų 
lyginamosios kalbotyros neiš
spręstas problemas”. Abu užsie
niečiai Vilniaus universitete mo
kysis 10 mėn. (Elta)

RINKIMUS JAPONIJOJ LAIMĖJO 
MJN PIRM. ŠATO PARTIJA

TOKIO. — Praėjusį šeštadie
nį Japonijoj įvyko rinkimai į 
parlamentą. Dabar vadovaujan
čioji liberalų demokratų parti
ja savo atstovus parlamente pa
didino 16 atstovų. Dabar libe
ralų partija iš 486 vietų turės 
288 vietas, socialistai 90, kitos 
partijos mažiau K.omunistai 
pirma turėjo 4 vietas, dabar 14. 
Daugiausia prarado socialistų 
partija, kuri turėjusi 135 vie
tas, dabar beturi 90. Laimėju
sioji min. pirm. Eieaku Šato 
partija yra proamerik’etiška ir 
todėl laukiama tarp tų dviejų

Prancūzijos laivai 
Izraeliui

PARYŽIUS. — Viduržemio 
’ūra plaukia penketas karo lai
vu ir manoma, kad tai yra Pran 
cūzijos patruliniai, laivai skirti 
Izraeliui. Jeigu taip tikrai yra, 
tai sudaužytas Prancūzijos me
tus trukęs draudimas parduoti 
Izraeliui ginklus Stebima, kam 
iš viso tie laivai priklauso.

Šv Žemei žuvo turistas
JERUZALE. — Arabų tero

ristai nukovė amerikietį, apsi
lankiusį Kalėdų proga Jeruzalė
je. Tai Leonard Holz, 48 metų, 
iš Brooklyno, N. Y. Amerikie
tis žuvo, kai arabai apšaudė au
tobusą, kuriuo važiavę apie 40 
amerikiečių.

Stiprus puolimas
SAIGONAS. — Amerikiečiai 

netoli Kambodijos sienos nuko
vė 79 komunistų karius, sudau
žydami net 40 bunkerių. Žuvo 
vienas amerikietis ir apie 60 Pie 
tų Vietnamo karių buvo sužeis
ta ar nukauta. Tai didžiausios 
kautynės nuo lapkričio mėnesio.

Geresnis derlius

Specialistai tiki, kad Suharto 
tegalės kraštą į geresnę ekonomi- 

kraštų dar geresnių santykių. padėtį išvesti tik po penkerių
Ministeriui pirm. Šato padėjo j metM- Geresnio ryžių derliaus ir 
amerikiečiai, grąžindami Oki- ! vo P6171*1! 500 rupijų, gi šįmet 
navos sa’ą. Jeigu prisidės prie
jo nepriklausomieji, kurių sei
me yra 16, tai Šato partija su
darys daugiau trijų šimtų vietų, 
tai labai didelė dauguma, bet 
kokiam įstatymui pravesti. Ša
to patenka jau trečias terminas, 
buvo manoma, kad ir šį kartą 
laimės, tačiau buvo klausimas 
tik kokia dauguma.

Paleido iš Sibiro 
japonus

TOKIO. — Sovietų Rusija pa
leido 41 japoną žvejį po to, kai 
jie išbuvo Sibiro kalėjime tris 
su puse metų. Jie buvo pagauti, 
kadangi žvejoję Sovietų Sąjun
gai priklausančioj zonoj Pacifi- 
ke.

• Prancūzijos rašytoja Lou
ise de Vilorin mirė sulaukusi 
67 metų.

Indian Ocean

JAV ir Japonijos pagalba
Kraštas gauna daug pagalbos 

iš užsienio. Per metus gauna 500 
mil. dol., tos sumos trečdalį duo
da Amerika ir kitus du trečdalius 
Japonija. Sov. Rusija taip pat rė
mė ekonomiškai ir norėtų remti, 
tačiau ji už tai nori gauti ir at
gal, ji nori sustiprinti šiame kraš
te komunizmą, kuris nepavykus 
perversmui, buvo beveik sunai
kintas. Politiškai komunistai vėl 
pradeda atsigauti ir jų įtaka sus
tiprės, jei prez. Suharto nepavy
ko nugalėti ekonominių sunku
mų ir įvykdyti ekonominio kili
mo penkmečio, kuris iškilmingai 
paskelbtas praėjusį pavasarį.

Kraštas, kuris turi didžiausius 
išteklius alyvos, nikelio ir kitų 
mineralų, šiandien kovoja už sa
vo krašto ekonominį pakilimą ir

i' tikimasi, kad skurdas bus nuga
lėtas, kaip buvo nugalėtas vergi
ją ir skurdą nešąs komunizmas.

Prez. Sukarto

taip pat kelių pagerinimo jau 
galima laukti trijų metų laiko-

Daug sniego
NEW YORKAS. — Amerikos 

rytuose iškrito gana daug snie
go. Skelbiama, kad Naujojoj

tarpyje. Šiaip jau Indonezija su- Anglijoj kai kuriose vietovėse
gebėjo sumažinti infliaciją. Pasi
stengta sumažinti kreditai, biu
džetas pirmą kartą nuo 1945 m. 
buvo subalansuotas. 1968 m. in
fliacija buvo sustabdyta 85 proc. 
Šiais metais kainos kilo tik 2 proc. 
per mėn. maždaug tiek, kiek jos 
kyla daugumoje Amerikos miestų, 
Amerikietiškas doleris tenai kainanhūOTH
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Indonezijos salynas ir jos kaimyniniai kraštai

ĮVAIRIOS ŽINIOS

AUSTRAI

Netoli May Tao bazės australai kariat gabena
į pagauti 8 komunistiniai teroristai.

sužeistą komunistų partizaną. netoli bazės

• Kanados ambasadoriumi į 
JAV paskirtas Marcei Cadieux, 
54 metų.

'• Kanadoje 1968 m. eismo ne
laimėse žuvo 5,254 asmenys. Pu
sė jų žuvo dėl alkoholio kaltės.

• Annaherim, Calif., bando
mas naujas gazolinas, kuris ne
terštų oro.
• JAV marinų korpui Brita

nijoj nupirkta Harrier 12 lėktu
vų, kurie lekia greičiau už gar
są, ginkluoti raketomis ir gali 
pakilti ar nusileisti net teniso 
didumo aikštėj.

• United oro linijos lėktuvas 
buvo nukreiptas iš New Yorko 
į Kubą. Lėktuvas turėjo skristi 
į Chicagą, j kurią atvyko pus
dieniu vėliau. Šių metų bėgyje 
tai 33 lėktuvas nukreiptas į Ku
bą.

• Graikijoj užregistruotas že
mės drebėjimas.

• Ispanijoj Madrido vyskupi
ja paskelbė, kad paskutinių pen
kerių metų laikotarpyje šioje 
arkivyskupijoje pastatyta 49 
naujos bažnyčios ir 44 pradėtos 
statyti. Naujos bažnyčios sta
tomos daugiausiai tikinčiųjų au
komis.

Nepriimtinas siūlymas
BONNA. — Vakarų Vokie

tijos kancleris Willy Brandt pa,- 
reiškė, kad Rytų Vokietijos rei
kalaujamas jos pripažinimas y- 
ra nepriimtinas, tačiau su ja 
bus bandoma tartis.

Paliaubos ir mirtys
SAIGONAS. — Vadinamų pa

liaubų metu, kurias daugiau šim 
to kartų sulaužė komunistai, 
žuvo 12 amerikiečių ir nukauta 
200 komunistų teroristų.

yra ant žemės 39 coliai sniego, 
Glen Falls, N. Y., 34 coliai, Al
bany, N. Y., — 29 coliai. Ke
liuose judėjimas gana sunkus. 
New Yorke naujai iškritęs snie
gas praėjusį savaitgalį labai 
apsunkino judėjimą.

Kuboj vietoj švenčių 
darbas

MIAMI. — Kubos diktato
rius Castro kartu su 200 ame
rikiečių Kalėdose išvyko imti 
cukrinių švendrių derliaus, nes, 
esą, pirma reikia nuimti derlius, 
o paskui švęsti. Iš Amerikos tal
koj dalyvauja studentų SDS, 
Juodosios panteros ir kitų or
ganizacinių vienetų nariai.

Kuba, kaip ir visi komunisti
niai kraštai, pateko į ekonomi
nius sunkumus, nes komuniz
mas negali išspręsti jokių bui
tinių klausimų. Castro įspėjo, 
kad tiems, kurie kaip nors sa
botuos derliaus nuėmimą, nebus 
pasigailėjimo.

Trijų arabų kraštų 
» sutartis

DAMASKAS, Sirija. _ Su
dano galva gen. Jaatar ai Nu- 
mairi pranešė, kad Sudanas, E- 
giptas ir Libija sudarė karinę, 
politinę ir ekonominę sąjungą. 
Visos trys valstybės sudaro 2, 
033,056 kv. mylių plotą, su 47 
mil. gyventojų.

Katalikų
persekiojimas Kinijoj

HONG KONG.------- “Sun
day Examiner” pranešimu, vi
sos katalikų bažnyčios Shan- 
chajuje, Kinijoje, uždarytos kul 
to reikalams ir paverstos san
dėliais ar laboratorijų patalpo
mis. Iš liudininkų girdėti, kad 
Šanchajaus Zi - ka - Wei ka
talikų bažnyčia sudeginta ir su
naikinti jos meeniškieji vitražai.
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LIET. STUDENTŲ

RINKIMŲ REIKALU

Pateikiame kandidatų sąstatą 
j Lietuvių Studentų sąjungos 
centro valdybą. Šis sąstatas 
1969 m. gruodžio 19 d. pateik
tas Rinkimų komisijai.
z--. i J' S'Antanas Kalvaitis —•• pirm. 
gimė 1947 m. birželio mėn. 8 d. 
Vokietijoje. Studijuoja biologiją 
Cleveland State universitete. 
Priklauso Ohio Society of Ra
diologe rs. Yra buvęs Clevelando 
Neo Lituanų leidybos narys ir 
Clevelando LSS skyriaus pirmi-

hoga Community College, stu
dijuoja anglų kalbą ir yra pran
cūzų kalbos asistentė. Priklau
so Clevelando LSS skyriui, aka- 
demikėm skautėm ir PLĖS Cle
velando jaunimo sekcijai.

Giedrius Lazdijus — iždinin
kas, gimė 1948 m. vasario m. 
2 d. Yra baigęs Cuyahoga Com
munity College ir dabar studi
juoja Business Admihistration 
Management Cleveland State u- 
niversitete. Priklauso Society 
for the Advąncement of Mana
gement (SAM) ir Sigma Tau 
Alpha. Yra Clelando Korp; Vy
tis vicepirm. it buvęs Clevelan

Clevelando jaunimo sekcija!. 
Vytenis Gatautis — narys,

gimė Vokietijoje 1946 m. rug
pjūčio mėn. 26 d. Studijuoja 
chemiją Cleveland State univer
sitete. Priklauso American Che- 
mistry Society, Korp! Vytis, 
Vaidylos teatrui ir PLBS Cle
velando jaunimo sekcijai. Yra 
buvęs Vilkiukų draugininkas ir 
Clevelando. LSS skyriaus val
dybos narys.

do LSS valdybos narys. Yr i;

sitarimą pradžioje natijų metų. 
Atgyvinti LSS skyrių veiklą.

2. Palaikyti artimą ryšį tarp 
skyrių ir Centro valdybos. Iš
leisti informacinį biuletenį še
šis sykius per metus.

3. Išspausdinti ir išsiųsti LSS 
narių korteles visiems užsimo
kėjusiems nario mokestį.

4. Padėti planuoti ir įvykdyti 
jaunimo kongresą.

5. Išplatinti likusius Metraš
čius ir išleisti 1970 metų Met
raščio numerį.

6. Užmegsti rysiu? su esan
čiomis egzilų studentų organi
zacijomis.

7. Planuoti papiginta kaina 
ekskursiją į Europą (1970 metų 
vasarą).

8. Planuoti ir suruošti akade
miniai stiprų ir studentiškai 
linksmą LSS suvažiavimą Cle
velande 1970 m. lapkričio mėn.

Antanas Kalvaitis

ninkas. Priklauso Žaibo slidinė
jimo klubui ir PLBS Clevelando 
jaunimo sekcijai. Talkininkauja 
Grandinėlės orkestre ir taip 
pat yra organizavęs ir grojąs 
slavo orkestre.

