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P. Klimas, Lietuvos nepriklausomy
bes akto signataras, sausio 16 d. 
miręs Lietuvoje. Nuotrauka iš pir
mųjų Lietuvos nepriklausomybės 
metų.

Mirė Petras Klimas
Sausio 16 d. Kaune

KAUNAS. — Iš okup. Lietu
vos gauta žiina, kad sausio 16 
Kaune mirė Petras Klimas, Lie
tuvos nepriklausomybės — Va
sario 16 d. akto signataras.

Velionis buvo gimęs 1891 m. 
Kuliškių k., Kalvarijos Vis. Mo
kydamasis Marijampolės gim
nazijoje aktyviai dalyvavo prieš 
rusiškoje veikloje. 1910 — 1914 
m. studijavo teisės mokslus Mas 
kvos universitete. Visą laiką 
aktyviai reiškėsi to meto lietu
vių spaudoje. 1918 m., drauge 
su kitais Lietuvos tarybos na
riais, pasirašė Vasario 16 d. 
aktą. Lietuvos teisės, ūkio, sie
nų bei istorijos klausimais yra 
paskelbęs visą eilę vertingų mok 
slinių studijų.

1919 m. — vadovavo Lietuvos 
užsienio reikalams

1919 m. buvo Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijos valdy
tojas, vėliau Lietuvos atstovas 
ir ministeris Italijai, Portuga
lijai, Belgijai, Prancūzijai. 1942 
m. vok. nacių okupacinė vy
riausybė Prancūzijoje jį suėmė 
ir kalino koncentracijos stovyk 
loję. 1943 m. grįžo į Lietuvą. 
H bolševikinės okupacijos metu 
buvo ilgesnį laiką rusų kalin
tas, išvežtas į Sibirą. Pastaruo
ju metu gyveno milicijos prie
žiūroje Kaune, kur ir mirė. Iš 
Sibiro grįžęs buvo palūžusios 
sveikatos.

A. Klimui mirus, iš 20-ties 
Nepriklausomybės akto signa
tarų gyvas tėra vienas — buv. 
Respublikos prezidentas Alek
sandras Stulginskis, šiuo metu 
gyvenąs okup. Lietuvoje.

• Keli šimtai lietuvių daly
vaus sausio 20 d., pirmadienį, 
lVashingtone vykstančiose R. 
Nbcono prisaikdinimo iškilmė-
sę.

Šen. Fred Harris. is Oklahomos, išrinktas naujuoju demokratų parti
jos JAV-se pirmininku. Dešinėje jo žmona.

Čekų kova prieš okupantą tebeauga
Naujas tautos pasipriešinimo bruožas — studentas viešai susidegino Prahos miesto 
centre — Posėdžiavo komunistų centro komitetas ■— Vis gyvos, prieš okupabtą 
nukreiptos nuotaikos studentų, darbininkų tarpe.

pasiryžę toliau vykdyti buvu- > rodo, kad centro komitetas va
šias reformas (vadinamieji “pa - kar nutarimą, patvirtinęs.

Dėl to ypač jaunimas, dar-

Krašto jaunimas 
toliau priešinasi okupacijai

PRAHA. — Sausio 16-ji die
na žymėjo naują, akivaizdų tau 
tos pasipriešinimo svetimai o- 
kupacijai bruožą — šv. Vaclo
vo aikštėje, pačiame sostinės 
centre, 21 m. amžiaus studen
tas Jan Palach bandė viešai 
susideginti. Tai įvyko 3 vai. po 
pietų. Jaunuolis, susideginda
mas, reiškė jaunimo, visų gy
ventojų protestą prieš rusų o- 
kupaciją. Jo padėtis sunki, nes 
liepsnos palietė 85% jo kūno.

Prahoje vakar pasklido gan
dai — pasiryžę susideginti ir 
daugiau Prahos studentų. Su
sideginęs Palach su savimi tu
rėjo raštą, kur nurodyta: 10 
dienų tarpe susidegins kitas stu 
dentas. Tai vyks kas 10 dienų 
tol, kol rusas okupantas neap
leis krašto. Studentas bandė 
susideginti ties Tautinio muzie
jaus rūmais, kurtų sienos vis 
dar turi sovietinių kulkų žy
mes ir ties čekų didvyrio, šven
tojo Vaclovo paminklu. 
Gyventojai tyliai protestuoja...

Aikštėje esąs šv. Vaclovo pa
minklas virto tautinės švento
vės vieta. Čia įvairiais atvejais 
pagerbiami žuvę invazijos me
tu. Aplink paminklą sudėti vai
nikai, degančios žvakės ir už
rašai — visa tai liudija gyven
tojų neapykantą okupantui ir 
ryžtą priešintis ligi laimėjimo. 
Ketvirtadienį, Palacho žygio die 
ną ties paminklu būriavosi Pra
hos gyventojai ir tyliai demon
stravo prieš okupaciją. Studen
to sukeltos liepsnos ir galimas 
ryžtas toliau viešai susideginti, 
pasipriešinimo dvasią dar la
biau skatins. Dėl to jau aiškiai 
pastebimas nerimas komunistų 
partijos ir Prahos vyriausybės 
sluoksniuose.

Posėdžiauja partijos centro 
komitetas

Ketvirtadienį Prahoje, Hrad- 
žanų pilies ispanų salėje vyko 
Čekoslovakijos kom. partijos 
centro komiteto, 191 nario, po
sėdis. Jis turėjo baigtis tą pa
čią dieną, tačiau buvo atidėtas 
Vakardienai. Galimas dalykas, 
tai turi ryšio su stud. Palacho 
susideginimu, be to, spėjama, 
kad jaunuolis savo žygiui pa
sirinko tą dieną, kurią posėdžiau 
ja krašto valdovai ir, gali būti, 
daro krašto laisvei nepalankius 
sprendimus.

Partijos sekretoriūs A. Dub
čekas ir kiti nariai savo kal
bose kėlė rimties ir paramos 
krašto vadovybei reikalą. Va
karų spaudos spėjimu, pasta
ruoju metu pavykę išlyginti ne
sutarimus tarp paskirų grupių. 
Jų tarpe išsiskiria tie, kurie

žangieji”), kiti, žymiai mažes
nė grupė, linkę vykdyti Mask
vai palankią, kietąją politinę 
kryptį, pagaliau, treti, atsidū
rę vidury, palankūs Maskvos 
atžvilgiu vykdyti “reikalingas” 
nuolaidas.

Rūpestis pasipriešinimu
darbininkų, studentų tarpe

Partija ypatingai susirūpinu
si pasipriešinimo okupacijai ju
dėjimu darbininkijos tarpe. Šio
ji drauge su studentais griežtai 
reikalauja nedaryt okupantui jo 
'kių nuolaidų ir vykdyti dar prieš 
invaziją numatytas laisvėjimo 
reformas.

Svarstytas J. Smrkovsldo 
nušalinimo klausimas

Nors A. Dubčekas šaukėsi rei
kalo stiprinti partijos vieningu
mą bei pabrėžė jos “vadovauja
mą vaidmenį” krašte, tačiau 
nuomonių nesutarimas, greičiau 
šia, dar vis slegia ne tik parti
jos komitetą, bet ir platesnius 
sluoksnius.

Vienas aštriausių .r, mano-

Ties šv. Vaclovo paminklu Prahoje

ma, ginčų sukėlusių klausimų, 
tai partijos vadovybės numa
tytas pupuliaraus laisvėjimo 
tarpsnio politiko, parlamento 
pirmininko J. Smrkovskio nu
šalinimas — jam pavedamos | 
pirmininko pavaduotojo parei
gos, o naujuoju tautos atsto
vybės vadovu pasiūlytas slo
vakas dr. Peter Colotka. At-

Vietname
SAIGONAS. — JAV amba

sadorius E. Buhker ir karinių 
dalinių vadas gen. Abrams ta
rėsi su P. Vietnamo prezidentu 
Thieu. Tema: JAV dalinių ati
traukimas ir ginklų paliaubos, 
jei pasitarimai Paryžiuje įženg
tų į naują tarpsnį.

I Saigoną atvykęs specialus 
Nbcono pasiuntinys U. Johnson 
vakar susirgo gripu ir atšaukė 
jo numatytus pasikalbėjimus 
Saigone.

• Prezidento įvesdinimo (i- 
nauguracijos) iškilmės pirma
dienį. sausio 20 d., apskaičiuo
jama. atseis nemažiau 2 mil. 
dolerių. Tikimasi, kad išlaidas 
padengs parduoti bilietai, ypač 

*j visą eilę rengiamų balių Wa- 
shingtone.

• Islandijoje streikuoja kraš
to žvejai, reikalauja geresnių

(sąlygų.

•bininkija su savo unijomis, vis 
reiškia nepasitenkinimą. Jauni
mo organizacijos Colotkai pa
siuntė raštą, prašydamos, kad 
jis pasitrauktų iš jam pasiūly
tų pareigų.

Neramumai studentų tarpe 
tebevyksta

PRAHA. — Vyriausybės rū
pestį liudija dar vienas įvykis:

Jos atstovai, Taut. Fronto 
pirm. E. Erban ir čekų krašto 

,vyriausybės gaiva St Razl nu
vyko į universitetą ir skubiai 
sukvietė pasitarimų su studen
tijos atstovais. Vyrauja įsitiki
nimas, kad po įvykio su stud. 
Palaehu, studentų tarpe įsiga
lės dar didesnis ryžtas priešin
tis.

Darbininkų laikraštis “Prace” 
vakar paskelbė, kad “manoma, 
jog keturi ar penki jaunuoliai 
paseks Palacho pavyzdžiu — 
tai reiškia ne ką kita. kaip pro
testą prieš svetimųjų karinių 
dalinių okupaciją”.

Prieš kelias dienas, kaip 
“Drauge” jau skelbta, susirin
kę, apie 1.500, studentų bei dar 
bininkų priėmė “Prahos mani
festą”, reikalavę atitraukti so
vietų dalinius, panaikinti cen
zūrą.
Plečiamas jaunimo bičinliavi- 

nrasb su darbininkais
Dar kitas studentų judėjimo 

pavyzdys: rašytojų sąjungos
žurnalas “Listy” paskelbė, kad 
Brno universiteto studentai at
sisakę studijų ir išvykę dirbti 
į pramonės įmones. Tikslas — 
nušviesti studentų pažiūras dar 
bininkams.

Sovietų erdvėlaivis 

nusileido

Nusileido Kazachstane, netoli 
Karagandos miesto

MASKVA. — “Sojuz 4” erd
vėlaivis su trim kosmonautais 
vakar, panaudojęs parašiutus, 
nusileido Kazachstane, apie 25 
m. atstu nuo Karagandos mies
to, netoli kinų sienos. Erdvė
laivy buvo kosmonautas V. Sa- 
^alov su dviem kitais, A. Jeli- 
siėjevu ir J. Chrunovu, erdvė
je persėdusiais iš kito, “Sojuz 
5”, erdvėlaivio. “Tass” paskel
bė. kad visi trys “puikiai jau
čiasi.” Erdvėlaivis, “Sojuz 5” 
su Borisu Volynevu vakar to- 
hau skrido aplink žemę. 
Pasitiko draugai, žurnalistai
Sovietai, plačiai naudoję te

leviziją (tai buvo noras pasek
ti amerikiečių pavyzdžiu) pa
skelbė, kad nusileidusį erdvė
laivį sutiko, be erdvės specia
listų. dar ir kosmonautų drau
gai bei žurnalistai. Pavyko lai
mingai išsaugoti mokslo instru
mentus, filmus bei foto apara
tus. '

Britai skelbia, kad sovietų pa 
siekimas — erdvėje sudaryti 
“skrendančią stotį”, reiškia, 
kad šiuo požiūriu sovietai ket- 
veriais metais bus pralenkę a- 
merikiečius.

• Sirhano byloje parinkta 
jau 10 prisiekusiųjų. Teismo 
pirm. Walkerio sprendimu iš
jungta iš kolegijos moteris, pa
sisakiusi prieš mirties bausmę.

I šv. Petro bazilikoje š. m. sausio 6 d. popiežius Paulius VI konsekravo 12 naujų vyskupų. Pirmasis iš de- 
i šinės — vysk. P. Marcinkus.

Tūkstančiai karių lėktuvais permetami į Vokietiją
Dar 5.000 karių 
į Vak. Vokietiją

HEIDELBERG, V. Vokietija. 
— Didieji transportiniai “Star- 
lifter” lėktuvai kitą savaitę per 
meta į vak. Vokietiją dar 5.000 
apginkluotų JAV karių. Jie da
lyvaus kariniuose pratimuose 
netoli Čekoslovakijos sienos, 
Bavarijoje.

Juose dalyvauja 12.000 sausu 
mos kariuomenės vyrų ir 3.500 
lakūnų. Dauguma tų karių iš 
Forbes karinės bazės Kansas 
vaKst. lėktuvais perkeliama į 
Nuembergą, Vokietijoje. Iš ten 
jie vyksta į vokiečių karinę ba
zę Grafenwoe.hr, 25 m. atstu 
nuo Čekoslovakijos sienoB.

Trys pasauliai...

Saigono baime:
ar musų neparduos?

“Mes turime rūpintis, kad 
mūsų neapviltų

SAIGONAS. — P. Vietname, 
ryšium su šiandien Paryžiuje 
prasidėjusiais taikos pasitari
mais, reiškiamas pasitenkini
mas. Tačiau kai kurie politiniai 
vadai mano: esą, “mus gali par 
duoti”. JAV-bės, teigiama, tiek 
susirūpinusios greičiau baigti 
karą, kad gali ir neįvykdyti jų 
pažado P. Vietnamui garantuo
ti laisvo vyriausybės pasirin
kimo teisę.

Plečia Libano 
vyriausybę

Ne 4, bet 16 narių
BEIRUT. — Naujuoju min. 

pirmininku pakviestas Rashid 
Karami numato padidinti vy
riausybės narių skaičių — vie
toje keturių, būsią 16 narių. 
Karami kraštui pareiškė, kad 
bus dirbama “Palestinos labui”. 
Jis pats tvarkys ir užsienio po
litikos klausimus.

* Sovietų salininkų partijos na
riui pasiūlyta nesvarbi infor
macijos ministerio vieta.

Masinė JAV karinės jėgos 
demonstracija

JAV karinė vadovybė pažy
mi, kad tie pratimai, manevrai, 
vadinami “Reforger 1”, visai ne 
turį ryšio su sovietų rugpiūčio 
21 d. įvykdyta invazija. Tačiau 
neslepiama, kad jie būsią pir
mąja tokio masto JAV karinės 
galios demonstracija nuo 1963 
metų.

Tais metais buvo pirmasis di
delio masto karių perkėlimas 
— per 63 valandas iš Texas 
valst. į Europą buvo permesta 
15.000 JAV karių.

Pranešama, kad šių metų pra 
timai, turėję įvykti po 5 mėne
sių, bus pradėti sausio 29 d. 
ir vyks iki vasario 4 d.

IŠ VISUR
Izraelis prieš Maskvos 

siūlymus
Teigia: sovietų siūlymais 

pasinaudotų arabai
TEL AVTV. — Izraelio už

sienio reik. ministeris A. Eban 
vakar pažymėjo, kad sovietams 
nedera rūpintis taika Art. Ry
tuose. Jis iš viso negalįs įžiū
rėti taikos, Maskvos planus pri
ėmus. Sovietai esą šalis, norin
ti turėti vaidmenį Art. Rytuo
se, tačiau visai neatsižvelgian
ti į Izraelį. Jei pagal sovietų 
pasiūlymą, Izraelis turėtų pa
laipsniui pasitraukti iš jo už
imtų sričių, tai vaisiais tega
lėtų pasinaudoti tik arabai. Tai 
būtų, esą, lygiai toks pasitrau
kimas, kokį yra įvykdęs Napo
leonas, pasitraukęs nuo Mask
vos.

Eban puolė ir Prancūzijos 
politiką, kurios kryptis atitin
kanti sovietų politikai pasauly 
bei Art. Rytuose.

