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KATALIKAI 
PASAULY 

Išvyko į Turkiją 

Roma. — Krikščionių Vieny
bės sekretoriato generalinis sekre
torius kard. Willebrands išvyko 
į Turkiją pirmajam oficialiam 
vizitui pas Konstantinopolio or
todoksų patriarką Atenagorą I-jį. 
Ta proga gruodžio pirmomis die
nomis Konstantinopolyje įvyksta 
trečioji posėdžių sesija bendro
sios katalikų ir ortodoksų Baž
nyčių komisijos krikščionių vie
nybės klausimams svarstyti. Ka
talikų Bažnyčiai posėdžiuose at
stovaus Krikščionių Vienybės se
kretoriato atstovai Duprey ir 
D u m o n t 

Kiniečių studentų centras 

MADRIDAS: — Kinijos ko
munistų ištremtas Nanchino ar
kivyskupas, dabar einąs Fu Jin 
katalikų universiteto rektoriaus 
pareigas Formozos laisvoje saloje, 
kard. Paul Yu Pin, šiomis dieno
mis iš New Yorko atvyko į Ma
dridą Ispanijoje. Kard. Yu Pin 
Madride pašventins naujai įkur
tą kiniečių studentų centrą ir di
delį bendrabutį. 

Penkiolika vyskupų į 
sekretoriatą 

ROMA. — Popiežius Paulius 
VT-sis, siekdamas sustiprinti pa
saulio vyskupų Sinodo sekreto
riato veiklą, nutarė paskirti į se
kretoriatą penkiolika vyskupų iš 
įvairių pasaulio kraštų. Naujuo
sius sekretoriato narius išrinks 
pasaulio vyskupai korespondenci-
niu būdu. Jų uždavinys bus su
stiprinti sekretoriato veiklą ir pa
ruošti ateinančio pasaulio vysku
pų sinodo programą. Kaip žino
ma pasaulio vyskupų sinodo se
kretoriatui vadovauja LnJkr: vys
kupas Rubin. 

Delegatas į Japoniją 

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI-sis šiomis dienomis 
kurijos kard. Aloyzą Marella pas
kyrė savo asmeniniu delegatu į 
1970 metais birželio mėnesį Ja
ponijoje vykstantį tarptautinį po
piežiaus dienos minėjimą. Pasau
linė spauda ta proga primena, 
kad Vatikanas nepaneigia gali
mybės, jog Popiežius Paulius VI-
sis ateinančiais metais liepos mė
nesį asmeniškai vyks į Japoniją 
dalyvauti pirmosios atominės 
bombos aukų minėjime Hinoši-
moje bei Osakoje. 

Austrų talka Jugoslavijai 

JAV ir kom. Kinija 
pradės pasitarimus 

WASHIXGTONAS. — Skel
biama, kad Amerikos ir kom. 
Kinijos diplomatiniai pasitari
mai vėl bus pradėti, kurie buvo 
nutrukę prieš 22 mėnesius. To
kia užuomina padaryta po tu, 
kai JAV ambasadorius Varšu
voj Walter Stoessel trumpai 
pasikalbėjo su komunistinės Ki
nijos diplomatu Jugoslavijos pa 
rodo j . Apie ką abu diplomatai 
kalbėjosi neskelbiama, takiau 
valstybės departamento -.nau
dos atstovas John King pareiš
kė, kad diplomatai pasikeitė 
mintimis. Valstybės sekr. Ro-
gers praėjusį mėnesi televizijoj 
pareiškė, kad JAV sieks su Ki
mia nauių pasitarimų diploma
tiniu keliu Varšuvoje. 

Sieks geresnių santykių 
MASKVA. — Sovietų Rusi

jos blokas, susirinkco Maskvoje, 
kaip Varšuvos pakto nariai, no
ri geresnių su Vakarų Vokieti
ja santykių, tačiau pakartojo, 
kad Bonna p r ipa ih ų Rytinę 
Vokietiją. Paskelbtame komuni
kate tačiau nieko nėra apie pa
sitarimų galimumus ta rp Nato 
ir Varšuvos pakto dalyviu, a-
pie ką buvo kalbama Nato kon
ferencijoje. 

Nato nerodo pritarimo 
Maskvos siūlymui 

Nato ir Varšuvos pakto pasitarimas sunkiai įmanomas 
BRIUSELIS. — Šiaurės At

lanto pak to 15 valstybių su
tarė , kad reikia siekti bendro 
su Sovietų Rusija ir jos sateli
tais pasitarimo, tač iau neišsiaiš
kinta dėl tokio pasi tar imo gaii-

je. Britanijos užs. reikalų .Trr:. 
Michael Stewart siūlė sudaryti 
komitetą, kuris išsiaiškintų kaip 
būtų galima toks pasitarimas 
su Sov. Rusija sušaukti. JAV 
valstybės sekr. William Rogers 

Prez. Nixon žmona ir dukra Tricia apžiūri Washingtone parodą, vaizduojančią narkotikų pavojų. Parodą apžiū
rėjo 41 krašto gubernatorius ir jų šeimos. 

NAUJI SUĖMIMAI 

SOVIETŲ RUSIJOJ 
Vyriausybe negali atleisti už raštą Jungtinėm Tautom 

MASKVA. — Sovietų Rusi-j je : jie sekami, jų namvose da 
joj 54 asmenys buvo pasirašę! romos kratos, jie pergyvena te-
skundą, kad Sov. Rus i j a nėra ! rorą. 
laisvės. Nežinia koks likimas Į "Chicago T r b a n y korespon-
tų raštų Jungtinėse Tautose, Į denta s iš Maskvos skelbia, kad 
tačiau pačioje Rusijoje to raš- \ suimti trys vo 20 metų studen
to autoriai visą laiką suiminėja- j tai už vadinamą agitaciją ir an-
mi ir jau dabar suimtas aštun-; tikomunist'nę propagandą. Už 
tas asmuo inž. Arkady Levin. į tai jiems gr-iA;*. bausmė ligi 7 
Jis suimtas antradienį, penkiom I metų konee.:tv;v:ijo$ stovyklos, 
dienom praėjus po to, kai pa-

Čekai nenori rusiškų 
filmų 

PRAHA. — čekoslovakų kino 
filmų kritikas Jan Klimet, Pra
hos komunistų laikraštyje "Ru
de Pravo' ' viešai apkaitino če
koslovakų aktorius, k ū n e są
moningai vengią bendradarbiau 
ti rusų filmų pritaikyme Čeko
slovakijos publikai. Tuo būdu 
buvo sutrukdytas rusų filmo 
"Anna Karenina" vertimas j če
koslovakų kalbą, kai tuo tar
pu daugelyje Prahos kino te
atrų rodo vakariečių pagamin
tą filmą "Raudonojo jaguaro 
mirtis"... 

mumų. N a t o vyriausi pareigu-1 palaikė britą, Prancūzijos užs. 
nai buvo susirinkę 21-ji kartą, 
tačiau nė vienas diplomatų ne
siskubino priimti Sovietų Rusi
jos pasiūlymo, vadinamos Eu
ropos saugumo konferencijos 
projekto. Pagal tokį projektą 

reik. min. Schumann ir Italijos 
Aldo Moro pasipriešino, teigda
mi, kad į tokią konferenciją 
reiktų pakviesti ir neutraliuo
sius Europos kraštus Austriją, 
Šveicarija. Suomiją ir Švediją. 

būtų visos problemos išspręstos Taip pat Italijos atstovas p 
taikiai. Diplomatai tokiam So
vietų Rusi jos siūlymui labai a-
bejingi. 

Visi ir neutraliej i 

Šiek t iek daugiau dėmesio su
silaukė pas iū lymas kviesti Na
to ir Varšuvos p a k t o narių pa
sitarimą nusiginklavimo reika
lu. Tačiau daugelis pareiškė, 
kad nėra t ikrų duomenų, kiek 
kokių ginklų y ra vienoje ir ki
toje geležinės uždangos pusė-

Sv. Tėvas kalba susirinkusiems 
Šv. Petro aikštėje. 

reiškė protestą dėl trims me
tams nute sto to paties skundo 
pasirašiusio buvusio karininko 
Genrik Altunijan. 

Tas protesto raš tas buvo su
organizuotas penkiolikos asme
nų, iš kurių du pasiųsti į psi
chiatrinę ligoninę, kiti iu pa
šalinti iš darbų universitete. 
Kaip žinoma, 15 asmc.:ų. pasi
vadinusių Civilinių teisių Sovie
tų Rusijoj gynimo komitetu, 
suorganizavo ras ta Jungtinėm 
Tautom. Dabar iš to komiteto 
du uždaryti j psichiatrinę ligo
ninę, du pašalinti iš darbo uni
versitete, Altunijanas nuteistas. 
Visi 13 y r a nuola*-;nėje grėsmė-

Rusų literatūros kankiniai 

ŠV. TĖVAS APIE TAIKOS 
SIEKIMUS 

Viena. — Austrijos katalikų arti
mo pagalbos Caritas organizuo-
cifą pasiuntė i Jugoslaviją spe
cialias darbo grupes padėti at-

Viduriniuose Rvtuose Vietname 

Vatikanas. — Šv. Tėvas Pau-i Popiežius Paulius VI-sis, kaip 
liūs Vi-sis specialioje audiencijoje trumpai jau buvo pranešta, pri-
priėmė naują Sirijos ambasado- imdamas JAV-ių gubernatorių 

. >rių prie Vatikano Al-Bochi, kuris grupę, aiškiai pasisakė už teisę 
statyti žemes drebėjimo sugnau- į t e j k ė m s k i r i a m u o s i u s raštus.!Vietnamo tautai pačiai spręsti 
tą Banja Luką miestą Be to Aus- P a u l i u s yj.^ t a p r Q g a ^g- g.1 l i k i m ą «L<0sservatore Ro-
trijos^ katalikai nukentėjusiems rijos d j d e l ę r e i k š m c k r i k š č i o n v J m a n o " p a s k e l b t a m e Popiežiaus 
nuo žemes drebėjimo padėti pa- ^ C i a p i r m i a u s i a į s i k ū r e pirmo-[kalbos tekste sakoma: Su dideliu 
siuntė rvainu reikmenų, rūbų, $įos k r i k š č i o n i u bendruomenės ir dėmesiu sekame Amerikos kraš-
patalynes ir vaistų daugiau ne- Č J a &&** šviesa apšvietė didįjį to vykstančias manifestacijas, 
gu penkių milijonų šilingų ver- k r i k S č i o n y b ė s a p a š t a l ą §v, P a u . r e i k a į a u j a n t g r e { t a i užbaigti Viet 
ies' lių. Ir dabar krikščionybė turi name karą, kuris jau tiek metų 

nemaža reikšmės Sirijoje savo tęsiasi. Karo priemonėmis, kurios 
mokvklomis ir kitomis socialinė-

Romos narnai?s 'Ci t ta nuo-
va", informuodamas savo skai
tytojus ap;a rašytojo Solženy-
cmo prašaiinimą *š sovietų ra
šytojų sąjungom, cituoji? žino
mojo rusų poeto Boris Siuzki 
konfidenciali pareiškimą: "Ne
užmirškite, kad rusų literatūra 
yra ištisai n u ' y i r a a kankinių, 
persekiojimų, areštų bei savi
žudybių martirologija. Taip ir 
Aleksandras SoIlEMjCBBaa pase
kė Boris Pasternako, Daniel i r ! 
Siniavskio ke'.iu. Rašytojo išme
timas iš sąju".p;o-} riarių tarpo 
reiškia t ik r i rivilinę mirtį. So
vietų Sąjungoje t?čiau tai nėra 
tik tuščias žodi?, bet reiškia ne
tekti darbo, buto ir žmoniško 
pragyvenimo Bet labiausiai tra 
giška yra kad >. 'ženycinas ga
li būti trriiĮianr" už savo knygos 
paskelbimą Vakarų pasaulyje. 

Is Lenkijos į misijas 

Varšuva. — Keturi lenkų ku- mis bei kultūrinėmis įstaigomis, 
nigai, priklausantys Oblatų mi- daug prisidėdama prie krašto pa-
sionierių kongregacijai, šiomis žangos kėlimo. 
dienomis iš Lenkijos išvyko mi
sijų darbui į Camerūną Afrikoje, Prisimindamas skaudžius įvy-

J- L «•-«• i,;*; i„„t.„; b., ikius, taip abai sukrėtusius viso 
kur jau dirba keli kiti lenkai ku-| y . .. 

. . pasaulio opiniią, Sv. Tėvas is-
n i g a i . • - i • -i • i 1 

°^ reiske vilti, kad teise ir teisingu-Ratalikai Pieta Afrikoj mas Sirijoje bus lygiai respektuo
jamas ir taikomas visiems asme-Johannesburgh. — Kaip pra 

neša pasaulio spauda Pietų Afri- nims. Nors ne mūsų kompeten-
kos respublikoje katalikų tikin- ciįa spręsti tas problemas, kurios 
čiųjų tarpe 75 procentai priklau- p r i k I a u s o ] u n g t i n ė m s t a u t o m s , 
so juodajai I M . Anglikonu Baz- t a č į a u n e p r a i c i d o r n e noį v i e n o s 
nyčioje juodieji sudaro /0 pro- p r o g o s v j s a i s g a I i m a i s b ū d a i s p r i . 
centu. Tik Olandijos reforma- . . . . . . „ . . . . ~ „ - ». -r- „-L • u • • sideti prie taikingo Artimųjų Rytu Bažnvčia išimtinai ribojasi K " 6 "J * 
Pietų Afrikoje gyvenančiais bal- t u . konflikto išsprendimo ir atei-
raisi^i^- i tyje visa širdimi to sieksime. 

reikalauja tiek išlaidų ir žmonių 
gyvybių, negalima jo išspręsti. 
Todėl mūsų didžiausias troški
mas yra, kad šis ir visi kiti karai, 
būtų užbaigti. Su džiaugsmu su
tikome Amerikos prez. Nixon pa
reiškimą, kad bus visa daroma 
greičiau užbaigti karo veiksmus. 
Suprantame tačiau, kad tai da
bartinėse sąlygose reikalauja di
delio atsakingumo ir gilių svars
tymų, kad nebūtų apvilti sąjun
gininkai, pasitiki Amerikos į-
sipareigojimak ir pagalba. Ly
giai reikia labai įvertinti ameri
kiečių tautos aukas padėti ken
čiantiems Vietnamo gyvento
jams pasiekti taikingo konflikto 
išsprendimo ginant savarankiš
ko apsisprendimo teisę. 

F. Lee Bailey yra paskirtas kapt. 
Ernest Medina advokatu, kuris 
kaltinamas, kad užimant Vietname 
Song My kaanoij nesaugojęs civi
lių. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 6 d.: šv. Mikalojus, 

šv. Krispina, Buttas, Alanto. 
Gruodžio 7 d.: šv. Ambrozi

ja s , šv. Josefa. Daugcrdas, Vėt
ra. 

