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Suautomatinti karo laukai
Gen. Westmoreland apie elektroninius įrengimus kovos 
lauke

Washingtonas. — Washingtone gen. Vestmoreland pabrėžė,
iš viso pasaulio 30 aukščiausių 
JAV-ių karininkų susirinko 
pasitarti su Jungtinio štabo pa
reigūnais ir gauti naujų nurody
mų. Konferencijos buvo pavadin
tos vardu “The Army of the 
1970s.”

Apie tą vadinamą rytdienos ar
miją štabo viršininkas gen. West 
moreland spaudos atstovui pa
reiškė, kad rytdienos armija bus 
suautomatinto kovos lauko armi
ja. Tokia automatinio kovos lau
ko armija pradeda veikti tik da
bar ir pilniau jos veiksmingu
mas įsigalės kitų metų tėkmėje.

Gen. Westmoreland pareiškė, 
kad Vietname bus įvesti elektro
niniai įtaisai, kurie automatiškai 
informuos apie bet kokį priešo 
pajudėjimą ir tuoj pat bus į tą 
vietą atsakyta lėktuvų ar žemės 
ugnimi. Kompiutertai nustatys 
tiksliai kur yra priešas ir jo ne
bereikės ve joti džiunglėmis. Tiki
masi, kad inžinieriai kitais me- jau būti baigtas, tačiau dėl bom-
tais pasieks tokių laimėjimų, apie 
kuriuos niekas dar net nesapna
vo, — pabrėžė generolas.

Generolas pastebėjo, kad šim
tus metų kariuomenės svajojo a- 
pie motorižuotas divizijas, ta
čiau jos jau realizavosi. Gi maž
daug prieš dvidešimtį metų bu
vo svarstoma apie oro divizijas ir 
jos dabar jau yra veiksmingos. 
Jos naudojamos Vietname. Ir ne
reikia jau daugiau dešimties me
tų nuo automatinių kovos laukų. 
Esą ateities kovos lauke priešas 
bus užtiktas ir puolamas vos tik 
jam pajudėjus. Bus pagal kom- 
iiuterius sujungti automatiniai 
šūviai. Su galimumais sunaikin
ti pirmuosius dalinius, didelių ar
mijų galia nustos reikšmės. Kal
bėdamas apie modernųjį karą

Izraelis atmetė 
taikos planą

WASHINGTONAS. — Izrae
lis atmetė Vidurinių Rytu tai
kos planą, pasiūlytą JAV sekr. 
William Rogers, vos praėjus 24 
valandoms. Sekr. Rogers buvo 
pasiūlęs žydams pasitraukti iš 
užimtų sričių ir tolimesnėse de
rybose išsiaiškinti dėl sienų iš
lyginimo.

Ole Singsted mirė New Yorke, 
sulaukęs 87 m. Jis yra tunelio, 
sujungiančio Long Island su 
Manhattan ir New Jersey pro
jekto paruoilėjas ir vykdytojas. 
Jis taip pat pastatė tunelį tarp 
Michigan ir Kanados ir dar kelio
se kitose vietose Amerikoj ir Eu
ropoj.

KALENDORIUS

Gruodžio 12 d.: šv. Aleksand
ras, šv. Odilija, Gilmintas, Vai- 
nė.

Gruodžio 13 d.: šv. Orestas, 
šv. Liucija, Kąstytis, Dulūnė.

Saulė teka 7:07, leidžias 4:20. 
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse ap
siniaukę. Temperatūra žemiau
30 laipsnių.

kad pradžioje Vietname buvo nau 
dojamos žemės susisiekimo prie
monės, gi dabar naudojami he
likopteriai ir jie vyksta į kiekvie
ną vietą kur pasirodo priešas. E- 
są dabar 101 ir First Cavairy di
vizijos apima šimtus kvadratinių 
mylių ir gali greitai pasiekti 
tolimiausiusias vietas, kuriose pa
sirodo priešas.

Modernioje armijoj ne tik ban
domi nauji ginklai, bet taip pat 
ruošiama ir nauji vadovai. Tokio 
naujo pasiruošimo bandymų cen 
tras yra Fort Hood, Tex Generol. 
Westmoreland teigia, kad tolimes 
ni karo vedimo momentai ba
zuosis Keturiom M. (mission, mo 
tivation, managament, modemi- 
zation) tai reikštų uždavinio vyk
dymas, jo reikalingumas, ryžtin
gas vadovavimas ir modernių 
priemonių panaudojimas.

Generolas paklaustas apie karą 
Vietname atsakė, kad jis galėjo

bardavimų Hanoi ar Haiphongo 
tekos štabui svarstyti visus gali
mumus. Svarbiausia iš jų, kokia 
būtų kom. Kinijos reakcija, nes

štabo virš. gen. Wesfcmoreland

tai galėtų iššaukti didesnį susirė
mimą su Kinija.

“Amerikos armija stengiasi iš
saugoti dabartinį Amerikos gy
venimo lygį ir tiesos saugojime 
ji niekada neapvylė. Ir ko dau
giau iš JAV kario būtų galima 
norėti, baigė ^pokalbi gen. West- 
moreland.

Jugoslavai reikalauja
Kalėdų švenčių

Belgradas : — Jugoslavijos ka
talikų vyskupų konferencija, kar
tu su Serbijos ortodoksų patriar- 
ko Germanu, paskutiniu metu 
kreipėsi į Jugsolavijos valdžią rei
kalaudami Kalėdų šventes pas
kelbti nedarbo dienomis. Pareiš
kime taip pat reikalaujama ku
nigų seminarijų studentus atleis
ti nuo karinės tarnybos iki stu
dijų pabaigos, kaip tai yra taiko
ma kitų aukštųjų mokyklų stu
dentams.

“Dabartiniai įstatymai — pa
brėžiama Jugoslavijos katalikų 
ir ortodoksų vyskupų prašyme - 
aukščiau minėtais atvejais diskri
minuoja tikinčiųjų teises”.