J. F. Kennedy ir 2
kulkos

WASHfflNGTON. — Teisin
gumo žinyba ketvirtadienį pas
kelbė pranešimą, kurį paruošė 
medicinos specialistai, oernai 
tyrinėję buv. prezidento Kenne
dy skrodimo duomenis. Dabar 
patvirtinta, kad Warreno ko- 

’ misijos pranešimas buvęs tei
singas — Kennedį nužudęs vie
nas asmuo, Oswald, ir į prezi
dentą pataikė dvi mirtį sukėlu- 
sios kulkos. Naujam pranešimui 
prieštarauja New Orleans pro
kuroras J. Garrison. Jis teigia, 
kad nužudymas buvęs suokal
biu ir prezidentas buvęs nužu
dytas. kulkoms jį palietus iš 
priešakio ir iš užpakalio.

Maskva pyksta: tai didžiausia 
karinė demonstracija

į Sovietų “Tass” agentūra pa
skelbė: “Netoli Frankfurto nu
sileidžia milžiniški transporto 
lėktuvai... jau pradėta gabenti 
karinė technika prie Čekoslova
kijos sienų. Ji vežama geležin
keliais ir plentais”. Tai patyrė 
ir Lietuvos gyventojai.

Ne tik Sovietų Sąjunga, bet 
ir kiti komunistinio bloko kraš
tai JAV karinius pratimus lai
ko “provokacija”. Ypatingai 
niršta Rytų Vokietijos spauda.

—-O—
• H. C. Lodge, naujasis Pa

ryžiaus pasitarimų JAV dele
gacijos vadovas, vakar liudijo 
senato užsienio reikalų komisi
joje. Jis nurodė visa energija 
sieksiąs sėkmės taikos pasitari
muose. (

• B. prezidentas Eis©nhower, 
nors ir lėtai, oet sveiksta.

KALENDORIUS
' Šiandien sausio 18 d.: šv. A- 
gacijus, šv. Priska, Darius, Rag 
nytė.

Ryt, sausio 19 d.: šv Marijus, 
šv. Morta, Raivedis, Gedvile.

1 Poryt, sausio 20 d.: šv. Fa
bijonas, šv. Judita, Daugvydas, 
Vaidė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, lengvas lietus su snie
gu, temp. sieks 30 ir daugiau L
F., ryt — debesuota, šalčiau, ga
limas lietus ar sniegas.

Saulė teka 7:14: leidžias 4:47.

Komunistinio teroro aukos Viet
name

Grafenwoe.hr


DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. sausio mėn. 18 d.

ŽIEMOS KURSAI DAINAVOJ
InteligentiškumasAptrai Kalėdų dienai švintant 

tylsj ift. ramumas supė Dainavos 
šalį. Bet netrukus pasigirdo bal
sai Jębpląįąqs, net sudrebėjo už- 
šali^iojSpyglio ledas — suvažia- 
Yoi^;,,m©lfsleiviai ateitininkai i 
žieų^ps kursus. Iš visų kraštų at- 
keliavĮomt: iš Toronto, Hamilto
no, p Gįticagos, Clevelando, Ro- 
ehe$ų?rio, Brocktono, New Ha- 
venp„ l\fęw Yorko Philadel- 
phiįęp, Washingtono, Racino, De 
troįjtp ,if Putnamo. Viso per 70 
kuią^tu. .Bendras troškimas — 
gerfou pažinti savo organizacijos 
esmę jr uždavinius — sutraukė 
mus iš tolimų vietovių.

Greitai apsitvarkę, susitikome 
sAvo sėlius draugus ir susipažino 
me sų. naujais. Nebuvo daug lai
ko, šr^kučiuotis — darbas jau Iau 
kė. Šių mėtų kursų tema buvo: 
mūsų ateitininkų penki principai 
—- katalikiškumas, tautiškumas, 
inteligentiškumas šeimynišku
mas ir visuomeniškumas. Lekto
riai buvo: kun. prof. S. Yla, inž. 
A. Šahalis ir dr. V. Vygantas.

„Jų paskaitos buvo meistriškai 
paruoštos ir gyvai perduotos. Iš
kelta. daug naujų minčių ir se- 
noęiOs moderniu metodu prista
tytos.

Tautiškumas ir 
visuomeniškumas

Sti kun. S. Yla nagrinėjome 
tautiškumo ir visuomeniškumo 
principus. Mums buvo išaiškintas 
skirtumas tarp tautos ir valsty
bės, trys tautų ir valstybių bend
ravimo tipai (supernacionaliz- 
mas, internacionalizmas ir fede
ralizmas), patriotizmo siekimai, 
triūsų lietuvių tautinės problemos 
ir ^aabąrtinė padėtis. Kalbėjome 
apie visuomeninę sąveiką, suside
dančią iš vadų, organizacijos ir 
visuomenės. Apžvelgėme skirtin
gi visuomenės tipus (natūra
lius, modernius ir liaudies) bei 
jų skirtingus bruožus. Mokėmės, 
kad reikia ateitininkuose derinti 
Sąjūdžio, organizacijos ir “sočiai 
club” bruožus. Pamatėm, kad at- 
kų' akcija turi susidėti iš minties, 
žodžio ir veiksmo.

Katalikiškumas ir 
šeimyniškumas

. Su dr. V. Vygantu žvelgėme į 
katalikiškumo ir šeimyniškumo 
principus. Nagrinėjome teistų, a- 
teistų, masonų, marksistų bei ki
tų pažiūras j Dievą. Peržiūrėjome 
skirtingas pažiūras į moralę (Die 
vo jįšakymus, sąžinės reikalus, si
tuacijos etiką, hedonizmą ir kt.). 
Kajbęįęmę apie visuotinę Bažny
čią, Gęrjau įsisąmoninome, kad 
kaip ateitininkai mes esam teis
ta^ krikščionys ir katalikai. Žvelg 
darni į Šeimynines problemas ir 
svarstydami, kaip jas spręsti, kal
bėjome apie atsakomybę, pasitikę 
jimą, susišnekėjimą ir draugišku
mą. Rimas J

Torohto moksleivių ateitininkų kuopos pirm. E. Girdauskas ir sekretorė 
R. Juzukonytė. Nuotr. R. Jaciko

Inž. A. Sabalis labai gyvai kal
bėjo ir aiškino inteligentiškumo 
ir šeimyniškumo principus. Inte
ligentiškumas mus įpareigoja sie
kti mokslo ir žinojimo, išvystyti 
visas savo galias ir, svarbiausia, 
kurti. Nagrinėjome inteligentiš
kus kraštutinumus: vyrišką (racio 
nalizmo) ir moterišką (intuicio- 
nalizmo). Žvelgėme į tris žmo
gaus gyvenimo sritis: gamtinę, kui 
tūrinę, ir religinę, kur žmogus 
turi kilti nuo gamtinės į kultūri
nę, į religinę. Žvelgėm į šeimą 
kaipo pirminę ir pagrindinę žmo 
gaus bendruomettę. Buvo išaiš
kinta, kaip turėtų šeima ir jos na
riai laikytis ir elgtis pagal lietu
viškas tradicijas.

Šalia pamokų turėjome disku
sijas nagrinėjamais klausimais ar 
ba turėjome atlikti užduotus pra- 
tybittrus darbus.

Žinoma, turėjome ir laisvalai
kių, kurių metu išeidavome pasi
vaikščioti Dainavos takais ir lau
kais, pačiuOžfi ant sušalusio Spy
glio. Gaivinantis oras ir baltu pa 
talu apsikloję laukai mus grėit at 
gaivindavo.

Turėjome ir vakarines progra
mas. Jos visos buvo labai įdo
mios ir įvairios. Buvo dailaus 
skaitymo ir kūrybos vakaras.

MAS suvažiavimas
Pasibaigus kursams mūsų dar

bas nesibaigė, nes prasidėjo ir dvi 
dienas tęsėsi MAS Suvažiavimas. 
Išklausėme kuopų ir centro valdy 
bos pranešimus, išrinkome nau
ją MAS Centro valdybą iš Toron 
to’ studentų ateitininkų, kurią su 
daro: Algis Puteris, Laima Gustai 
nytė, Gabija Juozapavičiūtė, A. 
Juzukonis ir Regina Kryžanaus- 
kaitė. Priimtos rezoliucijos ir pa
siųsti sveikinimai. Suvažiavimas 
baigtas Naujųjų Metų sutikimu 
ir Mišiomis.

Sausio 1 dieną išsiskirstėme į 
savo vietoves pilni entuziazmo ir 
pasiryžimų.

Esame dėkingi

Esame giliai dėkingi MAS cen 
tro valdybai, lektoriams ir kursų 
vadovams: Algiui Putefiui, Lai
mai Gustainytei, Arūnui Bieli- 
niui, Kęstučiui Sušinskui, Vytau 
tui Klioriui, Gabijai Juozapavi
čiūtei, Antanui Razgaičiui ir Pau 
liui Alšėnui už kursų suorganiza
vimą arba jų pravedimą.

Ypatingai dėkojame buvusiai 
centro valdybai ir jos pirm. Ri
mui Laniauskui už darbą ir dide
lį pasišventimą, trejus metus va
dovaujant Moksleivių ateitininkų 
sąjungai. Naujajai valdybai lin
kime sėkmės ir ištvermės.

Šių metų žiemos kursų įspū
džiai ilgai pasiliks mūsų mintyse. 
O šita ateitininkiška savaitė Dai
navoj mes didžiuojamės.

Toroūto ateitininkų “Įsijungimo dienose”. Nuotr. R. Jaciko

MIRĖ A. SADŪNIENĖ

A. a. Adelė Sadūnienė^ sen
draugė, giedrininkė mirė 1969 m. 
sausio 4 d. 8 v.v. Širdies smūgio 
ištikta automobilyje, kai buvo pa 
vėžinama į vaidinimą Jaunimo 
centre, Chicagoje. Paskutiniam 
žemiškam atsisveikinimui sausio
7 d., 7:30 v. v. Mažeika-Evans 
koplyčioje vadovavo Giedros pir
mininkė V, Kleivienė, nusakyda 
ma velionės nueitą gyvenimo ke 
lią. Susirinkusios giedrininkės iš
sirikiavo prie karsto. Prie Giedros 
vėliavos stovėjo korporantės. Ka
nauninkas V. Zakarauskas su vi
sais dalyviais sukalbėjo rožinį ir 
sugiedojo Angelas Dievo. Sausio
8 d. iš ryto Gimimo Šv. P. M. 
bažnyčioje, prie padėto karsto, į- 
vyko pamaldos, o po jų palaido
ta Šv. Kazimiero kapinėse. At-kai 
prašomi pasimelsti už velionės 
sielą.

AT-KI.l NAUJI METAI

Chicagos at-kai sendraugiai ir 
studentai turi gerą tradiciją suor 
ganizuoti Naujų metų sutikimą. 
Šių N. Metų sutikimą suruošė 
at-kės giedrininkės Pressmen’s 
Hali. Vieta lietuviškoje kolonijo
je. Salė nauja ir dekoruota. Vai
šės, dainos, šokiai, džiaugsmas ly 
dėjo per tris šimtus susirinkusių 
at-kų, jų šeimų bei draugų ir vi
suomenės veikėjų. Tris savitus 
meno išraiškos šokius pašoko ga
bioji stud. Kristina Žebrauskaitė. 
Giedrininkių pirm. V. Kleivienei 
tarus žaismingą žodį, sugiedotas 
Lietuvos himnas ir Korp! pirm. 
R. Pakeltytei pradėjus “Gaudea- 
mus”. Iš visos eilės šiais metais 
ruoštų N. metų sutikimų, “Gied
ros” suorganizuotas Sutikimas lai 
komas geriausia pavykusiu. Pavy 
zdingas svečių laikymasis, Sutar
tinas visų entuziazmas, įvairi pro 
grama padarė N. Metų iškilmes ti 
krai kultūringas.

DETROITO ATEITININKAI
Užgavėnių vakaras

Detroito ateitininkų ruošiamas 
Užgavėnių vakaras įvyks vasario 
15 d. 7:30 vai. vakare, tačiau ki
toje salėje. Vakaro koncertas į- 
vyks Mercy kolegijos McAuley 
auditorijėj. Užkandžiai ir šokiai 
tert pat greta esančioj pasilinksmi 
nimų ir banketų salėj. Vakaro bi 
ietai jau platinami. Juos galima 
gauti pas V. Čižauską prie šv. A- 
ntano bažnyčios ir kreipiantis pas 
V. Majauskienę ir V. Gražulį.

Iš Toronto girdime, kad stu
dentų choras, kuris atvyks išpil
dyti Užgavėnių vakaro progra
mą, su dideliu entuziazmu šiam 
pasirodymui ruošiasi.

ŽIEMOS ŠVENTĖ
Pereitą savaitgalį sausio 11-12 d. 
Detroito ateitininkai suruošė žie
mos šventę Dainavoje.

Suvažiavę visi, suaugę ir ma
ži, griebė roges ir išskubėjo pasi
džiaugti Dainavos “kalnais”. Vie 
nas po kito leidosi nuo kalnelių, 
kai kurie vos nesusidurdami, o 
kiti net apsiversdami. .Dažnai bu 
vo matyti, kai rogėms užvažia-,

vūs ant kupsto, kuris nors ke
liautojas į sniego pusnis nusiris
davo. Kėletas nelaimingųjų net į 
medį įvažiavo.

Šitaip linksminomės slidinėda
mi nuo kalnų, laužydami roges, 
medžius ir kojas iki sutemų. 
Skambutis muš visus išraudusius 
ir išalkusius pašaukė vakarienei, 
kurią šeimininkės labai skaniai 
paruošė.

Sekė , vakarinė programa. P. 
Damušienės vadovaujami jaunu
čiai labai įspūdingai išpildė kalė
dinį montažėlį.. Jaunesnieji mok 
sleiviai papasakojo legendą apie 
Grigo ratus, o grupė mergaičių
padeklamavo. Saulius Jankaus
kas paskaitė kelis savo kūrybos ei

lė vėl išviliojo visus į laukus. 
Deja, po pietų turėjome ruoš

Torėnto moksleivių ateitininkų “Įsijungimo dienose”. Buvęs MAS 
c. v. pirm. R. Laniauskas ir Toronto moksleivių dvasios vadas tėv. 
Ambroziejus Prakapas, OEM. Nuotr. R. Jaciko

CHICAGOS SENDRAUGIŲ DARBAI 
IR PLANAI

Mielieji Sendraugiai, >
Sveiki sulaukę 1969 metų! At- 

kų Sendraugių Chicagos skyriaus 
valdyba linki daug gražių ir sau
lėtų dienų.

Š. m. skyriaus vąldybą sudaro: 
pirm. Rimantas .Gražulis, 4054 
W. 63 st., vicepirm. Povilas Ki
lius, 6100 W. 124 St., Ralos 
Heights, ilk, iždininkė Audronė 
Valaitytė, 6641 S. Maplevvood 
Avė., sekretorė Sigutė Kavaliūnai 
tė, 2515 W. 69 St., ir narys Kęs
tutis Bagdonas, 6920 S. Oakl'ey 
Avė. Dvasios vadu pakvietėm ir 
sutiko būti kun. J. Kubilius, 23- 
45 W. 56 St.

Skyriaus pirmasis projektas bu 
vo rudens balius. Manome, kad 
visi dalyvavusieji sutiks, jog va
karas gerai pasisekė. Išsiskirstėme 
maloniai laiką praleidę, o valdy
ba džiaugiasi nę vien gausiu daly 
vavimu, bet ir finansiniu pasise
kimu.

Norėdami geriau pažinti sky
riaus barius, mes paruošėme 
trumpą anketą, kurią užpildžius 
prašome pasiųsti šiuo adrešu. A. 
S.S. Chicagos skyrius, c-o S. Ka
valiūnaitė, Ž511 W. 69 St, Chi
cago, III. 60629.

Nario mokestis 2 dol. metams. 
Pernai jis buvo pakeltas iki 12 
dėl. tikt’ai vienėriebis 1968 ittė-

lėraščius.
vyresniųjų, Aida Smalinskai 

tė pąskąmbinp pianinu. Rimas 
Kasputis akordeonu sklandžiai 
pagrojo dainų pynę. Vyresniosios 
moksleivės, p. Sližio choro daly
vės, nuotaikingai padainavo tris 
dainas.