Teresė Neimanaitė — vice
pirm., gimė 1946 m. balandžio 
mėn. 26 d. Vokietijoje. Studijuo
ja istoriją John Carroll univer-! 
sitete. Yra dirbusi Stud. Ateiti
ninkų draugovės ir Clevelando

Grandinėlės

Giedrius Lazdins

Pilėnų tunto draugininko pa
vaduotojas. Priklauso PLBS

į
Vytenis Gatautis

Ramunė Širvaitytė — narė, 
gimė Vokietijoje 1946 m. bir
želio mėn. 7 d. Baigė Cuyahoga 
Community College registruo
tos nursės laipsniu. Šiuo metu 
studijuoja psichologiją/Baldwin 
Wallace universitete ir dirba 
University Hospitals. Yra bai
gusi Lituanistinę mokyklą ir 
dirbus Stud. Ateitininkų drau
govės valdyboje. Priklauso 
Korp! Giedra ir Clevelando LSS 
skyriui.

Clevelando LSS C. V. Kandidatų 
siūlomas planas 1970 - 71 metų 

veiklai
1. Suruošti skyrių atstovų pa

BLOGAS ĮPROTIS

Kalba yra priemonė reikšti 
mūsų mintims, džiaugsmams, 
norams, nuotaikai ir kitiems 
sielos pergyvenimams. Kalba — 
brangi Dievo dovana ir žmoniš
kumo ženklas, kuria žmogus 
gali pasididžiuoti prieš kitus pa
saulio tvarinius. Todėl ji žmo
gaus turi būti visur tik protin
gai ir naudojama. Ir kaip gaili
mės to nelaimingo žmogaus, ku
ris ne per savo kaltę yra pra
radęs šią taip brangią dovaną. 
Mes tokį laikome nelaimingiau
siu žmogumi visame pasaulyje. 
Bet ir labai nuostabu, kai ga
lėdami tą dovaną išnaudoti, ja 
nesidžiaugiame ir nebrangina
me. Dėlto mūsų kalboje neturė-

tų rast! vietos ta!, kas mus že
mintų ir kitų garbę mažintų. 
Neturėtų mumyse vyrauti sve
timi įvairūs keiksmai, piktžo
džiavimai ir kitoki negražūs ir 
nepadorūs išsireiškimai, kurie 
kaip pikta sėkla, perduodama 
ir ateities kartoms. J. Mškns 

LAIMAS PINIGAS
Dažnai mes laiko visai ne

vertiname ir plukdome į amži
nybę, lyg upės savo vandenį į 
jūras. Daug kas norime per 
trumpą laiką pasidaryti turtin
gais, o jei šiandien jais neta
pome, nebedirbame, lyg ryto
jaus dienos nebūtų, lyg visi ke
liai išmėginti. Tuo tarpu tur
tas trumpu laiku galima praras
ti, bet nieku būdu ne sukrauti. 
Už tai ir mūsų gyvenimas susi
daro ne iš dienos kitos, bet iš 
dešimčių metų. Tad kam dažnai 
leidžiame niekais laiką? Ar že
mė liovėsi davusi vaisius? Ar 
pritrūko vietų darbui užimti? 
Ar tėvynės reikalai visi aprūpin 
ti? Ar nebėx’a kelio, kuriuo ei
dami, išnaudotume laiką savo 
ir kitų naudai? Ar kova dėl bū
vio tokia baisi, jog reikia pasi
tenkinti trupiniais? Apie tai tu
rėtume visi rimtai pagalvoti, 
ypač jaunimas, kuris siekia lai
mės, turto ir tėvynės reikalų 
gerovės — laisvės. J. Mškns

— Poetas ir gydytojas Oliver 
Wendeįū Holmes gimė 1809 m. 
rugp. 29 d.
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Dr. Ant. Rudoko kabinėta perčmg

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 0-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0980

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVŲ LR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimu

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 7 lst Street 

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

Šeštad. 9 v, r. — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“bontact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treė.

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6182 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEČ. vidaus ligos 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097 

5159 South Damen Avenue
Valandos tllk pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 
7?

Terese Neimanaitė

LSS valdybose. Yra buvus John 
Carroll U. Womens Glee Club 
pirmininke. Mokino tautinius 
šokius Vyskupo Valančiaus li
tuanistinėje mokykloje ir buvu 
ši Čiurlionio ansamblio ilgame
tė narė. Yra Clevelando Lietu
vių Bendruomenės I apylinkės 
jaunimo atstovė ir PLBS Cle
velando jaunimo sekcijos narė

Teresė Idzelytė — I sekr., 
gimė 1946 m. rugsėjo mėn. 5 d 
Vokietijoje. 1968 m. baigė Art 
Education studijas Case - Vieši
em Reserve universitete, šiuo

Teresė Idzelytė

metu yra meno programos ko
ordinatore East Cleveland pra
džios mokyklose ir toliau tęsia 
studijas Cleveland Institute of 
Art. Yra dirbusi Stud. Ateiti
ninkų draugovės ir Clevelando 
LSS skyriaus valdybose. Yra 
buvusi Grandinėlės ir Čiurlio
nio ansamblio nare. Priklauso 
Korp! Giedrai, PLBS Clevelan
do-jaunimo sekcijai ir yra jau
nyčių at-kų globėja.

Marytė Gnizdytė — II sekr. 
(narė), gimė 1950 m. gegužės 
mėn. 5 d. Elizabeth, New Jer- 
šey. Antrus metus lanko Cuya-

,4-1

Free Gi f t!
ftbm the H U

SJ te gabalu Stainless Tabieware — peilių komplekte var
tosite bet kokie proga. Bantboo stiliaus nerūdyjąnėlo plieno 
ir Lucite koteliai (atrodo kaip juodo ebony medžio papuošti 
sidabru) akcentuoja rytietišką skonį, tinkame specialiam val
giui. šis gražus 10 gabalu komplektas jūsų nemokamai, ati
darius nauja sąskaitą su $500.00 ar daugiau ar padedan tto 
kia sumą Jūsų turimon sąskaitoti. St. Anthony Savings turi 
platu pasirinkime taupymo planu, įskaitant ia- 5 >4 % Single 
Payment Certificate (Minimum $7.500), visiems taupymo pa
geidavimams. Galima ilk viena dovana šeimai. Pasiūlymas 
baigsis Sausio 15 d.; dovanos paštu nesiunčlamos. Skambin
kite arba atvykite dar šiandien.

aint 
thony

aving’s
1447 South 49th Court 

Cicero, Illinois 60650

FHONEi 656-6330 JOSEPH g, GRIBAUSKA5, EXEC. SECT

Member Federal Savings and loan Insurance Corporation, VVashington, 0.0t

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRfi

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

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

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

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

turi pridėti 5% mokesčiu.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu-rezld. — PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir 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.

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. lr 6 
iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telef. — 423-2660
0R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS , 
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. 
penktad. 8 v r. Iki 9 v. v. Treė. 
šeštad. 8 V.,r. iki 3 v. popiet.

lr
lr

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima lietinius tiktai susitarus — 

(Ily appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rei. telef. WAlbrook 5-5078

Rezid. Telef. 239-4083
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, Bkamblntl 374-8012

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

Tel. — REllanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

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

DR. ALDONA sIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, DL 
Kabineto tel. 087-2020 

Namu tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REllanoe 5-4410 
Rez. GRovelhUl 0-0017 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p,p, lr nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
ir vakarais,'pagal susitarimą.

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr ehlrnrgija 
Ofisas 2350 W. 71st Street

TELEFONAS 925-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta

Rezid., tel. VVA 5-3099

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 03rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

rei. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. tr 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.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7150 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 239-2919

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. tr 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) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7771. Rez. PR 0-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. 6—8 vai.. 
antrad. tr penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2052 W. 59tb St. 
Tel; PRospeet 8-1223

Ofiso va),;., Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 Iki 8 
v. v. šešta<L.,2>—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tet HĖ 4-2123, Namu GI 8-0195
DR. tf. TUMASONIS

C H I R U R G A S
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. Ir šeštad uždaryta
..... ........................ fil*i   ■■■

Tel. PRospeet 0-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
. (VAŠKAS)

GYDYTOJĄ IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 0-0440. rez, HE 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki, 4 v. p 

Treč. ir šeštad.
lr 7 Iki 8 v. y, 
pagal susitarimą

Ofiso tel. 707-2141 Namu 030-4860

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 8-8 v v., ketvirt. 6-8 v. vakaro. 
SeAtHdl«n1al» IL.1 vai onotat .. . 

....... ,



Ateistine propaganda ir

MELO KRIZĖ
TARYBINIS BIUROKRATIZMAS KLESTI

^Lietuvoje netrūksta biurokratinių išdaigų

CEPELINŲ GADYNĘ 
PRISIMINUS

Patys bolševizmo teoretikai 
ir praktikai pripažįsta, kad di
džiausias stabdis komunizmo 
plitimui yra religija. Taigi ne
reikia stebėtis, kad jie, užėmę 
kurį nors kraštą, pirmoje eilė
je stengiasi palaužti ir sunai
kinti religinį gyvenimą. Tam 
tikslui prieš Bažnyčią sutelkia
mos visos naikinamosios prie
monės, kurias gerai žinome. 
Tačiau, kadangi kova prieš re
ligiją kultūringame pasaulyje 
yra labai nepopuliari, sovietai 
į savo konstituciją yra įrašę 
tariamos “religijos laisvės” 
punktą. Nepaisant to, okupuo
toje Lietuvoje dėl “ypatingos 
krašto geografinės padėties ir 
jo gyvenimo sąlygų” kova 
prieš religiją, praktiškai prieš 
katalikų Bažnyčią buvo labai 
sustiprinta, naudojant dvigu
bas priemones: prievartą ir 
“mokslinio ateizmo skelbimą”.

•*
Ateistinės propagandos apa

ratas Lietuvoje buvo sukurtas 
jau 1945 m., II pasauliniam ka
rui baigiantis. Jo darbuotojai 
lig 1951 m., taigi per 6 metus, 
paskelbė spaudoje 508 “studi
jinius straipsnius”. Vėliau jų 
skaičius išaugo į tūkstančius. 
Buvo išleista daugybė ateisti
nio pobūdžio knygų ir brošiū
rų. Net kai kurie mūsų istori
kai buvo įpareigoti rašyti ate
istinio turinio brošiūras.

Visose mokyklose buvusių 
tikybos pamokų vietoje įvesti 
ateistiniai kursai, kunigų semi
narijas pakeitė specialios ate
istinės mokyklos. Ypatingai 
“pažangius ateistinius kadrus” 
ruošia vadinamoji aukštoji par 
tinė mokykla Vilniuje. Užda
ryta daugybė bažnyčių, liku
sios apdėtos nepakeliamais 
mokesčiais, tačiau jos paliktos 
tik tam, kad okupacinės val
džios akis galėtų sėkmingiau 
sekti ir nustatyti, kurie žmo
nės lanko dar bažnyčias.

Tačiau, nepaisant neįsivaiz
duojamai žiaurių priešreliginės 
kovos priemonių, po beveik 
ketvirčio šimtmečio metų pa
tys 'bolševikai pamatė, kad ta
riamoji “kūdikiška liga” nėra 
nugalėta. Šiuo reikalu įdomus 
rašinys paskelbtas š. m. “Prob
lemų” 2 numeryje antrašte 
“Bažnyčios skelbiamos doro
vės kritika Lietuvos ateistinė
je 1940—1965 m. literatūroje.” 
Jo autorius Juozas Ažubalis, 
kurio biografinių duomenų nė
ra net jų išleistoje enciklopedi
joje. Atrodo, kad tai jaunas 
Vilniaus unįversiteto filosofi
jos katedros aspirantas. Šiuo 
rašiniu jis išeina prieš senuo
sius okupuotosios Lietuvos 
ateizmo skleidimo vadus, kriti
kuodamas jų veiklą ir ypač 
“įtikinamąsias” priemones.