Bulgarijos jaunimas
nepatenkintas

WASHINGTONAS. — Bul
garuos komunistų partija įsiti
kino, kad Bulgarijos jaunimas 
nepatenkintas komunizmu. Iš 
komunistų partijos paaiškini
mų, kaip skelbia Laisvosios Eu
ropos radijas, matyti, kad jau
nimas mato, jog komunistiniai 
kraštai negali prilygti kapitalis
tiniams kraštams. Visas nepasi
tenkinimas komunizmų didėja 
kasmet.

Italijoje Romos centre pakabinta 300 lietsargių, kad apsaugotų nuo 
lietaus ir sniego į tą kvartalą atvykstančius pirkėjus, o taip pat tai 
sudaro kalėdinę dekoraciją.

TIK BOMBARDAVIMAI RALĮ 
PRIVERSTI TAIKYTIS

SAIGONAS. — Paaiškėjo, kad 
kasdien apie 400 JAV lėktuvų 
puola Ho Chi Minh kelią ir Š. 
Vietnamo trupes, tuo keliu per 
Laosą vykstančias ; P’etų Viet
namą. Patikimi šaltin’ai skel
bia, kad JAV kovos bombone
šiai B-52 pradėjo savo skridi
mus todėl, kad partri-'t^s ak
tyvesnis priešo jė""’ permeti
mas. Nors buvo ka’bama, kad 
amerikiečiai bombarduoia neut
raliame Laose komunistu, telki
nius, tačiau oficialiai tai nebu
vo net penketą metų skelbia
ma. Kaip jau buvo minėta prez. 
Nixon savo spaudos konferen
cijoje tai atskleidė teigdamas, 
kad JAV sulaiko komunistus 
Ho Chi Minh kelyje, kas sulai
kyti reiškia bombarduoti.

Buvęs respublikonų kandida
tas į prezidentus Barrv Gold- 
water, lankęsis Vietname, tei
gia, kad reikia atnaujinti bom
bardavimus, nes jų sustabdy
mas buvusi didelė klaida. Ka
dangi komunistai kitaip nenori 
taikytis.
Komunistai atkakliai laikosi

. .'Pietų Vietnamo katalikų vys
kupų konferencijos pirmininkas, 
Saigono arkiv. Nguyen Van 
Binh ir konferencijos vicepirm. 
Da Nang vyskupas Chi, šešta
dienį, pasikalbėjime su Vati
kano radijo atstovu nurodė P. 
Vietnamo vyskupų padarytus 
žygius Paryžiuje vykstančioje 
taikos konferencijoje. “Jau 23 
metai Vietname vyksta nesibai
giantis karas, pareikalavęs ne
suskaitomų aukų karių ir civilių 
gyventojų tarpe, pareiškė Viet
namo vyskupai. Vietnamo kata
likai, lygiai karo sunkumus ken 
tėdami, visomis pastangomis 
siekia padėti kenčiantiems bro
liams. Vietnamo vyskupai, nu
vykę j Paryžių, darė visus gali
mus žygius, kad būtų nugalėti 
susidarę sunkumai keturių dele
gacijų derybose. Amerikos ir P. 
Vietnamo delegacijos su dėme
siu priėmė Vietnamo vyskupų 
pasiūlymus taikai įgyvendinti, 
tačiau komunistinio bloko dele
gacijos atkakliai pasiliko prie 
savo pirmykščių reikalavimų.

Masinis telkimas
Mekongo Deltoje komunistai 

telkia savo dalinius ir 26,000

kvadratinių mylių plote yra jau 
infiltruota tūkstančiai karių ir, 
manoma, jų skaičius siekia ligi 
10,000. Delta yra vadinama Viet 
namo ryžių katilu ir čia gyvena 
trečdalis iš 17 mil. Pietų Viet
namo gyventoių. Komunistai 
n^ri suduoti smūgį prez Nixono 
karių atitraaukimo programai.

Pagrobė lėktuvą
SEOUL, P. Korėja. — Pietų 

Korėios lėktuvas, su 51 kelei
viu, buvo prievarta nuskraidin
tas į komunistinę Korėją. Pie
tų Korėjos vyriausybė teigia, 
kad tai yra naujas oro piratiz- 
mo ženklas. Lėktuve buvo ir 
amerikietis. Pietų Korėjos vy
riausybė stengiasi, kad Tarpt. 
Raudonasis kryžius pasirūpintų 
keleivių saugiu grąžinimu.

Prokuroras ir gynėjas
vyks aiškinti

FORT BENNING, G. — Ar
mijos teisininkai sausio mėnesį 
vyks į Pietų Vietnamą, tikrinti 
kiek yra tiesos My Lai kaimelio 
žudynėse, kur kaltinami ame
rikiečiai, ypač leitenantas Wil- 
liam Calley. Skelbiama, kad 
prokuroras kapt. Daniel ir kal
tinamojo advokatas maj. Raby 
išvyks į Vietnamą sausio 1 d. 
Jie grįš sausio 20 d., nes tuo 
metu Fort Benning bazėje vyks 
apklausinėjimas.

Komunistų nužudytas žmogus Ho Nai kaimelyje Dinh provincijoje. 
JAV vadovybės nuomone, jeigu Amerika pasitrauktų iš Vietnamo, 
tai didelę dalį Vietnamo gyventojų ištiktų toks likimas.

Įteiktos Nobelio 
premijos

Jas gavo ir keturi amerikiečiai

STOCKHOLMAS. — Gruodžio
10 d. Švedijos karalius įteikė 
Nobelio premijas. Literatūros 
premiją laimėjęs Samuel Be- 
ckett nenuvyko jos atsiimti, pre 
miją paėmė jo leidėjas Jerome 
Lindon. Trys amerikiečiai pasi
dalino Nobelio premija už at- 
siekimus medicinoj, tyrinėjant 
virusus, gi ketvirtasis amerikie
tis gavo Nobelio premiją už at- 
siekimus fizikoj. Medicinos sri
tyje premiją laimėjo prof. Max 
Delbruck, California Institute; 
of Technology, dr. Alfred D. 
Hersley, Carnegie institution at 
Cold Spring Harbor, N. Y; prof. 
Salvador E. Luria, Massachu- 
sefcts Institute of Technology.