Programą užbaigė jaunučiai sa 
vo dainele, kuri visiems labai pa
tiko.

Tą pačią dieną įvyko at-kų fe
deracijos valdybos posėdis.

Truputį vėliau tie, kurie nebu
vo pavargę, matė du kultūrinius 
filmus.

Sekmadienio rytą skaisti šau

tams, kad bųtų galima i$ jų de
šimt dol. skirti naujai steigiamam 
At-kų Jaunimo fondu. Iš likusių 
pinigų vienas doleris pasiliks sky
riaus ižde ir vienas doleris bus 
skirtas Centro Valdybos reika
lams. Šis 12 dol. mokestis liečia 
tik dirbančius. Nedirbantieji na
riai, kaip paprastai, moka tik 2 
dol. Tikimės, Mielieji Sendrau
giai, kad neatidėliodami prisiusi
te bario mokestį ižd. Audronei 
Valaitytei (6641 S. Mapletvood 
Avė., Chicago, III., 60629).

Pirmasis skyriaus susirinkimas 
įvyks š. m. sausio 18 d. (šeštadie
nį) Jaunimo centre. Maloniai 
kviečiame dalyvauti tą vakarą, 
7:30 vai. vak. tėvų jėzuitų koply
čioje bendrose katalikų ir evange 
likų religinėse pamaldose, ku
rios yra Zėrigiamos Lietuvių eku
meninio ratelio bendrai maldai 
už krikščionių sugyvenimą. Po to 
įvyks mūsų susirinkimas Jauni- 
mp centro 203 kambaryje. Pro
gramoje: dr. A. Liulevičius papa
sakos apie studentus bei universi 
tetus Vakarų Europos kraštuose, 
o dr. R. Šliažas — apie paverg
tosios Europos studentiją bei u- 
niversitetus ir P. Kilius praneš a- 
piė vasaros studijų savaitę.

Iki malonaus pasimatymo!
Valdyba
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tis grįžti namo. Nors visi būtų 
mielai pasilikę dar vienai dienai, 
tačiau saulei leidžiantis visi neno 
romis turėjo atsisveikinti su visų 
pamėgtąja Dainava ir grįžti na
mo.

Karolė Veselkaitė ir 
Aida Smalinslcatitė

LAIŠKAS MOKSLEIVIAMS 
ATEITININKAMS

Mielas moksleivi,

Kun. Alfonso Lipniūno kuo
pos valdyba, norėdama prisisem
ti naujų idėjų ir žinių, 1968 me
tų gruodžio 26 dieną, nusiuntė 
penkis atstovus į ideologinius 
kursus ir nepaprastą suvažiavi
mą Dainavoje.

Grįžę iš kursų atstovai, au vai 
dybos pritarimu, nutarė sušaukti 
nepaprastą atsinaujinimo susirin 
kįmą. Šis susirinkimas įvyks sau
sio 19 d. Jaunimo centre po 10 
vai. Mišių. Per šį susirinkimą mes 
bandysime nuveikti neįmanomus 
dalykus. Vienas iš šių dalykų bus 
visų kuopos narių dalyvavimas, 
Jei šią neįmanomybę įvykdysim, 
bus galima eiti prie kitų neįmano 
mybių. Mes tikimės, kad jūs mū
sų nėapvilsite.

Susirinkime:

1) bus palyginta mūsų kuopa 
su kitomis Š. Amerikos mokslei
vių ateitininkų kuopomis,

2) bus skaitoma kursų atsto
vų išleista deklaracija,

3) kalbės garbės svečias Pau
lius, Alšėnas iš Clevelando,

4) sužinosite, kas yra atetinin 
kas ir koks jo tikslas,

5) bus leidžiama jums atvirai 
pasisakyti ir balsuoti įvairiais 
klausimais.

Ateitininkų likimas Chicagoje 
priklauso nuo jūsų. Todėl kiek
vienas pagalvokime ir apsispręs
kime patys. Susirinkime kviečia
mi dalyvauti ir tėvai.

Valdyba

Į kosminio amžiaus 
aušrę

Jau išėjo iš spaudos prof dr 
Antano Ramūno knyga

“Id SUTEMŲ |

Autorius, atsiremdamas į pra
eitį, gvildena lietuvio, Lietuvos, 
Europos Ir pasaulio tragišką liki
mą. atskleisdamas nūn auštančio 
kosminio amžiaus viziją.

Veikalas — 454 pusi. Gaunamas 
Drauge. Kaina — $6.

Illinois Stato gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.
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Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri

kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas Žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.

DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patetikinti 
kiekvieną:

V. BARAVYKO

Angly — Lietuvių kalbų žodynas.................................... .  $6.00
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PĖTERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas ....... . . ........

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESARSKO — B. SVECEVICIAUS

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ..........
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

Kišeninis Anglų—-Lietuvių, Lietuvių-Anglų kalbų 

žodynėlis......... ..$2.00

3 men. i men. 
5.00 ?.oo
4.50 1.75

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

PAIEŠKOJ I
Inh

Juėaitė-Slrotkienė Ilzė ląbai pra* 
šo atsiliepti: JESILIDNAITĘ 
MAGDALENĄ, . dirbusią^ JCauųo 
centraltniam pašte, ir •, BUTKEVL 
CIENĘ BARBORĄ. Manoma.;,, kad 
jos gyvena Chicagoje.; Rašyti: Jut 
eaitė-Sirotkienė Elzė. Kaunas, Dau
kanto g-vė 13:8-

Sukaktuviniu Metu 
HaJoųqį, ,

prdfen Xt.Ta.trt o 
i,njg£ tę

Prof. dali. A. Tamošaitis aprašo He. 
tuvių moterį, tautinių drabužių cha
rakteristikas ir yra (luptos Iliustra
cijos. Taip pat skairtmtn'Kė Ina nc- 
nortlene duodit Instrukcijas, kaip USi 
atmesti juosta, lr turime įdėję Virš 
100 Juostoms austi raštų. K Py gėlės 
kaina 2.50 dol.
.Ta platina “Draugo" knygynas, 
"Darbininko" kiortkas, skaučių vado
ves vietovėse lr tiesioginiai pas lei
dėjas L. Miluklenę, Iii UrMunate 
Dane, Plnlnview, N. Y. 11803.

VAKARĖ BANGA
lyrika

Gražina Tulauskaitė

Nauja knyga, paskutiniųjų tri 
jų metų poezijos rinkinys, mėgs
tantiems rimo ir ritmo eiliavimo 
formą.
Autorės žodžiai. “Visų pavasa

rių žiedai pražysta ilgėsiu ma
nuoju”, mena».tremtinių Skundą, 
kuris, išsakytas, ne vienam pa
lengvina širdies skausmą. Leidi
nys ypač artimas vyresnės kar
tos žmonėms, pasmerktiems tam 
pačiam benamio likirnut, kaip ir 
autorė.

Knygos kaina $2.00. Gauna
ma Drauge, kaip ir kitos tos pa
čios autorės knygos:
Rugsėjo žvaigždės $2.00.
Po svetimu dangum $ 1.00.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUAmAN 
REOIPES

4-jl pagerinta, iliustruota laida. 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje*

Puiki dovdnd lietuvėms ir nelis, 
tuvftna.

Kaina — S2.50
minėto Stato Kyventojai pele

turi pridėti 5% taksų.

Užsakymus siųsti:

D R A D G A S
4545 West 68rd Street 
Chicago. Ullnois 60629

š
$7.00

$5.00



Pažinti ir mylėti —

VIENYBĖS PASKATAI

Ateinančioji savaitė yra skir
ta krikščionių vienybei. Tą sa
vaitę su ypatingu dėmesiu gi
liau žvelgiama į tuos, kurie, 
sekdami tą patį Jėzų Kristų, 
ieško kelių tapti broliais savo 
tarpe. Tai nėra naujas atra
dimas krikščionių apsijungi- 
mo siekiant, bet tik po Baž
nyčios susirinkimo praplėstas 
ir suvisuotintas. Tas ekume
ninis judėjimas šiuo metu y- 

įgijęs platesnius rėmus ir 
suradęs pagrindą, ant kurio 
pamažu statomas naujas krikš
čionių vienybės rūmas.

Prisimenant krikščionių pa
stangas siekti vienybės, reikia 
paminėti bent pagrindinius tos 
vienybės puoselėtojus, kurie 
savo gyvenimus ir veiklą au
kojo, “’kad visi būtų viena” 
(Jn. 17,21). Katalikai nega
lės užmiršti tokių asmenybių, 
kaip P. Couturier. kard. Mer- 
cier, kard. Bea ir pop. Jonas 
XXIII. Protestantams yra ži
nomi ekumeuistai, kaip J. 
Mott, Soederblom. Barth. Vis- 
ser*t Hooft. Ortodoksų ir ki
tų krikščionių vienybe rūpino
si S. Bulgakovas. Berdeievas, 
arkiv. Atenagoras. Tai tik ive- 
nas kitas, o iu buvo dausy- 
bė. Jų visų tikslas buvo Kris
tų gražinti i tikėiimo centrą 
ir apie ji spiesti visus krikš
čionis, kad evangeli nė dvasia 
būtų tobuliau įgyvendinta 
žmonių santykiuose.

Šios krikščionių vienybės 
pastangos ilgai ėio tik iš apa
čios — iš eilinių krikščioniu 
ir paskiru dvasininkų. Bet pri
brendo laikas, kad ir krikščio
niškų Bažnyčių vadovai pra
dėjo surasti bendrą kalbą ir 
bendrą kelią, nes nesutarimai 
yra Kristaus mokslo pagrindų 
silpninimas. Nors ir dabar ne
galima laukti, kad visi skirtu
mai tuoj užsibaigtu, bet reik’a 
dėti pastangas) kad visi pradė
tų jungtis Kristaus meilėje, 
kuriai visus įpareigoja krikš
tas — atžymėiimas yaptingu 
krikščionio ženklu.

Krikščionybė pripažįsta sa
vitus tautų papročius, kurie 
kartais yra labai skirtingi. 
Kristaus mokslas nena’kina 
teisėtu ir gerų laiko bei vietos 
apraiškų. Bažnyčia ias net su
krikščionina ir padaro savo
mis, įjungdama savo liturgi
jom Ji gerbia įvairias kalbas 
ir skirtingą bažnyčių puo
šimo, giesmių ir muzikos 
kūryba. Sulydymas visko i vie
ną mišinį yra prieš krikščio
nybės dvasią ir tradiciją. Nuo
laidų ji nedaro tiktai tiesos ir 
krikščioniškos meilės reikala
vimais. Tačiau, savo mokslą 
remdama dievišku pagrindu, 
Bažnyčia jaučia gyvenanti šio
je žemėje ir stengiasi atsiliep
ti į laiko balsą. O šiuo metu 
laikas reikalauja krikščionių 
pokalbio.

Jei ne visi krikščionys gali 
pilnai apimti Kristaus mokslą, 
tai visi gali ir turi susiburti 
apie Kristų, kurs yra visų gy
venimo pirmavaizdis ir vadas. 
Vienybės siekiaftt, reikia vi
siems siekti vienas antro su
pratimo ir įsitikinimų verti
nimo. TikėjimaS1 nėra tik pa
sitikėjimas kito žmogaus žo
džiu, bet ir dieviškas paska
tas. Dėlto, anot pop. Jono 
XXIII, šioje srityje kaip tik

Spaudoj ir gyvenime

VILNIAUS MIESTO STATISTIKA

Vilniuje leidžiamas dienraštis 
“Tiesa” Nr. 290 gruodžio 15 d. pir
mame puslapy paskelbė šitokius 
1967 metų pabaigos statistinius 
duomenis apie Vilnių:

“Miesto teritorija (hektarai) — 
15.280. Gyventojų skaičius (tūks
tančiais) — 329.1. Mažmeninės 
prekybos parduotuvės 637. Vi
suomeninio maitinimo įmonės - 
356. Bendra mažmeninės prekių 
apyvartos apimtis (milijonais rub
liu) — 325,6. Lovų skaičius gydy
mo įstaigose — 6790. Gydytojų 
skaičius (be stomatologų)—2305.

reikia prašyti Šv. Dvasios vei
kimo žmonėse ir per žmones. 
Visi tie, kurie tiki Kristų, gali 
lengvai rasti bendrų žodžių 
jam pagarbinti, į jį giliau į- 
žvelgti ir teisingiau suprasti 
jo nurodytiems keliams dabar 
tyje. Tikros vienybės troški
mas turi skatinti visus krikš
čionis savo tarpe veikti, Paul 
Couturier žodžiais tariant, 
taip, kaip to norėtų Kristus 
ir tomis priemonėmis, kokias 
jis parinks.

Kaip anksčiau, taip ir po- 
susirinkiminiam la’ke krikščio 
©iu artimesnio bendravimo sri
tyje turi reikštis ne tiek viršū
nės, kiek nuoširdūs eiliniai 
krikščionys, eiliniai dvasinin
kai. siekdami sunaikinti nea
pykantą — tą visišką krikš
čionybės Driešinsrvbe — ir }- 
diegti savvie didesnę krikš
čionišką meile. Teologiniai sun 
kūmai turi būti palikti teolo
gams. o kiekvienas krikščio- 
nis turi ieškoti to. kas jį jun
gia su kitais krikščionimis.

*
Siekiant krikščionių vieny

bės, reikia turėti drąsos vie
niems kitus pažinti, suprasti 
nueitą istorini kelią ir kitų įsi
tikinimus. Tačiau kartu rei
kia žinoti, anot kardinolo Mer- 
ciero, kaip toli kas gali eiti, 
kad nenueitų pertoli. Kitas di
delis ekumeninės dvasios sklei
dėjas P. Couturier nustatė pa
grindines taisykles siekian
tiems vienybės: “Su kuo nors 
susijungti reikia pirmiau mv- 
lėti; kad galėtų mylėti, reikia 
pirmiau pažinti vienam kitą; 
kad vienas antra pažintų, rei
kia susitikti ir kalbėtis”. Tai
gi tas pokalbis ,kurį ypatingai 
pabrėžė Vatikano IT susirinki
mas, turi būti gyvas ne tik 
tarp katalikų, bet ir su visais 
broliais krikščionimis. Tai prie 
monė vienam kitą geriau pa
žinti ir nuoširdžiau mylėti.

Negalima laukti, kad ilgi is
toriniai keliai, kurie vedė pa
skiras krikščioniškas Bažny
čias skirtingomis kryptimis, 
galėtų vėl susijungti tik pa
raginimais ar trumpu pokal
biu. Kaip prie išs’sikyrimo pri
vedė žmonių klaidos ir istori
jos raida, ta’p sujungti tegal' 
tik klaidų atitaisymas, naujės 
istorijos kūrimas ir svarbiau
sia — Šv. Dvasios veikimas. 
O šv. Dvasia neveikia ten. 
kur nėra meilės, kur vyrauja 
tik užsispyrimas, kur Dievo 
siekimas padaromas ne tikslu, 
t tik žmogiškos silpnybės pa
teisinimo priemone.

Krikščioniu vienvbės savai
tė turi būti paskatas vieniems 
kitus geriau pažinti ir labiau 
mylėti, vieniems kitus nuošir
džiau suprasti ir pagerbti. Vie
nų su kitais susitikimas jau 
lygina praeities nelygumus ir 
artina visus prie to paties 
Kristaus. Bendros maldos krei
pia Aukščiausiojo pagalba 
žmonių silpnybėms pašalinti. 
O ten, kur du ar trys susiren
ka Kristaus vardu, jis yra jų 
tarpe. Apie Kristų susibūrę 
visi krikščionys meilėje gali 
pajusti dvasinę šilimą ir pa
siskatinti siekti tobulesnio 
krikščioniško gyvenimo. Jei šis 
paskatas jungs visus krikš
čionis, tai bas atnaujinta krik 
ščioniška meilė ir vienybė.

Pr. Gr.