*
J. Ažubalis nurodo, kad iš 

jau minėtų 508 ateistinių 
straipsnių 270-je “parodoma 
amorali politinė Bažnyčios ir 
jos tarnų veikla, iškeliami nei
giami jų asmeninio gyvenimo 
faktai”. Toliau autorius rašo: 
“Tačiau perskaičius mūsų ate
istų darbų, aprašančius, pa
vyzdžiui, bažnytininkų pagalbą 
nacistams hitlerinės okupaci
jos metais, atrodo, kad visi 
kunigai rėmė liaudies priešus 
ir nebuvo kulto tarnų, pasisa
kančių prieš fašistų piktadary
bes, o juo labiau padedančių 
išsigelbėti žmonėms, kuriems 
grėsė mirtis. O juk, kaip pa
stebi V. Niunka, tuo laikotar
piu ‘daugelis katalikų neprita
rė bažnyčios bendradarbiavi
mui su nacistais... Šių katali
kų pažiūros yra artimos ko-

IŠN AIŠKINO MILIJONUS 
ŽMONIŲ

Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos generalinis sekretorius 
Leonidas Brežnevas, kalbėdamas 
Il-me Rusijos kolchozininkų kon 
grėsė Maskvoje, netiesiogiai pa-

munistų pažiūroms’. Tų kata
likų tarpe buvo ir kunigų. Apie 
jų veiklą, gelbstint hitlerinin
kų pasmerktus žmones, imta 
kalbėti ir rašyti tik pastarai
siais metais... Jų nutylėjimas 
mūsų ateistinėje literatūroje 
negalėjo padėti ateistinės pro
pagandos objektyvumui. Be to, 
tai davė tam tikrą pagrindą ti
kintiesiems, o ypač kulto tar
nams, daryta išvadas apie ate
istinės literatūros šališkumą” 
(125 psl.).

Toliau J. Ažubalis nurodo, 
kad panašiu būdu ateizmo pli
timui nieko gero nedavusi 
“vien kunigų amoralaus elge
sio kritika”, nes “Pernelyg di
delis dėmesys amoraliems dva
siškių poelgiams faktiškai tam 
pa kova už ‘gerą kunigą’ ir 
nepasiekia norimo tikslo”.

Autorius pripažįsta, kad nie
ko naudingo ateistinės propa
gandos skleidimui nedavusi ir 
Klaipėdos bažnyčios byla. Tie
sa, “septynių nusikaltėlių tar
pe čia parodomi du kunigai..., 
tačiau ten pat parodomi penki 
analogiškai nusikaltę tarybi
niai darbuotojai”, šia proga 
J. Ažubalis pacituoja kito “a- 
teistinio darbuotojo" J. Min
kevičiaus pastabą: “Kai ku
riuose mūsų spaudos straips
niuose, demaskuojančiuose dva 
siškijos amoralizmą, šiuo amo- 
ralizmu labiau stebisi patys jų 
autoriai, negu ortodoksiniai ka 
talikai’’ (“Komunistas” Nr. 10, 
1982 m.).

*
Kituose savo ilgesnio rašinio 

puslapiuose J. Ažubalis puola 
šiuo kartu nebe tikinčiuosius 
ir kunigus, bet ateistų vadei
vas ir propagandininkus. Esą, 
tikinčiųjų neįtikinęs ir bo'še- 
vikų dažnai skelbiamas katali
kų praktikuojamas išpažinties 
suniekinimas. Atgailos sakra
mente nebuvęs įžiūrėtas Baž
nyčios reikalavimas, sakysime, 
vagystės atveju atsilyginti nu
skriaustajam, kuris yra būtina 
išpažinties sąlyga. Šis svarbus 
punktas net nebuvęs prisimin
tas aukštesniųjų ir aukštųjų 
mokyklų ateistiniuose vadovė
liuose. “Todėl teiginių”, rašo 
autorius, kad religija tvirkina 
žmogų, stumte stumia jį į anti- 
moralinius, antihumaniškus 
veiksmus, moksliškai pagrįsti 
neįmanoma. Jie gali sukelti 
tikinčiųjų skaitytojų pasipikti
nimą autoriais, bet negali pri
versti jį... suabejoti religinių 
priesakų moraliniu vertingu
mu”. Kituose punktuose ateis
tinė literatūra perduodanti tik 
pasenusias Bažnyčios pažiūras, 
nuo kurių dabar ir pati baž
nyčia atsisakiusi. Baigdamas 
J. Ažubalis nurodo, kad dau
geliu atvejų ateistinė kritika 
nėra taikli ir tuo būdu neatlie
ka savo uždavinio.

*
Nei iš J. Ažubalio, nei iš 

kitų kovojančių ateistų auto
rių raštų, nei iš sovietinės spau 
dos ir kitos medžiagos nesu
sidaro įspūdis, kad okupan
tams būtų pavykę išrauti iš 
Lietuvos žmonių širdžių meilę 
ir pagarbą Dievui, kuris gal 
perilgai laiko juos sunkiame 
bandyme. Viename laiške iš Si
biro rašoma: “Mes jau ištisi 
25 metai nematėme bažnyčios, 
kunigo ir neišklausėme šv. Mi
šių. Tačiau Kalėdų šventes ruo 
šiamės švęsti. Esame iš jūsų 
laiške gavę plotkelės gabalėlį. 
Tai pasikvietėme keletą aplink 
mus gyvenančių lietuvių šei
mų. švęsime kūčias, o gal ir 
Kalėdas”. b. kv.

, tvirtino penkių milijonų Rusijos | 
ūkininkų išnaikinimą Stalino l 
laikais. Brežnevas ragino kol- 
chozininkus nekreipti dėmesio į 
praeities klaidas ir žiaurumus 
kolektyvizacijos laikais, bet išti
kimai vykdyti socializmo idea
lu*

Tarybinės santvarkos ratai 
buvo visaip sukioti, tačiau ne
pavyko biurokratams sprando 
nusukti. Po kiekvienos refor
mos biurokratai pirmieji prie 
pakeitimų prisitaikė ir toliau 
krašto gyventojus engė.

Užtenka tik “Tiesos” gruo
džio 2 d. numerį 280 pavarstyti 
ir ten surasime ne vieną keiste
nybę. Pateikiu pačias ryškią
sias.

Kelionė aplink Lietuvą

S. Briedis rašo:
“Pagaliau Rokiškio ryšių maz 

gas iš Panevėžio tiekimo bazės 
gavo ilgai lauktą cementą. 10 
valandą cementovežis su Pane
vėžio ATK-1 atpažinimo ženk
lais ant durelių sustojo prie 
ryšininkų slenksčio, šeimininkai 
tik dabar sūsigriebė, kad rei
kia atiduoti skolą Šiaulių teri
toriniam statybos trestui. Ant 
automašinos vairuotojo Petro 
Baltramiejūno kelialapio ir važ
taraščio atsirado įrašai: “Į Šiau 
liūs".

Ir atsitik tu man taip, kad ir 
šiauliečiams statybų duona — 
cementas tą dieną buvo nerei
kalingas. Jie juo greitai atsikra
tė — peradresavo važtaraščius, 
vairuotoją nukreipė į Kaimą.

Vairuotojas suabejojo:
— Jeigu kauniškiai nepriims 

cemento? Tolesnei kelionei 
truks benzino. Iš Šiaulių pasuko 
į Panevėžį pasiimti talonų ben
zinui.

Taip P. Baltramiejūnas lapkri 
čio 19 - 20 dienomis į Kauną nu
vežė 7 tonas cemento”.

Vairuotojas, per dvi dienas 
padarė 571 km. kelionę. Neklai
džiodamas jis du kartus per die
ną būtų padaręs kelionę iš Pa
nevėžio į Kauną ir atgal.

Kas padengs išlaidas už ke
lionę aplink Lietuvą? Mokes
čių mokėtojai.

Tarybinė prekyba

Tarybinė santvarka pasižymi 
nepaprastomis painiavomis, ku
rių komunistų partija iki šio 
meto nesugeba pašalinti, štai 
pavyzdys:

“Šių metų spalio 28 d. Kau
ne, Lenino prospekte, prie bal
dų parduotuvės pastebėjome be
sibūriuojančius žmones. Pasitei- 
ravom: norimi įsigyti baldai į 
parduotuvę atvežti! Tačiau 
džiaugtis teko neilgai. Išgirdo
me, jog baldai bus parduodami 
tik po lapkričio 1 d.

Kitą dieną iš anksto ryto vėl 
stovėjo nemažas būrys žmonių 
ir laukė. Parduotuvėje prekių 
žinovai, direktorius su pavaduo 
toju ir vienas kitas pardavėjas 
vėl kalbėjo; “Neparduosime, ne
laukite, ateikite tik po lapkri
čio pirmos dienos”. Spalio 30 d. 
užsukome į parduotuvę ir rado-

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Iš mėnulio jie eina į tėvų pasaulį, iš tėvų pa
saulio į eterį, iš eterio į mėnulį. Tai yra Soma, kara
lius. Čia jie yra Devų mylimi (valgomi); taip Devai 
juos myli (valgo).

Ten išgyvenę tol, kol jų (geri) darbai būna su
naudoti, jie grįžta atgal tuo pačiu keliu, kuriuo atė
jo, į eterį, iš eterio į orą. Tada aukotojas, pavirtęs 
oru, pavirsta dūmais, pavirtęs dūmais, pavirsta garais.

Pavirtęs garais, pavirsta debesiu ir lyja žemėn. 
Tada jis gema kaip ryžis ar kukurūzas, žolė ar me
dis, alyvmedis ar pupa. Iš čia išsivaduoti galima tik 
su didžiausiomis sunkenybėmis, nes asmenys, kas jie 
bebūtų, kurie valgo tą maistą ir gimdo vaikus, pasi
daro kaip vienas iš jų.

Tie, kurių elgesys buvo geras, greitai pasiekia 
kokio gero gimimo, gimdami Bramanu ar Kshatriya 
ar Vaisya. Bet tie, kurių elgesys buvo blogas, greitai 
pasiekia blogo gimimo, gimdami šuniu, šakalu ar pan.” 
(160-161).

Čia mes turime vaizdą Indijos pomirtinio gyve
nimo supratimo. Jų varijantų upanišadose galima ras
ti ir skirtingų, tačiau savo pagrindine linija jie yra 
tie patys. Ką sako mums šis epizodas?

Aišku, kad ši pasaulėžiūra yra galutinai susifor
mavusi, jau įsivedus lavonų deginimą, nes mirusieji 
čia pirmoje eilėje pereina į dūmus. Taip pat ir grįž
tant atgal į žemę nėra išvengiama dūmų stadijos.

Deginimo kultūrą tenka laikyti ne daržininkų, bet

JURGIS VĖTRA

me jau daug matytų žmonių. 
Tačiau mus visus pasitiko tie 
patys nenuoširdūs žodžiai. Vos 
prieš pietų pertrauką ištuštė
jo prekybinė salė, joje liko tik 
“reikalingi” žmonės. Paskubo
mis buvo išdalinti pirkimo talo
nai ir paprašyta, kad šie pilie
čiai per pusę valandos atsiimtų 
baldus. Pasiteiravę parduotuvės 
administracijoje, gavome gru
bų paaiškinimą, jog baldai, ku
riuos mes norėjome pirkti, iš
parduoti”.

Menką reikalą padaro svar
biu ir net trvs šneka apie tary
binės Lietuvos prekybos nege
roves. Trys stoja vieną žvirblį 
pešti.

Komunistų rūpestis 

darbininkais , t

Darbininkai bėga iš Dvarčio
nių plytinės, o vietos komunis
tai tariasi ir nutaria, kad rei
kia darbo sąlygas gerinti. Nu
tarimai padaryti, bet plytinėje 
darbo sąlygos nepagerėjo:

“Vienas svarbiausių klausi
mų, kurį kėlė Dvarčionių plyti
nės komunistai savo partinės 
organizacijos ataskaitiniame - 
rinkiminiame susirinkime, — 
kadrų keitimasis.

Per dešimtį šių metų mėne
sių gamykloje priimti į darbą 
186, o atleisti 197 žmonės. Pra
vaikštų skaičius pasiekė pus
trečio šimto, o nelaimingi atsi
tikimai atėmė įmonei 224 darbo 
dienas.

Pasiteiraukime, kiek laiko iš
dirbo įmonėje išeinantis darbi
ninkas, ir nesunkiai įsitikinsime, 
kad jo darbo stažas čia buvo 
mažas:: keli mėnesiai arba vos 
metai. Vadinasi, pagrindinė ko
lektyvo dalis tebedirba, o išei
na tik “naujokai”.

Kodėl vis dėlto išeina naujai 
priimti žmonės? Tai ne vien

Arabų valstybių vadai buvo suvažiavę į Rabattą Maroke tartis vienybės ir ypač kovos prieš Izraelį reikalais. 
Tačiau jų konferencija nesėkmingai baigėsi.

lengvabūdiškumo ar pelninges
nio darbo ieškojimo pasekmės. 
Pereikime per pagrindinį Dvar
čionių cechą. Pamatysime, kad 
čia nelengvos darbo sąlygos. Va 
sąrą sudegė stogas, po lietaus 
— purvas. Stogas greit bus nau 
jas, viduje taip pat remontuo
jama. Bet nuo to nei rūšiuotojų, 
nei nuėmė jų darbo sąlygos nepa 
gerėjo”.