Fizikoj laimėjo prof. Murray 
Geel Mann, 40 m., iš Califomi- 
jos Technologijos instituto.

Oslo, Norvegijoj, Tarptautinė 
darbo organiz. gavo 72,000 dol. 
Nobelio taikos premiją už pas
tangas savo veiklos 50 metų lai
kotarpyje padėti darbininkų 
klasei. Premiją priėmė ameri
kietis diretkorius David Morse.

Parinkta vieta naujam 
nusileidimui menulyje

WASHINGTONAS. — Lygi, 
bet grubi vieta parinkta Apollo 
13 astronautų nusileidimui, ku
ris į erdves išlėks kovo 12 d. 
Nusileidimo vieta bus prie kra-
terio, vadinamo Fra Mauro, 110 i pradžioje padėkodamas ne tik
mylių nuo Audrų Okeano vie 
tos. Tai bus pirmas bandymas 
nusileisti grubioj vietoj, kuri 
mokslui daug įdomesnė negu 
minkštos vietos. Trijų vyri) į- 
gulos vadu bus kapt. James 
'Lowell, 41 m., kuris jau ket
virtą kartą skris į erdves. Tai 
'bus rekordas ir jis jau turi re
kordą, nes erdvėse yra išbuvęs 
572 valandas ir 10 minučių. Su 
juo skris astronautai Fred Hal
se, 36 m., Įeit. Thomas Mat- 
tingly, 32 m., gimęs Chicago
je. Jis išlips mėnulyje su Lo- 
well, kai Haise skries apie mė
nulį su pagrindine kapsule.

Rasine problema 
Anglijoj

Londonas. — Anglijos katalikų 
vyskupai pirmieji susirūpino vis 
aštrėjančia rasių problema An
glijoje. Pasibaigus Anglijos kolo
nijų laikotarpiui, Anglijoje apsigy 
veno apie du milijonai darbinin
kų iš buvusių Anglijos kolonijų 
Indijoje, Afrikoje ir kituose kraš
tuose. Jų įsijungimas į Anglijos 
gyvenimą sudaro nemaža sunku
mų. Anglijos katalikų vyskupai 
įsteigė specialią komisiją, kuri 
rūpinsis naujaisiais ateiviais, 
steigs jiems specialias mokyklas, 
padės išspręsti kitas socialines 
problemas.

LIETUVOS LAISVĖS KOVĄ 
TĘSIANT

Vliko seimo pastangos surinkti daugiau lėšų Lietuvos 
laisvinimo kovai tęsti bei plėsti

VYT. ALSEIKA, Spec. “Draugo” korespondentas N. Yorke

NEW YORK. — Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
(VLIK) metinis seimas - suva
žiavimas įvyko gruodžio 6 - 7 d 
New Yorko “New Yorker’’ vieš
butyje. Dalyvavo 43 atstovai, 
atvykę iš įvairių JAV vietų, net 
ir Kalifornijos. Be to, nemaža 
spaudos atstovų ir daugiau kaip 
40 svečių. Taigi seimas savo da
lyvių skaičiumi buvo gausus.

Plati buvo ir seimo dienotvar
kė. Pirmąją dieną, atlikus for
malumus, buvo Vliko organų 
pranešimai, popiet — Lietuvos 
Laisvės komiteto pirm. V. Si
dzikausko paskaita ir Vliko vice 
pirm. J. Audėno pateikta veik
los 1970 m. programa. Buvo pla
čios seimo atstovų diskusijos. 
Antrąją dieną, gruodžio 7 d., 
Vliko tarybai išrinkus naują 
valdybą, priimtos Vliko apyskai 
ta ir sąmata 1970 metams ir 
priimti nutarimai.

Pirmosios dienos vakare įvy
ko nanketas.

ALT pareigūnai 
seimo prezidiume

Vliko seimą atidaręs pirm. dr. 
J. K. Valiūnas tarė ilgesnį žodį,

Vliko atstovams, bet ir visiems 
lietuviams, kurie rėmė valdybos 
darbą bei jai talkininkavo įvai
riais atvejais. Jis pasveikino ir 
seime dalyvavusius garbės sve
čius.

Jų tarpe buvo Lietuvos gen.

Angliakasių unijos vadovu išrink
tas W. A. Boyle.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Šiaurės Vietnamo delega

tas neatvyko į taikos pasitari
mus Paryžiuje, kadangi, esą, 
Cabot Lodge atitraukimas ir ne- 
paskyrimas kito, yra Š. Vietna
mo delegacijos įžeidimas. Esą, 
prez. Nixon pavesdamas žemes- 
niem pareigūnam tartis Pary
žiuje nuvertina visą pasitarimą 
taikos siekiant.

• Britanijoj pakilo nusikalti
mų skaičius 18% daugiau negu 
praėjusiais metais pirmą pus
metį.

'• Lenkijoj iškrito sniego ligi 
36 colių.

'• Šiaurės Airijoj buvo 700 
vyrų Anglijos dalinys. Aprimus 
riaušėms, dalinys atitrauktas.

• Vatikano dienraštis “L’Os- 
servatore Romano” gruodžio 
pirmomis dienomis pradėjo leis
ti atskirą savaitinę laidą portu
galų kalba, skirtą Portugalijai, 
Brazilijai ir kitiems portugalų 
kalbą vartojantiems kraštams. 
Pirmąjį numerį puošia popie
žiaus Pauliaus VI paveikslas ir 
jo žodis portugalų kalbą varto
jantiems tikintiesiems,

konsulas New Yorke A. Simutis, 
Lietuvos Laisvės komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas, PLB valdybos 
pirm. St. Barzdukas, JAV LB 
valdybos pirm. inž. B. Nainys.