Pensininkų skaičius — 29.341. Mo 
ksleivių skaičius (tūkstančiai mo
kinių 1967—1968 mokslo metų 
pradžiai) bendrojo lavinimo moky 
klose — 47,3, technikumuose ir ki
tose specialiose vidurinėse mokyk 
lose — 19,3, aukštosiose mokyk
lose — 24,1. Mokslinių darbuoto
jų skaičius — 3087. Vaikų darže
lių ir darželių — lopšelių — 
117. Juose vaikų skaičius — 15, 
246. Vienkartinis išplatinamų lai
kraščių tiražas (tūkstančiais egz) 
— 363,7”.

J. Žvilb.

NESUTARIMAI ANGLIJOS BENDRIJOJE
Bendrijos nariai aštriai puolė Anglijos vyriausybes politiką

Rimties valandėlei

KODĖL ŽMOGUS TOKS 
VIENISASP

Septynioliktas Anglijos bend
rijos pasitarimas, pradėtas sau
sio 7 d. ir tebesitęsiantis šią 
savaitę, primena praeities ga
lybės šešėlį. Nuo 1926 m. ,kai 
buvo patvirtintas Balfouro siū
lymas Anglijos valdomiems kra 
štams suteikti savivaldą, daug 
kas pakito. Anuo metu Angli
jos galybė ėmė silpti, šiuo metu 
kraštas pergyvena didelį ūkinį 
sunkmetį. 1926 m., ikai susirin
ko pasitarimui bendrijos kraš
tai. saugiai jautėsi už Anglijos 
pečių, šiuo metu Anglija ati
traukia kariuomenę iš tolimųjų 
sričių ir 1971 m. atsisveikins 
su pasauliu į rytus nuo Sueso. 
Ūkinis bendravimas sunykęs. 
Anglija jau dairosi pritapti prie 
Ūkinės Europos bendruomenės 
ir atsisveikinti su laisvąja pre
kyba savo įtakos srityje.

Atgyventa bendrija

Londono garsiuose Marlbo- 
Jrough rūmuose susirinko 28 
kraštų atstovai, daugiausia jų 
ministeriai pirmininkai su paly
dovais. Anksčiau bendruome
nės pasitarime karalienė Eli
zabeth II pareiškė: niekada ne
buvo tokio susitelkimo. Apie 
nūdienį bendrijos pas’tarimą ga 
Įima pasakyti vargu kada buvo 
toks susierzinimas. Vienas ben
drijos narys ar jų sambūris 
puolė kitą, o visi svečiai vanojo 
šeimininką, Anglijos ministerį 
pirmininką Wilsoną.

Šiam pasitarimui apibūdinti 
ypač tinka išdaigininko Kana
dos ministerio pirm. Pierre E. 
Trudeau žodžiai: “šis pasitari
mas pasižymi įvairumu. Visa 
bėda. kad ši bendrija iš tiesų 
savybėje neturi nieko bendro 
ir net to, kas galėtų jungti jos 
narius”.

Bendrija jau atgyvenusi sa
vo amžių. Ji prirųena tik praeit
ies galybę, o jos barniai ir tar
pusavio kaltinmai šio meto An
glijos nusigyvenimą.

Pietų Korėjos kariai apklausinėja šeimas netoli Hoi Ann, kur rasti dideli ryžių kiekiai.

ZARASŲ KRAŠTO 
EŽERAI IR UPĖS

PETRAS MATEKŪNAS
Šventoji iš Sartų ežero išteka iš Gipinės įlankos, ne

toli Kalbutiškių kaimo, kuriame prieš 1863 m. sukilimą 
vien tik lietuviai gyveno. Jie visi už dalyvavimą Pov. K. 
Lukošiūno būry buvo ištremti į Ciomąją Padiną, o jų 
vietoje caras įkurdinęs rusus. 1865 m. jie pasistatė net 
maldos namus, papuošdami XII šimt. bizantinėmis iko
nomis. .Si vieta įdomi ir tuo, kad 1915 m. rusų kariuo
menė traukdamos! nuo vokiečių sudegino tiltą, kuris bu
vo pastatytas ant Šventosios, palikdami vokiečiams į ne
laisvę apie pusę savo divizijos. Taip pat šioje vietoje 19 
44 m. liepos mėn. įvyko didelės kautynės tarp vokiečių 
ir rusų bolševikų. Per tas kautynes labai nukentėjo apy
linkės kaimai.

Toliau Šventoji įteka į siaurą Rasų ežerą, kuris 
turi 165 ha, 3,09 klm. ilgio ir apie 1 klm. pločio. Nuo 
jūros paviršiaus pakilęs 101,7 m. Jo vidutinis gylis yra 
4 metrai. Turi tris pusiasalius, tris intakus ir vieną iš
taką. Jo šiauriniame krante yra Rąžės dvaras, kuriame 
dažnai vasarodavo lenkų rašytojas Weysenhof. Ties 
Bilaišių kaimu jis siaurėja. Iš jo ištekėjusi Šventoji už 
900 metrų įteka į nedidelį, 5 ha dydžio, Limino eže
rėlį, kuris baigia užaugti vandens žolėmis bei lelijomis. 
Palikusi ežerėlį, ji įteka į Paščio ežero šiaurinę įlanką, 
vad. Daglojum. Tai yra paskutinis ežeras, pro kurį 
Šventoji teka. Tas ežeras jau yra Utenos apskr. ribose. 
Jis turi 69,4 ha. Nuo jūros paviršiaus pakilęs 101,35 m. 
Turi tris intakus ir vieną ištaką.

Didžiausias jo intakas ir ištakas - Šventoji. Antras jo

GEDIMINAS GALVA

Bendrijos nariai nevieningi. 
Jai priklauso bičiuliai ir prie
šai. Indija ir Pakistanas vis 
dar nepamiršta Kašmiro bylos. 
Afrikos valstybės puola ne tik 
Rodeziją, bet ir Angliją, remian 
č;ą baltųjų vyriausybę.

Bendrijos generalinio sekre
toriaus Arnold Smitho ginan
tis Anglijos vyriausybę žodis 
įžiebė nauią ugnį. Sekretoriaus 
nuomone dabar Rodezijos vy
riausybė jau :š mokus i šalčiau 
kalbėti ir ginčo klausimus svar 
styti. Anglija, iš šalies nesulau
kusi tinkamo siūlymo klausimui 
spręsti, ėmė tartis su Rodezija. 
Prieš pustrečių metų įvykusiam 
bendrijos pasitarime Anglijos 
pažadas nepripažinti Rodezijos, 
iki jos vyriausybė neįves de
mokratinės santvarkos, šiandie 
ną jau sulaužytas. Anglijos vy
riausybei teliko išs’sukinėti, kai 
afrikiečiai reikalavo panaudoti 
jėgą Rodezijos vyriausybei nu
versti.

Tragikomedija Londone
Keliais atvejais buvo iškeltas 

klausimas įleisti į Angliją dau
giau azijiečių ir afrikiečių. Ke
nijos, Ugandos ir Zambijos kraš 
tai atsisakė dalyvauti posėdžiuo 
se gyventojų judėjimo klausi
mams svarstyti, šiais klausi
mais dar nepadarius nutarimo, 
sausio 12 d. įvyko 5,000 afri
kiečių ir azijiečių eisenos. Jie 
reikalavo didesnių kvotų asme
nims iš Afrikos ir Azijos Angli- 

'jon atvykti ir apsigyventi, at
šaukti įvažiavimą varžančius į- 
statymus, įdarbinti ir ginti juo 
duosius.

1 Afrikiečių ir aziijeičių įvažia
vimas į Angliją vis labiau var
žomas. 1962 m, įstatymas leido 
įvažiuoti 8,500, kai 1968 m. tik 
1,500 asmenų.’*'

Negrai buvo karing:ausi, nors 
eisenai vadovavo indas Joshi.

Jie šaukė: tegyvuoja juodoji 
galybė, Birminghamo komunis- 

' tų sąjunga ir vadas Mao.
Ši eisena dar labiau sudrums

tė bendrijos pasitarimo dalyvių 
nuotaikas, kai gatvėje “spręsti” 
klausimai, kuriais nepajėgė jie 
sutarti.

Anglijos ūkiniai negalavimai

Visi Anglijos bendrijos na
riai, išskyrus Kanadą, priklau
so sterlingų svaro sąjungai. Sa
vo santaupas jie laiko Londo
ne. Anksčiau Anglija ir jos pri
vatūs asmenys ieškojo progų 
įdėti kapitalą bendrijos kraš
tuose ir pasipelnyti.

Šiuo metu Anglijai rūpi ne 
svetur kapitalą įdėti, bet savo 
ūkį gelbėti, mokėjimų balan
sui suvesti. Indija, Pakistanas, 
Ceilonas norėtų savo santau- ; 
pas panaudoti krašto reikalam. Į 
Londonas nesutinka išmokėti 
kitiems priklausančias sumas, 
nes jos naudojamos Anglijos 
reikalams. Anglija vis dar svar 
sto, kaip atsiteisti už paskolas 
sterlingų svaro pusiausvyrai iš
laikyti.

Anglijos bendrijos prekybos 
apyvarta sudaro 29% pasauli
nės prekybos. Anglija norėtų ir 
toliau naudotis lengvatomis Ze
landijos sviestui, Australijos vii 
nai ir kitoms pramonės žalia
voms įvežti. Tuo pačiu metu ji 
ieško progų įsijungti į kitas 
ūkines sąjungas, nors jos draus 
tų naudotis dabartinėmis pir
menybėmis bendrijos kraštų 
rinkose. Bendrijos nariai nu
mano. kad jie gali atsidurti už 
durų Anglijai įsijungus Ūkinėn 
Europos bendrijon.

Londoniečiai, stebėdami nu
skurdusių azijiečių, afrikiečių 
eisenas gatvėse ir bendrijos at
stovų iškilmingą pagerbimą, tu
ri progą tarti: nuskurdusi An
glija tebegyvena praeities di
dybe.

intakas, kuris įteka į jo rytinę įlanką, yra Indrajos upė, 
kuri išteka iš Indrajos (Vozgelių) ežero. Turi 16,7 klm. 
ilgio, o su aukštupiu, įskaitant Vaikėso ežerėlį, apie 
33,3 klm. Vandens kritimas nuo Indrajos ežero iki Paš
čio 39 metrai, vidutiniškai 2,6 metrai kilometrui. Ji te
ka pro Viko ir Šniutės ežerus.

Paindro kaimo laukuose visai prie Indrajos upės 
kranto yra raudono granito, keturkampio išvaizdos di
delis akmuo, vadinamas “Laumių Stalu”, kurio viršus 
yra lygus, bet trapus. Prie akmens, kaip pasakojama, iš 
visos apylinkės susirinkdavo laumės aptarti savo reika
lų ir ant jo virdavusios sau pietus. Taip pat prie to 
akmens vietos gyventojai praeitame šimt. švęsdavo pa
vasario darbų užbaigimo šventę. Ji įvykdavo per Sekmi
nes. Ją švęsdavo linksmai prie alučio ir gerų užkandžių. 
Alučio bačkelę visuomet pastatydavo ant to akmens.

Toliau Šventoji, palikusi Paščio ežerą, ištekėdama 
iš jo vakarinės įlankos, vingiuodama teka pro Užpalius, 
Anykščius, Kovarską, Ukmergę ir prie Jonavos įteka 
į Nerį.

Sartų ežeras iš visų pusių yra apsuptas įvairaus dy
džio ežerais. Tiek tarpusavy, tiek ir su Sartų ežeru jun
giasi upeliais. Vienas iš didžiausių ežerų, kuris jungia
si su Sartų ežeru, yra Zaduojos ežeras. Jis yra šiauri
nėje Sartų ežero pusėje netoli Gipėnų kaimo. Jo plotas 
167 ha, ilgis 3 klm. ir plotis 0,5 klm. Nuo jūros pavir
šiaus pakilęs 102,8 metrų. Krantai aukšti ir vietomis a- 
paugę miškeliais. J jį įteka iš Viko ežerėlio per Čiauną 
upelis, o išteka 0,5 klm. ilgio Zadauja, kuri įteka į sta
tų ežerą, Zaduojos įlanką. Iš kitų ežerų, kurie išsiskiria 
savo forma, dar Duburaitis ir Duburis.

Duburaitis teturi tik 52 ha. Jis, kaip ir Sartų eže
ras, turi savotišką formą: iš šiaurės ir pietų pusės jj 
kerta du pusiasaliai, palikdami nedidelį sąsiaurį Nuo į

Šiandien pasimetimas, neviltis 
bei pesimizmas plaka ne vieną 
žmogų, kuriam materialistinė 
srovė įkalbėjo, kad krikščiony
bė jį nužmoginanti, kad Dievo 
paslaptis pražudanti. Užtat jis 
bijo prisiartinti prie Apreiški
mo, prie Kristaus, kuris apie 
save pasakė: Esu kelias, tiesa 
ir gyvenimas (Jon. 14,6). Žmo
gus užsidaro savo individualy
bėje ir tampa labai vienišas, ne
paisydamas savo esmės, kuri 
norėtų susijungti su Dievu.

Egzistencializmas, kaip ka
tastrofos filosofija, vaizdžiai pa 
tvirtina tą neapsakomą nusivy
limą vienišo ir pabėgėlio žmo
gaus. užsidariusio savo paties 
kenčiančioie individualybėje. Iš 
egzistencializmo galima tikėtis 
dviejų galimybių: pesimistinio 
irracionalizmo ir religinio vo
liuntarizmo.

Kas gi yra tas irracionaliz- 
mas ir voliuntarizmas? Irracio- 
nalizmas yra filosofijos kryptis, 
priešinga racionalizmui. Vienu 
atveju irracionalizmas reiškia
mas kaip pažinimo doktrina, lai
kanti instinktinę nuovoką, in
tuiciją ar jausminį pergyveni
mą pagrindiniu pažinimo šalti
niu, protui skirdama uždaviniu 
tik irracionaliu keliu laimėtosios 
patirties tolimesnį ligonį perdir 
bimą. Antru atveju irracionaliz
mas reiškiamas kaip metafizinė 
doktrina, kuri pasaulio pagrin
dą nelaiko esant racionalios pri
gimties. Gi voliuntarizmas yra 
kuriuo nors požiūriu teigimas 
valios pirmenybės prieš protą 
(intelektualizmo priešybė). Vo
liuntarizmas nėra senas termi
nas, bet plačiau įsigalėjo, tai
kant jį ne tik dabarties, bet ir 
ankstesnių amžių atitinkamoms 
filosofinėms doktrinoms. Vo
liuntarizmu remiasi ir pragma
tizmas bei vadinama gyvatos fi
losofija. Tam tikru voliuntariz
mo pavidalu tenka la’kyti ir da
barties egzistencializmą.

Argi filosofija pasilieka tik 
nevilties kelias, jei ji neranda 
sprendimų Dievuje. amžinybėje 
ir asmens nemirtingume? Pas
tarųjų metų faktai tuo reikalu 
aiškiai kalba. Filosofijai, vadi
namai Philosophia perennis 
(per amžius trunkančioji filoso
fija), nėra jokio pavojaus pa
skęsti pesimistiniame irraciona- 
lizme ir dar mažiau — religi
niame voliuntarizme, reaguo
jant į vienašališką intelektua
lizmą, nes, turėdama Dievą, sa
vo minties skliautinį raktą, ji 
yra sintezė to, kas yra sveika 
vienoje ir kitoje sistemoje: tai 
yra sintezė aiškaus pažinimo ir 
stiprios valios, kuri iš to išplau
kia.

jūros paviršiaus pakilęs 120 m. Į jį įteka nedidelis upe
lis iš Lėlio ežeriuko, o išteka iš jo pietvakarinio kran
to Duburaitis, įtekėdamas į Duburio ežerą.

Duburio ežeras yra vienintelis apskrity, kuris turi 
pusiau nuplauto žiedo pavidalo formą. Jo plotas 112 ha. 
Jame yra penkios salos. Viena iš salų turi 23 ha, vadi
nama Astravos vardu. Toje saloje buvo ūkis, priklausęs 
Gaidelių dvarui, esančiam prie Antalieptės. Vėliau tas 
ūkis atiteko to dvaro savininko nesantuokiniam sū
nui Šeikui, gyvenusiam Dūkšto valščiuje. Prie šio ūkio 
dar priklausė likusios salos ir 18 ha Krovelių pievos, 
esančios prie ežero.