Gruodžio 8 d.: Švč. P M. N. 
Prasidėjimas, šv. Sofrenius, šv. 
Liucilė, Kaur.is. Gedenė. 

Saulė teka 7:02, leidžias 4:20. 
O B A S 

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien lietus. Temperatūra apie 

I 40 L 

Įsakymo žudyti 
nebuvo 

WASHTXGTCNAS. — Kapt 
Ernes t Medina, kuris vadova
vo daliniui užėmusiam My Lai 
kaimelį Vietname 1968 m. kovo 
mėnesį, vakar spaudos atsto
vams pareiškė, kad niekas ne
buvo žudomas ir niekam toks 
įsakymas nebuvo duotas. J is 
taip pat pareiškė, kad teigimas. 
jog amerikiečiai žudo civilius 
y r a šmeižtas. Kapt. Medina bu
vo apklausinėtas Pentagone ir 
po to kalbėjęs spaudai, nebus 
oficialiai kaltinamas. Jo karinin 
kas Įeit. CaTey kaltinamas, kad 
užimant šio kaimo tvirtovę, ne-
siskaitęs su civiliais. Kapt. Me
dina teigia, kad civiliai žuvo į-
vairiais atvejais, nuo artilerijos 
sviedinių ir nuo paprastų kul
kų. Jis taip pat nušovęs vieną 
moterį vietnamietę, kuri buvu
si ginkluota komunistų parti
zanė. 

Švenčių paliaubos 
Vietname 

SAIGONAS. — Komunistiniai 
partizanai Vietname paskelbė. 
kad jie nori Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga po tris diena-3 kari
nių paliaubų. Pietų Vietnamo 
prez. Nguyen Van Thieu buvo 
pasiūlęs tik po vieną paliaubų 
dieną. 

Amerikos štabas skelbia, kad 
pasiekė žinia, jog šiaurės Viet
namo karininkas nubaustas mir 
timi už norėjimą perbėgti j Pie
tų Vietnamo pusę. Taip pat su
šaudyta 12 norėjusių perbėgti 
eilinių. Iš viso komunistai la
bai sustiprino karių sekimą, ka
dangi labai daug bėga iš k mu-
nistinių dalinių. 

Kiniečiai apstumdė 
brite 

BPJT'SKLIS. — Pranešama, 
kad kiniečių grupė Pekint buvo 
užpuolusi Britanijos ambasados 
pareigūną John Dcnson, 43 m. 

| įvykis aiškinamas. 

Dr. Cynthia Wedel. 61 m. pirmoji 
moteris išrinkta JAV bažnyčių ta
rybos pirmininke. 

reiškė, kad toje konferencijoje 
privalo dalyvauti ir Kanada su 
JAV. Tačiau Sovietų Rusija jau 
tokiam JAV dalyvavimui būtų 
priešinga. 

JAV vaist. sekr. Rogers pa
reiškė, kad atominių ginklų ap
ribojimo pasitarimuose Helsin
kyje yra šiek tiek progreso. 
Pirmoji tokių pasitarimų fazė 
išryškėsianti po poros savaičių 
ir sekantis pasitarimų tarpsnis 
prasidės po mėnesio. 

Pirmoj eilėj pultų R. Enropą 

Nato šaltiniai atskleidė, kad 
Kilus Europoje susirėmimu:, bu? 
naudojami atominiai ginklai, jei 
gu Nato pajėgos neojs pajėgios 
atremti Sovietų Rusijos puoli
mus. F !m.iausia bus apšauJyti 
st -iiai Rytų Eu-
rop • 3 . .usi ' pr?džioj ne
bus puolama, kol jai nebus duo
t a s įspėjimas per vacinamą karš 
tąją limją iš Washingtono į Mas 
kvą. Jeigu būtų puolama iš kar
to Sov. Rusija, tai galėtų iš
šaukti jos ilgų distancijų rake
tų kerštą. Iš viso pabrėžiama, 
kad pnešas susidurs su visa 
JAV karine jėga. 

Nenumatoma atitraukti 
daugiau kariy 

WASHINGTONAS. — Prez. 
Nixon planuoja laikinai sustab
dyti iš Pietų Vietnamo karių 
ati traukimą, kadangi pastebė
ta didesnė priešo infiltracija. 
Nemanoma, kad prez Nixon pir 
madienio konferencijoje praneš 
apie naujus iš Vietnamo karių 
at i t raukimus. Galimas daiktas, 
kad apie naujus ki r ių ati trau
kimus bus paskelbta sausio a r i kio atominio suvaržymo pasi-
vasario mėn. ' tarimuose. 

Išbandė daugiagalvę 
raketa 

CAPE KENNEDY. — JAV 
karinės pajėgos išbandė ketvir
tą raketą, galinčią nešti dau
giau galvučių negu vieną. Mi-
nuteman 3 pa!e>do raketą 
į Pietų Atlante numatytą tai
kinį. 2iūrima, kokios reakcijos 
susilauks šis bandvmas Helsin-

Prie Bu Prang bazes Pietų Vietname vietnamietis karys nešasi ka
riniams jrengariams reikalingus prietaisus ir taip pat vaikų vežimėlį, 
nes toj stovykloj yra nemaža ir vaikų. Stovykla yra trys mylios ano 
Kambodrios sienos ir nuolat apšaudoma komunistų. 
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DVIDEŠIMTAS '"TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIŲ" GIMTADIENIS 

PRANYS AL5ĖNAS 

'Tėviškės Žiburiu" lei-Puikus, didelis fr turiningas. gija - yra 
lietavių savaitraštis, "Tėviškės deja). 
Žiburiai", leidžiamas Toronte ir Po to - sekė koncertas, kuria-
redaguojamas kun. dr. Prano me sol. J. Vaznelis (per du pasi-
Gaidos- Gaidamavičiaus, lapkri- rodymus) išpildė trejetą Šimkaus, 
č-io 30 d. Prisikėlimo parapijos Kučiūno ir Jakubėno komponuo-
auditorijofe atšventė ir iškilmin- tų dainų ir Pilypo arija, iš Ver
g u paminėjo 20-ties metų gyva- di operos ' 'Don Carlo" bei Ūdrio 
vimo sukaktį. Koncerte ir ban- daina iš Klovos operos "Pilėnai", 
kete dalyvavo per 300 asmenų - Solistė Daiva Mongirdaitė 
svečių, laikraščio steigėjų, rėmė- (taip pat per du pasirodymus) 
jų, spaudos darbuotojų - bendra-, išpildė po dvi Budri ūno ir Jaku-
darbių ir skaitytojų. Svečių tar- bėno kompozicijas, o taip pat — 
pe matėme Vyr. Lietuvos išlais- ariją iš Beethoveno op. "Fide-
vinimo K-to pirm. dr. J. Valiūną, lio" ir Deimantų ariją iš Gou-
Generalinj Lietuves konsulą Ka- nod operos "Faustas", taip pat -
nadai dr. J. Žmuidziną ir iš kitų dvi ne savų kompozitorių dai-
vietovių atvykusius — prof. A. nas: Mozarto "Lopšinę" ir Ardi-
Musteikį, dail. A. Tamošaitį, ti -"Bučinį". 
prof. A. Ramūną, prel. dr. J. Ta- Be to. minėjimo dalyviai gavo 
darauską ir daugelį kitų. gražią progą pasigėrėti abiejų 

. i , . . čia minėtu mūsų pirmaeilių so-
Truputis laikraščio istorijos ]įstų d u e t a i s ; Nau-]alio « M e i I ė 

Šį skirsnelį pradedant, tenka į Tėvynės nemar i" ir Mozarto du
ji pažvelgti dokumentiškai. To- etu iš op. " D o n Giovanni" . 
dėl pacituotinos kai kurios lai- Abiems solistams akompanavo 
kraičio steigimo susirinkimo pro- Viskontienė, programos praneše-
tokolo mintys. Tam susirinki- ju buvo V. Aušrotas, 
mui pirmininkavo teisininkas Vik 
toras Užupis, o sekretoriavo St Banketas ir oficialioji dalis 

a / ^ 1 . s " . . . . . . . Prieš pasistiprinant maldą su-
Štai ka, kunos protokolo vie- k a l b ė j o k u n . p . Ažubalis. Pasivai-

- 1949 m. rugseio 24 d 8 Jinus, buvo laikraščio redakto-

Amerikiečių karių apkasai 
dijos sienos. 

prie Bu Prane. P. Vietname netoli Kambo-

val. vak. įvyko pasitarimas. Pasi 
tar ime dalyvavo: P. Alekna, kun. 
P. Ažubalis, P. Alšėnas, Bajori-
nas, Silv. Čepas, A Cirūnas, St. 
Dargis, Dervinskis, kun. dr. J. 
Gmauskas, Yokūbynas, dr. Jasevi-
čiūtė, dr. Juozapavičius ir Vyt. 
Kastytis. 

"Diskusijų bazei sudaryti su
sirinkime Pr. AlŠėnas skaitė refe
ratą, iškeldamas mintį leisti nau
ją laikraštį Toronte. O tam su
manymui įgyvendinti. įkurti pir
mą spaudos bendrove Šerų pa
grindais". 

Referate buvusios paliestos vi
sos sritys - laikraščio redagavi
mas, netgi, ir redaktorius, karts 
jam buvo numatytas (tai prof. dr. 
A. Šapoka), leidimas ir finansavi
mas (referato autoriaus žinio
mis, jau vienas asmuo pažadėjęs 
1000 dolerių), o visa kita, gir
di, organizuotina b-vė, Šerų pa
grindais, išsitarta ir dėl laikraš
čio vardo, siūlant atsteigti Vokie-
fijoj ėjusius "Žiburius", žinoma, 
gavus sutikimą iš buv. "Žiburių" 
redaktorių ir t-t-

Toliau protokole rašoma: 
"Baigdamas referatą prelegen

tas pasiūlė patiektas mintis S-

DZŪKŲ KRAŠTOTYROS DR-JA 
IR ALYTAUS MUZIEJUS 

ANTANAS RUKUIŽA 

tam;- tinkamai ir saugiai užlai
kyti buvo atsakytos dvi dide
les iš abiejų pusuc įstiklinto?; 
spintos ir viena gab.*io!etinė i-
stiklinta spinta nan i ' ^ a t ika i ir 
;: ".heologiniams rvfiiaaaas lai
kyti. Namų apyvokas daiktams 
sudėti prie sienų buvo padary-
tr< lentynos. Įvairvm dr.iktam. 
s] intom ir kitiem reikalam bu
vo išleista apie 3'M) litų. Šias 
:--,i.d^? padengė pat-? dr. S. Ja
navičius. 

Tai tokia trur Ha Dzūkijos 
kraštotyros į - : •. -
jaus įsikūrimo istorija, iš ku-
",:os uisk;:. kad tikrasis įkūrė
jas organizatorius '> mecena
tą- buvo ne kas kitas, kaip a. a. 
dr S. Janavičius. 

Dabar, praslinkus 40 metų 
nuo Dzūkų kr aštotyros draugi
jos ir Alytaus muziejaus įsikū
rimo, šių metų lapkričio 12 d 

I ••Draugo" Xr. 266 tilpo dr. Ju-
| liaus Vidzgirio straipsnis, pava-
j din tas "Alytaus gimru.zi ,;: i ••/'.-
\ kijos švietimo židinys", šiame 
j straipsnyje dr. J. Vidzgiris ra-
I šo: "Visas miestas pažino spal

vingą, bohemiškai nusiteikusio 
keramiko, dailininko ir mokyto
jo Vytauto Brazdžisus asme
nybę. 1929 m. jis įsteigė Aly
taus kraštotyros mtzieių". 

Kadangi nei draugijos steigia
majame susirinkime, nei vėliau 
muziejaus tvarkymo darbuose 
V. Brazdžius niekur nedalyva
vo, tai J. Vidzgirio pripažini
mas jam muziejaus steigėjo var
do yra klaidingas. 
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• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesuaau-
aotu, straipsniu, nesaugo., juoa 
grąiu^a tis. is ankste susita
rus. Redakcija u2 skeibiiaii 
turinį neatsako. Skelbime 
mainos prisiunčiamos ga-zus 
prašymus. 
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6JQ _ 4:30, <sf*tadwwHafa 5 
^30 — i2.00 g 

• Administracija dirba kas- ŠE 
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Petras Bražukas, 

Apie sukaktuvininką aplamai 

"Tėviškės Žiburiai" yra vienas 
iš didžiausių išeivijoj leidžiamų 

diskutuoti ir" dideliu ryžtu žerrg-1 savaitraščių. Jis yra didelis savo 

Spaudoje teko pastebėti klai
dinančių žinių apie Dzūkų kraš
to tyros draugijos ir Alytaus 
muziejaus steigimą. Kadangi 
man nuo pat pradžios toje kul
tūrinėje įstaigoje teko dirbti. 

i tebūnie leista trumpai nušviesti 
tos Įstaigos Įsikūrimo eigą. 

Didelis kultūrininkas ir visuo-
, menininkas, tikras Dzūkijos sū-
I nus dr. Simas Janavičius pas

tebėjo, kad, vykdant kaimų skir 
s tymą į vienkiemius, sreit pra
dėjo nykti tautinės kultūros se
novės paminklai. Jis suprato, 
kad, kol dar nevėlu, reikalinga 
gelbėti, kas dar galima. Tam 
reikalui pradėjo organizuoti 
Dzūkų kraštotyros draugiją ir 
jos padalinį Alytaus muziejų. 
Dr. S. Janavičius paruošė drau
gijos įstatus ir užregistravo ap
skrities viršininko įstaigoje. 
1929 m. pavasari buvo sušauk
tas draugijos narių susirinki
mas, kuriame buvo išrinkta val-

Užbaigos ir padėkos žodį tarė Į d y b a Pirmininku išrinktas An
t anas Rukuiža. kuris apsiėmė 
atlikti technišką darbą, o dr. S. 
Janavičius sutiko atstovauti 
draugijai ir palaikyti ryšius su 
ištaigomis ir su Dzūkijos kul
tūrininkais. Be dr. S. Janavi
čiaus ir A. Rukuižos, valdyboje 
aktyviai dirbo mokytojas Jonas 
Miškinis, kuris 1936 m. ir per
ėmė pirmininkavimą ir draugi
jos tvarkymą. 

Pirmas šios valdybos rūpestis 
buvo Įstatuose numatytas Aly
taus muziejaus orgairzrvimas. 

Alytaus mokesčių inspekto
riaus žinioie buvo fuž mokes-

riaus, kun. dr. Prano Gaidos, neil 
gas, bet gražus — dailiai sukom
ponuotas žodis, buvo išsaukti ir, 
jiems atsistojus, plojimais pagerb
ti dalyvaujantieji laikraščio stei
gėjai, po to - pristatyti svečiai iš 
arti ir toli. 