Pirm. dr. Valiūnas j seimo 
prezidiumą pakvietė pirmininku 
Alto vicepirm. T. Blinstrulbą (iš 
Chicagos), vicepirmininku — 
taip pat čikagiškį dr. J. Valaitį 
ir sekretorium — inž. J. Vasį. 
Komisijos ir sveikinimai seimui

Seimo komisijas sudarė: man 
datų — dr. J. Maurukas, R. Čer 
keliūnienė ir Kęst. Čižiūnas, nu
tarimų — dr. D. Krivickas, prof. 
Mečys Mackevičius, Pr. Razgai- 
tis ir A. Vasaitis, Vliko apyskai
tos kom. — B. Bieliukas, dr. A. 
Skėrys ir Vyt. Vaitiekūnas ir 
sąmatos (kontrolės) — Pr. Du- 
levičius, J. Pažemėnas ir L. Ver 
biickas.

(Nukelta į 4 pusi.)

Prez. Nixon prašo 
pinigų kultūrai

WASHINGTONAS. — Prez. 
Nixon paprašė kongreso 40 mil. 
dolerių kultūros reikalams me
tams, kurie prasideda 1970 m. 
liepos 1 d. Pinigais bus siekia
ma padėti muzikai, literatūrai, 
teatrui, kad tai būtų prieinama 
platesniems gyventojų sluoks
niams. Tai įgalins jauniems ra
šytojams ir poetams atvykti į 
universitetus ir kolegijas padė
ti profesūrai jaunimą supažin
dinti su menu. Taip pat bus pa
remti muziejai ir simfoniniai or
kestrai.

Gausūs pasitarimai
(BONNA. — Vakarų Vokieti

ja yra pasirengusi į pasitarimus 
su Čekoslovakija santykių su- 
normavimui. Maskvos ir Bon
nos pasitarimas prasidėjo Mas
kvoje ir manoma, kad atviras 
kelias Bonnos ir Varšuvos pa
sitarimams. Be abejo, visi pasi
tarimai priklauso nuo Mask
vos.

• Amerikos karių praėjusią 
savaitę Vietname žuvo 100 Tai 
daugiau negu praėjusią savaitę, 
kada žuvo 70.

• Floridą palietė tornadas, 
sužeista 10 asmenų, padaryta 
didesnių nuostolių.
• Kanadoj Quebec City ban

ditai pagrobė 170,000 dolerių 
kredito unijos pinigų, kurie bu
vo pristatyti šarvuotu automo
biliu.

• Vietname komunistai palei
do iš nelaisvės du amerikiečius 
lakūnus, numuštus prieš mėne
sį.

'• Amerikoje vėžiui tirti drau
gija tikina, kad nerūką jaunuo
liai yra daugiau savimi pasiti
kį ir aktyvesni už rūkorius.

Karo laivų judėjimas

ISTAMBULA'S. — Sov. Rusi
jos 4 karo laivai iš Viduržemio 
jūros išplaukė į Juodąją jūrą. 
Iš viso per Bosforo sąsiaurį 
šiais metais išplaukė į Vidur
žemio jūrą 109 Sov. Rusijos 
laivai ir grįžo į Juodąją jūrą 
75 laivai.
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VLIKO VEIKLOS 1W M. APYSKAITA
Dr. B. Nemicko, Vliko vicepirmininko, pranęšimo seimui 
mintys

Vyriausio Lietuvos išlaisvini
mo komiteto statutas įpareigoja 
valdybą duoti seimui atlikto dar 
bo apyskaitą.

Ryšium su Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo 50-ties me
tų sukaktimi, — 1968 metais 
Vliko veiklos apimtis kur kas 
pralenkia ankstyvesniųjų metų 
darbo turinį. Valdybai jau šiais 
metais tėko privesti prie galo 
likusią dalį tų darbų, kurie bu
vo anksčiau pradėti ir gerokai 
įpusėti.

Dviejų krypčių veikla
Valdybos veikla Lietuvos lais 

vinimo bare ėjo dviemis kryp
timis į pačius lietuvius (paverg
tuosius ir laisvuosius), kad jų 
pakanta būtų patvari, ryžtis 
stiprėtų ir įstanga augtų Lie
tuvos laisvės kovai, ir į sveti
muosius, kad jų dėmesys Lietu
vos laisvės byla nesiliautų, o 
palankumas jai didėtų.

Vliko valdyba stengėsi savo 
žygius Lietuvos laisvinimo ba
re derinti su kitų lietuviškųjų 
institucijų ir organizacijų (Lie
tuvos diplomatinės tarnybos, 
Pasaulio Lietuvių bendruome
nės, Amerikos Lietuvių tarybos, 
Lietuvos Laisvės komiteto, JA 
Valstybių Lietuvių bendruome
nės ir kt.) vykdomais Lietuvos 
laisvinimo darbais. Visur ir vi
sada valdyba bendrajame Lietu
vos laisvinimo darbe juto šių 
institucijų ir organizacijų pa
galbos ranką. Bendradarbiavi
mas su jomis, išskyrus vieną an 
trą atvejį, nuoširdus ir sklan
dus.

Ryšiai su jaunimu
Valdyba ieškojo glaudesnio 

bendradarbiavimo būdų su jau
nesniąja karta, kad ji paveikiau 
įsijungtų į Lietuvos laisvinimo 
darbą. Tam reikalui New Yor
ke 1969 m. birželio 7-8 dieno
mis buvo suruoštas politinis jau 
nimo seminaras, kuriame daly
vavo visų lietuvių jaunimo or
ganizacijų po keletą atstovų ir 
neorganizacijų narių.