Pasaka be galo
Leiskime Valstiečių laikraš

čiui (X1.29, Ns. 143) papasako
ti tarybinę pasaką be galo:

“Anksti pavasarį Ukmergės 
rajono Užugirio tarybiniam ū- 
kiui buvo išskirtos 8 dujinės 
viryklos.

— Atvykite ir mums jas pa
statykite, — kreipėsi ūkio dir
bantieji į rajono dujofikacijos 
kontorą.

— Ne taip lengvai. Pirmą tu
rėkite dujų techniką.

Ūkis tokį žmogų surado, pa
siuntė į kursus, apmokė.

— Dabar jau atvykite, — vėl 
žemdirbiai nedavė ramybės du
jininkams.

— Palaukite. Pirma patalpą 
pasiruoškite.

Pasiruošė ir patalpą.
— Tai jau galite statyti.
— Taigi, — nenusileido dubi

ninkai. — O raštišką pareiški
mą ar parašėte?!..

Tikra pasaka be galo”.
Komunistų partija pasižymi 

nepaprastomis pasakomis be 
galo, kol jos santvarka sulauks 
galo.

PASIEKĖ VAKARŲ 

BERLYNĄ

Penki Rytų Berlyno asmenys 
laimingai nugalėjo visas kliūtis 
ir pasiekė laisvąjį Vakarų Ber
lyną. Pabėgėlių tarpe buvo du 
mažamečiai trejų ir septynerių 
metų vaikai. Prieš tai komunis
tinės sienos sargyba apšaudė du 
bandančius pabėgti į laisvę jau
nuolius, kurių vienas buvo nu
šautas.

gyvulių jaukintojų išradimu. Tačiau savo pagrindine 
kryptimi ši galvosena yra ne gyvulių augintojų, bet 
daržininkiškos mėnulio religijos padaras. Ir šio pa
mokymo autorius, kas jis bebūtų buvęs, deda daug 
pastangų sumegsti dūmus su augalinėmis apraiškomis.

Autorius nepavargsta išvesdamas visą sistemą, 
kaip dūmai pereina į naktį ir į nematomą mėnulio 
pusę. Tačiau jis randa reikalą perspėti, kad saulės 
metų šis procesas neturi pasiekti. Kad ši sistema yra 
iš esmės priešinga saulės religijai matome ir iš to, 
kad blogieji žmonės pereina į gyvulius, t.y. žvėris.

Tiesa ir perėjimas į augalus čia nelaikoma žmo
gaus pomirtine laime, tačiau iš čia išsigelbėjimas dar 
yra galimas, kai tuo tarpu apie išsigelbėjimą iš žvė
rių būklės jau nekalbama

Netenka abejoti, kad transmigracijos teorijos kil
mė yra iš mėnulio religijos. Pirminės mėnulio religi
jos kūrėjas, matydamas mėnulio išnykimą trims die
noms ir vėl jo atsiradimą, priėjo išvadą, kad su žmo
gumi negali būti blogiau. Neturėdamas kito patogaus 
būdo išaiškinti žmogaus nemirtingumui, jis priėjo šią 
reinkarnacijos teoriją. Kaip ši teorija bebūtų dirbti
nė ir nekritiška mūsų akinus žiūrint, anapus jos sto
vi tvirtas žmogaus įsitikinimas, kad jo gyvenimas su 
mirtimi nesibaigia.

Tačiau reinkarnacija jau buvo netikima ir upani
šadininkų. Ji galiojo tik tiems, kurie nebuvo pasiekę 
Bramanos pilnumos. Tiems, kurie buvo susitapatinę su 
Pačiu, jau čia buvo prasidėjęs pilnutinis gyvenimas.

Kad ne visi upanišadininkai tikėjo mirusiųjų grį
žimu į žemę, liudija šitokia pomirtinio gyvenimo sam- i 
prata Brihadaranyaka upanišadoje. “Kai žmogus išei-(

Ar grįš cepelinų laikai? Buvo cepelinų angaras ir 
Kauno aerodrome 

J. VAIČELIŪNAS

Po pirmojo Pasaulinio karo, 
kada lėktuvų pajėgumas dar ne
buvo pakankamai išvystytas, 
žmonės per Atlanto vandenyną 
skrido oro laivais- cepelinais. Ce
pelinas yra virtęs oro laivo sino
nimu. Pavadinimas paimtas nuo 
garsaus vokiečių oro laivų staty
tojo grafo F. Zeppelin (1835- 
1917 m.). Jis pirmą oro laivą LZ 
I (Luftchief zeppelin Nr. 1) 
pastatė 1900 m. vasarą. Tas oro 
laivas buvo padarytas iš aliumi- 
nijaus rėmų ir aptrauktas drobe. 
Guminėse patalpose turėjo 390, 
000 kubinių pėdų vandenilio. 
Jo ilgis - 420 pėdų.

Pirmajame Pasauliniame kare 
vokiečiai pagarsėjo, kad jie cepe
linais ir kitais oro laivais puolė 
priešų miestus. Tuo metu tie oro 
laivai buvo karo pabaigos. Kai 
kurie žurnalistai net laikraščiuo
se parašydavo, kad 50 cepelinų 
gali sunaikinti Londoną vienu už 
skridimu. Ypatingai cepelinų puo 
limų bijojo prancūzai, nes jų spau 
da tuos oro laivus daugiau išgar
sino. Vokiečiai cepelinais Angli
ją puolė 208 kartus, numesdami 
5,907 bombas, užmušdami 528 
žmones ir per 1,000 žmonių bu
vo sužeista. Svarbiausias puolimo 
objektas — Londonas.

Kodėl vokiečiai sustabdė
Londono puolimą cepelinais

1916 metų antroje pusėje vo
kiečiai sustabdė puolimą Londo
no cepelinais, nes jie buvo negrei
ti ir geri taikiniai priešlėktuvi
niams ginklams. Vėliau vokie
čiai Londoną puolė lėktu
vais — Gotha bombonešiais. 
Paskutinis Londono bombarda
vimas buvo atliktas 1918 m. ge
gužės mėn. 19 d.

Rytų fronte vokiečių cepelinų 
bazė buvo Liepojuje. Vieno cepe
lino angaras buvo Kauno aero-!

drome. Jo vietoje buvo pastatyti 
Lietuvos karo aviacijos naujieji 
angarai. Rytų fronte vokiečiai ce
pelinais puolė Vileikos ir Minsko 
geležinkelio stotis. Taip pat bom
bardavo Daugpilio tvirtovę.

Po pirmojo Pasaulinio karo vo
kiečiai oro laivus naudojo susi
siekimo reikalams. 1924 m. oro 
laivu buvo atliktas pirmas skri
dimas per Atlanto vandenyną. Į 
Ameriką nuskrista per 81 valan
dą.

Kelionė cepelinu aplink pasauli

Dr. H. Eckener vykdė grafo F. 
Zeppelino darbų tęsimą - cepeli
nų statymą. Jo statytieji cepelinai 
buvo vartojami susisiekimo reika
lams. 1929 m. cepelinu buvo at
likta kelionė aplink pasaulį. Ke
lionė atlikta per 20 dienų. Skris
ta pro Sibirą, Japoniją, Ameriką. 
1931 m. cepelinu buvo atliktas 
skridimas į šiaurę - Špicbergeno 
salas. Tame skridime daugumo
je dalyvavo mokslininkai.

Dr. H.Eckener statytais cepeli
nais buvo įvestas susiekimas su 
JAV ir P. Amerika. Viena oro li
nija ėjo iš Vokietijos, Friedrich- 
shafeno pro Frankfurtą a. M. į 
Lekehursta, New Jersey, o kita 
— į Braziliją, į Pemambuco, ne
toli Rio de Janeiro.

1937 m. cepelinai galėjo pa
imti po 60 keleivių, 40 įgulos 
narių ir 60 tonų pretaių - važ
mos. Suprantama, kelionė cepeli
nais per Atlantą nebuvo kasdie
ninis reiškinys, kaip dabar yra 
atliekamos kelionės lėktuvais. 
Bet ir jais buvo atlikta daug skri
dimų. Vieno cepelino komendan
tas, kapitonas Bauer, cepelinu 
per Atlantą yra atlikęs 150 kelio
nių. Cepelinas “Graf Zeppelin”, 
kuris buvo pastatytas dar 1928 
metais ir kuris galėjo paimti tik 
35 keleivius, per devynerius me
tus per Atlantą pervežė per 13, 
000 keleivių.

1937 metais cepeliną “Hin- 
denburg” prie Lakehurst ištiko 
avarija. Leidžiantis audringą die
ną, jis užsidegė. Žuvo 35 asmens, 
kurių 22 buvo įgulos nariai. Tas 
cepelinas skaitėsi vienas iš mo
derniausių. Jis buvo pastatytas 
1936 m. 1900-1937 metų laiko
tarpyje vokiečiai pastatė 130 oro 
laivų, kurių daugiausia buvo ce
pelinai.

Ir dabar rusai oro laivus nau
doja Sibiro ir šiaurės tyrimams. 
JAV- transportui, V. Vokietija ir 
Japonija -reklamoms. Žinoma, 
reklamoms naudojami pastovūs 
oro laivai. JAV ir Anglija laivus

(Nukelta į 4 pusi.)

na iš šio pasaulio, jis ateina pas vėją. Vėjas jam ta
da padaro vietą, kaif> skylę vežimo ašyje, ir per ją 
jis kyla aukštyn. Jis atvyksta pas saulę. Tada sau
lė jam padaro skylę, kaip Lambara, ir per ją jis ky
la aukštyn. Jis atvyksta pas mėnulį. Mėnulis tada 
padaro jam vietą, kaip būgno tuštumą, ir per jį jis 
kyla aukštyn ir atvyksta į pasaulį, kuriame nėra nei 
liūdesio , nei sniego. Ten jis gyvena amžinuosius me
tus" (104).

Tai yra saulės religijos pomirtinis vaizdas, nepai
sant, kad čia aukščiau stovi mėnulis. Jo esminis bruo
žas yra amžinas pastovumas, kurio pasiekia žmogus. 
Labai stipriai prieš reinkarnaciją kovojo Buda, tačiau, 
nepaisant to, pačiame budizme šiandien jis, berods, 
tebėra atstovaujamas. Juo labiau jis yra gyvas šian
dieniniame hinduizme.

Kaip naiviai jis šiandien mums beatrodytų, ana
pus jo slepiasi tikros religinės vertybės apie žmogaus 
amžinybę. Indas teologas katalikas R. Panikkar, be 
abejo turėdamas prieš akis Indijos žmogaus palinki
mą tikėti reinkarnacija, sako: “Indas neturi jokio 
prieštaravimo Kristaus prisikėlimui iš mirties.”

Ir iš tikrųjų, gal būt, mums vakariečiams ši 
krikščioniška tiesa yra sunkiau prieinama, negu in
dams. Mums tada kyla klausimas, kodėl indas netam
pa krikščioniu. Panikkar į tai atsako, kad jis neran
da reikalo jungtis į kitą fizinę ir kultūrinę bendruo- 
nenę dėl to, kad jis tiki Kristaus prisikėlimu (J.B. 
Met The Development of Fundamentai Theology, Con 
cilium, 46 tomas, 49 psl.).

£Bua daugiau),
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KANADOS ŽINIOS

Toronto, Ontario

PRISIKĖLIMO PARAPIJA

Anuoji R. katalikų lietuvių pa
rapija Toronte, vadovaujama Tė
vų Pranciškonų, buvo nutarta 
pavadinti Kristaus Prisikėlimo 
vardu. Tai giliai prasmingas ir 
daug pasakantis vardas. Parapi
jos steigimtsi pradžioje su dideliu 
nuoširdumu tam vardui pritarė 
ir Toronto kardinolas James Mc 
Gujgan.