Nuo jūros paviršiaus Duburio ežeras yra pakilęs 119 
metrų. J jį įteka Duburaitis ir apie 600 metrų ilgumo 
Kiaulinio upelis, kuris išteka iš Jatkuniškio ežerėlio. 
Tai nedidelis, vos tik 14 ha, ežerėlis, bet labai gilus. 
Jo gylį išmatavo 1935 m. V. D. universitetas. Vieno
je vietoje jis turi net 32,2 metro gylio.

Iš Duburio ežero išteka Duburė. Ji teka į Antaza
vės (Zalvos) ežerą. 1932 m. ant Duburės Bieliūnų kai
mo lauke buvo pastatytas malūnas su vilnų karšykla 
ir elektrine, kurią vėliau nupirko, kad nevarytų konku
rencijos Marimonto malūnui, Antazavės dvaro savinin
kas. 1943 m. rusų desantininkai tą užtvanką susprogdi
no.

Duburė, kaip minėjau, įteka į Antazavės ežerą. Tai 
nedidelis, 46,6 ha ploto ežeriukas. Jis yra į pietus nuo 
Antazavės bažnytkaimio. Nuo jūros paviršiaus yra pa
kilęs 118 metrų. Iš jo šiaurinio krašto išteka Zalvė. 
Ji teka šiaurės vakarų kryptimi, įtekėdama į nedidelį 
22 ha plotą, turintį gana žuvingą Zalvės ežeriuką. To
liau ji, palikusi Zalvės ežeriuką, įteka į Sartų ežerą. Į 
Zalvės upelį dar įteka Kumpuolė, kuri išteka iš Kum- 
puolio ežero, esančio jau Rokiškio apskrityje.

.(Bus daugiau}

Popiežius Pijus XII Tarptau
tinio filosofų kongreso, vykusio 
1946 metų lapkričio 15—20 d. 

i Romoje, dalyviams pasakė kal- 
’bą, pareikšdamas susirūpinimą 
dėl egzistencializmo, tos “nelai
mės filosofijos”, kur visko cent
re stovi žmogus, suvienišėjęs, 
apleistas, tarsi Dievo ir žmonių 
atstumtas ir nurodė į krikščio
niškąją filosofiją — philosophia 
perennis — bei jos kelius, iš
vedančius suvienišėjusį šiuolai
kinį žmogų iš tamsaus buities
akligatvio į D.'evą.

“Philosophia perennis — pa
sakė Pijus XII — negresia pa
vojus paskęsti pesimistiniame 
irracionalizme arba religiniame 
voliuntarizme, kaip reakcijai 
prieš vienšališką intelektualiz
mą. Jinai negali būti nei viena, 
nei antra; negali būti nei vien
šališkas voliuntarizmas, nei 
vienšališkas intelektualizmas, 
nes Dievas jai yra mąstymo pa
grindu, tai yra vienybė aiškaus 
pažinimo ir tvirtos valios, iš
plaukiančios iš pažinimo”.

Tiems, kurie priešiškai nusi
teikę krikščionybei, taikliai pa
stebi anglų amerikiečių rašyto
jas T. S. Eliot, pabrėždamas, 
kad gali pavienis europietis 
krikščioniškąjį tikėjimą laikyti 
neteisingu, o tačiau nepaisant 
to, visa tai, ką jis pats saiko, 
mąsto ar veikia, kyla iš krikš
čioniškosios kultūros palikimo... 
Aš laikau neįmanomu dalyku, 
kad. visiškai žuvus krikščioniš
kajam tekėjimui, europinė kul
tūra dar išsilaikytų. To įsitiki
nimo aš esu priėjęs ne dėl to, 
kad aš pats esu krikščionis, bet 
dėl to, kad aš esu įsigilinęs į 
modernųjį bendruomeninį gy
venimą. Krikščionybės galas 
būtų ir visos mūsų kultūros ga
las. Ir tektų tada mums pradė
ti iš naujo, nes gatavos kultū
ros negalima pasisavinti. Mums 
tada reiktų laukti, iki užauga 
žolė, kuri būtų maistas aviai, 
iš kurios vilnų mes galėtume 
pasiūti naują drabužį. Turėtų 
praeiti šimtai barbarybės metų. 
Mes naujos kultūros nesulauk
tume; nesulauktų jos nei mū
sų vaikai, nei vaikų vaikai; o 
jei mes jos ir sulauktum, tai 
mūsų tarpe nebūtų nei vieno, 
kuris ja džiaugtųsi.

K. Baras

PADĖJO LABDARINGOMS 
ORGANIZACIJOMS

Dienraščio Chicago Tribūne 
pernai suruošti arba jo remia
mi parengimai sutelkė $470,000, 
ikurie šiomis dienomis buvo iš
dalinti daugiau 100 įvairių lab
daringų organizacijų. Nuo 1928 
m. Chicago Tribūne labdarybei 
sutelkė $10,520,000.
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HELP WANTED — VYRAI

Tokios mados suknelę sukūrė kinie
tis madų kūrėjas Hong Konge.

KKAL ĖST ATE

PARDUODAMAS BIZNIO 
NA MAS
tavernos bizniui, šiame 

rajone ‘nėra kitų tavernų: tik šiai 
vietai yra duodamas "liąuor Ji- 
cense”. Užpakaly yra 4 kambarių 
butas, 2 maš. garažas.

1 $27,000.00

5007 So. Kolmar Avė. 
___ Telef. — 735-4955
Marąuette Parke — Uk blokas nuo 
parko — W butų kampinis ypatin
gai gerai prižiūrėtas geltonų plytų 
apartmentinis. Dideli, šviestis .kam
bariai. Naujas šildymas guzu. Nau
ji alumlnlal langai lr Stogas. Daug 
gerų modernizuotu priedu. Tie pa
tys savininkai per daug metų. Par
duos už geriausių pasiūlymų. 737- 
2046.

72 ir Talman. Mūr. aukšto. 2
butai — 5 ir 4 k. Garažas. $21,900.

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas lr 2 kamb. rūsy. Gazo šild. 
$13,600.

Mūr. 5 kamb. biingalow. Geram 
stdky. Garažas. Tif< $14,900.

70 Ir Talman. Mūr. 2 po 5 kamb. 
lr butas rūsy. Garažas. $29,900.

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

•4 kamb. mūr. namas. Modern. vir
tuvė, dalinai įrengtas rūsys. Pamaty- 
kit pravažiuodami — 4449 S- Rich- 
mond, šiandien. Apžiūrėti galima tik 
susitarus. $14,500. Arnold Realty, 
tel. 8)9-1456.

Mūr. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa
stogėje lr 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton , pko. bažnyčios. .

5 kamb. ir krautuvė. 69 lr Rookwell.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

3737 W. 43 St. — CL 4-2390 '■■■- .....................--------------------------
NAMU PIRKIMAS —

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Butų nuutnavinuuj — Income Taa. 

'Notariataa — Vertimai

Apdraudu Agentūra

BBLL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

REAL ESTATE
j| po 6 kamb. mūr. Modernios vo

lą, alum langai, šiluma gazu, 2 
uto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

3 no 51-4 kamb. lr 4 kamb. a.ngllS- 
atu rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
lllmoa gazu, alum. langai, kilimai. 
46.800. „6 butų naujas mūras. Karštu vand. 
dūmą gazu. alum. langai. Pajamų 
liū $1-0,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-ju aukštų mūras. Geros 
ujamos. Marąuette pke. $89,000.

10 butų po 3 luunb. mūr. Alum. 
ingai netoli mūsų Įstaigos. Tik
64'<mk-g. mūras. 2 pilnos vonios, Al
ima gazu. Garažas. Neitoll mūsų 1- 
talgos. $18.900.

NERIS REAL ESTATE
$924 South Westem Avonuo Tol. 471-0821

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

[etnber of M.L.S.
A LEE SATAS—REALTOR

Main Office 5727 W. Cermafk Rd„ Cicero, UL Tol. OL 6-2233 
tarime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
- kituose vakariniuose prlemiesdiaose. Prašome užnikti 1 ariau Įstaigų 
p išįįfankti U katalogo.

KKAL ESTATE 

Žingsnis į gerovę
liūtą rasturanas — lietuviai leng

vos sąlygos.
K kam h. mūras, 2 auto mūro garu. 

žas. Prie Maria High. Rimtas pasiū
lymas.

3 butu namas, modernios vonios, 
kabinetu vlrtuvBs. $20,000. 1 mokBtl
$6,000.

8 butu mūrus. Bevelk naujas. Rver- 
gToen rajone. Virš $14,000 nuomos. 
$87,000.

Didelis 3 butu. 10 metų mūras'tr 
mūro garažas. Apie 67 Ir California. 
$60,600.

IW aukšto. 16 meti, pajamų mū
ras. 2 ailto garažus Prie put parko. 
$26.700. Prlhns rimtų pasiūlymų.

3 butu mūras. Arti ofiso. 2 po 7 
Ir 4 kamb. butai. Garažas. $29.800.

Liuksus 7 kamb. mūras. Įrengta* 
beismentas. garažas. daug priedų 
Gera vieta. $30.000.

ftvaratflls, gražus 4A4 kamb. med 
Platus lotas. Arti mūsų. SIS.700.

VALGIS REAL ESTATE
2458 W 69th St. RE7-7200

DELUXE. brk. 4 flat with 4car 
brick gar. 50x185' lot, 3 bedroma, 
each apt. h. w. ht. .$38,000.
2 flat brick. 5 rms. on Ist fl., 5% 
rms. on 2nd aGs f.a. ht„ 2 car gar, 
$2,500 down.
H.E. HOPK1NS & SON AU 7-2460

STASYS SULA
c/o Shlriey Res’ Estate 

PafoidaJe, Calif. 93550
Namų tel. (213) 479-3615 (WestL-A.) 
Pirkit žemę Palmdale, kur didžiausias 
augimas tik prasideda — tiesiog Ift 
savininkų, akrais, ne Hkly-pais!

West licverjey —I vakarus nuo įves
tim — naujas 13 bulų ultra de luxe 
apartmentinis. 2 butai turi po 3 mie
gamuosius Ir 2 vonias. Didėlis kam
pinis sklypas. Gerai išplanuotas • ir 
tikrai gražiai atrodantis pastatas. 
Del su.ddėlnsių aplinkybių kontrOk- 
torlnl parduoda u/ lobai prieinamų 
kalnų. 737-2046.

40 akrų ūkis au trobeaiaia lr ma
šinerija Mičigane, 120 mylių nuo Chi
cagos. $14,000.

10 butų mūr. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskolų 6%. Kaina $88,000.

5 kamb. mūr. bungalow prie 71- 
oa Ir Riocktvell. Galima tuoj užimti. 
$17.900.

4 butų po A kamb. mūr. namas
Gage Pk. Nauja Šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas.
$46,000.

2 butai po 6 <6 kamb. lr 4 katnb.
angliškam rūsyj. 12 metų mūr. na 
mos Marąuette Pk. 8 auto gnr-ižae. 
$62.000.

2 gražūs sklypai po 60x150 pūdų 
Beverly Shores, Ind. $7,900.

LEONAS REAL ‘ESTATE
INCOME TAI — NOTAfUATAtl — 

MIURŠCUŠ
2735 W. 71at St. TeL 925-6015

REAL ESTATE -- INCOME TAX 
ORAUDIMO IR K t. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY
A. LAURAITIS 

4646 So. Aohland Avė,, LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose)

Sąžiningas patarnavimas

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi lr liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo 
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PŪBUC

4269 S, Maplevvood Av„ CL 4-7450

SKELBKITES “DRAUGE”.

2 po 6 kamb. 8 metų rūraa, karttu 
vand. šiluma ganu, Marąuette pke.
$42,000.

60 p. sklypas Marąuette t uite. Biz
niui lr apartmentams. Teiraukitės.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln- 
gas Įrengimais, balkonai Pajamų 
$26.000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės. „ „

Rooming house. Pajamų $56,000 
metams. Labai gerai ĮSnuotn. filaurl- 
n»je miesto dalyje. TeiraukltAs. » •

6 kamb. mūr. “BuUt-loa'’ kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Morą. pke. $20,600. w

ią aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. * 
įėjimai. Atskiri šildymai 2 auto ga
ražas. $7 lr Oakley Ul»,500

OLAS SI F I E D GUIDE
MISCELLANEOUS

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
Pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas -J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 K 
Broadw»y, So. Boston, Maso. Tel. 
AN 8-4)489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis " Draugas”.

iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAMŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

D *R A C G A S 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. 
tllllllllllNIIIIIUlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PROGOS — OPPORT U N ITI ES

Parduodama kepykla lr kavinė. Ge
čai einąs biznis. Savininkas nori kei

ktis į Vakarus. Susitarimui skambinkite 
i iki 12 vai. dieną tel. 815-485^8686.
1 _____

» •
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išmotu, kambarys vyruisu atski
ru , įėjimu, yirtuve, šaldytuvu ir ki-
Įgfe.

s IbNUOM. 2 kamb. butas 
moteriai.

Tel, .WA 5-7428

HELP VVANTED — MOTERYS

S E C« E T A R Y -
NO SHORTHAND

| Gr<wing company, near S. W. side,
■ reąuires Secretary wltli general of- 
1 rice skills. Excellent working con- 

dittotns and aalary.
PINES TRAILER CORP.

2555 S. Blue Island Avė. 254-5533 
Please ask lor Mr. ^“" - ------Phillip Flnes

$100.00

GIRL FRIDAY
Speedy tncrease for gal who is adept, 
at hand-ltng in-comlng phone calls 

and do light typing..
Don’t Delay — Apply Today.

Taendler Business Eųuipment
803 N. Wabash — or phone 726.14B6

WANTED TYPIST
Will teach dictaphone also. Free 
insurance, hospitalization, profit 
sharing and other benefits.

PLIBRICO COMPANY 
Tel. 549 - 7014
Ask for Mr. Matzer.

Director of Nursing
Challenging position in fully ac
credited expamiding non-profit general 
hospital, aąd nursing school. 232 
beds increaslng to 350 beds. School 
presently has 110 studen ts. Masters 
degree necessary plūs exp. Excel- 
lent salary and liberal fringe benefits.

Write or call (eollect), 
Personnel Director,

4AMARITAN HOSPITAL

Troy, New York 12180

ACCOUNTANTS
Unusual and uniąue opportunities aret immediately available with the Bucyrus-Erie 
Co.. a multv-plant heavy eąuipment manufacturer headąuartered in South Milwaukee, 
and oriented towards an expansion and acąuisftion program.

We are seeking individuals who are interested in demonstrating accomplishments 
through their work effort to effect growth in their earnings and position.
Career oppoirtunities in corporate and plant accounting and Controls.

Applicants mušt be degreed with an accounting major. Will consider graduates or 
applicants about to graduate.

Eiccetllent opportunities for future growth vvith an established company. Salary com- 
mensurate with background and ability. Outstanding fringe benefits. Please contaet:

BUCYRUS-ERIE COMPANY
1100 Milvvaukee Avenue, South Milvvaukee, Wisconsin 

Tol. — 414 - 762 - 0900, oxt. 291

HELP VVANTED — MOTERYS

LITE ASSEMBLY 
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tel. 439-5510

HELPJVANTED — VYRAI

Reikalingi

HORIZONTAL 
BORING MILL 
OPERATORS

Pradėti dirbti tuoj pat. 
Geriausias atlyginimas.

65 vai. darbo savaitė 
Dieninės ir naktinės pamainos. 

Visi bendrovės priedai.

PRODUCTION TOOL CORP. 

1229 E. 741h Street

Tel. 288-4400

HELP W4NTE1> VYRAI

ELECTRICAL — MAINTENANCE
Opportunity for man to work 4 P.M. to midnight in paper Conver- 
ting Plant. Starting • rate $3.74 per hour. Mušt be ąualified'to per- 
form Electrical, Instrument and Meehanical Maintenance Work.