Žodžiu sukaktuvininkus " T ė 
viškės Žiburius" sveikino vyr. Lie
tuvos išlaisvinimo Komiteto pirm. 
dr. Valiūnas, KLB Krašto v-bos 
pirm, dr. S. Čepas, Geri. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas, Politinio k-to 
pinti. B. Sakalas, Šalpos grupė 
"Dama" ir kt. 

Ypatingai šiltais žodžiais apie 
laikraščius, jų redaktorius ir Iai-
kraŠtrnmkus kalbėjo Gen. konsu
las dr. J. Žmuidzinas, pabrėžda
mas, jog net iŠ mūsų Nepriklau
somybės (Vasar io 16) aktą pasi
rašiusiųjų dvidešimties signata
rų - aštuoniolika asmenų buvę 
vienokio ar kitokio laikraščio re
daktoriai, o likusieji du - taip pat 
buvę spaudos bendradarbiais. 

formatu, gausus puslapių skai
čiumi ir teikiamos medžiagos bei 
žinių kiekiais. Jis subūręs po savo 
sparnu šimtus gerų bendradar
bių, kurie, didelio tikslo vedini, 
nuolat "T. Žiburius" informuo
ja apie mūsų tautiečių gyveni
mą ne tik Kanadoj, bet ir plačia
me pasaulyje. Jis rašo (geriau pa
sakius, spausdina) straipsnius vi
siems lietuviams rūpimais klausi
mais, duoda literatūrinio ir kul
tūrinio gyvenimo vaizdą bei sten nai) dešimties ir daugiau pusla-
giasi, kad laikraščio skaitytojai pių dydžio. Linkėtina "T. 2ibu-
kiekvienamo numeryje rastų ką riams" ir toliau taip gražiai švies-
nors naujo, įdomaus. Laikraštis ti ir rodyti kelią pasiilgtos Tėvy-
nuolatos leidžiamas 8-nių ir (daž nės link, kaip ligi šiol. 

ti į aaujo lietuviško laikraščio 
leidimo darbą Kanadoj". 

Diskusijos, kaip iš užprotoko
luotų minčių matosi, buvusios 
įdomios ir įvairios. Būta už laik
raščio leidimą ir prię^. Paga
liau, diskusijų ir minčių suma-
rizacija: 

"Dienos pirmininkas susumuo
ja pasisakymų mintis ir prieina 
išvados, kad laikraštį — leisime, 
kaip dauguma yra pareiškusi. 
Reikią steigti b-vę. organizuoti 
lėšas. Tam darbui — išrinkti k-
ją. Šero kainą — pasiūlyta 10 
dol. Reikia bendrovę apdrausti 
nuo bent kokių netikėtumų. Tą 
sutvarkysiąs advokatas. Vardo 
reikalą — išspręsianti k-ja. Rei
kią too reikalu ir dr. A. Šapokos 
nuomonės, kaip būsimo 
toriau-s. Išrinkta k-ja iš 7 asme 
n u : P. Alekna (Ifib.). B. Sakalai: 
kas H 6 b . ) . Juozapavičius 
k u n . P. Ažubalis ( H h.) 
sevič i i rė ( H b . ) . BaiorirMS 
kar.d. Cirūnas (7b.), Dfl'-giv (; 
b . ) . Dar Da^iūlva1; b-vės kapitfl 
las SO.nno do l . " ' 

PirmaMs "Tėviškės Žiburiu 
numeris išėjo iš spaudo*; '949 BL 
gruodžio 24 d. 

Minėjimo koncertas 

Dvidešimtmečio minėjimą 
trumpu n<adrrrra žodžiu atidarė 
R Bražukas, Kanados Lietuvių 
Kartftfikų Kyfturds.ft"augfios-^»»"j.E»aJis chjeagTŽkirrŽfSrgrtr \& vfso jų buvo 1300) Cleveiaad© Grandinė-
&Briaf" pirmkarjkas. v(Toji Drao-| lės'- koncerto meta Clncagoje. Nuotr. J. Garios 

čių nemokėjimą) perimtas val
džios nuosavybėn mūrinis na
mas. Senovėje tas namas buvo 
didž. kunigaikščio Alytaus val
dos užeigos namas (karč iama) . 
Savo architektūra ir vidaus iš-
olanavimu as namas yra isto
rinės vertės. Dr. S. Janavičiaus 
rūpesčiu, tas namas buvo gau
tas Alytaus mrzieiaus reika
lams. 

Greitesniam eksponatų sutel
kimui dr. S. Janavičius, talki
nant Merkinės' vkiurinės mokyk 
los direktoriui Jonui Miškiniui 
ir Dzūkijos pradžios mokyklos 
mokytojam?. 1929 m. vasarą 
Merkinėje suruošė Senovės die
ną, kurion sugabenta labai daug 
tautinių drabužių, juostų ir na
mų bei laukų apyvokos daiktų. 
Parodai reikėjo ožamti dviejų 
aukštų keturių k l f ' . iokyklą. 

Atvykę svečiai — valstybės 
prezidentas su palyda, t ea t ro 
režisieriai, muzikai, chorvedžiai, 
žurnaUstai ir kiti — pirmiausa 
aplankė parodą ir, nustebę jos 
spalvingumu ir turtingumu, pa
tenkinti nuėjo j tribūną. Visus 
sužavėjo iki šiol neregėtas vaiz
das, kai apie šimtas 60 su vir
šum metų amžiaus močiučių, 
gal dar savo motinų tautiniais 
drabužiais, kaimo orkestrui gro
jant, su dr. S. Janavu-um prie
šakyje pražygiavo pro tribūną 
Be to. pasirodė chorai, orkest
rai ir šokių grupės. Tš senovės 
dienos pasirodymų daug pasi
naudojo chorvedžiai, muzikai, iš 
girdę naujų dzūkiškų dainų. Tau 
tinių šokių mėgėjai buvo nuste
binti šokiais, ypati.igai visiems 
krito į akis iki šioi nematytas 
šokis "Mikita", žurnalistai, su
grįžę namo. sav> laiK aš'Iuo^e 
išspausdino ilgiausius straips
nius. Merkinės dien )-, pavyzdžiu 
greit po visą Lie uvą pradėjo 
ruošti panašias šve ites, o tauri
niai šokiai iš kaimo gryčių nu
skėlė ; Kauno sceną ir net j 
karininkų ramovę. 

Tvarkant ptro«3B atvežtus 
daiktus, dr. S. Janavičius Įteikė 
.i?n 200 litų ir pap^a*? kar tu 

su dviem dzūkais mokytojais 
parinkti muziejui būdingų taut i 
niu drabužių. Kada-gi dzūkės 
nebraneiai vertino savo drabu-
č;us, tai už 200 litų btivo pri
pirkta nemaža krūva, o priejuos 
.".ų ir juostų daug gauta tiž dy-
kj Namų i- lauk*, apyvokos 
ediktų taip pat dttnrV.Hii buvo 
nemažai dovanota. Tokiu būdu 
A ytaus muzieju3 iš Senovės 
cnenos gavo didelį kraitį. Po ku
rio laiko visi daiktai buvo su
vežti į muziejaus patalpą. Daik-

SV. TfcVAS APIE NAUJAS 
MIŠIŲ APEIGAS 

Popiežius Paulius VI-sis 
bendroje audiencijoje, tūkstan
čiams tikinčiųjų, kurių tarpe 
buvo nemaža grupė maldininkų 
iš Čekoslovakijos, kalbėjo apie 
naujų Mišių apeigų įvedimą ka
talikų Bažnyčioje. "Iki šiol — 
kalbėjo Paulius VI-sis — šv. 
Mišios buvo laikomos neliečia
ma, tradicine katalikų religijos 
kulto dalimi bei tikėjimo pašto-

ŠVIESA IR ELDORADO 
Anatolijus Kairys 

Trijų ve iks iu tragedijėlė, kū-
ioje vaizduojama kenčianti tau-
a ir jos laisvės siekimas: 

"Nejaugi gali būti laisvu lai-
omas tas, kuris, gyvendamas 
aisvėje, negali, nenori ar nesu-
eba padėti belaisviui?" 

Veikalas tinka kiekvienai sce-
ai, nes jame y a daug erdvės 
asireikšti statytojo vaizduotei. 
Knyga gražiai išleista, kietais 

iršeliais, tinka ir šiaip pasiskai-
ymui. Kaina 3.00 dol., gauna-
na DRAUGE. 

Prie knygos kaines prašom pri-
lėti 5 proc. mokesčiams. 

vumo ženklu. Todėl su pagrindu 
keliamas klausimas, kodėl kata 
likų Bažnyčioje įvedamas toks 
nepaprastas, staigus pakeitimą* 
ir ką jis liečia? Paulius VI-sis 
nurodė, kad toks šv. Mišių apei 
gų pakeitimas buvo nutartas 
Vatikano II-jo Susirinkimo, sie
kiant pritaikinti j a s šių dienų 
reikaiavimarns tačiau ištikimai 
išlaikant jų pirmykštę esmę. Šv. 
Mišių reforma — pabrėžė Po
piežius y r a aukščiausios Baž 
nyčios vadovybės nu ta r t a ir rei 
kalauja iš visų tikinčiųjų pilno 
paklusnumo bei vieningo priė
mimo. Tai nėra savavaliavimas, 
nei Laikinas bandymas ar kelių 
karštuolių improvizacija. Tai 
y ra aukščiausios liturginės ko
misijos ilgų studijų pasėka, ku
ri galutinai nustato naujas, vie
ningas šventų Mišių apeigas vi
soje Bažnyčioje ir tuomi užker 
t a kelią tol :mesniam betkokiam 
savavaliavimui. Naujosios Mi
šios savo jauna, gyva ir aiškia 
dvasia dar labiau iškelia visos 
katalikų Bažnyčios vienybę, ku
rį ta ip spindėjo pirmaisiais kri
kščionybės amžiais, kada visi t i
kintieji "buvo vienaširdžiai mal 
doje ir vieningi dvasioje". 

Baigdamas kalbą šventasis 
Tėvas plačiau kalbėjo apie pa
darytus pakeitimus, kurie nei 
kiek nepakeičia šventųjų Mišių 
esmės t ik jau padaro gyvas; 
jaunas, visiems suprantamas, 
dar labiau pabrėžiant visų t t 
kinčiųjų dalvvavimą Kristau6 

aukoje. 

ANMNO KONFERENCIJA 

Peru sostinėje Limoje įvyko 
savitarpinės prekybos (ANDI-
NO) konferencija, kurioje da
lyvavo Venezuela, Kolumbija, 
Ekvadoras, Peru, Čili ir Bolivi
ja. Minėti kraštai susitarė pir
maisiais metais pasikeisti pre
kėmis 120 milijonų dolerių ver
tes. K. S i 

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės 

P0PULAR UTHUANIAN 
REGIPIES 

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 

I arba suras naują, iki šiol nera-
| gautą, kurių čia yra virš 200. 
Į 
! Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 

i o ypač naujai pradedančioms šei-
; mininkauti moterims. 

Tinkamos Kalėdų 
D o v a n o s 

• 
"ATSIMINIMAI Iš BALTO 

VEIKLOS" 
Šioj knygoj yra 404 pusL, 

Įskaitant apie 1 5 0 f o t d 
iš BALFo veiklos Amerikoj i r 
iš gyvenimo tremtinių visoj Eki-
ropoj. l a b a i būtų gražu, jei 
buvusieji tremtiniai įteiktų šią 
knygą savo sponzoriams. Da
bar eina Išpardavimas bemaž 
už pusę kainos su kietais 
viršeliais pc S4.00 ir su minkš
tais po S3.00. 

"VYTAUTAS THE GREAT" 

Kaina tik 2.50 dol. 
ti DRAUGE. 

Istorinis, įdomus veikafes — 
211 pusi. Graži dovana mokslo 
jaunimui ir amerikiečiams. Šio
ji knyga nušviečia didingą Lie
tuvos laikotarpi 14 -15 š m r t 

galima gau- s u kietais viršeliais $3.00 i r s a 
minkštais S2.00. 

Illinois gyventojai prie knygos Abiejų knygų autorius: p*eb 
kainos prašomi pridėti 5 proc. dr. i. B . Končius. Gaunamos 
mokesčiams. "Drauge". 

" -y ."" 5 "' 

NAUJI — PATOBULINTI 
GERESNI NEI PINIGAI 

D O V A N U 
PAŽYMĖJIMAI 

Į LIETUVĄ 
OFICIALIAI 

PTLN'AI GARANTUOTI 
NAUJOS NUPICTINTOS 

KAINOS 
Vneshposyltorg labai sumaži
no visas kainas, jūsų giminės 
DABAR GAUS DAUG DAU
GIAU PREKIŲ nei anksčiau. 
Dėlto DOVANU PAŽYMĖJI
MUS siųst; yra geriausia. Ge
riau nei pinigus ir geriau nei 
siuntinius. Sužinokite, kaip 
galite naudingiau suvartoti iš
leidžiamus pinigus ir suteikti 
savo giminėms daugiausia ge
rybių. Reikalaukite naujo ka
talogo nupigintom kainom. 

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP. 
125 E. 23rd Street 

New Tark, N. Y. 10010 
REIKALAUKITE MCSC 

NEMOKAMO KATALOGO 

M M 

JUBILIEJINIS MEDAUS PASAULINIAME LEIDINYJE 

TJetu'.iu Fondo iš lysta? Lietuvos valstybės 50 metij atkūrimo su
kakčiai paminėti jubiliejinis medalis yra atspausta* pasauliniame 
numizmatikų leidinyje "NUMISMATTC SS OF THE FRANKLIN 
MINT 1969 FDITION- (Covering the Years 1965—1968). Leidinys 
tur i 206 psU Jame atspausta šimtai įvairių kraštų monetų-medalių 
nuotraukų, tarp kurių ir Lietuvos jubiliejine moneta - medalis pui-
kisį atrodo ir gražiai representuoja mūsų tėvynę plačiame pasaulyje. 
Minėtame leidinyje medalio vertė pažymėta $15.00. Kalėdų švenčių 
ir kitomis progemis šis medalis yra gražiausia ir prasmingiausia 
dovana, primenanti mūsų tėvynes svarbiausius ir reikšrcingiauSttM 
istorinius tarpsnius. Medalis — ypač puiki dovana mūsų jaunimui. 

Medalio kaina su dėžute $12.50, be dėžutes $10.00. Užsakant paStu, 
pridėti 50 c. pašto išlaidoms. Medalį galima gauti LF bostinėje 6848 
S. Maplevvood A ve., Chicago, 111. 60629. teJef. 778-2858. 