Pirmoji Prisikėlimo parapijos 
pastatų statybos fazė buvo pradė
ta 1954 m., o baigta - 1956 m. 
Tada, pagal arch. d r. S. Rudoko 
projektą, buvo pastatyta ir įreng
ta 600 vietų bažnyčia ir trys sa
lės, talpinančios savyje 700, 200 
jr 100 žmonių įtalpos vietų

Pirmuoju tos parapijos klebonu
buvo Tėvas dr. Bernardinas Grau i sipirko namus 46 Delaware gat- 
slys, OFM., kuris pirmuosius žing1 vėje, kur buvo ir vaikų darželis 
snius žengė ir parapijos pradinius perkeltas. Darželio vedėja buvo 
darbus vykdė padedamas trijų pa- sės. Gabrielė, o padėjėjos - sės. 
dėjėjų: Tėv. Placido Bariaus, Tė- Patricia, sės. Teresia ir sės. Humi-
vo Petro Baniūno ir Tėvo Pau
liaus Baltakio (visi pranciško
nai). Pirmosios parapijos pamal-
dos nebuvo lengva. Tačiau, kaip , tuomet N. P. Seserys perėmė
sakoma, vargas daug gali ir jis 
viską nugali. Dabar toji parapija 
įsikurdinusi puikiose ir moder
niose patalpose, kainavusios apie 
1.000.000 dol.

Antroji parapijos patalpų fazė 
buvo pradėta po beveik dešimties 
metų, t.y. 1965 m. ir užbaigta 
1966 m. Per tuos vienerius me
tus, pagal arch. dr. A. Kulpavi- 
čiaus projektą, pristatytas labai 
imponuojantis patalpų sparnas, 
talpinąs savyje vienuolyno pa
talpas, parapijos raštinę, Prisikė 
limo parapijos Kredito koopera
tyvą ir dar vieną —150 vietų 
modernią (vadinamą parodų) sa
lę ir kitas patalpas, reikalingas 
parapijos religiniams bei kultūri
niams tikslams.

... . , i pastatyti cepeliną LZ 131, kuris
Šios papildomosios statybos, buvo numatytas pastatyti 1939 

metu Prisikėlimo parapijos kle-, metais. Jam reikės ? ? mi, kubi. 
bonu buvo ir dabar tebėra Tė-1 helijaus. Jo greitis nu_
Xas iV ^Clt^as Barius, OFM. Jis | matomas apįe 100 mylių per va- 
jau klebonauja parapijai is eilės jlandą Stat ba kainuos ie 170 
kelintą kadenciją. Jo padėjėjais |
šiuo metu yra Tėvai pranciško- j 
nąi: Garbukas, A.

, i Verein fuer Luftschiffahrt
rrakapas, K. bendrovės inžinierius H. Tonnes

Šakalys ir A. Simanavičius. planuoja oro laivą, kuris paimtų

Prisikėlimo parapijoje, jos gy- ^50 keleivių ir 130 tonų prekių, 
vavimo 15-kos metų laikotarpy- 1° greitis būtų apie 125 mylios 
je, dar yra darbavęsi ir aktyviai I Per valandą. Statyba kainuotų a- 
reiškęsi kaip religinėj, taip kul- P’e ^0 mil. dol. DM.
tūrinėj bei tautinėj srityse dar 
šie Tėvai pranciškonai: Tėvas S. 
Rapolas, dr. V. Gidžiūnas, dr.

Veronika
Kazlauskas

G-RINKEVlClfJTfi
Gyveno 1.26.52 So. Wallace St.
Mih-5 gruodžio 26 d., 1969

m.. ?:66 vai. popiet, sulaukus
“B meti, amžiaus.

GimS Lietuvoje. Kilo iš Vil
niaus apskrities, Gegužinio 
parapijos, Jašiūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Virginia Kilas ir 
Žentas E4imun<J, trys sūnūs — 
Louis, Ed.ward ir Raymond, 
trys anūkai — Cyinthiia, Ro
bert Kilas lr Gene Kazlauskas 
lr daug draugų ir pažįsta m ų. 
Lietuvoje liko viena sesuo ir 
jos šeima.

VellonE t>uvo žmona miru
sio Louis Kazlausko ir moti
na įnirusios Helen Anilach.

Blivo afnžina nar6 Sv. 
zlmlero seselių rčmčjų.

Kūnus pnšivotas Leonard 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avenue. Laidotuves Įvyks tre
čiadieni, gruodžio 31 diena iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta j šv. Petro ir Povilo 
para,p. bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ye- 
fton?.s sioia. Po pamaldi, bus 
nulydėta i šv. Kazimiere ka
pines.

Ka-

Nuoširdžiiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę —■ Vaikai ir ju šei
mos.

Laidot direkt. Leonard Bu
kauskas, Tel. CO 4-2228,

Žalalis, dr. K. Bučmys ir P. Bal
takis. .

Be to, parapijoj jau eilę metų 
darbuojasi muzikas kun. (ne pran i jas
ciškonas) B. Jurksas. Jis veda net £ja nuosekliai aptariamas tes- 
tris parapijos choras.

Pr. Alšėnas

VAIKU DARŽELIO REIKALAI

Korespondencija apie Liet. ka- 
likių moterų dvidešimtmečio 
veiklą (“Draugo” XII.3) patiksli
nama ta prasme, kad iš tiesų 
Vaikų darželį 1951 metais įsteigė 
seserys Kotrynietės. Tai jos atliko 
su didėliu vargu ir pasiaukoda- 
mos. Šv. Jono parapija leido lai
kinai naudotis Bloor gatvėje na
mu, gi visas priemones, leidimus 
ir net vaikus seselės Kotrynietės 
turėjo pačios susirasti. Vėliau, 
Toronto moterims remiant ir 
visuomenei padedant, seselės nu

late. Jos dirbo ligi 1955.VI.4, kol 
vokiečių generalinė kongregaci
jos vadovybė darbą nutraukė. Tik

vaikų darželį ir perėmė pilnai 
sutvarkytą, Kanados valdžios pri
pažintą. Tik po keletos metų jos 
persikėlė į Vaikų namus.

CEPELINŲ GADYNE
PRISIMINUS

(Atkelta iš 3 pusi.)

numato naudoti turistiniams tik
slams.

Nauji projektai
V; Vokietija vėl galvoja staty

ti cepelinus susisiekimo reikalams 
(Scala, 1969. XI.) Juos panau
dotų susisiekimui su tais kraštais, 
kuriuose nėra išsivystęs orinis su
sisiekimas: Afrika, P. Amerika.

Zeppelin Foundation numato

Austrų inž. Veress daro projek
tą atominiam oro laivui, kuris 
paimtų 600 keleivių ir 100 tonų 
prekių. Jo greitis siektų apie 250 
mylių per vai. Jis kainuotų apie 

| 75 mil. DM.

Kuris iš tų projektų pasirodys 
pirmas - parodys ateitis. Planuo
jami oro laivai su visomis saugu- 

i mo garantijomis. Spėjama, kad 
j greičiausia gali pasirodyti pirmas 
j projektas. Tam oro laivui — ce
pelinui statyti yra statykla Frie- 
drichshafene. Taip pat tame 
mieste yra cepelinų išsivystymo 
muziejus, kuriame yra cepelinų 

I modeliai, statybų pavyzdžiai, o- 
ro laivų dalys, instrumentai bei 

i įvairūs brėžiniai, nuotraukos.

A. + A.
VERONIKAI RAMANAUSKIENEI 

Lietuvoje iškeliavus amžinybėn, sūnui STASIUI RA
MANAUSKUI ir žmonai p. JUZEFAI nuoširdžią užuo
jautą reiškiame.

Adofina ir Antanas čižauskai

A. -f- A. URŠULEI DUDĖNIENEI 
mirus, skausmo prislėgtus: vyrą KAZIMIERA, dukte
ris VIRGINIJĄ BALNIENĘ, ANELĘ JUODVALKIENĘ, 
sūnų JURGĮ DUDENA su šeimomis ir visus artimuo
sius giliai užjaučiame ir kartu liūdime!

STEFA MERECKIENE 
GIEDRE, ŽENONAS MERECKIAI 
LIUDA, RAIMUNDAS ŠUKIAI

HISCBLLANEOUB HELP VVANTED — VYRAI

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas šu-

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.

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 nera
gautą, kurių čia yra virš 200.

Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.

Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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10% — 20% — 80% pigiau mokSalt
už apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208 H West 85th Street 
Chicago, niinois 

Tel. GA 4-8084 lr GR 0-4880

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J RUDIS — TeL OL 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef FRontier 6-1882

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-oonditlonlng — 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
Iro m o I

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern. Chicago 9. Hl.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Nainį,, Gyvybes, 
sveikatos, biznio, 
automobili ij.

Patogios išsimo- 
kejimo sąlygos.

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

A. ABALL ROOFINb CO.
įsteigta pilei 49 metus 

iiDūgiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome U lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1*6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EKPRESS 

2801 W. 00 St. Tel. VVA 8-2781
2008 W. 00 St. Tel. VVA 8-2787
8333 S. Halsted Tel. 264-8320
Didelis Įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. Ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 68rd Street

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyr© mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 0-3363 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

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

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas

J. MIGLINAS
Kraotnvė Marąuette Pke.

2846 VV. 69th St — Tel. 776-1486 
Namų teL — PR 6-1063

REAL ESTAT
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SALES > MORTGAGES ■ MANAGEMENT

MeanBers of M.LJB.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Maln atties 5727 W. Cermak Rd., Cloero, DL Td. OL 6-2283 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Betwyue, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome niaukti | mūsų (stalgų 
lr Išsirinkti U katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

DĖMESIO

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei- Į 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVeet 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTS

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4250 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Bevelk naujas 4 moderniu butų 
mūras — 8 po 4 kamb. tr 7 kamb. 
69 lr Kedzie. $76.000.

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

šildymas. Garažas. 1 butas bu baldais, 
antras tuščias. 41 lr Rockwell. 
118,600.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Tax 

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

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTYi. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Niekur geriau
Pulkus 2-Jų aukštu mūras — 6 lr 

8 kamb. Garažas. Arti mūsų. 819,900.
Vertingas mūras. Naujas stogas, 

elektra, gazo šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue- 
tte pke. 826,960.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuve ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas beismentos. 
Mūr. garažas. Arti 67 lr Rookwedl. 
821,800.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 
mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,600.

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

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

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

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
848,000.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,940.

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

8% kamb. 9 metų mūr. spllt-level, 
prie 111-tos lr Pulaski. 60 p. skly
pas. 824,600.

2 butai po 6 kamb. prie 70 lr Tal- 
man. 827,600.

0 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. 819.600.

0 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalovv. prie 72 tr California 
824.700.lįį aukšto Svarus med. prie <6 lr 
Western. 6 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $10,900.

6 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas 
$19.600.

11 hutų, 10 metų, 2-ju aukštų ml.r 
namas prla 71 lr California. $162,904

*1 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 71 lr Maplewood 4 ’ 0.604

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

DĖMESIO

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, ii 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- 
dutes pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

CONTRACTORS
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

ĮSIGYKITE DABAR

RENĖ RASA

MEILE TRIKAMPY
Apie šią knygą, kurią išleido 

Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in

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

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

lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna.”

St. Rastonis:

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

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

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

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 didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3.00. 
Galima įsigyti “DRAUGE”.

DĖMESIO !

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas ji užsisako 

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

sugrupuotos alfabeto eile.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

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

GBINDER APPRENTICE
For Manufacturer Of Bali And Roller 

Bearings
Steady Work; Overtime 

Company Benefits

BEARINGS MEG. COMPANY
1033 N. Kolmar Avė., Tel. 278-0200

“Position with a future!” 
IMMEDIATE OPENING

District Service Mgr.
Excellent opportunity, call 12 to 14 
VW Dealers in the Michigan-Indiana 
Area. Reųuires Severai years of VW 
or Domestic retail auto experience. 
Mušt have ability to organize and run 
a dealers service department. Reloca- 
tion and overnight travel may be re
ąuired. Liberal fringe benefits. Perma
nent Position. Please send complete 
resume to:

Mr. Don Dillard

IMPORT MOTORS LTD.
2660 - 28th St. S. E. 
Grand Rapids, Mi~h.

MECHANIC—SĖT UP MAN
Excellent working conditions. Good 
benefits.

OTTEN MFG. COMPANY 
8340 S. Birkhoff (650 W.)

TEL. — 487-9191

MAINTENANCE MECHANIC

No age llmit. Experien.ee in oper
ation and maintenance of can clos- 
ing machines and SMCi flllers pre- 
ferred. Excellent opportunity and 
pav. Company benefits. Call Mr. 
Petri, 523-0800.

RIVAL PET FOODS
4500 S. Tripp, Chicago, Illinois

PLATEN PRESSMAN 
Excellent salary and 

benefits.