— N Ine Paid Holidays —- Paid Vacations
— Paid Life & Hosp. Plan — Paid»Pension

Apply or Call

H. P. SMITH PAPER COMPANY
Subsidiary of Phillips Petroleum Co.

5001 VV. oeth Street, Chicago, Illinois 60638 TeL 767-8000

Microbiologist

MICROBIOLOGIST
Leading manufacturer of diagnostic reagents 

and culture media is seeking an individual, in
terested in applied microbiology and serology. 
College degree in microbiology is reąuired. Ex- 
perienced in syphilis serology preferred.

Responsibilities will involve research and de
velopment of serological reagents for the diag- 
nosis of syphilis. Excellent salary and benefit 

program. I

VVrite 0r Call

> J. V. Humevich, Director — Personnel

DIFCO LABORATORIES, INC.
920 Henry St., Detroit, Michigan 48201 

Phone (313) 961-8442

HELP WANTED — VYRAI

GRINDERS - CEKTERLESS
Experienced infeed or thrufeed 

Ali benefits. Top vvorking conditions.

Active Grinding & Mfg. Co.
221 W. Hubbard Street

2 YOUNG MEN
One for citble fobrioating, one 

for misceUsuieous duties.

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Ilk Grove Village, III. 
Tel. 439 - 5510

PUNCH PRESS 
SĖT UP MAN

5 YEARS EXP,ERIENCE 
FOR AUTOMATIC 

MACHINES

Day Shift 
Many Co. Benefits

“A Good Place to Work”

GUARDIAN 
ELECTRIC MFG. CO. 

1550 W. Carrol, CH 3-1100

FULL TIME

MACHINIST
Mušt be experienced, top pay and 

fringe benefits, overtime.

LILFORD TOOL VVORKS 
3636 S. Ashland — Tel- 523-3246

GENERAL FACTORY
Packaging, Shipping and Assist Fore- 
man for light manufacturer. $2.50 to 
start. Good future. Age or llmited 
education na factor. ____

CONSTRUCTION RESEARCH 
CORP.

415 W. Superior St, 775-3800

MAN VVANTED TO VVORK IN 
GENERATOR SHOP

Retbuilding generators, starters, etc', 
Good starting wage. Apply in person.

MID TOVVN IGNITION 
4909 So. Pulaski See Erv.

EMPLOYMENT
OPPORTY

Foundry Workers 
$2.57 — No Experience 

Machine • Operatore
No Ejiperience

ENGINEER —
P0WER PlftNT

(Third Class License)

Write — Gali ot Wire

DRAPER
DIVISION
North 'American 

Rockvvell Corporation

HOPEDALE, MASS.
An Eąual opportunity employer

Remkit tuoe bizniertua, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP W A N T E D — V Y R A 1

TERRIFIC OPENINGS 

IN HOUSTON, TEXAS, FOR

t N G I N E E /R 5
CHEMICAL - PETROLEUM 

ELECTRICAL - MECHANICAL 
& GEOLOGICAL ENGINEERS 

ALSO

FOREIGN ASSIGNMENT 
FOR

MUD ENGINEERS
Prefer men with Mud Engineering experience. Wlll consider thoee 
having good general oil field knoivledge including drllUag rig.-opera- 
tions.

College backsgroand of Gėology or Gheffilstry desirable.' First pre- 
ference given single men, būt married applicants Will be considered. 
Excellent training wlth full salary plūs ezpence alloMtance.

Apply In Person Or Send Resume in GonKdenee To:

MR. K. D. REED

DRESSER INDUSTRIES, INC.
P. 0. BOX 6504 

HOUSTON, TEKĄS 77005
. An. Eąual Opportunity Employer

HELP W A N T E D-----M O T'E"« ’Y’B

IMMEDIATE OPENINGS IN MOSI 
GLINICAL SERVICES AT A MAJOR 

UNIVERSITY HOSPITAL 

FOR

Registered Nurses
Diplomą or Associate 

Degree....................................... $0712
Baccalaureate Degree ............ $7116

(Higher scales wlth 
experience)

DIFFERENTIALS
Ratating shifts $75 monthly
Evening cf nights $40 monthly
Three weeks paid annual vacation

HELP IV jflfilį  VYBAI

NORTH AMERICAN CAR 
CORPORATION

6700 VV. 103rd Street 
Chicago, Ridge, Dlinois 

Reikalingi

LABORERS — PAINTERS 
CARPEHTERS

STEEL MEN — WEL0ERS
Atlyginimo skalė $2.88 iki $3.32y2 
j vai. plius “incentive’'. Taip pat 
priedai.

An equal opportnnitv ctfRDiloyor

IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHtIUIIUMilMII

LATHE HAND
Some experience. Steady full time 
job. 45 hour week. Good irorking 
conditions. Paid holidays, vaca
tions and hospitalization insurance. 
No Saturdays or Sundays. Good 
starting rate.

-ARTHUR HARRIS &M 

210 N. Aberdeen St.

M0 6*6832
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiii

T R A I N E E
Young man with meehanical aptitude 

look ing for opportunity to begln career 
in new art of spring making. Highly 
spetoialized preoision spring manufac
turer.
W111 train ąualified person for rapidiy 
expanding ’ business. , .
Good pay, p r o f i t ^ahariųg, «wny 
company benefits.

MR. VON
Location Far North Side
PHONE,338-Om

VVANTED
PHONE SĄLESMAN

With Experience. Top Commission 
5 Day VVeek.

TEL. - 726-6920

ij

i
t

ų
*
t

Licensed 
Practical Nurses *

Graduates of Approved .»
Programs $4«00-$4800

DIFFERENTIALS ,
Rotating shifts $75 monthly
Evening nights $25 meathly
Two weeks paid annual vacation

•n

PLŪS

• Free Tuitlon to six Credit Hours per semester.
• Ten paid Annual Holidays.
• Liberal Siek Leave Policy.
• Moving Allowances (RNs Only).
• Eąual Opportunity Employer.

Call Collect: 606-233-5000, Eit. 5908 

or mite:

Mrs. DOROTHEA KRIEGER. Nursing Services 
Room H 110, University Hospital

ALBERT B. CHANDLER MEDICAL (NHITBR 

Lexfogton, Kentucky 40506
UNIVERSITY OF KENTUCKY .

J
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New Haven, Conn.

L.M.K. Federacijos klubas, 
paskutiniame savo susirinkime 
buvo nutaręs pasikviesti paskai
tai dail. V. Jonyną, bet susidė
jus nenumatytom aplinkybėm 
paskaita neįvyko. L.M.K. Fe
deracijos suvažiavime Ne.w 
Yorke lapkričio 30 ir gruodžio 
3 dienomis, vietos klubą atsto
vavo dail. L. židonytė — klu
bo pirm. ir dr. G. Vebrienė -— 
sekr. Lietuvių moterų dailės 
parodoj, suvažiavimo metu. ir 
gi dail. L. Židonytė dalyvavo 
išstatydama savo keturius kū
rinius.

A.L.R.K. moterų s-gos 33 kp. 
sūsirinkime, lapkričio 3 d. su
sirinko 19 narių ir viena vieš
nia. Padarytas pranešimas iŠ 
apskrities 88-to suvažiavimo, 
^trvažiavimas, kuopos atstovių 
įvertintas teigiamai. Apsvars
čius suvažiavime iškeltus suma
nymu: remti Lietuvos Tylinčią 
Bažnyčią, ir įstoti nariu į Lietu 
vių fondą, nutarta kiekvieną su
sirinkimą ir kada patogu, kiek
viena rtarė deda savo “įnąšą” į 
tam reikalui esantį fondą, glo
bojamą T. Strimaitienės iki su
sidarys reikiama suma kuopai 
įstoti fondan pilnu nariu. Šia
me susirinkime sudėta apie 20 
dol.. Per Kūčias, gruodžio 14 d. 
vieton dovanų viena kitai, skirti 
auką Tylinčios Bažnyčios para
mai. Susirinkimas praėjo sklan
džiai pagal pirm. M. Jokubaitės, 
paruoštą turtingą dienotvarkę. 
Po susirinkimo A. Jonynienė 
nares pavaišino puikia vakarie
nė.

Moksleiviai ateitininkai — y- 
patingai veiklūs. Kuopa mažu
tė, vadovaujama G. Merkevičių 
tės — pirm. V. Vėbraitė — 
sekr. ir D. Jonynaitė — ižd. 
Lanko apylinkių kuopas, patys 
susirenka kas trečias sekma
dienis. Neseniai savo susirinki
me diskutavo jaunuolio laišką 
Ninai Gailiūnienei “Laiškuose 
Lietuviams”. Gruodžio 8 d. su
ruošė jaunimui studijų dieną 
parapijos salėje ir tą pat dieną 
pašventino vėliavą pasivadinda
mi Vytauto Valaičio kuopa. Stu 
dijų savaitėj Dainavoj, gruodžio

I paskutinėmis dienomis dalyva- 
'vo G. Mėrkevičiūtė ir A. Ryge- 
lis.

fr » >■ Į it \ ' . f
Lietuviškus mokyklos jauni

mui paskaitas skaitė A. Rama
nauskas — lietuviška, mokyklą 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, ru- 

įsu priespaudos, laikais, J. Ry- 
f gelis —- Lietuviai partizanai au
ti rojo pasaulinio karo mėtų, Jo- 
4 nas K. Karys — Lietuvių pinigai 
senovės ’r Nepriklausomos Lie
tuvos laikais, dr. V. Mantautąs
— Lietuvos socialinė struktūra, 
Livi ja Bražėnaitė-Garsiene Jau
nimo organizacinė veikla ir dai
li n i >kė Ju. Židonytė apie lietu
vių, įr bendrai meną, pailiustruo 
dama įvairios technikos paveik 
siais ir skaidrėmis. Jaunimas 
parašo savo įspūdžius iš paskai
tų. J. Karys, už geriausią ra
šinį iš jo paskaitos paskyrė pre
miją — Nepriklausomos taėtu-

t vos Pinigai — knygą sU auto
grafu Vaivai Vėbraitei. Lapkri
čio 23 d. mokykloje buvo pami
nėta kariuomenės šventė. Rug
sėjo mėnesyje tilpusi Liudos 
Gudelienės apysaka Netikėti sve 
čiai New Haverio mokyklos pri
pažinta geriausia, Balsavo visi
— dideli ir . jauna. Lietuviukam 
vaikų darželiui veikiančiam prie 
mokyklos gauta $100 parima iš 
'švietimo valdybos.

Klebono kun. A. Zanavičiaus 
pastangomis, iš Hartfordo die
cezijos gautas leidimas vyskupi
jai surinktus rubus ir kt. Pa- 

’ dėkos dienos proga, pasiųsti 
Balfui. Lietuvių bendr. parūpi
nus sunkvežimį, siunta prista
tyta Balfui New Yorke.

L.R.K.F. ruoštose KūčiOse 
daug kas negalėjo dalyvauti dėl 
tuo metu siautulio Hong KOng 
gripo, bet susirinkusieji labai 
maloniai praleido vakarą. Vieš
nios dr. G, Vebrienė ir dail. L.

I Židonytė pasakė ilgesnes svei- 
l'kipimo kalbas. Vieton dovanų 
' suaukotą Lietuvos Kenčiančiai 
Bažnyčiai $30.

1 Kalėdų vidurnakčio šv. Mi- 
’ šiose Šv. Kazimiero parapijos 
I bažnyčioje giedojo mišrus ėho- 
[ras Br. Budriūno mišias ir ki
tas lietuviškas Kalėdų giesmes. 
Žmonių prisirinko daug.

Albina Lipčienė

A. a. Mykolas ir Elena Marcinkąi, naujojo vyskupo tėvai

VYSK. P. MARCINKAUS MOTINA

Įspūdžiai iš konsekracijos ir privačios audiencijos 
pas popiežių Paulių VI 

JUOZAS PRUNSKIS

LAŠAS JŪROJE
Naujus metus pradedant krei 

ptinas dėmesys ne tik į vieti
nius reikalus, bet ir į tai, kas 
padaryta ar daroma kenčian
čiam lietuviui padėti. Ar mūsų 
gražūs žodžiai, iškilmingi mi
nėjimai buvo pagrįsti veiks
mais. Balfo centras praneša: 
“1967 — 1968 biudžetiniais me
tais buvo surinkta 116,907.98 
dol. pinigais ir už 31,315 dol. 
gėrybėmis. Šelpiant lietuvius vi
suose kraštuose, per tą laiką 
išleista pinigais, rūbais, vais
tais ir kitomis gėrybėmis 104, 
737.92 dol. Per tą laiką pasiųs
ta 926 pavieniai siuntiniai: į 
Liėtuvą ir Sibirą 374, į Lenkiją 
492, į Vokieti ją 36, į kitus kraš 
tus 24”. 900 siuntinių tiems tūk 
stančiams lietuvių, kurie šiapus 
geležinės uždangos neturi gi
minių ir iš kitur negauna jo-

Jaunasis talkininkas

kios paramos, yra tarsi lašas 
jūroje. Bet, liaudies posakis sa- 

*ko: “Lašas po lašo if akmenį 
'pratašo”. Tad ir kyla klausi
mas, ar viską padarėme, daro
me, kad tas lašas nesustotų la
šėjęs. , ,

Kaip žinome, Balfas yra pa
jėgus patenkinti tiktai dalį pra
šymų, t. y. tiek, kiek mes pa
tys Balfui aukojame. Nedaug 
yra tokių šeimų, kurie netu
rėtų savo balfuko, bet vis dėl 
to, daugelis siunčia savo arti
miesiems siuntinius ir po keletą 
dolerių aukoja ir nežinomajam 
sušelpti per Bendrąjį Amerikos 
Lietuvių Šalpos fondą — Balfą. 
Kas tokie geraširdžiai, susipra
tę lietuviai, spauda jąu prade
da skelbti pavardes. Daug kur 
veikia Balfo skyriai, įgalioti
niai, bet yra daug vietovių, kur 
nėra Balfo skyriaus ir niekas 
iš ten Balfui aukų neatsiun
čia. Dėl šios priežasties gal kiek 
yra kaltas ir pats Balfo centras, 

’direktoriai, bet daugiausiai ap
sileidimu pasižymi tos apylinkės 
lietuviai, kur neveikia broliškos 
šalpos sambūris — Balfas, o 
kad jisai veiktų, reikia tiktai 
geros valios bent iš trijų asme- 
'jių. Šiais Balfo jubiliejiniais me 
tais, švenčiant 25 metų sukak
tį, padarykime tai, kad neliktų 
nei vienos, kad ir mažiausios 
vietovės, kur neklestėtų Bal
fas. Ne tiek svarbu yra auko
ti po daug, kaip reikšminga y- 
ra, kad visos lietuvių apylin
kės, kiekvienas lietuvis prisi
dėtų prie bendros Šalpos. Nes 
nėra nieko kilnesnio kaįp pa
dėti varge esančiam. K. Brž.

Kai nuvažiuoju į Romą, visur 
nuveža, kur tik noriu. Kai tė
vas buvo gyvas, šu juo mus 
atostogų išveždavo. Vis Sako —- 
mama nesirūpink, tik sakyk, ko 
reikia, padarysiu.

—- Ką mėgsta daryti atosto
gų jiarvažlavęs?

’ — Jis net kunigu ir prelatu
būdamas mėgsta man padėti. 
Tai indus suplauna, tai žemę 
paruošęs kiemą žole užsėja. Kas 
.antradienį sueina su savo kla
sės draugais, golfą palošia. Bet 
beveik niekada neparvažiuoja 
pilnam poilsiui. Vis atvyksta 
dar su kokiais reikalais. Su 
valgymu jam nėra vargo. Ką 
paduodi, tą valgo. Mėgsta lie
tuviškus valgius: kugelį, deš
ras. Kelionėse su popiežium ir 
šiaip visokių valgių paduoda, 
bet jam viskas į sveikatą išei
na. Ruošėsi važiuoti į Lenki
ją, bet negavo leidimo. Bet da
bar sakė, kad gali tekti nuva
žiuoti, net. ir už geležinės už
dangos. Ne kartą kalbėjo, kad 
ruošiasi rašyti knygą, bet lai
ko nėra. Man būnant Italijoje 
jis pasakojo, kad, kai Romoje 
gyvena niekad nėra 7 vai. iš
miegojęs. Kai pernai buvau Ro
moj, kartais iš darbo sugrįžda
vo 9 vai. 30 min. vakare. Kitą 
kartą mes pasiruošiame kur iš
važiuoti. Paskambina telefonas 
iš Vatikano ir reikia viską nu
traukti.