KNYGA YRA GERA DOVANA 
K A L (Ė D Ų P R O G A 
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Advento laikotarpis — 

ŽMOGAUS IŠAUKŠTINIMAS 
Žmogus gyvena lūkesčiais ir 

viltimis. Ir ta i nuo pat ma
žens. Mažas nori būti kaip su
augęs, suaugęs — sveikas i r 
tur t ingas , ligonis — pasveikti, 
netur t ingas — bent žmoniškai 
pragyventi . Lūkesčiais nuo se-
n o gyvena ir žmonija. Juo dau
giau kultūrinių vertybių žmo
gus pasiekia, juo daugiau jų 
d a r nori. Juo daugiau patogu
mų turi , juo nori jų dar dau
giau turėt i , kad mažiau reik
tų vargti , mažiau dėt i pastan
gų savo gyvenimą padaryt i ge
resniu. Taip y r a ir moralinių 
vertybių sri tyje — juo žmo
gus savo sieloje jaučia dides
nę ramybę, juo t rokš ta dau
giau tos dvasinės ramybės, 
daugiau užsitikrinimo, pasiti
kėjimo laikinumu ir amžiny
be. 

Tas žmogaus i r žmonijos a m 
žinąs laukimas perteikiamas 
daugelio religijų, ypač krikš
čionių t ikėjimo adventinio lai
kotarpio pavidalu. Ta i lyg n o 
ras perkelti ilgų amžių žmoni
jos lūkesčius į keturių savai
čių laikotarpį, kad j ame kr ikš
čionys pajustų bent laukimą 
pasaulio Išgelbėtojo, kuris bu
vo Senojo Tes tamento pranašų 
pranašautas , š iuo advento lai
kotarpiu krikščionybė mėgina 
liturginiu būdu perteikti savo 
tikintiesiems dvasinį žmogaus 
skurdą, geresnio gyvenimo ne
užgesinamą t rošk imą ir pasi
tikėjimą, kad ateis išganymo 
laikas ir geresnio gyvenimo už
tikrinimas. 

Adventas vienu požiūriu t u 
r i labai aiškią religinę prasmę, 
kitu — žmogaus gyvenimo lai
ke ir amžinybėje įprasminimo 
įdėją. Žmogus pasitiki Dievy
be, nuo kurios jis priklauso ir 
j kurią visa savo prigimtimi 
veržiasi. Bet k a r t u j is pasitiki 
ir savyje įdiegta pro to ir va
lios jėga, padedančia pačiam 
žmogui laisvai tvarkyt i savo 
gyvenimo kelius. Adventas — 
tai kiekvieno žmogaus būsena 
gyvenime. 

Sakoma, k a d niekas pasau
lyje žmogaus negali taip pa
žeminti kaip žmogus. Bet iš 
tikrųjų niekas ta ip žmogaus 
nepažemina, kaip g?!i paže
minti jis T-ats save. Paniekin
damas savo prigimties galias, 
protu ir valia nusilenkdamas 
žemesniam už save gamtos kū
riniui, žmogus iš aukštumos 
leidžiasi į savęs sunaikinimą, 
kada jau nebet rokš ta nieko 
aukštesnio, amžinesnio, geres
nio. O kai ne t rokš ta tobules
nio gyvenimo, tai j o ir negali 
rasti, nes gr įžimas atgal žmo
gų atskir ia nuo j o tobulybės 
šaltinio — Dievo. Toks žmo
gus buvo, ka i jis pajuto nu
t raukęs ryšį su savo Kūrėju. 
Toks y ra ir dabar , kai jis lais
vai i r sąmoningai atsisako ieš
koti t iesos mylėti Dievą ir a r 
timą. 

Pirmoji žmogui išaukštinti 
Dievo dovana buvo iškėlimas 
iš žmonių ta rpo Moters, kuri 
turėjo tapti Dievo Sūnaus Mo
tina. Tai Marijai suteikta Ne
karto Prasidėjimo dovana, ku
ri y r a ir visai žmonijai suteik

ta ypatinga privilegija. Mari
ja, kaip busimoji Dievo Sūnaus 
Motina, buvo apsaugota nuo 
nuodėmės ir moralinio pažemi
nimo. I r ši Nekalto Prasidėji
mo dovana nebuvo suteikta tik 
Marijai, bet per ją visai žmo
nijai, nes ji, tapdama Dievo 
— Žmogaus motina, dvasiniu 
būdu kartu su Kristumi išaukš 
tino visus žmones, turinčius 
teise paveldėti amžinybę. 

Nekalto Prasidėjimo šventė, 
švenčiama gruodžio 8 d., supuo 
la su adventu — laukimo lai
kotarpiu. Tai y r a t a r tum ad
vento pradžios ypatingoji žy
mė, kuria paženklintas žmoni
jos išaukštinimas. Jeigu vai
kas iš žemiško tėvo su pasi
tikėjimu laukia dovanų, juo la
biau su didesnėmis viltimis jų 
gali laukti iš dangiškojo Tėvo. 
kur is taip mylėjo pasaulį, kad 
į jį atsiuntė vienatinį savo Sū
nų. To laukimo išsipildymas 
eina į aukščiausią viršūnę — 
Kris taus gimimą. 

Tikroji vertybė nešike'ė'a. 
Keičiasi aplinka ir gyvenimo 
būdas, bet religinės vertybes, 
kurios prasideda žmogaus lai
ke ir atbaigiamos amžinybėje, 
išlieka visuomet tokios pat. 
nes jos remiasi ne žmogumi, o 
žmogaus Kūrėju. Nesikeičia ir 
žmogiškos vertybės, nes ir jos 
neapsprendžiamos nei erdvės, 
nei laiko. Visuomet žmogus 
nori pažinti tiesą, nors dažnai 
t ik jos dalį tepažįsta. Bet tie
sa išlieka visuomet nepasikeitu 
si. Žmogus jaučia meilės sal
dumą, nors kar ta is pyktis ar 
neapykanta ją apkartina. Bet 
niekas negali paneigti meilės 
būtinumo žmonių gyvenime. 
Laisvė dažnai sunaikinama ver 
gijoj, bet dėl nieko kito taip 
nekovojamą, kaip dėl laisvės, 
kur i , uždedama atsakomybę ir 
skatindama kūrybiškumą, iš
kelia žmogaus asmens vertę ir 
padeda gyventi laimingesnį gy
venimą. 

Kristus gynė visas t as žmo
giškas vertybes. Ne t ik gynė, 
be t jas ir išaukštino, praplės-
damas dvasinį žmogaus paži
nimą, pavyzdžiu parodydamas 
meilės Dievui i r artimui vertę 
i r ją iškeldamas į amžinos ver
t ė s dorybę. Žmogaus laisvės 
Kris tus ne t ik nesuvaržė, bet 
ją dar labiau atrėmė į dievi.š-
k u s pažadus, pripažindamas 
te isę būti laisviems ir padary
damas visus vertais Dievo vai
kų laisvės. 

Tai ir yra žmogaus išaukš
t inimas ,jo vertės nurodymas. 
žmogaus sujungimas neper
traukiamais ryšiais su Kūrėju 
i r su kitais žmonėmis. I r šitai 
duoda vilčių, kad šios verty
bės, nors ir kaip prieš jas ko
vojama pasaulyje, atsiremda
m o s dieviška jėga. niekada ne
praras savo paskirties krikš
čionių gyvenime. Tai kartu 
duoda vilties, kad tiek asmeni
nė ir tautinė laisve, tiek amži
noji tiesa ir nesibaigianti mei
lė laimės prieš neapykantą. 
prieš melą ir žmogaus paže
minimą. Tas viltis mums įkve
pia iš amžių kylą Dievo pa
žada i Pr . Gr. 

Spaudoj ir gyvenime 

NĖRA KUR PAVALGYTI GARGŽDUOSE 

YLIKAS PRADĖJO STUDIJINIUS 
POKALBIUS NEW YORKE 

Pirmieji kalbėtojai: prel. L. Tulaba iš Romos ir prof. St. 
Žymantas iš Kalifornijos 

Lapkričio mėn. pabaiga buvo 
gausi įvairiais lietuvių minėji
mais. Lapkričio 22 d. Ramo
vė surengė kariuomenės šventės 
minėjimą, o lapkričio 30 d. Mas-
pethe vyko Xeo-Lithuania korp. 
surengtas Vaižganto 100 m. gi
mimo sukakties minėjimas ir tą 
pačią dieną rytą Vyr. Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas surengė 
simpoziumą — studijinio pokal
bio pirmąją dalį. Jo tema: "Tarp 
tautinio gyvenimo raida ir Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo kelias." 

Sį kartą kalbėjo du svečiai, at
vykę vienas iš rytų —prel. dr. 
L. Tulaba, Šv. Kazimiero kolegi
jos rektorius t Romo j , ir Amerikos 
Vakaruose, Kalifornijos Los An
geles mieste įsikūręs prof. St. Žy
mantas (Žakevičius), buv. Vil
niaus universiteto teisių fak. de
kanas. 

Sausio mėn. numatytos kitų re 
ferentų paskaitos simpoziume: 
dr. B. Nemicko ir dr. B. Mačiui-
kos. 

"Nesu politikas" — pareiškė 
prel. Tulaba 

Studijinio pokalbio pirmąją 
dalį atidarė VLIKo tarybos pirm. 
dr. B. Radzivanas. Jis iškėlė reika
lą visuomenę plačiau supažin-

Spec. 
V Y r . ALSEIKA, 

'Draugo" korespondentas 
New Yorke 

dinti tiek su tarptautine raida 
tiek ir su mūsų pastangomis at
gauti Lietuvos laisvę bei keliais. 

Tulabos nuomone, komunis
tai esą gudrūs propagandinin
kai, tačiau pats marksizmas kai 
kur jau netekąs įtakos, pvz. Pie
tų Amerikoje. Pats komunizmas 
pastaruoju metu išgyvena ideolo 
ginę krizę, be to, jis susiduria ir 
su politiniais sunkumais. Skal-

Rimties valandėlei 

IŠ TAMSOS J ŠVIESĄ 

kurie i ją veda. Radzivanas su-1 d y m as i s silpnina komunistų įta-
sirinkusius sveikino ir Vliko pir
mininko dr. K. J. Valiūno vardu 

čiais, treti raiti. Per 45 min. tu
rim sulakstyti ten ir atgal. Žinai 
įstaigos tvarką. 

— Ir suspėjat? 
— Kur ten suspėsi, jei tik 

penkta savaitė tesitreniruojam. 
Mat, iki pirmo rugsėjo šiokia to
kia valgyklėlė veikė vidurinėj 
mokykloj. Kol mokslo metai pra
sidėjo. 

— Viršininkai nesibara, kad 
vėluojat? 

— Ką sakys? Kiek pasirauko, 
bet tyli... 

Juokai juokais, bet faktai grie
bia už širdies: birželio mėnesį 
uždarius restoraną, miestelyje — 
ir ne bet kokiame, o rajono cen
tre, — išties nėra kur pavalgyti. 

Taigi Gargždai gali pagarsėti 
ne tik savo nafta. Bet, anot pa
čių gargždiškių, taip pat ir jų 
kantrybės treneriais! 

O gal atsiras, kas įvertins Klai 
pėdos rajono kooperatyvų sąjun
gos valdybos pirmininko D. Pap-
liausko. Lietkoopsąjungos Klaipė
dos mechanizuotos kilnojamosios 
kolonos viršininko M. Čepo ir ki
tų draugų pastangas, dėl kurių 
nerangumo gargždieciai turi bė
gioti "krosus" ". 

J . ŽviJb. 

— šis tą dieną buvo išvykęs į 
Torontą dalyvauti "Tėv. Žibu
rių" 20 m. šventėje ir kanadie
čiams padaryti pranešimų. 

Susirinkusių tarpe buvo Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis, Vli
ko vicepirmininkas J. Audėnas ir 
visa eilė Vliko valdybos bei tary
bos narių, Lietuvos Laisvės kom. 
pirm. V. Sidzikauskas, Liet. 
bendruomenės ir įvairių organi
zacijų atstovai bei šiaip nemaža 
besidominčių Lietuvos laisvini
mo klausimais. 

Pirmasis kalbėjo prel. dr. L. 
Tulaba, iš karto pastebėjęs nesąs 
politikas. Todėl jis nesvarstė nu
matytos temos apie tarptautinės 
politikos bei gyvenimo raidą, bet 
iš teoretinio taško nagrinėjo "pra 
giedrulius bei šešėlius tarptauti
niame gyvenime", kėlė dvasinio 
bei medžiaginio veiksnių svarbą 
ir pabrėžė, kad ekonominis veiks 
nys ypatingai svarbus. 

Apibūdino ideologijas pasauly 

Prel. Tulaba savo pranešime pa 
brėžė, kad tautiniai interesai le
mia daugiausiai ir jie statytini 
aukščiau už tarptautinius. 

Kalbėdamas apie ideologinius 
veiksnius, Tulaba nurodė bei a-
pibūdino visą eilę ideologijų, 
kaip krikščionių, marksistinę, ko 
munistinę, masonerijos judėji
mą, iškėlė ir žydų vaidmenį pa
sauly bei jų siekius įsiviešpatau
ti. 

ką ir galią pasaulyje. 

Materializmas veda į nykimą 

Tulaba nurodė, kad buvę įvy
kiai Vengrijoje, Čekoslovakijoje 
liudija, kad komunizmas pergyve 
na savo saulėlydžio pradžią. Po 
pastarojo karo, teigė Tulaba, pa
sauly susilpnėjo socializmas ir 
masonų judėjimas. Šis pastarasis 
yra labiau įsigalėjęs JAV ir Ang
lijoje, be to, Italijoje, Vak. Vokie
tijoje ir keliuose kituose kraštuo-

i se. 

Kalbėdamas apie tautinius bei 
politinius interesus, prel. Tula
ba nurodė, kad po pastarojo ka
ro tautiniai interesai kiek neten
ka reikšmės. Tačiau, esą, 
de Gaulle judėjimą reikia vertin
ti teigiamai, tai esąs "pragiedru-
lys". Jei politiniai interesai ma
žiau reiškiasi, tai, pažymėjo T u 
laba, atsiranda daugiau vilčių 
Lietuvos laisvei atgauti. Jis teigė, 
kad ūkiniai interesai — svarbūs, 
pasauly įsigalėjęs materializmas 
vedąs ne tik į sunykimą, bet ir 
į sugyvulėjimą. Šiuo požiūriu rei 
ketų prisiminti Prahos įvykius, 
kai vaL pasaulis tesugebėjo pa
reikšti užuojautos ir daugiau nie
ko. 

Visur ieškoti draugų 
l a v i n u . *-/** •—•"——%- •*•— 

Prieš materializmą reikia pa- veidas į veidą. J is t a ip kalbėjo 
statyti dvasines vertybes, kalbė- per pranašus. Taip buvo tol, kol 
jo Tulaba. Juk žmogus "ne tik žodis n- buvo tapęs kūnu ir ap-
duona sotus". Kadangi komuniz sigyvenęs ta rp mūsų. D a b a r 
mas yra visų mūsų bendras prie- Dievas gyvena ta rp mūsų. tau-

(Nukelta j 5 pusi.) damas Žmogumi. Dievo Sūnaus 

Būdamas panašus į Dievą, 
žmogus žino, kas ge ra ir k a s 
bloga. J is žino, kad pro tas j a m 
yra duotas tiesai pažinti, o va
lia — prie aukščiausiojo gėr io 
prisirišti. 