Taip pat buvo stengiamasi, 
kiek sąlygos leido, palaikyti ry
šius su lietuvių visuomene. Tam 
reikalui buvo panaudotos Vasa
rio 16 d. minėjimų ir kitos pro 
gos. Pirmininkas K. Valiūnas 
vasario mėn. lankėsi Los Ange
les, gegužės mėn. Chicagoje ir 
dalyvavo Amerikos Lietuvių ta
rybos vicepirmininko dr. Pijaus 
Grigaičio laidotuvėse, Clevelan
de — pirmajame naujai išrink
tos Pasaulio Lietuvių bendruo
menės valdybos posėdyje, kur 
buvo tariamasi dėl šių institu
cijų bendravimo ir Clevelando 
visuomenei padarė viešą pra
nešimą Lietuvos laisvinimo klar 
simais, rugsėjo mėn. dalyvavo 
Detroite įvykusiame Amerikos 
Lietuvių kongrese, lapkričio ga
le ir gruodžio pradžioje lankėsi 
Kanadoje) Toronte ir Hamilto
ne, kur dalyvavo “Tėviškės Ži
burių” 20-ties metų BUiijihss 
minėjime ir visuomenei p' darė 
politinius pranešimus.

Pask d* os, pranešimai

ir tarėsi su vetuvių organizaci
jų vadovaujamais asmenimis. 
Vicepirm. Bronius Nemickas 
Vasario 16 d. proga skanė pas
kaitą Rochesteryje ir dalyvavo 
balandžio 19 - 20 dienomis Chi
cagoje įvykusioje JAV Lietuvių 
bendruomenės tarybos sesijoje. 
A. Budreckis Vasario 18 d. pro
ga skaitė paska tas Baltimorė- 
je, Detroite ir Windsore, o R. 
Kezys — Elizabethė.

Lietuvių tautai svarbių ar 
skaudžių įvykių sukakties (Va
sario 16 d., birželio 14 -161 ir 
kitomis progomis buvo kreipi
mąsi viešais atsišaukimais į l:e- 
tuvių visuomenę, ją paakinant 
ar persergint.

Drauge su Lietuvos Laisvės
komitetu Vliko valdyba 1969 m.
balandžio 26 - 27 d. New Yorke *
suruošė diskusijas Lietuvos lais 
vinimo problemoms paanalizuot 
ir pažiūroms į jas suderinti.

Informacija — biuletenis
Vlikas leidžia Eltą septynio

mis kalbomis lietuvių, anglų, 
vokiečių, prancūzų, italų, ispa
nų ir arabų. Eltos tikslas yra in
formuoti lietuvius ir ypač va
kariečių spaudą apie Sovietų 
Sąjungos lietuvių tautai pada
rytąją nuožmią skriaudą, apie 
lietuvių tautos būklę sovietinėje 
priespaudoje, ap’e lietuvių tau
tos išsilaisvinimo aspiracijas, 
palaikant Lietuvos laisvės bylą 
gyva ir siekiant svetimųjų pa
lankumo ir paramos. Nors ši 
veiklos sritis yra jau įėjusi be
veik į normalias darbo vėžes, 
bet informacijos tobulinimas rei 
kalavo daug rūpesčio ir darbo.’

Vėl prabilo Madrido radijas
Reikšdamas valdybos pasiten

kinimą šioje vietoje noriu pa
žymėti, kad nuo š. m. spalio 
1 d. kuone šešerius metus tylė
jęs, vėl prabilo mūsų žodis iš 
Madrido radijo stoties į okupuo
tą Lietuvą. Ilga tyla jau buvo 
sužlugdžiusį priemones šiam dar 
bui ir jį vėl iš naujo pradėti 
buvo nepaprastai sunku. Ta
čiau valdybos, ypač pirminin
ko K. Valiūno, pastangų dėka 
darbas vėl įstatytas į beveik 
normalias vėžes. Į okupuotą Lie 
tuvą žinios perduodamos be 
Madrido, dar Washingtono, Ro
mos ir Vatikano radiio stočių. 
Tuomi ryžtamasi stiprinti pa
vergtųjų lietuvių išsilaisvinimo 
viltis.

Šiais metais valdyba paruošė 
ir išleido 50,000 egz. “Lithua
nia” brošiūrėlės anglų kalba. 
Tai grynai informacinis leidi
nys svetimiesiems supažindinti 
su Lietuva, lietuvių tautos as
piracijomis ir Lietuvos laisvi
nimo institucijomis. Antro žy
miai didesnės apimties leidinio 
ruoša jau yra gerokai pažengu
si. Čia turiu galvoje išleisimą 
knygą, kuri dokumentais pavaiz 
duos laisvajam pasauliui gėdin
gojo Ribbentropo ■( Molotovo 
pakto, nužudžiusio Lietuvos ne
priklausomybę ir atkėlusio var
tus antrajam pasauliniam ka

Alytiškių pobūvis gimnazijos 50 m. sukakties minėjimo metu Chicago
je. Nuotr. J. Garlos

dyba yra nutarusi vieną komi
siją — Vliko veiklos gairių ko
misiją — sudaryti iš Clevelande 
gyvenančių Vliko veikėjų. Tam 
jau gautas jų pritarimas.

Neišskaičiavus visų valdybos 
svarstytų k’ausimų, nedaviau nė 
posėdžių tikslaus skaičiaus. Ga
liu tik tiek pasakyti, kad val
dyba stengėsi posėdžiauti kas 

l trečiadienį ir išimčių nebuvo
daug.

Muenchenas. — Muencheno 
arkivyskupo kardinolo Doepfne- 
rio sveikata žymiai pagerėjo. Do- 
epfner buvo ištiktas širdies smū
gio.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

S

5.00
4.50
5.50

2.00
1.75
2.25 I

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 4:30, šeštadieniais ; 
o:30 — 12:00. s
• Administracija dirba kas- £ 
dien 8:30 — 4:30, Seštadie- 2 
niais — 8:30 — 12:00.