— Iš kur Jūs esate įkilusi iš 
Lietuvos?

— Esu krikštyta Betygaloje. 
Tėvai gyveno Šilininkuose, ne
toli Girkalnio. Mano tėvai že
mės neturėjo. Nuomodavo. Kai 
mano tėvas mirė, gyvenome Pa- 
mitavy, Girkalnio par., pas te- 
’tą. Tėvui mirus mano sesuo ir

-- TT

Benedikta Kuizinas
Gyvčno 4614 S. VVOod St.
Mlro sausio 17 d„ 1969, su.

laukus 82 m. amžiaus.
Qlrtt3 Tjiet.uvoje.
Amerikoje įgyveno 6S m. 
Pasilik o' diaollAme nuliūdime

ęlrotnS Helen Gedvilienė su 
Setrtia, draugi AIlee ITžemaek 
ir kiti draugai ir pažįstami.

Priklausė Garsaus Vardo
Lietuvaičiu dr-jai.

Kūnas Kils pašarvotas Seg-
tttd,, 7 vai. vak. John P. Bu
drikio koplyčioje, 4605 S. Her. 
m Ho sro Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad.,
EiaUuld 20 d., IS koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurio) e Įvyks gedulingos pa- 
ipaljios už velionės sielą. Po 
pamaldi; bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines. NuoSirdžiai 
'kviečiame visus: gimines, drau
gus Ir pffžjatamtis dalyvauti 
Siose laidotuvėse

Nuilfid?: Giminės.
į I-aidotuviu direktorius John

F. Eudeikis. Tol. YA 7.1741.

Imamai, kur dabar našlė -Mar
cinkienė gyvena, mediniai, bet 
viduje jaukiai įrengti. Virtuvė
je kabo iš Vokietijos sūnaus at
vežtas kryžius. Salone — Ro
mos vaizdai; gyvos gėlės, nuo
traukos popiežių Jono XXIII ir 
Pauliaus VI su vysk. Marcin
kum ir mamyte. Popiežius Pau
lius VI savo ranka po nuotrau
ka užrašęs dedikaciją: “Mūsų 
mylimam sūnui prel. P. Marcin
kui ir jo mylimai motinai spe
cialus palaiminimas. Paulius 
Vi”. Ant televizijos Dievo Mo
tina, apsupta meiliškų Hummel 
statulų. Netoliese eskimų sta
tulėlės, vis atvežtos sūnaus. O 
staliukas salone net iš Bolivi
jos su kaktusų siluetais ir pie
tiečių vaizdais.

1 — Jis visuomet turi ką nors
atvežti, jei kur važiuoja, — sa
ko mamytė.

Vysk. Marcinkaus mamytė lie 
tuviško nusiteikimo. Ji yra ir 
"Marijonų bendradarbių narė.

— Tai kaip mainytės širdis 
jaučia, ar mūsų nau jasis vys-

brolis išvyko į Ameriką, pan
kui juos 1911 m. ir aš atvy
kau. Gavau darbą Chicagos 
skerdyklose, o paskiau perėjau 
dirbti siuvyklom

Mano vyras Lietuvoje gy
veno kaimynystėje. Chicagoje 
vėl susidraugavę susituokėme 
1915 m. Jau 46 m. kai dabar 
gyvenu tuose pačiuose namuo
se.

IU
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kūpąs taps kardinolu?
' — Aš niekada Dievo nepra
šiau, kad jis taptų vyskupu ar 
kardinolu. Aš tik prašau, kad

jis būtų geras kunigas, o dabar 
prašau, kad būtų geras vysku
pas.

(Pabaiga)

A, -J- A.
Aviac. karo lakūltui majorai

JUOZUI VAIČIUI
iškeliavus į amžiną poilsį, veliones našle Gail. Se
selę MANCELĘ, sūnų arch. KĘSTUTĮ su šeima bė? 
visus gimines širdingai Užjaučia ir liūdi

Liet. Gail. Seserų S-ga Chicagoje

Lucy Winchester pakviesta į Bal
tuosius rūmus sekretore visuome
niniams reikalams.

A.-f-A. ANTANUI RAGAUSKUI mirus, 
jo žmoną SOFIJA RAGAUSKIENĘ, dukterį ALDONA, 
jos vyrą dr. BRONIŲ BEINORIŲ, dukterį IRENA RU
SIENĘ, sūnų dr. LEONIDĄ RAGį it jų šeimas giliai 
užjaučiame irkartu liūdime.

Elena ir Česlovas Rukuižos 
Sofija ir Antanas Rukuižos

A. -i“ A.
JUOZUI VAIČIUI mirus,

tetų MARGELE VAIČIENE ū io« sūnų KĘSTUTI su 
šeima ir kitus gimines giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Lele ir Liudijus Pieniai

Mūsų mielam prieteliui

A. f A. ANTANUI RAGAUSKUI mirus, 
jo žmonai SOFIJAI, sūnui dr. LEONIDUI RAGUI, duk
roms ALDONAI BEINORIENEI ir IRENAI RASIENEI 
bei jų šeimoms reiškia nuoširdžią užuojautą

Vanda ir Peris Kaunai
Zita

ia ir r( 
ir Alfa Gražiai

L.*t~ JĄ. < {4 ■ ' .-**■* .! h? -i

A. + A.
ANTANUI RAGAUSKUI minis,

)O žmonai SOFIJAI RAGAUSKIENEI, dukroms ALDO

NAI BEINORIENEI ir IRENAI RASIENEI, sūnui dr. 

LEONIDUI RAGUI su Šeimomis nuoširdžiai užjaučia

me ir kartu liūdime.

Andrius ir Eleonora Mažeikai 
Valentina ir Pranas Mažeikai 
Janina ir Rimas Vienužiai

GUŽAUSKV BEVERLY HILU GĖLIMYČH
GeriauMoa gėlė* dėl vestuvių, banketų. laidotuvta 

lr kitų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chicago, IU. 
Telef. PBoapect 8-4)883 — PBoapect 8*4)884

A. -J- A.
ANTANUI RAGAUSKUI

mirus, žmoną SOFIJĄ RAGAUSKIENE, dukteris AL
DONA BEINORIENE ir IRENA RASIENE, sūnų dr. LE
ONIDĄ RAGA ir jų šeimas užjaučiame ir kartu liūdi-

-i--''. ‘ x , l-k M- -
Kazys ir Valerija Seibonai 
Ženonas ir Vanda Petkai 
Gediminas ir Birute Podžiai 4

A. -f A;

JUOZUI VAlčIOl mirus, 
jo Žmoną MflBCELę, sūnų KĘSTUTĮ su šeima ir ki

tus gimines, skausmo valandoje giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime.

Justini fr Stasys šihaižiai

Nepamirštamai draugei

A. + A.
MARIJAI BANAITIENEI mirus,

dukrą RAMUTĘ ir sūnų SIGITA su šeimomis širdiii- 
gai užjaučia ir kartu liūdi

Monika Ignatavičienė-lgnas

A. A.
ANTANUI RAGAUSKUI mirus, 

jo sūnui LEONIDUI su šeima reiškiame gilią užuo

jautą.

Romualdas ir MIlda 

Povilaičiai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiėms, kad 1969 rii. 
sausio 10 d., Orlando, Florida; mirė

A. + A.
ANTANAS MIKALAUSKAS

Gimė Lietuvoje 1889 mr. rugpiūčio 21 d.

Paliko dideliame nuliūdime dvi dukterys Mfs. Evelyn Fuitt, New 
York, New York, ir Mrs. Rita Connelly of Dobbs Ferry, New York, ir 
keturi anūkai Trys seserys, Ona Brazauskienė, Gary, Indiana, Mag
dalena Wasko Lawton, Michigan, ir Agota Rimkienė, Lietuvoje, ir 
jų šelmės.

Gedulingos pamaldos jvyko 19« 
■idųe, Mattawo

______ T , m. sausįo 14 (L 12, valandą
St John Bbščb bažnyčioje' Mattawon, Michigan, ir buvo palaidotas 
Šv. Marijos kapinėse, Paw Paw, Michigan.

PADĖKA
A. + A.

MOLLIE BARCH
Mūsų mylima motina mirė 1969 m. sausio mėn. 7 d. įr buvo 

palaidota sausio mėn. 11d. Sv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje,
Mes norime padėkoti visiems, kurie. suteikė jai paskutinį pa

tarnavimų ir palydėjo j amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams; kun. kleb. Kiš- 

kūnui, kun. Makarui ir kun. Baltintai, kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jOs sielą. Dėkojame kun. Šaltiniui, kuris palydėjo ve
lionę į kapines. .

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos siė- 
lą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velonei gėlių bei pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame kun. A. Valančiui ir kun. F. Kelpšų! už maldas kop
lyčioje. Dėkojame vargonininkui Gaubtai. Dėkojame G. Giedraitie
nei už giesmes koplyčioje ir bažnyčioje.

Dėkojame grabnešiams ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems, 
kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui P. J. Ridikui už malonų patar
navimą. 4 Į

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
SOmu Donald Bajch h- duktė Palmyra Zwier su šė&hoNMĮ.
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X Lietuvių istorijos draugi
jos visuotinis narių susirinkimas 
įvyks sausio 26 d. 3 vai. p. p. A. 
Rūgytės bute, 6547 So. Wash- 
tenaw Avė. Iš Clevelando atvy
kęs prof. J. Jakštas skaitys pa
skaitą apie Liublino uniją. Vi
si LID nariai kviečiami daly
vauti.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų centras šaukia savo mė
nesinį susirinkimą šį sė’.tmadie- 
nį, sausio 19 d., 2 vai. p. p. vie
nuolyno auditorijoje, 2601 W. 
Marąuette Rd. Centro pirm. ir 
valdyba kviečia nares dalyvau
ti ir pasitarti rėmėjų parengi
mo reikalu, kuris įvyks vasa
rio 23 d. To parengimo pirmi
ninkė yra Elena Pavilionis.

x Ona Makaveckas, Chica
go, UI., ilgametė mūsų dienraš
čio skaitytoja bei rėmėja, bu
vo atvykusi į dienraščio admi
nistraciją. Pratęsdama prenu-

x Jonas Griškėnas, mirusio 
(kario kapt. Albino Griškėno 
sūnus, atlikęs vienų metų kari
nę prievolę Vietname, grįžo na
mo. Dabar ilsisi pas maną Chi
cagoje.

X Kun. Titas Narbutas, 
Dayton, Ohio, žinomas spaudos 
darbuotojas, mums raišo: “Te
būna Jums Kalėdos šventos ir 
smagios”. Šia proga prisiuntė 
ir 5 dol. auką. Dėkojame.

X šios dienos kultūrinio prie
do 3 psl., paraše po Alginanto 
Mackaus nuotrauka įsivėlė ko
rektūros Iklaida: turėtų būti ne 
“Vytauto Mačernio mirties 25 
metų sukaktuviniame minėji
me”, bet “Vytauto Mačernio mir 
ties 20 metų sukaktuviniame 
minėjime”.

X Birutė Briedienė ir Lucy 
Raila - Norus, abi Operos lė
šų telkimo k-to narės, šį sek
madienį vakare pasirodys Lie
tuvių TV programoje, ryšium 
su kitą sekmadienį įvykstančiu 
teatriniu parengimu Drury La- 
ne teatre.

Dr. Kazys Ambrozaitis su

Philadelphijoje, Vinco Krėvės šeštadieninės mokyklos pirmasis skyrius Kalėdų eglutės programoje.
Nuotr. K. Čikoto

IŠ ART! IR TOLI
t. A. VALSTYBĖSE

— Alto pirm. Eugenijus 
Bartkus, Vliko valdybos sekre
torius Romas Kezys ir PLB ry
šininkas Vlike Kęstutis Mik
las, su poniomis, pakviesti da
lyvauti prezidento Nixono inau
guracijos iškilmėse.

dybos nariai: Domicėlė Vizgir
dienė — vicepirmininkė, Juozas 
Vizgirda — švietimo vadovas, 
Vytautas Vizgirda — ižd. Juo
zas Vizgirda, jr., ir Petras Viz
girda revizijos komisijoj. Tik 
vienintelis aktyvioj veikloj kita 
pavarde — Ja'blonskis — sek
retorius. Šie visi Vizgirdai yra

meratą gėrėjosi dienraščiu ir
spaudos reikalams paliko 5 doL 'rJ™sfo~ dėdės
auką. Dėkojame. ' a. a. majoro Juozo Vaičiaus lai-

X Vyr. s. Rogma lr Viktoras dotuvėse Dr. K Arato„itiJi
Ku&ai gavo pakvietimą ! prez. ^mas prez. Ni.
R Nutuno valdžios perėmimo 8usUaikė nuo kelionės i
ižkilmes Wastongtone ir rengto- Washln^onv mano, kad
** l f Sotinu paremti tokį lie-

X Moksl. Ateit. tom. Lipniu- tuvisk ,r toda
n» kuopos nepaprastas alsinau- Mfo[lėa 100 dol
jmlmo sus,rudumas jvyks it Foundation tor Lithua-
setonadieų, sausio 19 d po 10 „jan Researeh Inc mti.
vai. Mišių, Jaunimo centro apa
tinėje salėje. Narių dalyvavimas X Dr. Leonas ir Irena Kriau-
būtinas. Kviečiami ir tėvai. čeliūnai su dukra Jolita šian-

X Jei kas važiuotų iš Cleve-'dien išvyko į Washingtoną, D. 
lando Chicagon sausio mėn. ar, C., dalyvauti prez. Nixono pa-

X Australijos lietuvių gyve
nimas šiandien - tokia tema pa
skaitą skaitys, pailiustruodamas 
skaidrėmis ekrane, tik ką iš 
Australijos sugrįžęs Liet. skau
tų brolijos vyriausias sl.tautinin- 
kas Vladas Vijeikis, kur jis in
struktavo skautų vienetus. Pa-

a’**‘ “ 7""?'“ , skaita įvyks sausio 23 d., ketvir-žmona Marija buvo pakviestas! .* ’, „ .. ,.T. tadienį, 7,39 vai. Jaunimo cent-dalyvauti prez. Nixono inaugu- c
racijoj. Vakar Miarija Ambro- 
zaitienė išskrido į Los Angeles,

ro mažojoje salėje. Įėjimas lais
vas ir nemokamas. Visus kvie
čiame dalyvauti.

X Justinas Mackevičius, Jr.,

vasario pradžioje ir sutiktų par-i reigų perėmimo iškilmėse. Jie lstandard Federal bendrovės, 
vežti keltą eksponatų Lietuvių yra gavę pakvietimą iš Nixono j 4W2 Archer Ave, preZidentas
Dailės instituto rengiamai Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi-

šeimos,eu kuria turėjo progą 
susipažinti per tautinių šokių

mo jubiliejui atžymėti parodai, šventę. Mayflower viešbučio sa- 
malonėkdte pranešti Valeškos Įėję dalyvaus ir iškilmingam
Dailės studijai, 816 N. State 
St., Chicagoje, telef.: 944-0239. 
Paroda vyks vasario 15—23 d. 
Čiurlionio galerijoje. (pr.)

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

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

bankete.
X šventosios Šeimos (Holy 

Family) ViMa, atsilygindama 
“Draugui” už kalėdines korte
les, pridėjo 5 dol. auką mūsų 
spaudai paremti. Labai ačiū.