Dievas nuolat save apreiškia. 
Dievas kalba žmogui nuo pat is
torijos aušros. Rojuje Dievas 
kalbėjosi su Adomu i r juo pa
sitikėjo. Jei kas nors tavim pa
sitiki, t am atsiranda proga pa
sitikėjimą išduoti. Taip Adomas 
ir padarė. Kančia ir Kalvari ja 
prasidėio rojuje. Ten parodyta 
ir begalinė Dievo meilė. 

Adomas Dievą ats tūmė. J i s 
nutraukė su Dievu visus ryšius 
ir pasinėrė tamson. Mes p a ž s -
tame tą tamsą, kada Dievas vi
sai nuo mūsų pasitraukia, kada 
su mumis nekalba, kada m u s 
vienus palieka. "Palaimint i 
skaisčios širdies, nes jie Dievą 
regės". Tai yra tokia tamsa, ku- • 
ri ne t ik šviesos nepraleidžia, 
bet ir jos bijo. Mes pažįstame tą 
stovį. Juk dažnai atsitinka, kad . 
Dievo žodis mums nieko nesą- • 
ko. Be t tai reiškia, sako pran
cūzas mąstytojas Louis Evely, 
kad ne Dievas yra toli nuo mū
sų, be t mes esame toli nuo Die
vo. 

Adomas nusidėjęs pasislėpė i 
už lapų uždangos. J i s taxp elgė
si todėl, kad neišgirstų Dievo 
kalbos. Dievas pirmasis jį pra
kalbino, dialogą užmezgė. J is 
taip d a r o ir su mumis. 

Adomai, ate :k arčiau, nes 
atėjau su tavim pasikalbėti. Ne
apsimesk, kad manęs negirdi. 
Nesislapstyk, ausų ne-Liskimšk! 
Juk žinai, kad visada šaukiu ta
ve švelniai, mylėdamas. 

Panašiai Dievas elgėsi su Ab
raomu. Su Moze Diev23 kalbėjo 
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Kennedv ac 
•narvas, palyginus sa 
••odrome New Yorke. 

tapimas žmogumi iš pat pradžių 
buvo Dievo planuose nuspręs
tas . Per Dievą Žmogų, ir tik per 
jį. Dievą, neatskiriamai susi
jungė su žmogaus pr ig imt imi 
Nuo šio laiko žmonių giminė, 
kaip tokia, niekuomet negali 
pražūt i : dabar mes, a tskir i žmo 
nės, visuomet galime Dievo Sū
nuje rast i jėgų grąžinti malonei. 
jei ištiktų nelaimė jos netekti. 
£ios galimybės be Dievo tapimo 
žmogumi mes neturėtumėm. 
Nuo to laiko, kaip pa t s Dievo 
Sūnus teikėsi t ap t i žmonių gi
minės nariu, juo d :desnė suteik
t a mums maloriu gausybė Be 
to, kiekvienam atskiram žmo
gui duota didesnė tv i r tybės ir 
ištikimybės jėjra. 

Kinijoje buvo bado metas . 
Hon-Lok ir jo žmona gyveno 
baisiame skurde: te turė jo tik 
keletą saujų ryžių. 

Tą dieną atėjo pas juos kai
mynas, prašydamas pagautos. 
Hon-Lok žmona tarė s?vo vy
ru i : "Jei mes j a m duosim ryžių, 
pa tys badu mi rs ime" B e t vyras 
a t sake : "Jei nepaedbės ime kai
mynui, mudu ga; mirsime rytoj , 
o jis j a u šiandi.-n mi r š t a . " Ir 
pasidalino ryžiais su varginges
nių už save. 

Dievas nenori, kad m e s nesi-
rūpintumėm pa tys savim, bet 
t a ip pat nenori, kad užmir'.tu-
mėm kitus. J is davė m u m s mei
lės taisyklę; "Daryk kit iems, ką 
norėtum, kad kiti tau darytų." 

Vienos didžiulės krautuves 
savininkas išsitarė, kad didelė 
dalis visų jo susierzinimų ir per
gyvenimų yra klientų skundai 

i r dejavimai dėl prekių, patar
navimo, patarnautojų. 

Kartą pamatęs besiartinančią 
jauną moteriškę, savininkas 
galvojo: "Tikrų tikriausiai atei-

; na skųst is!" 
"Aš ateinu tamstai pasakyti, 

kad esu susižavėjusi jūsų krau
tuve. E s u nauja šiame mieste ir, 

\ jei sutiksiu daugiau ta ip man
dagių žmonių, kaip jūsų tarnau
tojai, būsiu neapsakomai lai
minga' ' , — pasakė savininkui 
jauna moteriškė. 

Mes šiandien nemokam* įžiū 
rėti nei dalycu--\se, nei žmo
nėse gėrio ir grožio. Yra per
daug pesimistų, žiūrinčių į vis
ką ir visus t ik iš blogos pusės 
ir nuolat dejuojančių. 

Tu gali padrąsinti, paguosti ir 
teigiamai nuteikti ki tus , kad 
išeitų iš tamsos ir išvystų tik
rąją Šviesą — Dievą. 

Jėzau Kristau, padėk man ki
tus skatinti , įvertinti, kas juo
se yra gražu ir kilnu! K. Br. 

Jau ketvirtis šimtmečio kai o-
kupantai šeimininkauja Lietuvoj 
ir vis dar neįstengė sutvarkyti 
žmonių maitinimo. Štai, net pa
čių okupantų kontroliuojama 
"Tiesa" n r. 231 (1969X4) rašo 
apie Gargždus: 

— Tik nevažiuokit į Gargždus 
— perspėja komandimotieji, — 
šilto maisto už jokius pinigus ne
rasit. 

O štai laiškas iš pačiu Gargž
dų. Būrelis tarnautojų rašo: "Jau 
kelios savaitės, kai Gargžduose 
negausi viralo ar ko nors karšto". 

—Tačiau juk Gargždai turi 
restoraną* Ir dar kuki! T ik pi

nigu turėk! Kodėi ten nenueiti? 
—bandai prieštarauti. 

— "Saliutukas" nuo vasaros 
pradžios remontuojamas, o ko
kios nors kitos užkandinukės nė
ra. Teisybė, turim kulinarija, bet 
čia net kavos negausi. Jau geras 
pusmetis, kai sugedęs aparatas. 
Aptarnaujanti moteriškė gali pa
siūlyti tik sulčių. 

— Tai kur žmonės valgo? 
—Kiekvieną dieną krosus bė

gam. Kai tik pietų pertrauka, kas 
į Dovilus, kas į Vėžaičius ar į 
kokį tarybinį ūkį mauna, o kai 
kas ir iki Klaipėdos nubraukia. 

• Vieni mažinėJėm, kiti «lvira-

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS 
VYT. BAGDANAVIČIUS 

Mums nėra lengva visais atžvilgiais pasekti in
dišką galvoseną, nes ji eina, galima sakyti, priešingu 
mūsų galvosenai keliu. Mes būtybes aiškiai viena nuo 
kitos skiriame, ieškome, kas joms \Ta būdingo, ir ne-
pavargstame savo analizavimuose, kai tuo tarpu upa
nišadų mintis stengiasi visoms būty-bėms rast i bendrą 
vardiklį ir tokiu būdu jas išaiškinti. Jie nori rasti bendrą 
atramą, ant kurios būtų galima suprasti save, dievus 
ir pasaulį. Ir ta a t rama dažnai jiems pasiperša būti 
pažįstanti žmogaus dvasia. Abu šie minties keliai tu
ri savo pavojus. Vakarietiškas galvojimas gali realiuo
se daiktuose neatrasti Dievo. O indiškas galvojimas, 
bejungdamas viską vienybėm gali prarasti Dievą. 

M O ASMKNŲ GARBINIMO I BENDRYBES 
MOKSLĄ 

Upanišados liudija labai stiprų jų autorių nusi
teikimą filosofiniam svarstymui. Jo pagalba norėta 
išsivaduoti iš daugybės tradicinių dievų ir ieškota bū
dų tarpe įvairių siūlomų būties pagrindų rasti vieną 
visiems bendrą pagrindą. Apie tai liudija dviejų as
menų Gargya ir Ajatašatru pasikalbėjimas. 
"Gargya tarė : Aš garbinu asmenį saulėje, kaip Bra

maną. Ajatašatru jam a t sakė : Ne, ne. Nekalbėk man 
apie tai. Aš tikrai garbinu jį. kaip aukštybę, kaip vi
sos kūrinijos galvą, kaip karalių." 

Šių dviejų asmenų pokalbis išsitęsia labai ilgai, 
kuriame yra suminimi ir sukritikuojami įvairūs gar
binami simboliai ar jais reiškiami^ asmenys. Taip Gar
gya sako, kad jis bramanišką garbę teikia asmeniui 
mėnulyje. Ajatašatru draudžia jam apie tai kalbėti, 
sakydamas: "Aš garbinu jį tikrai, kaip didelį dalyką, 
kaip daigą baltamū apdangale, kaip .omą, kaip karą-, 

lių" (soma — dangiškas maistas). Gargya toliau siū-Į 
lo garbinti asmenį žaibe, bet yra sudraudžiamas, pa-Į 
ta r iant garbinti šviesybę. Kai Gargya siūlo garbinti 
asmenį eteryje, Ajatašatru liepia jam garbinti pilny
bę ir ramybę. Gargya nori garbinti asmenį vėjuje, ta
čiau Ajatašatru pataria jam garbinti kaip Indrą, t.y. 
kaip viešpatį nenugalimybę. Kai Gargya nori garbinti 
asmenį ugnyje. Ajatašatru pataria jam garbinti jėgą. 
Gargya bramanišką garbę nori teikti vandeniui sėklo
je ir širdyje, bet Ajatašatru sako. kad reikia garbin
ti panašybę ir tokiu būdu susilaukti gimimų, pana
šių į save. Kai Gargya nori garbinti asmenį veidro
dyje, jam y r a patariama garbinti spindesį apskritai 
ir tokiu būdu susilaukti žavių įpėdinių. 

Gargya nesiliauja išskaičiavęs naujus garbinimo 
objektus, kuriuos Ajatašatru arba atmeta, a rba ryš
kiai pataiso. Taip Gargya sako: "Aš bramanišku būdu 
garbinu garsą, kurį sukelia judėdamas žmogus". 

Greičiausiai j i s čia turi galvoje n e fizinį garsą, 
bet žmogaus veiklą apskritai, nes Ajatašatru šitaip 
jį pataiso: "Aš garbinu jį tikrai, ka ip gyvenimą." 
Kai Gargya nori garbinti "asmenį erdvėje", Ajata
šatru jam atsako: "Aš tikrai jį garbinu, kaip antrą
jį, kuris niekada mūsų nepalieka. Kas šitaip jį garbi
na, t a s y ra Antrojo galioje, kurio pasekėjai niekada 
jo nepalieka." 

Kas y r a tas Antrasis, sunku pasakyti. J i s nėra 
būdinga upanišadoms apraiška, kurios yra linkusios 
dievybę suvokti ne kaip šalia mūsų stovintį veiksnį, 
bet kaip su mumis pačiais vieningai susijusį dalyką, 
net kaip mus pačius. Dėlto šis Antrasis yra greičiau 
senovinio monoteismo liekana, gavusi savotiškai įdo
mų vardą: Antrasis. 

Gargya tęsia toliau savo išpažinimus: "Aš . kaip 
bramanas, garbinu šešėlį." Iš Ajatašatru a tsakymo 
mums aiškėja, ką tas šešėlis reiškia: "Aš jį tikrai 
garbinu, kaip mirtį," sako jis. Pagaliau, tarsi netekęs 
kantrybės, Gargya sako: "Aa, kaip bramanas, garbi

nu asmenį, kur is yra kūne." Ajatašatru. subaręs jį, 
kaip ir visais ki ta is atvejais, sako: "Aš garbinu % 
kaip įsikūnijusį. Kas šitaip jį garbina, tas pasidaro 
įsikūnijęs, ir j o ainija pasidaro įsikūnijusi". Tai iš
girdęs Gargya nutilo ir daugiau nebediskutavo. 

Šis paskut in is a t sakymas gali reikšti skir t ingus 
dalykus, priklausomai nuo to, kokioje kultūroje jis sto
vi. Jeigu galėtume mes jį perkelti į krikščionišką gal
voseną, ta i įsikūnijusis reikštų Dievo Sūnų. tapusį 
žmogumi, ir visą tą palaimą, kurią turi šio įsikūniji
mo garbintojas. Tačiau, kai mes esame Indijos upani
šadų kultūroje, aiškindami šio sakinio prasmę, turi
me šioje kul tūroje ir pasilikti. Kokia yra šio pasaky
mo pirminė kilmė, prasmė, mes nežinome, be t mes ži
nome, kaip j is turėjo būti suprantamas bramaniško-
je galvosenoje. J is vedė į betarpišką pigų žmogaus 
sudievinimą. 

Apžvelkime bendru žvilgsniu šių dviejų asmenų 
pasikalbėjimą. J a m e susi t inka du labai reikšmingi luo
mai. Kaip iš tolimesnio aprašymo aiškėja. G a r g y a yra 
bramanas o Aja t a ša t ru —Kshat r iya kas tos atsto
vas. Ši kas ta buvo diduomenes arba, kaip mes saky
tume, riterių kas ta . Apie juos sakoma, kad "mirtie 
lovoje j iems buvo ne tik negarbinga, bet ne t nuodė
minga, einant kastos teise." (M. Weber, The Religion 
of India. 65 psL) . Einant legenda, ši kasta buvo nu
šluota nuo žemės paviršiaus dėl jos nesantaikos su 
bramanais (Ten pat>. 

Tačiau šioje upanišadoje ne t ik tokios nesantai
kos mes nepastebime, bet matome bramaną atėjus 
mokytis išminties pas kshatr iya. Ką mes galime pas
tebėti šiame pasikalbėjime? Atkreipkime dėmesį į ta i , 
kad bramanizmo ats tovas čia nesiūlo garbint i gam
tos jėgų, bet asmenį, reiškiamą gamtos jėgų. Tačiau 
tai yra ne bramanišką laikysena, bent ne išsivysčiusio 
bramanizmo forma. 

(Bus dangiau) 

• 



VLIKAS PRADĖJO POKALBIUS 
(Atkelta iš 3 pusi.) 
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i Vasario 16 proga jau virsta ne
kaito turinio deklaracijomis. 