Pirm. Valiūno kelionės
Vliko pirm. dr. Valiūnas daug 

keliavo. Jis du kartu (pirmą 
kartą balandžio ir antrą spalio 
mėn.) šiais metais vyko į Euro
pą ir aplankė visą eilę Europos 
kraštų: Šveicariją, Vokietiją,
Prancūziją, Angliją, Ispaniją. 
Visur, kur tik jis lankėsi, ta
rėsi su vadovaujančiais lietuvių 
visuomenės asmenimis, Lietu
vos diplomatais, kitų Sov. Są
jungos pavergtų kraštų orga
nizacijų vadovybių nariais, siek 
damas sustiprinti lietuvių tau
tos išsivadavimo pastangas. 
Kur sąlygos leido, užmezgė ry
šius su Europos valstybių at
sakingais pareigūnais, ieškoda
mas palankumo ir pagelbos Lie
tuvos laisvės bylai. Ypatingai 
naši yra paskutinė viešnagė Is
panijoje, nes ten jis labai daug 
padėjo atsikuriančiai mūsų ra
dijo valandėlei įeiti į darbo vė
žes.
Vliko pastangos Washingtone

Pirmininkas dr. Valiūnas tuo 
pačiu Lietuvos laisvės tikslu 
birželio 3 d. lankėsi Valstybės 
departamente ir drauge su A- 
merikos Lietuvių tarybos pir
mininku E. Bartkum vasario 
17 d. aplankė eilę senatorių ir 
atstovų rūmų narių. Washingto 
ne pirmininkas turėjo pasitari
mų su Lietuvos atstovu J. Ra
jecku ir padėjo daug pastangų 
surinkti ir apdoroti dokumen
tus. liečiančius Sovietų Rusijos 
ir Vokietijos sąmokslą prieš

Lietuvą.
Vliko valdyba, padedama po

litinės ir teisių komisijos, yra 
paruošusi Europos saugumo rei 
kalu memorandumą, iškeliantį 
Lietuvos laisvės reikalą.

Kodėl Vliko seimai tik 
New Yorke

Valdyba yra įvykdžiusi pra
eito seimo kai kurias sugesti
jas, išreikštas nutarimuose. Bu
vo pageidauta, kad (1) “...būtų 
daugiau išryškinta Vliko valdy
bos ir tarybos funkcijos”, (2) 
“...Vliko seimą šauktų kasmet 
kitoje vietoje ir į komisijas į- 
traukti galimai daugiau Vliko 
veikėjų, nesiribojant New Yor
ke gyvenančiais asmenimis”. 
Pirmojo pageidavimo valdyba 
negalėjo įvykdyti, nes valdybos 
ir tarybos funkcijos yra numa
tytos Vliko statuto, kurį keisti 
ir funkcijas ryškinti gali tik 
seimas ar tarpsesijiniu metu 
taryba, bet jokiu būdu ne val
dyba. Antrasis pageidavimas 
įvykdytas tik iš dalies. Valdy
ba mėgino šį seimą šaukti Chi
cagoje.

Deja, Chicagos Vliko veikė
jai nesutiko atlikti seimo tech
ninio paruošimo darbų, o pa
čiai valdybai tatai padaryti tik
rai nebuvo įmanoma. Valdyba 
ir taryba manė, kad komisijų 
sudarymas iš po visą Ameriką 
išsiblaškiusių žmonių būtų ne
praktiškas, nes tokiu būdu su
darytos komisijos paprastai bū
na neveiksmingos. Vieton to vai

DE PROFUNDIS
Kantata

Muzika Vlado Jakubėno. 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 pridęti 5 proc. mo
kesčiams.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. tVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Callfornia

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinih.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSme

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING

6410 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija ir moterų ligos 
GinukologinS Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagnl susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Oriso tel. PR 8-2220 
Namų-rezid. — PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

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

ŠACHMATŲ ŽINIOS

—17-metis Brazilijos čempio
nas Costa Mecking, Maljorkos 
tarptautiniame turnyre, įveikė 
garsų Danijos didmeisterį Larse- 
ną ir Argentinos —Najdorfą. 
Lygiomis sužaidė su Ispanijos did 
meisteriu Pomaru ir Sovietų — 
Korčnojum. Tai sensacingos pa
sekmės. Po 7 ratų pirmuoju ėjo 
buvęs Pasaulio čempionas Pet- 
rosjanas, turėdamas 5 taškus, pus- 
taškiu žemiau sekė Korčnojus.

—Ignas Žalys š. metų Ontario 
pirmenybėse laimėjo antrą vietą, 
jo nuotrauką, bežaidžiant su P. 
Morray tose p-bėse telpa Canadi
an Chess Chat žurnale. Vėliau 
Žalys laimėjo 1969 m. Quebeco 
provincijos pirmenybes;

— Toronte lapkričio mėn. bu
vo sužaistos Rytų Kanados univer 
šit. p-bės. Jas laimėjo Brodeur ir 
Lawrence Day, surinkę po 5,5 taš 
ko iš 6 galimų. Po jų sekė su 5 
taškais Paul Vaitonis ir J. Lebel- 
le.

—Europos taurės komandinė
se pirmenybėse susirašinėjant, 
sėkmingai kovoja Lietuvos ko
manda, surinkusi 50,5 taško iš 74 
užbaigtų. Pirmauja Maskvos ko
manda, turėdama 54,5 taško iš 
84 užbaigtų. Lietuvos komanda 
atsilieka 4 taškais, bet atsargoje 
turi 10 partijų.

Kazys Merkis

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.:
antr.,
susitarus.

pirm., ketv. 1-4, 
penkt. 1-5, treč.

vakare 7-9, 
Ir šešt. tik

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie- 

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

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

-1 - 

- c
Bostono tarpklubinėse gruo

rui, nusikaltimus. Trečiojo lei- džio 5 d. Lietuvių II sužaidė lygio-
mis 2,5 — 2,5 su Harvardo uni
versiteto A komanda. Taškus lai
mėjo: Andrius Keturakis 1, Niek 
Gutting ir Bronius Skrabulis 0,5. 
Rungtynės vyko So. Bostono lie
tuvių pil. draugijos namuose.

Dera pabrėžti, kad neseniai 
Lietuvių I sužaidė lygiomis su 
Bostono MET lygos čempionais 
— Harvardo universiteto I koman 
do, dabar Lietuvių II tą patį pa
darė su “A” lygos čempionais. 
Gruodžio 12 d. Lietuvių I run
giasi su Cambridge II, o Lietuvių 
II su M.I.T. A komanda.