X Geriausias pasirinkimas iš
pardavimo pradžioje. Nuolaidos 
— lig 100 dol. Gradinskas, 2512 
W. 47 St., FR 6-1998. (sk)

Rūpestingas 46 metų vyras, 
turintis gerą tarnybą ir gražią 
nuosavybę Cihicagos priemiesty
je, norėtų susipažinti vedybų

X Operos Lėšų Telkimo Ko
miteto ruošiamas teatrinis pa
rengimas įvyks šio mėn. 26 d., 
sekmadienyje, Drury Lane The- 
atre, 2500 W. 94th PI., Ever- tik®lu su inteligentiška panele
green Park. Programoje: “Star- 
Spangled Giri”, su žinomu 
Hollywood aktorium Edd BYR-

arba ponia. Laiškus rašyti: 
Draugas — Adv. No. 5305, 
4545 VV. 63rd St., Chicago, UL

NES. Pradžia: 3:30 vaL po pae- (sk.)

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

__ Inž Antanas - Vytautas zanavykai, a. a. kan. S. Vizgir-
Mačiulis, Lietuvių bendruome- dos brolio vaikai ar brolio vai- 
nės San Francisco apylinkės kų vaikai, įkilę iš Sintautų pa- 
valdybos pirm., sausio 8 d. ga- rapijos, Vilkeliškių ir Suopių 
vo iš prez. Nixono inauguraci- kaimų. Juozas jaunasis ir Mary- 
jos komiteto pirmininko pa- tė Vizgirdai Kalėdų atostogas 
kvietimą dalyvauti inauguraci- praleido Floridoj.
jos iškilmėse sausio 20 dieną — B. Čiurlionis, dr. d. Jurkū- 
Washingtone. Kartu su kvieti- nas, M. Naujokaitis, A. Mažei- 
mu dalyvauti inauguracijoje ka, Ig. Medžiukas, Alg. Rauli- 
atsiuntė tų iškilmių plačią pro- naitis ir L. Valiukas, Los An- 
gramą, kuri faktinai prasidės gėlės, Calif., yra pakviesti pa- 
atitinkamu koncertu jau sausio daryti politinių studijų savait-

tų. Po vaidinimo ten pat, Mar
tiniąue restorane, __ pietūs ir
šokiai. Bilietai gaunami pas k-to 
nares, operos v-bos narius ir 
“Marginiuose”, 2511 W. 69th 
Str., Chicago. Telef.: PR 8-4585.

(pr.)
X Dovanų siuntinius į Lietu

vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734. tek.)
X A. ir B. URBONU maisto krau
tuvėje. 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru
liadų, kumpių, virtos šoninės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Švairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom.

Skamb. tel. 436-0446
x Mečys Šimkus, teisininkas, 

tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple
vvood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 48 St., 
CH* 4-2300.

X šiandien _  maldos vaka
ras, pradedant Krikščionių su
artėjimo savaitę. Lietuviai 
evangelikai ir katalikai kvie
čiami 7:30 v. v. ekumeniniam 
maldos vakarui tėvų jėzuitų 
koplyčioje (5620 So. Claremont 
Avenue). Sekantį šeštadienį 
maldos savaitė bus baigta mal
dos vakaru Marąuette Parko 
presbiterijonų bažnyčioje.

(pr.)

praneša, kad nuo sausio 13 d. 
bendrovė pradėjo vartoti elekt
roninius kompiuterius, kurie 
sparčiau veikia ir visiškai tiks
liai užregistruoja visas mokėji
mo operacijas. P. J. Mackevi
čius pareiškė, kad dabar tau
pymo ir paskolų įmokėjimai bus 
automatiškai atžymimi kaip 
bendrovės knygose, taip ir klien 
tų taupymo knygelėse. Tie apa
ratai taip pat tiksliai apskai
čiuos ir atžymės pelnytus divi
dendus už taupmenas tik per 
keletą sekundžių. Standard Fe
deral bendrovė visą laiką sten
giasi pagerinti patarnavimą sa
vo klientams, kad jie būtų pa
tenkinti ir skubiai aptarnauti.

X Violeta Karosaitė, Inter
national Ballet Company šokė
ja, sausio 13 d. išvyko gastro
lėms. Lankysis Michigano, Wis- 
consino ir Minnesotos valstijose. 
Sausio mėnesio pabaigoje grįš 
Chicagon ir vasario 2 d. 2:30 
vai. p. p. turės spektaklį Civic 
operos rūmuose. Paskui vėl pa
sileis kelionėn, kuri užtruks iki 
kovo 31 d.

x Prel. J. A. Kučingis, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Los Angeles, Calif., “Draugo” 
nuolatinis rėmėjas ir bendra
darbis, ir šiuo kartu, atnaujin
damas prenumeratą, atsiuntė 6 
dol. auką. Dėkojame

Poronto ateitininKų moksleivių “Įsijungimo dienose vynsia presyl

Antanas Rudis, jr. yra taip 
pat trečios kartos lietuvis ir 
gražiai kalba lietuviškai. Di-

, džiuodamasis esąs lietuvis ir Cheryl Gedutis, trečios kar- myl4damM „v<> tėvų
jis taip pat ją gilina, studijuo
ja. Susitikdamas su lietuviais,

„ . ypatingai su jaunaisiais akade-Antanu Rudžiu, jr., kuns yra mikais jifi kalbėti He.
sūnus musų žymiųjų visuome- tuviškai
nininkų Marijos ir Antano Ru-| Antanas> ėdamas

. . studentas įsijungė į lietuviškas
Cheryl Gedutis yra baigusi organizaci> ir priklaUsė Lie- 

Marijos aukšt. mokyklą ir 196o tuvog o baigęs AIar.
m. buvo Gintaro baliaus dobiu- quette umvereitetą į he.
tantė. Praėjusiais metais baigė tuyių prekybillinkų draugiją. 
Chicago State kolegiją ir dabar Jjg domisi aviacija tolimo 
mokytojauja Palos Heights skridimo pilotas ir rengiasi į- 
pradžios mokykloje. Išauklėta : Lietuvių aviacijos klubą,
gražioje lietuviškoje dvasioje. giuo metu jis Technolo.
ji dar studentė būdama įsijun- gijos n^gist-
gė į aktyvų lietuvišką visuome- ro ir tėvui jo
ninį darbą. Ji didžiuojasi būda- pramonėa biznyje.
ma Gintaro baliaus debiutante, Antanas dar jaunas būdamas 
ir tas įvykis jai paliko neišdil- prajojo domėtis elektronika, 
domų įspūdžių. Ji pamate, ko
kias gražias tautines tradicijas 
mes turime ir kokia sena yra 
lietuviška kultūra. Cheryl da
bar yra naujai suorganizuoto ir 
savo veikimu gražiai pasirodan
čio prie Chicagos Lietuvių mo
terų klubo esančio jaunųjų lie
tuvaičių pagalbinio vieneto iž
dininkė ir sekretorė Lietuvių 
katalikių moterų susivienijimo 
46-to skyriaus.

Ji mėgsta muziką, sportą ir 
knygas. Daug skaito ir jos bib
liotekoje yra veik visos anglų 
kalboje knygos apie Lietuvą.
Dabar Skaito rašytojo Aloyzo 
Barono išleistą anglų kalba 
knygą “Thdrd Waman” ir jai 
taip patinka, kad kelias knygas 
padovanojo savo draugams mo
kytojams. Aukštesnį mokslo 
laipsnį yra pasirengusi siekti 
Northvvestem universitete.
Laisvalaikį skiria lietuvių kal
bos studijoms ir jai daug pade
da L. Dambriūno išleista kny
ga, o taip pat ir Antanas, jr.

KURIAMA TRECIOS 
KARTOS LIETUVIŠKA 

ŠEIMA

tos lietuvaitė, kuri gyvena 40 
Little Creek Drive, Lockport, 
III. neseniai susižiedavo su

galio darbų susumavimą ir iš
vadų suformulavimą. Politines 
studijas sausio 25—26 d. or
ganizuoja LFB Los Angeles 
sambūris.

— JAV Lietuvių Bendruome
nės Vakarų apygardos naująją 
valdybą sudaro Ig. Medžiukas 
— pirm., J. Činga — vicepirm., 
A. Skirtus — II vicepirm., Alf. 
Tumas — sekret. ir B. Morkas

18 d.
— Klaipėdos krašto prijun

gimo paminėjimas New Yorke 
bus sausio 19 d., sekmadienį, 3 
vai. p. p. Congregacijos salėje 
Woodhavene, 91 St. kampas 85 
Road. Rengia Mažosios Lietu
vos bičiulių draugija. Kalbės 
M. Gelžinis. Visi kviečiami da
lyvauti. Ta proga evangelikai 
tame pačiame maldnamyje tu
rės 2 vai. pamaldas, po kurių — iždininkas, 
visi dalyvaus minėjime. VOKIETIJOJ

— Auroros, III. LB — Viz
girdų rankose. Apylinkė turi 25 
narius. Iš Vizgirdų šeimos ki
lo sumanymas apylinkę organi
zuoti. Si apylinkė labai stropiai 
atlieka visas bendruomenines 
pareigas. Dabar pirmininkauja 
— Marytė Vizgirdienė. Kiti val-

Cheryl Gedutis

pats pasigamino radijo trum
pųjų ,bangų siųstuvą ir buvo iš
laikęs reikalingus egzaminus. 
Jis taip pat įrengė Lietuvių fo
rumo radijo studiją ir tvarko 
technikinį perdavimą.

Marija ir Antanas Rudžiai, 
kurie visa širdimi yra įsijungę 
į lietuvišką visuomeninį bei kul
tūrinį gyvenimą, išauklėjo ir 
savo sūnų gražioje lietuviškoje 
dvasioje ir nėra jokios abejo
nės, (kad dar kelios Rudžių 
kartos savo pavyzdžiu švies 
mūsų visuomenei.

Jaunųjų Cheryl Gedutis ir 
Antano Rudžių, jr., vestuvės 
įvyks rugpiūčio 3 d. South tSbo- 
re Country Club. Jungtuvių 
apeigos bus atliktos Švento 
kryžiaus bažnyčioje, kurias at
liks parapijos klebonas kun. E. 
Abromaitis. Vyt. Kas.

— Penki Vakarų Vokietijos
laikraščiai, praėjusių Kalėdų 
švenčių metu paskelbė eilę Lie
tuvai draugingų straipsnių ilius
truotų progai pritaikintomis 
nuotraukomis. Vakarų Vokieti
jos spauda iškelia Lietuvos pa
vergimo faktą, kuris taip aki
vaizdžiai prieštarauja tarptau
tinei teisei ir lietuvių tautai pa
neigia pagrindines žmogaus as
mens laisves, paskelbtas Jung
tinių Tautų priimtoje Žmogaus 
Teisių Deklaracijoje. Laikraš
čiai plačiai aprašo Vasario 16- 
sios lietuvių gimnazijos sureng
tus kalėdinius minėjimus, ku
riuose dalyvavo eilė Vokietijos 
visuomenininkų ir laikraštinin
kų ir išreiškia viltį, kad Lietuva 
susilauks jai priderančios lais
vės.

CHICAGOS ŽINIOS

x Vanda Mažeikienė, rem- 
darna “Draugą’’ savo rašinė
liais, švenčių proga pridėjo ir 
5 dol. auką. Laibai ačiū.

x Naujuosius metus pradė
jus, atsiskaitydami su “Draugu” 
už kalendorius, kalėdines kor
teles ar siųsdami prenumeratos 
mokestį, aukų prisiuntė: 4.25 
dol. — Ant. Valensa; 4 dol. — 
J. Gražys; po 3 dol. — St. Pa- 
katinskas, Pr. Kazlauskas, P. 
Spetyla, A. Bertasius, J. Ru- 
dzinskas, J. Sakalas, M. Sodo
ms, S. Bernatavičius, N. Taru
lis, V. J. Statkus, Teklė Saudi- 
naitis, A. Ramanauskas, VL 
Vaišvila, J. Zaldokas, P. Kond- 
rotas, St. Džiugas; po 2 dol. — 
dr. A. Matukas, B. Badikonis, 
A. K. Gruzdys, P. Petroliūnas, 
M. Šveikauskas, J. Andrukaitįs, 
L. Kublickas, B Rėklaitis L. 
Vainauskas, R. Kronas, L. E. 
Graužinis, A. iStapulionis, P. 
Narkevičius, B. Kiliulis, J. Ba- 
canskas, C. Choromanskis, Pr. 
Kalvaitis; po 1 dol. — E. Sa- 
mienė, A. Slivinskas, A- Matu
kas, B. Butkus, J. R. Kupson, 
J. Golcas, Jadvyga Bajalis, St. 
Šidlauskas, B. Jablonskis, B. 
Semaška, dr. J. Tauoas, J. 
Skudra, Br. V. Galinis, J. Ma
tusaitis, V. Kezenius, A. Ber-

SKRIDIMAI HELI
KOPTERIAIS

Chicagos Helikopterių linijai 
duotas Illinois valstijos susisie
kimo komisijos leidimas netru
kus atnaujinti skridimus iš

$408,135. Pernai daug pašalpos 
išsiųsta (kenčiantiems Vietna
me, Biafroje ir Indijoje. Šven
tų vietų palaikymui Palestinoje 
surinkta $49,521. Katalikų lab
darybės darbams Chicagoje pa- 

Midway j O’Hare aerodromą- gelbėti sutelkta ?755 702 Svai- 
Numatyta $10 kaina už lldto. X1
minučių skridimą. Vėliau su Peta> statlk° kt,tekte f«™“ 
šiais aerodromais bus galima

notaitis, V. Lavinskas. Visiems specialią

susisiekti iš Gary, Evanstono ir 
Meigs aerodromo.

MILIJONAI LANKYTOJŲ

Chicagos turistų biuras pra
neša, kad pernai Chicagą ap
lankė 5.2 mil. asmenų. Į šį skai
čių neįeina delegatai į buvusius 
įvairius seimus bei konvencijas. 
Svečiavusieji Chicagoje išleido 
324 mil. dolerių. Eilinis lankyto
jas čia praleido 31o dienos ir 
išleido vidutiniai apie $62.

CHICAGOS KATALIKŲ 
DOSNUMAS

Chicagos kardinolas John 
Cody specialiu laišku ir per 
spaudą dėkoja arkivyskupijos 
katalikams pernai parodžiu
sioms didelį dosnumą, sutelkiant 
daugiau 2.5 mil. dolerių įvairių 
kolektų proga. Kolektoje semi
narijų išlaikymui surinkta $320.- 
568. Tas daug padėjo, nes se
minarijų metinis išlaikymas kaš 
tuo ja 1.2 mil. dolerių.

Užsienyje vargstantiems ir 
skurstantiems pagelbėti, per

Petro skatiko kolekta 
siekusi $209 614.

Misijoms užsienyje ir namie 
sušelpti surinkta $384,976. At
skiri vienuolynai, darę sau 
specialias kolektas savo misi
jų ar spaudos palaikymui, irgi 
-buvo dosiniai sušelpti. Savo 
tikslams jię surinko $302,298. 
Katalikų universitetui Washing- 
totne paremti surinkta $162,000.

Kardinolas savo padėkonės 
laiške sveikino tikinčiuosius ir 
linkėjo, kad Dievas pagilintų vi
sų dvasišką džiaugsmą ir kad 
Naujuose Metuose suteiktų 
daug laimės, sveikatos ir sėk
mės.

(sk.). i — pardavinėjami “Lithuanian Power'- marškiniai. Nuotr. R. Jaciko <nuoširdžiai dėkojame. | ruošiamą
Amerikos

kolektą,
vyskupų 
sutelkta j

Vasario 16 d. gimnazijos muzikos 
mok. K. Motgabį jo 70 metų am
žiaus sukakties proga sveikina di
rektorius Natkevičius.

Nuotr. Dėdino

MILIJONAI ŠAUKIA VIENĄ 
TELEFONO NUMERĮ

Illinois Bell telefonų kompa
nija praneša, kad pernai 22.5 
mil. žmonių skambino vieną te
lefono numerį: WE 4-1212, tei
raudamiesi apie orą. Siaučiant 
šalto oro bangai, 1968 m. sau
sio 4 d. sulaujkta 272,892 šauki
mai. Rekordinis vienos dienos 
šaukimų skaičius buvo 1963 m. 
sausio 23 d., kada šaltis pasie
kė 18 laipsnių žemiau nulio. Tą 
dieną sulaukta 450,892 šauki
mai.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago. III. 60608

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuve
IR SIUVYKLA. 185 No. VVabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.: pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

i