Poditinė išeiviu misija 

Pranešėjas pažymėjo, kad mū
sų politiniai išeiviai ne laisvina 
tauta, bet "padeda tautai išsilais
vinti". Todėl "tautos pirmumo 
principu" reikia grįsti visa mū
sų politiką išeivijoje. Esą, "mums 
trūksta dvasinių saitų su tauta ir 

ša«, tad ir siūloma: jungtis prie 
*«ų, kurie prieš fj kovoja. Rei
kia veržtis i Įvairias ideologijas, 
kad ir j masonus ir visur būti
na ieškoti sau. savo laisvės ko
vai draugu. Tai sunki kova, bet ji 
nėra beviltiška. — baigė prane
šimą prel. dr. L. Tulaba. 

Apie Lietuvos laisvinimo kelią 
St Žvmantas (Žakevičius) pla- i 

r . , ' , , . . - T • , . . ' tauta nuo mušu tolsta. Mes ir to-
ciau kalbėjo apie Lietuvos laisvi-),. . , ' , . » , , , . v . . , . hau privalome kovoti pnes oku-nimo kelia, pazvmeięs, kad tai' 
padrikos mintys. Žymantas primi 
nė, kad kaip tik šiais metais su
kanka 25 metai, kai Berlyne bu
vo įkurta Lietuvoje Įsteigto Vliko 
delegatūra. Pats Žymantas buvo 
dalyvavęs VLIKc veikloje Lietu
voje, o užsienio delegatūros su
manytoju reikia laikyti Lietuvo
je rmrusi prof. Tadą Petkevičių. 

Žymantas priminė, kad mūsų 
tikslas —sulaukti laisvos Lietu-

pantą ir pne^ režimą, tačiau pati 
režimą reikia skirti nuo tautos. 
Mūsų santykius su tauta reikia 
palaikyti Vasario 16-sios dvasio-
• 

Prelegentas įspėjo prieš skaldy 
mąsi išeivijoje — tokia poliariza
cija gali būti pražūtinga Lietu
vos laisvės kovai. 

Dalis skautu akaderruk; lizdinio suvažiavimo metu Chicagoje. 
Nuotr. J Garlos 

Ne (bu kalbomis, bet dar 

išliksime gyvi 
Šiandien vie daugiau ir- dau- atrodo, kad muz. VI. Baltrušai-

lapijos salėje lapkričio mėn. 26 
d., į kurį atsilankė nemaža sve
čių ir choiistų. 

svečius ir choristus pasveiki
no choro valdybos pirmininkas 
V. Momkus. pasigėrėdamas šios 
gi-ažios šeimos nueitu keliu. 

Svečias prof. Jakštas prisi
minė muz. Baltrušaičio darbus 
ir gėrėjosi skambančiomis lietu
viškomis dainomis. J. Karvelis 
ragino, kad choras išleistų savo 
plokštelę, kaip patvarų savo dar 
bų paminklą. Choro vadovas 
muz. VI. Baltrušaitis prisiminė 
Kiprą Petrauską, kuris nemė
gęs kalbų, o tik darbą ii kvie
tė visą choro šeimą į kietą ir 
patvarų darbą, laikytis gražaus 
sutarimo, vienybės ir tik tokio
mis priemonėmis išliksime gyvi 
— kalbėjo VL Baltrušaitis. 

Kan. V. Zakarauskas, kun. J. 

KIAUŠAS, šeštadienis, 1969 m. gruodžio mėn. 6 d. 

tis nori atiduoti šiam chorui ir 

Nepakanka tik informacijos, 
. . . . . reikia kultūros vertvbiu išeivijoje 

vos yra visiškai aiškus ir nepasi- j 
keitęs. Kitas dalykas, tai reikalas; St. Žymantas teigė, kad mums 
mūsų laisvinimo kovai suteikti nepakanka tik informacijos ir ši. 
naują turini bei formą. Dėl to vi- dar nėra veiksminga. Mums rei- &** " ^ ^ **"**> a P * h e t u ' 
suomenėje jau kvla paskiri bal-! kia ypatingai ryškinti kovą k u l t ū ^ ^ 0 3 1 0 8 P****** reikšmę lie- giedamam kurmiui visą širdį. 
sai Taip, kalbėjo Žvmantas. tas rinėje sritv. Esą, "mokslo kuri- tuvybei išlaikyti. Taip galvojo Choro veikla sėkmingai tęsia-
mūsų kelias į krašto laisvę yra j niai svarbesni už politinius me- ir senesnioji ateivių kaita ir tik ma. Ir ateinančių metų gavė-
"vingiuctas, su kliūtimis, mes ga-j morandumus, kultūrininkų vaid tokios minties vedini jie jungė- nios metu, gal būt paskutinę 

muo nemenkesnis už politikų." si j parapijas, statė bažnyčias,' prieš Velykas savaitę choras nu 
Ypatingai svarbus rašytojų, daili steigė choras ir jie giedojo be- mato surucšti i&ažnytinį koncer-
ninkų jnašas. tuviškas giesmes pamaldų me- \ tą ir dar kartą atlikti C. Sas-

Cia Žymantas priminė kelis • * Parapijose gimė ir ilgus me-:nausko Reąuiem. 
išeivius, sugebėjusius su dvasinė- tus išsilaikė visa eilė lietuviškų i Choras turi aktyvių narių 
mis vertybėmis įsibrauti i ameri- organizacijų. Ir kai šiandien apie 60, o neretai į repeticijas 
kiečių ir kitų užsieniečių tarpą vai grįžtama prie minties sustip atsilanko net ir iki 80 asmenų, 
(prof. Vardys, Šilbajoris, Damb- rinti lietuvišką veiklą lietuvis- Choro administraciniais reika-
rava). Iškeltas ir ukrainiečių koše parapijose, dažnai kyla min iais sumaniai rūpinasi pirminin-
vaidmuo — jie sugebėjo surink- tis, kad viena iš tokios veiklos kas V. Momkus, vicepirm. Ed-

lime pavargti, betgi jis — neper
traukiamas vyksmas ir jis reiškia 
nepertraukiamą kovą." 

1970 — didelių bandymų 
metai 

Pranešėjas priminė, kad oku
pantas 1970 metais rengiasi pa
minėti Lietuvos įjungimo, paver 
gimo 30-ją sukaktį. Dėlto kiti 
metai mums laikvtini bandvmo 
metais. "Esą, mums nėra reikalo tl 7 0 0 m i L d o L . i r Harvardo uni 
tą sukaktį minėti, tačiau m.ūsų versitete susitarė įrengti ukrainis-

veiksniams atsiras pareiga 1970 t i k ° s sk>'ril* s u S a u s i a i s l e i d i n i * i s 

ir kt. 
Dėlto ir lietuviai išeiviai turi 

metais įvykdyti kietą, ryžtingą at 
kirtį komunistams, kurie sieks 
vėl bandyti įteisinti Lietuvos o-
kupaciją/" 

Į tą atkirčio okupantui vyks
mą, planus, turėtų būti įtraukti 
ir kiti lietuviškieji veiksniai, kaip 
ALTa, Bendruomenė, profesinės 
lietuvių organizacijos, net parapi 
jos ir kt. Be to, reikėtų vienin
gai veikti ir su estais bei latviais. 

Reikės pasauly paskleisti ma
nifestus, pasiekti ir JAV kongre
są. 

Pavergtieji ir žmogaus koja 
mėnulyje 

Žymantas toliau priminė poe-

teikti žymiai didesnį dėmesį dva
sinėms (mokslinėms, literatūri
nėms ir kt.) vertybėms Vakaruo 
se kurti. Ir juo labiau, kai oku
pantas į tai gal daugiau dėmesio 
kreipia, kaip į politinę emigran
tų Vakaruose veiklą. 

Be to. Žymantas dar pakartoti
nai kėlė klausimus: siekti, kad 
Balt. rūmuose būtų priimtas Lie
tuvos atstovas ir kad būtų stipri-

priemonių ir yra, jau anksčiau waids. sekretorė A. Dubaus-
latoai lietuvių mėgti, bažnyčiose kienė, ižd. V. Kupcikevičius, kny 

igininkė S. Cibienė. 

Kuzinskas linkėjo chorui gra
žios ateities jų darbe, nes gie
damos gražios lietuviškos gies
mės padeda susikaupti maldoje 
ir ši parapija didžiuojasi tokių 
geru choru. 

Taip pat ir kiti kalbėjusieji 
chorui palinkėjo našaus darbo 
ir lietuviškoje parapijoje palai
kyti gyvą lietuvišką mirtį. 

Po visų kaibų dar ilgokai 
svečiai ir choro dalyviai dalino
si mintimis, vaišinosi ir protar
piais skambėjo graži lietuviška 
daina, kuri šio choro taip pat 
gražiai puoselėjama. Vaišes pa
ruošė ir svečius priėmė Cibienė 
su kitomis choro dalyvėmis. 
Šis jaukus pobūvis liudija, kad 
Gimimo šv. P. M. lietuvių para
pijos choras stovi gražaus su-

DE PROFUNDIS 
Kantata 

Muzika Vlado Jakubeno, ž odžia: 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš 
riam chorui su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Illinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc mo
kesčiams. 

gyvenimo ii1 našaus darbo ke
lyje. Sėkmės ateičiai. 

Jurgis Jamišaitis 

— Kas nori miego, tam ir ant 
akmenų minkšta. (Panevėžiečių 
patarlė) 

r 

giedą chorai 

Visi gerai žinome ir nuošir
džiai gėrimės tais chorais, ku
rie ir šiandien lietuviškose pa
rapijose gražiai reiškiasi, judi
na veiklą ir šarvo giesmėmis j 
dvasinio susikaupimo valandas 
traukia tūkstaincius žmonių. 

Šia proga noriu stabtelėti 
ties Gimimo Šv. P. M. lietuvių 
parapijos choru. Marmiette 
Parko lietuvių parapija, sugebė 
jusi prieš keletą metų pasista-

namas radijo keliu išeivių bal-'tydmti pagal arch. J. Muloko 
sas, ypač siekiant lietuvių kalba 
programų Laisvosios Europos ra
dijo siųstuve. 

Savo žodį Žymantas baigė buv. 
VLIKo pirmininko M. Krupavi-

to B. Brazdžionio žodžius apie tai, čiaus žodžiais, pasakytais 1953 
kad žmogus sugeba pastatyti ko
ją pasauly, bet tautoms nesutei
kiama laisvė. Lietuvos laisvės ko 
va nebuvo lengva nuo 1940 m., 
ji nelengva ir dabar. Liūdna, 
kad nesulaukiama paramos iš už 
sienic, o jei tokia atsiranda, tai 
ji tik simbolinė. Vis dėlto, pra
nešėjas teigė, "Lietuva nepralai 
mėjo", tautoje stebime dvasinį. 

m. Vasario 16 d., būtent, kad 
reikia "ieškoti, kas mus visus jun 
gia. bet ne kas skiria". 

VLIKas siekia eiti į visuomenę 

Politinį pokalbį vedė Tautos 
fondo vicepirm. St. Lūšys, o už
darė VLIKo vicepirmininkas bei 
informacijos tvarkytojas J. Audė
nas. Jis pasidžiaugė gausiu, gy-

, _ . , vu dalyviu atgarsiu ir priminė, 
kūrybini gajumą, o Lietuvos jau- ^ . . y ^ ^ f c ^ ^ fea 
mmas mumyse tegali kelti pasi-

projektą, tikrai gražią švento
vę, šiandien yra viena iš didžiau
sių visoje Chicagoje, o gal ir 
visame laisvajame pasaulyje. 
Bažnyčios arcMteMūrirriu gro
žiu šiandien gėrisi daugelis sve
timtaučių. Tuo pačiu džiugu, 
kad šioje parapijos bažnyčioje 
sekmadieniais taip gražiai skam 
ba k- lietuviškoji giesmė. 

Dar juk nepaaniršome šią va
sarą šio choro suruošto Birželio 
skaudžiųjų įvykių minėjimo, ku 
rio metu choras atliko C. Sas
nausko Reąuiem. Ir tai buvrj 
vienas iš iškiliųjų mūsų tautos 

Choras turi ir gražią tradi
ciją — kasmet suruošti savo 
choro metinę vakarienę, šiais 
metais toks pobūvis įvyko pa-

...before she W3S born 
'ne March of Dimes vanta every 
r.other-to-be to kncw that prenata! 
:are can reduce birth defects — 
hat the rubelia (German meas'es] 
'accine and the Rh vaccine can 
educe birth defects. 

-^prevent birth defects 

0ir<> to t h*' 
MAKCH 

*AT: M-72 PHOTO. P-T2 

Perskaitę Draugą", duo 
<itp ii kitiems pasiskaityti 

A U 
JOHN THO.HPSON 

Mūsų mylimas mirė 19C9 
m. Laj>kr. nič-n. 24 d. Ir buvo 
palaidotas Lipk r. :n»"-n. 24 d. 
Šv. K^t/.imicro ka.pHH~*\ Chioa-
Įfoje. 

Mos norima tvitiPkot". visiencis. 
kurie suteik? jara paskutirų pii-
tamaviirta ir paly<J?Jo i amžino 
r. >i!.-.io \ keik. 

Nuoširdžiai dSfcojame kun. J. 
K'uz)i:skui.. kuris atlaik«~ srt«dii-
tinga" pamaldas už jo »i« -l.-i 
Ti ip p t df-kojaim I*4ctoriu> p. 
A ff i nuntJrni 

Nuoširdus dSral liĮHICltMl. ku 
rie uy.pr:i>" šv. Misiąs už jo 
<i<iUi. Df to june s'šiems, kur ie 
prisiuntė velioniui ^f-liu. bei 
par'iAke mums toje liūdesio 
valandoje užuojautfi. 

IV-kojame visi'-ms laidotuve-
-e <lal: viivnsiiTiis. sūriems a t 
skiru.! neturime sraliiuybSfl pa -
dSl j t l . 

Dekojum^ gi-abnesianLS ir lai
dotuvių dlreUKArluI Petrui Bie
liūnui ui malonu patarnavimą.-

V i šiems, 
-teui. 

i ls iems n nosini u s 

/.e.--p... sn seimą ir kiti 

priims dėmesin, apsvarstys. Kai ^ laisvę žuvusių ir tremtyje 
didžiavima. Visa tai stiprina mū- k u r i a s ^ , . ; > i f v ] i k a s k e I i a m > 

sų tikėjimą, nors jėgų išsekimas, 
rusinimas krašte negali nekelti 
rūpesčių. 

St Žymantas, priminęs 
vyriausybės nusistatymą 

metiniame suvažiavime. 
VLIKas numato eiti į visuo

menę ir dalintis įvairiais, ypač 
JAV Lietuvos laisvę liečiančiais klau-

epripa simais. Dėlto pradėti to simpoziu 
žinti Lietuvos įjungimo, pridūrė, mo darbai. Tai liudija ir gruo-
kad kažin ar Washingtono politi- džio 1-2 d. VLIKo pirmininko dr. 
ka suderinama su jo pareiski- K. J. Valiūno viešnagė Kanado-
mais. Pvz. "A. Balso" programų je, Toronte ir Hamiltone, ir ten 
siaurinimas, atsisakymas išleisti padaryti pranešimai, 
specialu pašto ženklą. Be to, Beje, po abiejų pranešimu, vi-

Sibiro po kančių mirusių atmi 
nimas. 