—Toronto Aušros šachmatinin 
kai lapkričio 30 d. pralaimėjo 
prieš “Beaches” 2,5 - 3,5. Po taš
ką laimėjo Pr. Mačiulaitis ir V. 
Abratnaitis. Pustaškį pelniįo V.

Viena iš komunistinių teroro aukų P. Vietnaaut Gte Dinh > Petrausko, ' :

Tomis progomis jis skaitė pa
skaitas, darė viešus pranešimus

dinio , analizuojančio lietuvių 
tautos rusinimą, ruoša taip pat 
jau pradėta.

R E C 
I. & J. PHARMACY 

2557 W. 69th Street

Telef. PR 6-4363 £
P T A I

STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7lst Street

Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 776-4363.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

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

(Lietuvis gydytoias)
3925 W. 59 Street

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

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
Važiuojamos kėdes, rementai ir kt. įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor
tuoti odekolonai, Kvepalai, Tobler ir Fannie May saldainiai.

Nemokamai supakuojame dovanas.

MARQUETTE PARK LOUNGE
6553-55 South Kedzie Avenue 

Tel. — GRovehill 6-9302
Sekmadieniais nuo 2-os iki 5-os vai. 

PATIEKIAMI ŠEIMOS STILIUMI PIETŪS
Kaina — $2.50 žmogui 

Maistas lietuvių šeimininkių gaminamas.
Taip pat paruošiame tr laidotuvių pietus.

JONAS STANKŪNAS, savininkas

BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUONĄ

HEALTH BREAD — Skaldytų 
rugių, Pyragaičius be druskos ir 

cukraus.
Kas valgo Bruno duoną, 
Visad žydi kaip aguona!

^8
3339 S. Lituanica Av., Chicago, III. 60608, CL 4-6376

Tel. ofiso Ir bato OLymplc 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir riuo 

! 6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
[ 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 

11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
(i AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

j Valandos: pirmad., ketv. B—8 vai., 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą

PIRKITE APSAUGOS BONUS

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-0801

, DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS.
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, Bl. 
Kabineto tel. 687-2020 

Namu tel. 830-1071 
Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. GRovelhil] 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

TELEFONAS 925-8206 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 16—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta

Rezid. tel. WA 5-3090

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2052 W. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiad. ir šeštad uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenne 

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

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 707-2141 Namu 636-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v„ ketvirt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11 -1 vai noolet ............ ............... i ..i. Ii
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Tarptautinio derybų aktyvumo__ , >

SIEKIAI IR PAVOJAI
KAROLIS MARKSAS NAUJŲ DUOMENŲ ŠVIESOJE

Marksas naudojosi tuo, ką pats smerkė

Sulaukėme naujo aktyvumo 
tarptautinėje politikoje. Vienu 
metu vyksta amerikiečių - so
vietų derybos Helsinky, kinų - 
rusų derybos Pekine ir išryš
kėjęs intensyvių derybų tarp 
Vakarų Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos bei jos satelitų sie
kimas. Ką visa tai reiškia?

Čia yra daug priežasčių ir 
daug akstinų. Nemažas paska
tas — gausaus gyventojų per
tekliaus verčiamas kinų sten
gimasis atgauti carų laikais 
prarastas teritorijas Azijoje. 
Jausdami p'^ėsmę i« Kinijos 
pusės, Sovietai pradėjo dery
bas ne tik su kinais, bet ir su 
Amerika. Tai panašu kaip 
prieš H-jį pas. karą, kada Mas
kva vedė derybas su Londonu 
-Paryžium ir su Berlynu, žval
gydamiesi, kur galės daugiau 
naudos gauti.

*
Naujos nuotaikos Europoje 

ryškėja ne tik ryšium su so
cialistų laimėjimu Vakarų Vo
kietijoje, bet ir su tuo įspū
džiu, kuri Europai daro stebė
jimas įvykiiĮ Amerikoje ir Viet 
name. JAV-bės nuo n pas. ka
ro beveik per ketvirti šimtme
čio kietai budėjo prieš agresi
ją pasaulyje, kaip populiariai 
sakoma, būdamos pasaulio ra
mybės policininku. Tai reika
lavo daug lėšų, daug bazių ir 
karinių dalinių. Amerikoje ima 
rodytis finansinio ir politinio 
pavargimo žymių, visuomenės 
spaudimas pasukti daugiau ne
sikišimo politikos kryptimi. 
Kai kas savaitę iš Vietnamo 
ateina telegramos apie šimtus 
žuvusių ir tūkstančius sužeis
tų amerikiečių, platesniuose 
sluoksniuose jaučiamas nebe- 
pasitenkinimas tuo karu. Kru
vinas skausmas daugeliui ima 
aptemdyti sąmonę, kad, nesu- 
tramdžius agresoriaus, vėliau 
reikės dar daugiau aukų duoti, 
kaip atsitraukimais nebuvo at
sipirkta nuo Hitlerio agresi
jos. —

*
Europa įžvelgia, kad Ame

rika ima trauktis iš Vietnamo 
ir JAV-se stiprėja balsai, kad 
daugiau jau niekur nereikia 
panašiai užsiangažuoti. Jeigu 
iki šiol Europos valstybės bu
vo tikros, kad JAV įgulos jas 
apsaugos nuo agresijos, dabar 
tas tikrumas ima blėsti ir pa
čios Europos tautos ima dairy
tis, kaip saugumą ir taiką sa
vo kontinente garantuot:. Di
dėja siekimai daugiau jung
tis vienybėn, ryžtingiau spręsti 
galinčias konfliktus sukelti pro 
blemas. Ir taip Prancūzija, ank 
soiau kietai spyrusis prieš An
glijos įsileidimą į bendrą ją rin
ką, dabar ima linkti didesnėn 
vienybėn su D. Britanija, gi 
Brandto Vakarų Vokietija pra 
deda flirtą su Sovietų Sąjun
ga. Jau pasirašyta stambi ūki
nė sutartis, pagal kurią Sovie
tų Sąjunga per 20 metų V. 
Vokietijai kasmet duos po 3 
bil. kubinių metrų kūrenamų 
dujų, išvedant vamzdžius iš 
Sibiro per Rytų Vokietiją iki 
Bavarijos. Atmosfera tiek at
slūgo, kad Sovietų pulkininkui 
Tulpanovui, pirmaujančiam 
Berlyno blokados planuotojui, 
buvo leista laikyti paskaitas 
laisvajame Vakarų Berlyno u- 
niversitete...