Call — 234-0888

HELP VVANTED — MOTERYS

2 TYPISTS
GLENCOE, ILLINOIS

Full time, 9 to 5. Varied duties. 
Addressograph, Mineo, and other 
general office duties.

COMPANY BENEFITS 
Contact MRS. HANDLEY
for interview 835 - 4124

VYRAI IR MOTERYS

COOK
An excellent posit’cn for a steady 
sober person as a cook — 5 hours 
a day —

from 9 A.M. to 2 P.M. 
Excellent salary and benefits. 

Call C. J. POTTS, Manager

WELLERS MOTOR LODGE
Tel. — 647-8844

MAN & VVOMAN 
W A N T E D

An excellent opportunity for mar- 
ried couple or man and woman 
for day work in setting up meet- 
ing rooms and general cleaning in 
large motei lounge. R.esident of 
Niles, III. or nearby community 
preferred.

Call C. J. POTTS, Manager 

WELLERS MOTOR 
LODGE 

Tel. - 647-8844

ApsimoKa Bkelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Experien.ee


k

►

Prieš 20 metų laivu plaukiant 
j laimės šalį — Ameriką

JONAS MIŠKINIS

Iš Europos emigruojančius j 
JAV veždavo į Grono pereina
mąją stovyklą. Čia dar kiek
vienas emigruojantis turėdavo į 
pereiti per tikrinimo specialios 
komisijos koštuvus. Prieš tik
rinimą ir po tikrinimo reikėda- Į 
vo virtuvei skusti bulves, plau- į 
ti stovyklos grindis ir kitokius 
darbus dirbti. Jei kas būtų drį
sęs atsisakyti nuo tų darbų, 
tai tokiam nutraukiamas ne tik 
maisto davinys, bet sulaikomas 
emigruoti.

Laimingai perėjusius skrynin
gą, veždavo j uostą prie laivo. 
Mūs atvežė į Bremerhaven uos
tą ir iš čia 1949 m. spalio 30 d. 
įsėdom į didelį karišką laivą 
“General Stewart”, atsisveiki
nome Europos krantus ir išplau 
kėm į laimės šalį —• Ameriką.

Manėm, kad laive būsim lais
vi, niekeno nevaržomi, negąsdi
nami, bet kur tau. Visus vyrus 
rikiavo prie darbo. Girdi, kas 
neklausys, tam nebus duodami 
pietūs ir bus grąžintas Vokie
tijon. Tokius įsakymus bei gąs
dinimus skelbė IRO palydovai. 
Jie ir laive jautėsi visagaliais 
valdovais.

Laivu “General Stewart” plau 
kė 1,000 keleivių, daugiausia 
žydų tautybės. Lietuvių buvo 
104 asmenys. —

Lietuviškas biuletenis
Žurnalistas Klimas su kitais 

leido laive biuletenį, pavadintą 
“Lietuva”, kurio išėjo trys nu
meriai. Jame buvo ne tik skel
biama informacija, bet ir įdo
mūs straipsneliai. Pavyzdžiui, 
kad ir “Atsisveikinimas su Eu
ropa”.

— Mes visi ikt vieno esam 
laimingi, kad, pagaliau 30.10. 
1949, kaip emigrantai įžengėm 
į laivą “General Stewart”, to
dėl jau skaitomės JAV terito
rijoje ir esame Jungtinių Ame
rikos Valstybių globoje.

po raudonojo letena. Mūsų lais
vės kovotojai aukoja gyvybes, 
kad palengvintų savo nelaimin
gųjų brolių būvį.

Taip pat prisiminkime ir mū
sų brolius LB Vokietijoje li
kusius. Daugelis iš jų ras sau 
laikinąją tėvynę tame ar kita
me svetingame krašte, bet dau
gelis liks sergančių senelių ir 
invalidų. O ką tai reiškia — 
mums visiems gerai žinoma. 
Prašykim Visagalio Dievo, kad 
likusius tėvynėje ir Vokietijo
je mūsų tėvelius, brolius, sese
ris laikytu savo globoje.

Mes, laimingiej', vykdami į 
naują tėvynę pas savo gimi
nes, pažįstamus, geradarius pri 
valome būti didžiai dėkingi jiem 
už prieglaudą ir galimybę nau
dotis didžiosiomiš laisvėmis.

Visada neturim užmiršti, kad 
kiekvienas lietuvis tremtinys 
moraliai atstovauja ne tik visai 
tremtinių bendruomenei, bet ir 
visai savo tautai. Kas savo dar
bais ir poelgiais žemina savo 
gerą vardą, tas žemina visu 
tretminių, visos tautos garbę”.

Plaukiant buvo vėlinių die
na, tai išvakarėse J. Klimas ra
šė taip: “Kadaise Lietuvoje, su
žibus Vėlinių vakare amžino 
poilsio vietoje žvakučių jūrai, 
jausdavai žmogus, tartum at
gyja kapai. Kiekviena mirkčio
janti žvakutė primindavo gyve
nimo vargą ir rūpesčių palauž
tą gyvybę, kuri rado atilsį Die- 
vuje. Gyvieji turėdavo progos 
tą vakarą aplankyti savo arti
mųjų ir pažįstamųjų kapus ir 
juos tinkamai pagerbti. “Amži
ną atilsį”, tyliai kartodavo lū
pos ir nejučiomis keliais slink
davo prie mylimo kapo”.

“Šiandien mes, pakeliui būda
mi į naująjį pasaulį, nusikeiki
me bent mintimis į savo myli
mą kraštą, virtusį kapinynu. 
Prisiminkim savo brolius, žūs
tančius nelygioje kovoje laisvės

Jūrų leitenantas Everett Alvarez Jr. iš Lafayette ,Calif. jau penkeri metai lai
komas S. Vietnamo nelaisvėje. Tačiau jo žmona vis dar nenustoja vilčių jo 
sulaukti.

kovotojus, aukojančius savo 
brangią gyvybę už Lietuvos lais 
vę”.

Laikraštėlis raginu nepamirš
ti savo lietuviškojo gyvenimo 
sielos, o jauniesiems susikaupti 
priminant jiems, kad tai bran
giausias mūsų turtas, kuriuo 
tik galima pasižymėti kaip ver
ti savo šalies vaikai ir kartu 
plataus pasaulio piliečiai. Jei 
esam lietuviais, tai ir likim to
kiais ,nors kažin kuo vadintų.

Ryžto nepalaužė
Kai priartėjom prie Ameri

kos krantų ir pamatėm New 
Yorko dangoraižius, tai vėl mus 
apėmė nauji rūpesčiai ir prieš 
akis atsistojo didelis klaustu
kas. Kaip mes išlipę Dėdės Sa- 

i mo žemėn kursimės ir kokia 
laukia mūsų ateitis? Čia vėl te
ko prisiminti NCWC Grohne at
stovų kalbas, kuriose buvo pa
brėžiama, kad mes važiuojam 

i į naująjį kraštą; mūsų globė- 
i jai turės mus gerai pažinti, o 

mes — savo globėjus. Mums 
reikės įrodyti jiems jų pagerbi
mą savo darbu ir nuoširdumu.

| Ištikimai laikydamiesi sutarčių

Atsisveikinant su 'Europa pri
siminkim netolimą praeitį. Jau 
devyni metai kai mūsų tėvynė 
pasruvusi kraujuose, o tauta 
pergyvena kryžiaus kelius. Ke
lios dešimt tūkstančių lietuvių 
išžudyta. Šimtai tūkstančių iš
plėšta iš savo gimtosios žemės 
kenčia neapsakomas kančias — 
šaltį, badą Sibiro tundrose. Li
kusieji Lietuvoje vargsta nuo
latinėje baimėje ir priespaudoje

Mano knygutės leidėjui
A f A DOMUI PENIKUI 

mirus,
jo žmonai ir giminėms reiškiu gilią užuo

jautą ir kartu liūdžiu.

N. Butkienė

TANDARD 
EDERALr

Standard Federal pays 514% Interest per 
annum on savings certificates of $1,000.00 
or more. Issued for 6 monthi.

A 90 day gold eagle passbook aeeo’unt 
which pays 5% per annum ($50.00

minimum) Is also available. Regular 
passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest is compounded daily, 
paid quarterly.

Savings In by the lOth earn from the Isf.

EARN

PER

JT ■■ ANNUM

fcteoe
INTEREST COMPOUNDED DAILY

Savings and Loan Association of Chicago
Assets over $141,500,000.00 - Reserves and Surplus over $12,000,000.00 

(mor. than twic« th. I.gal r.quir.m.nls)
F.deral Chart.r ■ F.if.ral Sup.rvi.ion ■ Justin Macki«wich, Pr.sid.nt
4192 Archer Avenue at Sakramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140
HOURS: Mon., Thurs. 9 A.M.-8 fM. I Tum« M.9 AJA4 PAU ■ Sek 9 A4U-12 Naša ■WmL-No ------

jūs padėsit ne tik patys sau, 
bet ir daugeliui kitų tremtinių 
dar tebelaukiančių išemigruoti. 
Girdi, laužydami savo sutartis 
kenksit savo geram vardui, o 
dėl to likusieji Europoje gali;

nustoti išemįgruoti sutarčių 
Amerikos gyventojai jus ver 
tins pagal jūsų elgesį. Jei jūs 
pasirodysit tinkamais, tai tuo 
pačiu padėsite gauti garantijas 
likusiems artimiesiems bei pa
žįstamiems.

Tas nelemtas nerimas mus 
gerokai kankino. Juk ne visi 
turėjome atitinkamas sutartis. 
Vieni turėjom giminių sutartis, 
kiti bevardes, treti prieš 3 - 4 
mėnesius atvykusių į JAV trem 
tinių, kurie dar patys neturėjo 
tinkamos pastogės, glaudėsi pas 
kitus. Tai gerai nujautėm, kad 
iš pirmų dienų slėgs mus nau
ji rūpesčiai ir įvairūs sunku
mai.

Vakare New Yorko miestas 
atrodė labai įspūdingai. Kadan
gi atplaukėme sekmadienio va
karą, tai vieną naktį turėjome 
laive nakvoti. Rytojaus dieną, 
atlikę visus formalumus išlipom 
į krantą, išlipus pasitiko NC 
WC atstovai, pavaišino kava, 
davė po 2-3 dolerius avanso 
kiekvienam asmeniui, nurodė 
kur pagal sutartis turim va
žiuoti.

J -

Lusi tania laivas buvo vo
kiečių povamdeninio laivo nu
skandintas 1915 m. geg. 7 d.

Mielam chormeisteriui
ALFONSUI GEČUI IR JO 

ŽMONAI SAULEI,
jos Tėveliui iškeliavus į amžinybę, nuošir
džią užuojautą reiškia

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

1969 m. lapkričio m. 17 d. Vilniuje mirė mano mylima sesuo

A. + A.
Danutė Daugėlaitė — Zubovienė

Visiems giminaičiams, bičiuliams, draugams ir pažįsta- 
mieims taip gausiai ir širdingai spaudoje, laiškais ir asmeniš
kai užjautusiems mane šioje skaudžioje nelaimėje reiškiu šir
dingą padėkos žodį.

Jūsų visų jautrumas tikrai suteikė man labai daug pa
guodos ir sustiprino mane dvasioje lengviau nugalėti netikė
tai ištikusios tragedijos skausmą ir nenumaldomą sielvartą.

JONAS F. DAUGĖLA

A. A.

ALGIS NORKUS
Gyveno 7216 South Rockvvell Street.

Mir|ė gruod. 26 d., 1969 an., 2:05 vai. popiet, sulaukęs 47 
metų amžiaus.

Ganė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 22 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Valerie (Milauckaitė), 

2 dukterys: Rūta ir Dana, motina Magdalena, brolis Allan, pus
brolis Edvvard Norkus, teta Mary Norkus su šeima, uošvė So
pinę Milatickienė, švogeris Col. Edmund Milauckas, žmonos dėdė 
Stasys Banulis, giminaičiai Veronika Slažius ir Ona Balnius ir 
kiti giminės, draugai ir pažjstami. Lietuvoje liko sesuo Dana 
Baršauskienė su šeima.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 
South ,50th Avenue, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks antrad., gruod. 30 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žtmona, dukterys, motina, brolis, sesuo ir kiti 
gimnės.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108.

iifiiimiiimiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tnne-np lr Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampas 58tb Street 
Tel. — PRospect 8-9533 

tlItlHIIIIIIIIIIIIIIIKllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIII

GĖLĖS
VestuvSms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia

2443 W. OSrd Street. Chicago, Illinois 
Tel. PR 8*0833 — PR 8-0834

STEP. C. LACK IR SONOS
(IiACKAWIGZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpubllo 7-1213 
2314 W. 28rd Place_______ Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CaJtfornia Avė. IM. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
307 S. Lituanica Avė. TeL YArds 7-3401

SKELBKITES “DRAUGE”

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gruodžio m. 29 d.

uncijų. Ligoninės gydytojai sa
ko, kad tai mažiausias kūdikis 
ten gimęs visoje ligoninės isto
rijoje. Tėvai gyvena 2627 N.