^ o s parapijos chorui sėkmin
gai vadovauja griežtos rankos, 
bet labai mielo būdo vyras, muz. 
Vladas Baltrušaitis. Ir kai re
peticijų metu stesbi choro darbą. 

klausimų referentams. Jie lietė 
saitus su Lietuva, informacijos 

ValsL departamento pareiškimai sa eilė dalyvių iškėlė daug pa-j svarbą, ryšius su masonais, Vati
kano paramą Lietuvai, prel. Tu-
iabos iškeltą 
gauilizmą" ir 
karta. 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikas ar cimborija {graviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui 

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CEE.MAK ROAB CH1CAGO, ILLINOIS 

AREA CODE (312) 247-2425 

Mielą jaunystes draugę 
EMILIJĄ PALIOKIENĘ. 

jos tėvui fi, t A. ANTANUI PALIOKUI Lietuvoje 
mirus, nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi 

Albina Dumbriene 
Monika Žukauskiene 
Alicija Rūgyte 

mums naudingą 
t. Apie tai —kitą 

Aktorius O' Briar. ruošias; \ :er.ai scenai Plėšiko' pastatyme, šiarr. reikalui 
naudodamas didžiulį ereli, kurio išskėstų sparnų ilgis siekia 7 pėdas 

NENORI GEVKIAOTIS 
Karornbiios kancleris Lopez 

^ f̂ieneiaen atsakydamas į Rocke-
feilerio pareiškimą dėl Pietų 
Amerikos, pareiškė, kad Ame
rikos noras padėti tiems •rrai-
tams esąs f-"veikintinas. P. Ame
rikos kraštai taip pat rodą 
daug iniciatyvos pažangos sri
ty, kurios šiauriečiai kartais 
gal nesuprantą. Kancehs pareis 
kė. kad jis visais punktais su
tinkąs su RockefeUerio ir Nix-
ono pareiškimais, tik nesutinka. 
k ^ P. A. kraštai turėtų gmkluo 
th, rvm ta« galįs privesti juos 
prie r»B«fltaltngų negurtprati-
mų. K. SL 

A. f A. 
JUOZAS S E N I Ū N A S 

Gyveno Hamiiton, Ont. Canada. 
Stakiai mirė 1969 m. gruodžio 2 d., sulaukęs 58 m. 
Gimė Lietuvoje, šakių apsk., Lekėčių valsč., Kuro 

kaime. 
Kanadoje išgyveno 21 m. 
Pasiliko nkausmo prislėgti croliai Jonas ir Antanas 

su šeimom, brolienė Justina, pusbroliai Antanas ir Vin
cas ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas Barto koplyčioje, 1401 Quarry 
Ave.. N. W.. ^rand Rapids, Mich. 

Laidojamas grudžio 6 d. 9 vai. ryto su šv. Mišiomis 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 

Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Petro ir Povilo pa-
rapijoe kapu? 

Skausmo prislėgtas brolio Kazimiero sunūs Liudas. 

H*5*l 

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS 
siunčiamai1 nemokamai kiekvienam kas fl užsisako 

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

sugrupuotos alfabeto eile. 

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviška* knygas, daugumą betuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų. 
kurias galima gauti DRAUGE. 

A. + A. 
MARTYNAS KLLMKAITIS 

Gyveno 7405 S. RockK-eH St 
Mirė gruodžio 5 d.. 1969, 10 vai. ryto, sulaukęs 85 m. am

žiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Klaipėdos apskrities. Priekulės pa

rapijos, Voveriškiu kaimo. Amerikoje išgyveno 19 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Marija Proškienė, žen

tas Juozas, 2 anūkai: Kristina ir Ramūnas, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštac. 6 vai. vak. Lack-Lackawicz 
koplyčioje. 2424 W. 69th St. 

Budėtuves koplyčioje sekmad. 7 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks pirmad , gruodžio 8 d. iš koplyčios 1 vai. 

popiet bus nulydėtas j Liet. Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel R.E 7-1213. 

J O N A S B L E R I 
Gyveno 1924 S. 49th Court, Cicero. Dlinois. 
Mirė gruod, 4 d.. 1969. 5 vai. vak.. sulaukęs 64 m. amžiaus. 
Gtme Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr. Jurbarko par. Pa-

leikių kaimo. Amerikoje išgyveno 21 TB. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė {Nacevičiūtė». 

sūnus Raimundas, marti Edita, duktė Genovaitė Wright. žen
tas Howard. 5 anūkai, sesuo Ona Kuliešius, švogeris Vincas; 
ir sesuo Marijona Višinekienė su šeima Pietų Amerikoje; 2 bro
liai Juozas ir Jurgis su šermomis Lietuvoje, ir giminės Bostone 

Priklausė Liet. Paitininkų dr-jai. 
Kūnas bus pašarvotas seHad., 6:30 v. v. Vance kopivčioje, 

1424 S. 50th Ave . Cicero. III. 
Laidotuves įvyks antrad.. gruodžio 9 d. iš koplyčios 8:30 

vai. ryto hus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į lietuvių Šv. Kazimiero kapines. 

Vietoje gėlių aukas siųskite Lietuvių Fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šios laidotuvėse 
Nuliūdę: 2mona, sūnus, duktė, marti, žentas ir anflkaį. 

Laid. direkt. Jean Vance. Tel. 652-5245. 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š m. gruodžio mėn 
1 d.. 3 vai. 40 min. rytą mirė mūsų mylima žmona, motina.sesuo 
ir močiutė 

A. f A. 
PRANĖ NAUJOK1ENE 

KAŽEMEKAI TYTE 
Gimusi Lietuvoje. Sintautų miest , Šakių apskr Los Angeles. 

Calif. išgyveno 19 metų. Mirė staigiai susirgusi kraujoplūdžiu gal
voje, antra dieną nuvežta į ligoninę, sulaukusi 64 metų amžiaus 

Palaidota gruodžio mėn. 4 d. Resurrection kapuose iš Šv Ka
zimiero parapijos bažnyčios Los Angeles, Calif 

Dideliam nuliūdime lieka: 

Vyras, sūnus, broliai, sesuo, marti, anūkė ir kiti gimines. 



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gruodžio mėn. 6 d. IŠ ARTI IR TOLI 
j X Liudo Montrimo medžio 
i drožiniai — gera dovana art i-
!miesiems artėjančių Kalėdų ir 
Naujųjų metų švenčių proga, 
įdomių dirbinių, tinkančių bu
tui papuošti ar artimiesiems 
dovanoti, galima gauti "Drau
go" administracijoje darbo me-

X Vysk. V. Brizgys, kūnu A. tu. 
Miciūnas, marijonų viceprovin- X Kun. J . Vaišnys, SJ, 
crjolas ir "Draugo ' namo vy- "Laiškų lietuviams" redakto-
resnysis, kun, B. Baginskis, iat- rius. išvyko į Hamiltoną, kur 
vių marijonų vyresnysis, šian- Aušros Vartų parapijoje praves 
dien dalyvauja a. a. vysk. J- visos savaitės misijas. Parapijai 
Rancans laidotuvėse Grand Ra.- ten labai gražiai vadovauja prel. 
pids, Mioh. d r J. Tadarauskas. 

x Jonas Balchunas, 10250 x Virginijos širnaitytės su 
S. Tumer , šiomis dienomis pa- Valentinu Krumpliu sutuoktuvės 
skir tas Clearing paito vedėju, bus šį šeštadienį 4 vai. po pie-
6425 S. Centrai J. Balchunas i tų Švč. M. Marijos Gimimo par. 
pašte yra išdirbės 28 metus, ! bažnyčioje. 
y ra vedės ir turi tris sūnus. J is X Chicagos aukšt. lit. nao-
y r a ko lek to r ius Kankin ių Ka- !

; kyklo je Šiuo m e t u d i rba šie mo- reTakaT G. Valentinas, J. Litvinas. V. Navickas. Ec Litvinas. J. Mackevičius. K. Rep-ys. V. Šimkus. K. Bal-
ralienės parapijoje ir pril-dauso kytojai: J. Masilionis (direkt.), čiunas ir K. Čepaitis. 
veteranų Amvets postui nr. 7. i Ig. Serapinas (inspekt.), EL 

x Pranas Savickas, 6940 S. Songinienė (mokyt. tarb. sekr.) , 
Artesian, baigiąs antrą kaden- ; D. Eidukienė, kun. Alg. Kezys, 
ciją ipringfielde atstovauda- j P. Lampsatieinė, V. Liulevičius, 
mas 27-tą distriktą, Cook aps- J. Mačiulis, N . Pupienė, A. Rū-
krities demokratų organizaci- ; gyte. Ir. Srnieliauskienė, kun. J 

J A. VALSTYBĖSE 
— PreL P . M. J u r a s lapkri

čio 25 dieną paguldytas į Day 
Kimball ligoninę, Putnam, Conn. 
Ten jam teks ilgiau pagulėti, 
kol širdis sustiprės. 

— S.L.A, 14 kuopos narių ne 
paprastas — metinis susirinki
mas kviečiamas šį sekmadienį, 
gruodžio 7 d.. Clevelande Lietu
vių salės svetainėje. Stisirinki-
mo pradžia 12.00 valanda (tuoj 

vėlių kalbą, papročius, kultūrą. 
Jos pastangomis sukur tas nau
jas tautinių šokių ansamblis, 
spėjo jau gražiai užsirekomen
duoti. 

— Emigrantu dienos proga 
televizijos programoje buvo pa
rodytos šv. Mišios, kuriose da
lyvavo ir lietuvių jaummas su 
vėliavomis. 

— Marcelė Špokaitė — Ro-
meikienė, raseiniškė, mirė eida
ma 70-uosius metus . Palaidota 

Ralfo Chicagos apskr. v-ba ir skyrių atstovą: Tijmi r,-: Kalu turėjo pasitarimą, kurio metu paaiškėjo, kad nuošir
dūs 107 rinkėjai rūpestincai renka aukas Daromos nemažos pastangos vajų padaryti sėkmingą. Susirinkimo daly
vių dalis. Sėdi iš k. į d.: V. Mankus. E. Markūnienė. G. Valentinienė. V . Baleišytė ir A. Dzirvonas; sto 

— Aleksandras Tenisonas, 
mūsų dieriraščio bendradarbis 

CHlCAiiOJ IR APYL1N 

po pamaldų). Susirinkimo d a r . . ... 
f , . OT . TV, , rr^ Lanus kapmese su katalikiS-to-
botvar.-ce: feLA Pūdomosios Ta- . . r . 
rybos narių kandidatų, kuopos peigo 
valdybos narių ir kitų pareigu- BELGIJOJ 
nų rin'ėmai, kuopos svarbiųjų 
reikalų aptarimas. Susirinkimą 
uždarius 2 vai. t en pat įvyks . . . 
Kuopos narių bei jųjų šeimų C ^ ^ ^ - f T ^ ^ ^ 
broliško bendravimo pietūs. Vi- ***»* ^ ^ ***"** **** 
S l Kuopos nariai prašomi susi- " * * * f «** vaikams. Vienos 
rinkime ir pietuose būtinai da- ^ leidyklos direktorius buvo 
Ivvauti ^ u o s u°lomintas ir paprašė j am 
" ""*"' pasiųsti susipažinti Atsakymas 

ARGENTINOJE laukiamas. Al. Tenisono dabar-
— "Ateities" draugija įsteig- tinis adresas: Alf. Coolstr. 18, 

t a Buenos Aires. Jos tikslas — Antwerpen, Belgium. 
krities demokratų organizaci- ; gyte. Ir. Smieuauskiene, kun. J. • •__ . ,_.,. . „ , AC • Palaikyti ir puoselėti mūsų tė - į u n v i E T i i n i 
jos numatytas kitų metų pirmi j Vaišnys, D. Velička, Z. Visoc- SUNKIAI SERGA SAVANORIS 1919 m. įstojo savanoriu į besi- (50 m.) jubiliejų. Prel. Mozeris Į * ~ ; VOKIETIJOJ 

KŪRĖJAS 
Aid. Šimaitienė. Jau kelintas mėnuo kaip ser-

x Lietuviška knyga ir ypač ga savanoris — kūrėjas Kazys 
jų didesnis telkinys — prasmin Dobilas. Gydosi namuose, glo-
ga ir naudinga dovana artėjau bojamas savo žmonos. J a m yra 
čių švenčių proga. Įvairiuose reikalinga priežiūra per visas 
Vakarų kraštuose išleistų lietu- 24 vai. Iš gaunamos pensijos li-
viškų knygų daugiausia yra gos atveju sunku išsiversti, to-
"Drauge". Pareikalavus katalo- dėl žmona turį dirbti. J a i ne-
gas siunčiamas nemokamai. At- saa t namuose daug padeda ge

l ta i 5 Loisel Drive, E a s t St. Į vykstantieji į Gaicagą prašomi raširdė kaimynė E. Navickienė 
Louis, 111. 62203, dėl persikėli- i užeiti ir pasirinkti. ir vienas, kitas asmuo, artimo 
mo į naują butą ir daugybės | x Mrs. Emily Balzekas, Chį meilės ir tautinės pareigos ve-
darbo nefcejetengia pasiųsti vi- j cago, 111., dėkodama už korteles damas. 
šiems savo giminėms, bičiuliams į prisiuntė 5 dol. Dėkui. Lapkričio 29 d. K. Dobilui 
ir pažįstamiems šv. Kalėdų šven Į x K. Mikšys, Chicago. mums suėjo 70 metų. Ta proga ligonį 
čių ir Naujųjų metų sveikini- ! padėkojo už kalėdines korteles aplankė kai kurie artimieji. V. 

niuose rinkimuose kandidatu į | kienė, R. šilkaitis, Ed. Vilkaitis, 
senatorius. Tą postą dabar už
ima respublikonas John Lani-
gan. 

x Petra> Spetyla serga ir 
y ra paguldytas į ligoninę. J o 
dabartinis adresas yra Room 
403, Fairview Hospital, 4850 
N. Marine dr., Chicago 60640. 

x Dr. Antanas ir Ona Cerš-

mų. Taigi visus juos sveikina 
per "Draugą", linkėdami ge
riausios sėkmės. Drauge pridė
jo 25 dol. auką mūsų spaudai 
paremti. Dėkojame. 

x Akademinio skautų sąjū
džio Chicagos skyriaus narių 
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 14 d., sekmadieni. 6:30 vai. 
vak. Jaunimo centre. Fil. R. 
Vėžys skaitys savo humoristinę 

ir pridėjo 5 dol. auką. Ačiū. i r B- Motušiai įteikė auką ap-
x G. Sakevičius, Hot Springs mokėti už vieną savaitę slaugei. 