MAŽIAUSIAS KŪDIKIS

Demetrioūs Ohlristokos, gimęs 
Stvedisih Covenant ligoninėje, 
svėrė tiktai vieną svarą ir 15-ką ! KįmibalI

PADĖKA
A. -f- A.

MARIJONA BARCHAS
STRALECKIS

Mirė gruodžio mėn. 28 d., 1969 m., 5:15 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Eržvilko pa

rapijos, Naujininkų kaimo. Amerikoje išgyveno 59 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Anna Lippert, I 

žentas Henry, ir Helen, sūnus John, marti Mary, du anūkai; j 
trys proanūkai tr kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. >1 
Lituanica Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 31 dieną iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dayvauti šiose laidotuvįėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentas, sūnus, marti tr kiti giminės
Laidotuvių direkt. Ant. M. Phillips. Tel. 927-3401.

FUNERAL HOME
THREE

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Partinę Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist Street Tel.-
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIR EKTORIAI 
Oovydas 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOth Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-1003
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X Roselando lituanistinės 
mokyklos mokiniai: Loreta 
Grišmanauskaitė, Leonas Griiš- 
manauskas, Grazna Inovskytė, 
Ramunė Inovskytė, Juozas I- 
novakis, Laimutė Kaušaitė, Ed 
vardas Kogelis, Guoda Lazaus
kaitė, Linas Lazauskas, Betty 
alma Pilipaueka'tė, Vita Redny- 
tė„ Danutė (Sutkutė, Rasutė 
Statkutė, Vilija Sutkutė, Aras 
Sutkus ir Linas Sutkus puikiai 
išpildė Kalėdų Eglutės progra
mą, kurdą paruošė ved. mokyt. 
M. Peteraitienė įr mokyt. V.

X Irena ir Kazys Miecevi- 
čiai, Chicago, 111., švenčių pro
ga atsiuntė mūsų dienraščiui 
malonų sveikinimą, kurį dar su
stiprino 10 dol. auka. Labai 
ačiū.

X Dr. J. Šalna, Grayslake, 
III. parėmė mūsų spaudos dar
bą 5 dol. auka. Ačiū.

X V. J. Bagdanavičius, Le
mont, III. parėmė mūsų spau
dos darbus 5 dol. auka. Ačiū.

X J. Poderis, Richmond Hill, 
N. Y. atsiuntė 5 dol. auką. Dė
kojame.

X .Juozas Briedis iš Chicagos 
parėmė dienraštį 5 dol. auka. 
Ačiū. , i

X Vienas didžiausių lietuvy
bės pagrindų yra tvirta lietu
viška spauda. Ją remia skaity-', 
tojai savo aukomis. Aukojo: po 
3 dol. — B. D. Mackiala, Z. 
Zinlbo, M. Tonkūnas, J. Matuse-

Kr. Donelaičio mokyklų kalėdinėje programoje šoka snaigė Laima 
Jauniūtė. Toliau matyti berželis — Nora Šimkute. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DONELAIČIO MOKYKLŲ ' mažuosius žiūrovus.

KALĖDINĖ ŠVENTĖ Montažą paruošti reikėjo daug
Kr. Donelaičio mokyklų kalė- ir didelės talkos. Programos pa- 

dinė programa įvyko paskutinį ruošėjų tarpe matome eilę moky- 
vačlkučiams, dkirtų Kalėdų šven- kauskas, R. Gražulis, Z. Navic- šeštadienį prieš Kalėdų šventes, tojų ir kitokių talkininkų. D. Va- 
tėms. kas, V. Volertas, Alg. Rugie- Į Tą šeštadienį buvo ir paskutinė latikaitytės ir I. Smieliausikienės

Spartkytė. Mokylklos kapelionas 
kun. Česius Auglys sveilkinda- vičius, Vai. Kundrotienė, B. Jab 
mas cšryskino keletą minčių lonškis, Ona Burdžius, E. Rač

Xč. Grincevičius eupažndins nius, J. Šalkauskas, St. Sližys, mokslo diena šiuose švietimo ir
su Poflinezija sausio 4 d. Jauni- Ad. Ūselis, J. Beliūnas, S. Lu- 
mo centre,203 kamb. Kviečiami koševičius, I. Prikocks, M. šil- 
visi susiįdamavę. Plačiau — At- kaltis, V. Dzocas, J. šliažas, A. 
kų skyriuj. | Bacevičius, P. Bielinis, VI. Mie-

X A. a. Prezidento AI. Stul- želis, E. Stepas, K. Jasaitis, M. 
ginskio minėjime, kuris ruošia- Zujus, D. Viskantienė, K. Lu
inas sausio 11 dieną Jaunimo košius, V. Samlait's, M. Micei- 
centre, meninę programos dalį ka,, V. Kačergius, Br. Dainis, 
atliks trio: Povilas Maitiufkas; J. Dumbrys, G. Valkas, H. 
(smuikas), Petr. Armonas (cel- Krikščiūnas, kun. V. Krišč u- 
lo) ir Maaiigindas Moteka'tis nevičius, Mrs. E. Paurazas, V. 
(fortepionas). Vis’ kviečiami Gudaitis, M. Svilas, Julia Ce- 
dalyvauti. Įėjimas laisvas — jo- j gys, A. Eiva, ISt. Poškus, kuin.
kios aukos nebus remlkamos.

X Chicagos Aukšt. lituanisti
nės mokyklos tėvų komiteto 
ruošiamas tradicinis vakaras 
įvyksta sausio 10 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. Visi kviečiami 
dalyvauti.

X Dr. S. Pacevičius iš To-

A. Naujokas. Visems 
džiai dėkojame.

nuošir-

IS ARTI IR TOLI

J A VALSTYBĖSE
— Dr. Jokūbo J. Stuko pa

stangomis jau ikeleri metai peir 
ronto, dėkodamas už korteles, fieton Hali universiteto, New 
atsiuntė 5 dol. auką spaudai. Jersey, radijo stotį VVUDU - FM 
Dėkojame. kiekvieną ’prtmadienį nuo 8:05

X Už tvirtą lietuv šką spau- lki 9 vaL vai:t su kalba
dą pasisako d.taitytojai, ją savo P^škinimais transliuojama lie- 
aukomis remdami. Aukojo: ,po tuvių damoe muzika. Valandėlė 
4 dol. — V. Tomkus, K. Varne- Pavadinta The Music of Li
lis; po 3 dol.— Br. Mileris, H. thuanila-”
Butkus, P. Banys, Alf. Putna, J. *— Antano Mažeikos r Gab-
Kelečius, J. šermukšnis, D. Mar rieliaus Mirono dėka prieš pus
dykius, N. (Stoelstorius, A. šlap- meti pradėtos anglų kalba 

transliacijos iš EIBF - FM ra-

IŠ LB CENTRO VALDYBOS 

VEIKLOS

menę ir padaryti atitinkamus 
pasiruošimus rinkliavoms pra
vesti.

Kiti reikalai
Be to, posėdyje buvo svars

tyti kiti kasdieniniai reikalai. 
Jų tarpe nuolat pasitaiko vienas 
kitas pašalpos prašymas, kuris 
rodo, kad socialiniuose mūsų 
išeivijos reikaluose yra žymių 
spragų. Aptarti buvo kai kurie 
PLB valdybos raštai, perskai
tyta keletas sveikinimų, refe
ruota keletas kitų raštų bend
ruomenės klausimais. Lituanus 
fondacijai prašant, nutarta 
kviesti JAV LB kontrolės ko
misiją patikrinti Lituanus fon
dą,cijos iždo knygas. Svarstytas 
Los Angeles LB apygardos raš
tas, liečiąs poeto Bernardo Braz 
džionio į Pietų Ameriką išvy

Gruodžio 18 dieną Jaunimo 
centre įvyko paskutinis 1969 m. 
JAV LB centro valdybos posė
dis. Dėl įtempto darbo organi
zuojant mokslo ir kūrybos sim
poziumą ir jo pasisekimui už
tikrinti, daugeliui centro valdy
bos narių sunaudojant beveik 
visą laisvalaikį, valdybos posė
džiai ilgesni laiką negalėjo būti 
šaukiami, todėl ir šiam posė
džiui reikalų buvo sukaupta vi
sa krūva.
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 

darbai
Pirmiausia buvo pasidžiaug

ta pasisekusiu mokslo ir kūry
bos simpoziumu ir pasidalinta 
mintimis dėl jo reikšmės atei
čiai bei pasisakyta dėl kai ku
rių iš simpoziumo išplaukiančių 
atliktinų darbų. Kad . šio ypa
tingai gražaus įvykio vaisiai 
neliktų tik sausais grūdais, ber
tais į akmenuotą žemę, buvo ap
sispręsta stengtis, kiek sąlygos 
ir lėšos leis, jo palikimą tinka
mai sunaudoti. Pagrindinė dis-

dybą, prašydamas išvyką globo
ti ir padėti sutelkti išvykai rei
kalingas kelionės išlaidas.

Grandinėlės išvyka, kuri būtų 
PLB globojama, turėtų būti fi
nansuojama iš Amerikoje su
teiktų lėšų, nes kvietėjai pasi
rūpintų tik jų išlaikymu ruo
šiamų koncertų vietovėse. Cent
ro valdyba, priimdama dėmesin 
buvusių krepšinio išvykų reikš
mę Pietų Amerikos lietuviams 
ir mūsų išeivijos prestižo pakė
limą svetimųjų tarpe, nutarė 
prisiimti globėjo pareigas ir or
ganizuoti reikiamas instituc’jas 
lėšoms telkti ir kitiems darbams
atlikti. Pirmininkui Br. Nainiui i ką ir aptarta dar keletas kitų 
ir Valdui Adamkui pavesta tir- reikalų. Posėdyje dalyvavo pir
tį galimybes gauti lėšų iš ati- Į mininkas Br. Nainys, kun. J. 
tinkamų Amerikos valdžios įstai Borevičius, SJ, Valdas Adam- 
gų ar organizacijų Tuoiau no kus Anatolbus Kairys, Kostas 
švenčiu Chicagoje bus sušauk- Dočkus, Stasys Džiugas, Povi-

paruoštų šokių ir žaidimų vaiz
das ir apskritai visas montažas il
gam pasiliks žiūrovų atsiminime, 

vų komiteto atstovas dr. Petras mokytojų A. Paulikaičio ir Vyt.
Rasutis tėvų ir vaikų pasveikini- Gutausko paruoštų giesmių ir 
nimu Kalėdų švenčių proga ir dainų garsai dar ilgai skambės kusijų tema buvo artimiausias 
vilties išreiškimu, kad ateinantie- žiūrovų ausyse. ( uždavinys — simpoziumo darbu
ji metai bus našūs ir darbu tur- Į Kr. Donelaičio mokyklų kalė- išleidimas. Visas teigiamas ir 

dinės programos vaizdą visu
moje aprašyti labai sunku, nes 
jį reikia matyti ir pergyventi. Rei-

šeimos metuose.
Programą pradėjo mokyklos tė-

neigiamas aplinkybes aosvars- 
čiusi. centro valdvba nutn^ė dė
ti oastangas mokslo ir kūrybos

tas visuomenės ir snaudos at
stovų pasitarimas šiam klausi
mui nuodugniau išdiskutuoti.

Pasitarimai su ALT'u

PLB valdybos nutarimu jos 
įgaliotas visuomeninių reikalų 
vicepirmininkas dr. H. Brazai-

las Žumbakis ir kol kas svečio 
teisėmis Audronė Kubiliutė, ku
ri, Daliai Tallat - Kelpšaitei 
atsistatydinus, vra pakvies
ta ir sutikusi jeiti į centro val
dybą kaip jaunimo reikahj ve
dėja. Centro valdybos pirminin
kas tuoj pat ėmėsi iniciatyvos 
LB istatu numatytu būdu pri-

kia matyti ir jausti mokytojų pa- simpoziumo darbus iš’eist’. Cp”* 
sišventimą tautinės gyvybės iš- ro valdybos pirmininkas B" N”; 
laikymo darbui, tėvų nuoširdų nys buvo įgaliotas tuojau 0°+ 
norą vaikus išlaikyti savo tauto-j susisiekti su programom vado
je, komiteto narių rūpestį ir tą vais ir visais prelegentais. a+°i- 
visą bendruomeninę jungtį tam-| klausti iu nuomonės ir puašv+i 
pančią gyva lietuvybės srove.' iuos paruošti savo darbuc,
Kol lietuvybės srovės bus tekan-i dnuimui laike dviei” TT,ė-'A«ių. 
čios, tol ir svetimuose kraštuose Tik tokias žinias :r v*«ą »»»«**<«»- 
gyvenanti tautos dalis bus gyva turėdama, centro T re

| 'galės konkrečiai pim-
J. Alksnė poziumo darbu dėta-

C'! * ir kūrybinga

METINIS ANGLUOS 
LIETUVIŲ SISIRINKIMAS

Metų pabagoje ir jų pradžio
je beveik visos mūsų organiza
cijos beį klulbai peržvelgia nu
eitą kelią, planuoja ateities dar 
fcus ir renka naujas valdybas. 
Toks metinis Chicagos Anglijos 
Lietuvių klubo narių susirinki 
mas įvyko gruodžio 14 d. Vy
čių salėje, kūrin susirinko apie 
70 narių.

Susirinkimą pradėjo pirmin.

Ipfl Pan’P’dsnitiins, Iriau
simu pas’sakyt’' ’r v’8’ir>mer,ė. 

Grandinėlės išvyka 

Mūsų iškilmingoji taut’-’ų So

tis ėmėsi iniciatyvos orga.niz”oti statvti ją LB tarybai patvir- 
JėV LB rentro valdybos ir A- tinti. K. B.
merikos Lict”vi” tarybos pasi-
+,’rima išsiaiškir*’ kaj kuriuos 
š’as abi instrtucUps liečiapčii’s 
klausimus, dė1 ku-^’’ paskutinių 
metų bėgyje pro buv'' skirtingų 
nuomonių ©i d’, H. Braza’čio 
na<uūivmą centro va’dyba entu- 

h-p-aj r>riėmė ir uas’ū’ė ne- 
a+Mėl’oiant pasitarimą organi
zuoti

Chiraoos žinios

Centro va’dyba s’ū’o pasitari
mą ruošti 1970 rre+ų sausio 
10-11 dienomis Ch e-gos Jau
nimo centre, pirmininkaujant 
iniciatoriui dr. H Brazaičiui. 
Taip pa+ centro valdyba pagei
davo. ka^ ’''ot”+ar:mo orgoniza-

kių grupė Grandinėlė yr-' pa-1 nebūt” ”z ’elstas, nes pa
kviesta koncertuoti j P’otų A 
meriką. Pirmiausia i Kolumbi
ją, kur kvietiirms gontas ts gre
timo ministerijos, o por-p-pį i ye. 
necuelą ir Irtus kraštus. Gran
dinėlės vadovas L’udas Sagvs 
raštu yra kreipęsis į centro va1-

sitarime. kain atrodo iš inicia
toriaus pasiūlytos d’euotvarkės, 
bus svarstomas Vasario 16-tos 
minėjimai ir motu surinktų

NE FBI, BET IBI
Illinois vallstjos gubernato

rius Ogilvie paskyrė negrą Mit- 
chel Ware superintendentu nau
jai įsteigto valstijos ilmvestigia- 
cijos biuro (IBI). Ware, 35 m., 
gyv. 2801 King Drive, gaus me 
tinę algą $25,000. Jo žinioje bus 
50 special ų investiigatorių. į

PAŠTO GALVA DĖKOJA

Chicagos pašto viršininkas 
Henry MoGee, savo ranka pasi
rašytame laiške, dėkoja dien
raščiui “Draugui” savo paragi
nimais prisidėjusiam prie ypač 
š emet labai sklandaus kalėdinio

kauškas; po 2 dol. — J. Navc-
kas, A. Tauginas, P. J. Jokulb- stotle3’ Benson East -Jen
ka, dr. A. Užupis, A. J. Šliažas, kdintom, Pennsylvania valstijoje. | Jūratė Nalmi kaltė, Kr. Donelaičio
J. GudęLs, J Kiiikevieius, A. (Tai Philadelphijos priemiestis), j mokyklų kalėdinėje programoje L. Venckus. Atidarymo žodyje 
Ruigys, G* Songinas, T. Dūdą, valandėlė, pavadinta Voi- i Pranešėja. Nuotr. V. Noreikos valdybos priimtus nau
V. Rastis, A. Kaillūza, Z. Smil- ce clf the Arnber Coast, apima , .... jus narius ir susirintomui va
ga, Alice Stephens L. Zaii’.rienė, ne Sėtuvių, bet ir kitų Bal- tin8; Kr- Donelaičio mokyklai ir dovaiuti pakvietė p rmininku 
Anne Kartage, Vyt. Vaitkus, V. ti^°8 krašt4 klausimus ir pęr- vlsai ictuvių visuomenei. Bal. Bra5Xjžįonj, o sekretoriais
Sbuogjs, Jadvyga Skatai.,. P. ‘ Pa"’Wta> n*™**8-
Gluoksnys, prel. I. Albavčius, | Aukščiau minėtu iniciator u vedėjas Julius 5irka, reikšda-
Ona Galinantis, J. Staškevičius, dėk&> ab. programDg mas padėką tėvams ir komitetui Valdybos pranešimuose pirm.
R. J. Valait.s, A Bukins, kun. į r:amos gyventojamSi at. už mokyklai teikiamą paramą L. Vendus peržvelgė metinę

n o ~ liekomog ne lietuviu surinkto. ir palinkėjo “dar daugiau ištver- veiklą ir pabrėžė klubo garbė
mis aukomis, bet remiamos tų mės ir didesnio TŽto lietuvybės gą pasididžiavimą jo kultūrine
klausytoju, kuriems tos progra-1 lšįky.mo darbe'' . .. | veikla, su pasisukimu suruošta

Tolimesnę programos dali ve- literatūros ir muzikos švente. inese aple gaubtas met nes pa

A. VaJ.tavičius, K. Katelė, Jan 
kauskas, Alf. Velavičius, T. Iva
nauskas; 1 dol. — filtasė Vis- 
tartas. Visiems nuoširdžiai dė
kojame.

gais šelpė bendrą lietuvišką 
kultūrinę ve Odą, lietuviškąją 
spaudą, radio, LTV. bbyrė h- 
tuamstikos stipendijas Anglijo 
je gyvenančiam jaunimui, pa- 
šelpė Anglijoje gyvenančių se
nukų sodybą ir kt.

Vicepirm. B- (Sebastijonas iš
reiškė nariams padėką už isfo- 
tyvų ir nuoėjrdų klulbo narių 
pasireiškimą klubo veikloje.

Kasininkais J. Joknbka pra-1

X žililė Bilaišytė, A. Lands
bergio 5 stulpuose vaidina Ra

mos skiriamos. Būtų nepapras- ,. 1, p j?... 7, .j 1 ,7:
tai džiugu ir labai naudinga lie-1de mokytoja padėjėja Garda Vi
. ... .. , . , . .. . . sockyte, programos pranešėja bu-tuviskam reikalui bei lietuvių j > k o e j.
vardo ir Lietuvos laisvės bylos

sakotoją. Vaidinimas įvyks Jau- gairsui Amerikoje, jei paskiruo-
vo Jūratė Namikaitė.

Programoje buvo išpildytas
mokytojos Irenos Šerelienės para-nimn Centre sausio 17 ir 18 de- se Vetuvių telkiniuose JAV-se Į šytas jr paruoštas Kalėdų mon.

nornis. Bilietai gaunama MAR- atsirastų ir .daugiau mūsų tau- 
GINIUOSE, 2511 W. 69 gatvė, tiečių, kurie savo iniciatyva su- 

(pr.) organizuotų tokio pobūdžio ra-
X tad Metų sutikimo 

l inksmybes užrašykite patogiu
ir p!giu sprindžio didumo mag
netofonu. Veikia baterijomis ir 
namų srove. Gradinskas, 2512 
W. 47 St, FR 6-1998. (sk.)

X L. K. Birutės Draugija ir 
L. V. Sąjunga “Ramovė” ren
gia Naujų Metų sutikimą, kuris 
įvyks Dariaus - Girėno salėje, Į 
4416-20 So. Westem Avė., 
gruodžio mėn. 31 d. Pradžia 9 
V. v. Vietas — stalus, dalyvau
ti šiame sutikime, galima užsi
sakyti pas p. Kulikauskienę tel. 
RE 5-5118 arba pas p. Babickie
nę tel. VI 7-1712. (pr.)

X Cicero — Parkhoime — 6 
kamb. (3 mieg.) bungailow. Pil
nas skiepas ir pastogė, karšto
vandens gazo šili ma, 2-jų maš. į 
mūr. garažas. Palikimas, todėl I 
tik $17,500.00 Teiraukitės — 
Alės Ucalty, 656-2232. (sk,)

Tos Šventės .programos SSpildy- iaaidas'. Kas»3e
mui buvo pakviesti ii Anglijos “ 'Plankams piniginė atsar- 

ga tolimesnei veiklai. Anat. La 
kas perskaitė kruopščiai pa-lietuviai rašytojai J. Kuzmic- 

kis-Gailius ir VL šlaitas. Sve
čių rašytojų iškvietimas klubui 
kainavo apie 800 dol., tačiau 
literatūros vakaro ir šiam tiks 
lui ruošto banketo pelnas išly
gino visas išlaidas, nebuvo nuo

tažas. J jį buvo įjungti visi moki
niai. Žiūrovus žavėjo ne tik gra
žiai aprengti maži nykštukai (dar 
želio lankytojai), gyvi medžiai, , .
miško žvėreliai ir šokančios snai- bet dar įnešta kason ke-
gės, bet ir darnus visų mokinių letas Klubo vokia ir at-
montažan įjungimas. Dainos ir ^tyje turėtų reikštis ne tiktai 
giesmės skambėjo iš salės ir iš patrepsejimu ir nugėrimu, bet 

Alina Grinienė vadovauja scenos. Savotiškas, bet gražus ir rimtesne kultūrine veikla. Klu- 
lietuviškai vargo mokyklai Mu- originalus montažo pristatymas bas per metus suruošė penkias 
enchene. , džiugino tiek didžiuosius, tiek viešo pobūdžio pramogas. Pini

tos gyventojams — amerikie
čiams. (ELTA)

VOKIETIJOJ

Alvudo kūčių dalyviai Uimimo švč. M. Marijos parapijos salėje. Nuotrauka M- Nagio i

ruoštą revizijos akitą ir užgyrė 
klubo valdybą už gerą veiklą ir 
tvarkingumą atokia tomybėje.

Susirinikiman atsilankęs AL
VUDO genelių namų statybos 
atstovas Stakėnas kalbėjo apie 
prieglaudos statybos reikalus.

Susirinkimas nutarė skirti 
500 dol. auką šen. namų staty
bai.

Naujon klulbo valdybon bu
vo išrinkti: Jonas Auilcščiūnas, 
Jonas Jokubka (perrinktas), 
Jadvyga Aukščiūn'enė, Stasys 
Juškus, Vladas Palubeckas, A- 
delė Lotonienė ir Zigmas Dai-
lidka. Rev. komisijon _  Bei-
narauskas, Brazdžionis ir Juo
zapavičius. —

Klubas leidžia savo nariams Į 
mėnesinį informacijos biulete
nį. Sus'rinkimo prašomas, biu
letenio redagavimą sutiko tęsti 
L. Venckus.

Po susirinkimo Edubo narės 
visus .pakvietė prie baltai pa
klotų ir vaišingų stalų. Čia 
dnaug'škas pašnekesys užsitęsė 
dar keletą valandų. J. šlajos

auku pasiskirstvmo k’ausimas. pašto arJ'.iistyvaus Išsiuintinėji- 
To klausimo risnrendi- mo ir išnešiojimo. Kartu pas
ui as reika’ingas trjn, kad laiku velkino ir Kalėdų ir Naujųjų 
būtu galima painformuoti visuo- metų proga.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
S240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS.

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875 
I. LIEPONIS

Plnoadlenl&la tr ketvlrt&dlenlala nuo • lkl R:RO. Kitom dienom nuo 
t 1W • vai. mk. Sekmndlenlala nuo lt lkl E ▼. t.