National Park, Ark., dėkodamas Kariuomenės šventės proga at-
už kalėdines korteles, prisiuntė sfankė pulk. M. Naujokas ir 
5 dol. auką. Ačiū. sveikino kariškių vardu. Taip 

x Marija Knystautienė. Dan P a t Cicero šaulių būrio v-bos 
būry, Conn., gavusi kalėdines n a r i a ' ? u pirmininku Bernatavi-
korteles, parėmė mūsų spaudos č i u m 1 ;g c n i aplankė. 
darbus 5 dol. auka. Dėkojame. Negalima pamiršti žmogaus. 

x Stasys ir Marija Metrildai sunkioje valandoje, kuris rizi-
CFarm Food Co.), Chicago. Dl., kavo savo gyvybę ir sveikatą. 

kuriančią Lietuvos kar iuomenę, a tnašavo šv. Mišias ir suteikė 
Kovose s u priešu pasižymėjo palabninimą. 
na r sumu ir už tai buvo atžymė- ' Sukaktuvininkai kilę iš Pane-1 vės 18-tos 
t a s Vyčio kryžiumi. K a r o lauke i vėžio apskri t ies : Kazimiera iš bažnyčioje. 
t a p o sunkiai sužalotas i r neteko i Vaskonių km. Naujamiesčio pa- Užaugino du sūnus Raymon 
ka i rės rankos. Lietuvoje a ta t in- i rap. : J o n a s iš Panevėžio mies- dą ir Praną ir dukterį 
ka inu vyriausybės p a t v a r k y m u , ! to. Į ši kraštą atvyko 1913 m. riną. Taipogi sulaukė anūkų^ 
socialiniai buvo pilnai aprūpin- ; atsi t iktinai t ao pačiu laivu, ku- Sukaktuvines šaunias vaišes 
t a s . Pr isėjus gelbėtis nuo Mas- ! riame ir susipažino. Nors šiame Hcilyvvood'o svetainėje suruošė ^^ pasisakyti dėl s t a tu to patai 
kvos užpuolikų, prasidėjo inva- ; kraš te jie apsistojo atskiruose duktė Kotryna Razgienė, k u r MrTY^ 
lido ir j senatvę žengiančio ' miestuose: jis — Philadelphijoj. 140 svočių, skambant dainoms 
žmogaus vargai. A tvykęs į šį į ji Chicagoje. tačiau netrukus ir A. Valiūno orkestrui, nuotai-
k ra š t ą dirbo sunkų fizinį d a r c ą : į Jonas persikėlė į Chicagą ir kingai vaišinosi, 
t a i prisidėjo prie sveikatos ne
tekimo ir ligos priar t inimo. 

K. Dobilo adresas: 1820 s. 
49 th Ave,. Cicero. TU. 60650. 

B . 

kūrvba Bi;s aptarti žiemos s t o ; ^ r ė m ė m ū s U spaudą 5 dol. au- kad galėtume laisvi būti. siekti, ., . 

AT5IS\ rEIKJNTA iSXT A. A. 
JONU JUODVALKIU 

S. m. lapkričio 20 d. Chica
goje mirė a. a. J o n a s Juodval
kis, buvęs aukštas nepriklauso
m o s Lietuvos policijos pareigū
nas . Buvo pašarvotas Mažeikos 
ir Evans koplyčioje Marąue t te 
Parke. 

. v _. . — Vokietijos Lietuvių Ben-
p n e s oO metų jvvko jų jungtu- , . zZ... , *, H O i T. . " . , J, . . druomenes s t a tu t a s j au buvo ,.-^ iw»,^. ketuvių Kolomjos , . , _ _ . . . . . . . _ 

kaitehojamas keletą kartų. Da
bartinė krašto ta ryba nutarė 

"*"" statutą patobulinti i r sudarė 
komisiją s ta tu to peržiūrėjimui, 
kuri prašo lietuvių Bendruome
nės apylinkių valdybas ir na
rius p 
symo. 

— Jaunimo seminaras ir atei 
nančiais metais numaty tas Stut-
tgar te , gegužes mėnesį. 

vykios reikalai, kuri įvyks XTI. 
29. _ I. 4 prie Cadillac, Mich. 
Visi nariai.-ės kviečiami daly
vauti. 

x Dariaus ir Girėno lituanis 

ka. Ačiū. mokslo ir džiaugtis nepriklau-
x V. Abramikas, Sauk Vi- s o m u gyvenimu. K Dobilas 

Hage. 111., už kalėdines korteles 
prisiuntė 5 dol. Dėkui 

x 

nant s u a, a. J o n u 
Juodvalkiu, koplyčioje ir kapi 
nėse prie duobės ma ldas a tka l 
bėjo tėvas Kezys S. J. , as is tuo-

X Nuoširdžios aukos stipri- j an t kun. Sugintui. Atsisveiki-
A. Valavičius. Los Ange- na mūsų spaudą. Dėkodami už nimo kalbas šaulių vardu pasa-

tmė mokykla vasario 14 d. J a u les, už kalėdines korteles pri- kalėdines korteles, aukų prisiun kė Antanas Gintneris, buvusių 
nimo cent r - ruošia koncertą su siuntė 5 dol. auką. Dėkui. t ė : po 4 dol. — P. želvys. J. Lietuvos pohcijos ta rnauto jų 

Detroit. Radas, P. Janulaitis, P . Mok- vardu Povilas Dirkis ir kun. B. žinomu aktorium ir humoris tu • x A n t Grinius, 
Vitalm Žukausku mdh p a r ė m ė m f l s ų g p a ^ 5 š>-s. George Kartis, A. Girčienė. Sugintas. Prieš išs iskirs tant , 

x Lietuvių Fondą gražiai pa dol. auka. Dėkojame. &. M. Shlikas. J. Jacobus; po 3 pr ie kapo sugiedota Marija, 
rėmė alytiškiai. Minėdami s avo , x 4<T. ,. . ^ol- — A, J. Spetyla. A. Kisie- Marija ir Lietuvos himnas , o 
gimnaziios 50 metų sukakti , ne ' " r a n g a s , pagal anksty- U u S - p Blavesčiūnas. Stasė laidotuvių direktorius E v a n s gi 
f . . . - • - . . . .Ji - Ivesnes unstrakcijas turėtų at- Burneckas, jteiKe 1200 dol auką (ne 1000 - A. j , . • . ' , ,, 7 Į spausdinti Kuponą dol. kaip buvo sxeibta) . — "Dailės 

J. Kuzavinis, K. minių ir artimųjų vardu, visus 
Sveknickas. Pr. Šliteris. M. Čer dalyvius užprašė pasis t ipr int i ir 

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos: 

LIETUVIŲ POEZIJOS 
ANTOLOGIJA . . . $7.00 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA I dalis $6.00 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA n dal. $10.00 

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 
klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais v 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu. 

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 

ČIUPO POKNOGRAFIŠKŲ ras Chicagoje paskelbė, kad tik- mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
LEIDINIŲ PARDAVĖJUS tai viena is 150 vedusių porų j privalomas kiekvienai lietuviš-
Hliaois valstijos ir Cook ap- sulaukia auksinį 50 metų vedy- k a j šeimai, kuri didžiuojasi sa 

skri t ies policija, pagal nustaty- binio gyvenimo jubiliejų. 
tą planą, tuo pačiu momentu ; 

įsiveržė į 20 knygynų pardavi- Į RUOSLASI RINKIMAMS 
nėjančių pomografiškas kny- Į 

Kazimiera ir jor.as Poremi.kiai Brighton Parko lietuvių bažnyčioje at
šventę 50 metų vedybinio gyvenimo auksinę sukaktį. Nuotr. A. Stankaičio 

CHICAGOS ŽINIOS 

gas, filmus, žurnalus ir paveiks- ' Cook apskrities respublikonų 

vo tautos atsiekimais. 

* Kun. dr. Antano Staniuky-
no 51 metų mirties sukakt į mi
nint, bus atnašaujamos šv. Mi
šios pirmadienį, gruodžio 15 d., 
6:30 v. ryto, Šv. Kazimiero se
serų koplyčioje. (pr.) 

x NAMAMS P m K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina-
mais nuošimčiais. 

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

X Didžiausią lietuviškų 
plokštelių pasirinkimą rasite 
— Gifts International - Karve
lio Prekybos Namai. 2501 W. 
71 St. Chicago. DL 60629. Tel. 
471-1424. Gražiausia dovana 
rr.?.ž>-s..—.s B. Pukelevioiūtės 
nauja vaikn pavikn plokštelė 
"Antrieji Žirginėliai". Taip pat 
pakartota ir pirmieji "Zirginė-
l:a:". Abi plokštelės Stereo^—po 
$5.^0 ir persiuntimo išlaidos. 
Nauja A. jiahaniausko 12 šoMų 
plokštelė S5.00. Plokštelių są
rašą siunčiame nemokamai. 

(sk.) 

X šviežios žąsys šventėms 

Paroda Chicagoje". kultūriniam n i ū t ė > v . P. Kuzma. J. Zimkus. kiek dar pabendraut i į Ša rkos 
p n e d e - f P r / l AI. Petraitis. P. Mazaitis. V. restoraną. 

x 

us . Konfiskuota keliolika sunk- ' partijos centro komitetas su-
vežimių įvairios švankios me-1 ruošė vakarienę Conrad Hilton 

,. „ , v r^wr,^c T e a- * T,-u džiagos. Pardavėjams bus iškel! viešbutyje, kur 2.503 asmenų 
Karole BaJtrusaitj-tė vado- Garbenis, J. Sadunas; A. Ech- A . a j u o d v a i k i s buvo religin- tos bylos, 

vaus programai Jaunimo cent- T i e r i s- G. Bliūdžius. St. Kezutis. g a s i r g į i i a i tikirrtis. Pa2&o ne- B 

rui išlaikyti tradicinėje vakarie- A- Artdriušienė. Anelė Kručas; mažai rankraščių, kur iuos rei-
nėje, kuri įvyks gruodžio 7 d., j visiems dėkojame. k i a tikėtis, kad t e s t amen to vyk 
sekmadienį, 5 vai. vak. Jaunimo i 
centro didžiojoje salėje. (pr.) j ^ g e r 0 laikrodžio a r žiedo, 

x Pirk komplektą — šutau- j Tvoras Marąuette Parke teikia. 
pysi. Telefunken patefonas, 4 
bangų radijas. 2 garsiakalbių 
kabinetai 395 dol., ka r tu tik 
$299.95. Gradinskas. 1512 W. 
47 S t , F R 6-1998. Atd. ir sekm. 
11—4. («&.) 

x Reikalinga moteris prižiū
rėti namą ir 2-jų motų vaiką. 
Galėtų gyventi vieto.fr.. "VVood-
ridge. EI. Dėl sąlygų skambin
kite 686-4033. (ak.) 

X RAŠOMOS M I S I N t L f S . 
visokioms progoms nuo mažiau 
šios iki 92 ž., liet.-angl. raidynu. 
Taip pat Radio. TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų. 
J L Giedraitis, 10 Bar ry Dr.. 
E. Norhtport , N . Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk.} 

x Dovang siuntinius i Lietn-

50 CENTŲ r ž VAŽIAVMft 
CTA AUTOBUSAIS 

CTA susisiekimas pramato. I $200,000 
Kai jums deimanto prirei- dytojai išleis a t sk i ru leidinėliu. ^ s e k anč i a i s metais susidarys ' 

S ^ P 3 * P a u l a u s k a s toks didelis deficitas, kad pagal 

ATŠVENTĖ A U H H N E VT:DV W l 1 9 7 ° m- b i u d Ž e t ą 

užsimokėjo po S100 už lėkštę. 
Partija tuomi kitų metų rinki-
minei kampanijai sutelkė apie 

duoda nuolaidas dar priedo 
TVERAS JE\VELRY, 2646 W. 
69 Str. 

Kaip geram pirkėjui dera, 
\*iską perka tik pas Tverą. 

Csk.) 

VABZDŽL\MS N A m i N T I 
L \ B A I TINKA ALUS 

BLMO (^"VENTMO SUKAKTĮ pramatoma padidinti keleiviams 
važmą iki 50 centų. Tai įvyk- Dr. Floyd iSinith, kalbėda-

Knygos gaunamos "Drauge". 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc mo
kesčiams. 

mem 

4 DAINOS 
Giedra Gudauskienė 

Gaidos sopranui su piano a-
kompanimentu, išleistos Romo
je. Didelio formato, 24 psl. lei
dinys, kurio pradžioje kompozi
torės biografija lietuvių ir ang
lų kalbomis. 

Toliau seka dainos: "Smilgos", 
>iemenėlis", 

kiai .iap.ir.čio 22 d. B n g h t o n čiausia vasario mėnesyje. draugijos metinio banketo me- i žod'iai F Kiršos "Kalėdų eėlės" 
parko lietuvių parapi jos cažny- AUKSINIAI JUBILIEJAI tu Sheraton viešbutyje, pareis- į žodžiai V. Nemunėlio ir "Oi, tu[ 
čioje atšventė vedybų auksinį Gyventojų surašinėjimo biu- kė. kad nusistovėjęs alus dar- kregždutė"',* žodžiai suvalkiečių 

žuose. ūkiuose ir šiltnamiuose 
naikina 30 kartų daugiau kenks 
mingų vabzdžių negu dešimtme
čius naudotas metaldehidas. 
Tiktų ir šviežias alus, daktaras 
su humoru pasakė 
šviežią norėtų išpilti. 

Kazimiera ir J o n a s Porems- tų ki tų metų pradžioje, grei- mas Amerikos Entomologijos U ,„. . v „ . . « p . 
uai ,lap..:r:cio 22 d. Br .ghton ciausia vasario mėnesyje. oraugijos metinio banketo m e " l5 0 H į a i F Kiršos "Kalė 

gyvos po 65 e t svaras ir pa- i v ą gu užtikrintu pristatymu, ga-
ruoštos kepimui po 15 et, sva 
-as. Teirautis tel. S15-338 1260. 
Kalbame lietuviškai ir pr^yiig. 

Urna pasiųsti per Baltic Store? 
Ltd. f Z. Ju ras ) , 421 Hackney 

imi.) jiiHO S734 (sk.) 

liaudies dainos. 
Kaina 3 dol., gaunama Drau

ge. 
Illinois gyventojai prie knygos 

kainos prašomi pridėti 5 proc 
bet kas Į mokesčiams. 

{HEALTHY FOOD RESTAURANT 
•' L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 

3236 South Halsted Street 
Telpf.: D\nntw 6-9837 

I -fnlija O. Bičiūnienė Chicajjo. IU. 60608 

» ."Grandioėlės" šokejaa koncerto metu Chicagoje, fiiuotr. J. Garlo^ 

NORMAN B U R Š T E I H A S , kailiŲ krautuvė 
IR SIUVTKLA. 185 No. Wabash (kampa* Wabash 
ir Leke 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. 268-5826 ir bute 677-8489-

K a l b a m e l i e t u v i š k a i . 

http://vieto.fr