Sovietų Sąjunga linksta i 
suartėjimą su Vakarų Vokie
tija. Viena, pramatomų pavojų 
santykiuose su Kinija akivaiz
doje jai svarbu užsitikrinti sau 
gumą antroje pusėje — Euro

Spaudoj ir gyvenime

VIETON VARDŲ OKUPANTAI 
ĮVEDA NUMERIUS

Okupuotoj Lietuvoj pasitaiko vi
sokių keistenybių. Apie vieną jų 
taip praneša “Tiesa” nr. 269 (lap
kričio 19 d.),:

poje, antra, jai svarbu pasiek
ti pripažinimą iš Vokietijos pri 
sijungtų sričių. Žinoma, čia 
dar yra svarbi kliūtis — Vo
kietijos padalinimas. Tačiau 
Brandtas ir čia randa savo
tišką išeitį, sutikdamas pasi
rašyti Rytų Vokietijos de fac- 
to (ne de jure) pripažinimą, 
sutikdamas su faktinai gyvuo
jančiomis “dviemis valstybė
mis vienoje vokiečių tautoje’’. 
Brandtas sutikęs pasirašyti su 
tartį atominių ginklų neplėti- 
mo jų neturinčiose tautose, pa 
siuntė Maskvai notą, siūlyda
mas pradėti derybas, vedan
čius į nepuolimo pakto sudary
mą.

*
Suartėjimui su Vakarų Vo

kietija ypač palankūs Maskvos 
satelitai. Lenkams labai svar
bu susilaukti iš Vokietijos O- 
derio - Neissės sienos pripaži
nimą. Vengrija ir Rumunija 
siekia išplėsti jau ir dabar au
gančius prekybinius ryšius. 
Tik Ulbrichto Rytų Vokieti 
ia. čia yra kiek atatupsta. Bi
joma prarasti dalies prekybi
nių mainų su kitais satelitais, 
kurie tada daugiau pirktų iš 
Vakarų Vokietijos. Ulbrichtas 
pirma norėtų bent gi susilauk
ti Bonnos pripažinimo de jure, 
bet Varšuvos pakto nariai tą 
siekimą ne taip skubūs parem
ti, jau dabar mirkčiodami Bon- 
nai. Netgi po Varšuvos pakto 
narių pasitarimo išleistame ko
munikate buvo pažymėta, kad 
išrinkimas naujos vyriausybės 
V. Vokietijoje esąs ženklas, 
kad V. Vokietijoje ima viršų 
“realistinė politika — bendra
darbiavimas ir tarpusavis susi
pratimas tarp valstybių”.

* i
Žinoma, ir Rusijai suartėji

mas su V. Vokietija turi savų 
pavojų — nugriovus tą politi
nę sieną į vakarus, gali labiau' 
artėti satelitų ryšiai su vaka
rais ir daugiau reikštis Rytų 
Europos kraštų linkimas į va
karus. Jau ir dabar vadovau
jantis Varšuvos laikraštis pir
mame puslapyje įsidėjo inter- 
view su Brandtu. Tačiau sau
gumo garantavimas vakarų 
fronte Maskvai taip svarbus,, 
kad ji šios lengvos rizikos ne- 
pabugs.

Kinijos grėsmė Maskvai rea
li. Tačiau iš kitos pusės auga 
ir Japonijos jėga, o Tokijas, pa 
siekęs susitarimą dėl Okinavos 
grąžinimo, ima reikalauti ir 
grąžinimo Rusijos okupuotų 
jos salų. Tai Maskvą gali pa
lenkti kaip galint labiau gniauž 
ti augantį konfliktą su Pekinu.

*
Kaip viskas pakryps .paro

dys ateitis. Viena aišku — su
silaukėme didelio tarptautinio 
diplomatinio aktyvumo ir nau
jų mėginimų. To fakto akivaiz
doje vakariečiams reikėti} įsi
dėmėti, kad saugumo, nepuoli
mo paktai su Sovietais turės 
tik tokios reikšmės, kokios tu
rėjo tokios sutartys su Balti
jos ir kitomis valstybėmis: 
Maskva jų tol laikysis, kol bus 
ryžtinga jėga sulaikyti jos gro 
įbuoniškus kėslus. Antra, būtų 
didelė klaida nusilenkti agre
soriaus užmačioms ir pripažin
ti Sovietams jų užgrobtus kraš 
tus, kaip Lietuva, Latvija, Es
tija ir kitos. Maskva to pasie
kė sutartimi su nacais ir va
karų demokratijos neturi tei
sės duoti naujo palaiminimo 
Hitlerio - Stalino dvasiai, lau
žant tautų teisę į laisvę.

J. Pr.

“Skrieja traukiniai respublikos 
laukais. Pro šalį pralekia kalvos ir 
daubos, miškai ir arimai, ežerai ir 
upeliukai. Ir stotys, stotys... {vairūs'

Neseniai pasirodė amerikie
čio Roberto Payne labai rim
ta komunizmo steigėjo Karolio 
Markso biografija, kuri užpil
do daugelį jo gyvenimo spragų, 
nepaisant, kad ligi šiol labai 
daug prirašyta apie tą komu
nistų tikėjimo tėvą. Pasinau
dodami tuo R. Payne veikalu, 
iškepsime būding'esnius K. M. 
gyvenimo bruožus.

K. Marksas gimė 1818 m. 
Trįere, turtingiausiam Vokieti
jos pareinio mieste. Jo motina 
buvo Olandijos žydė, rabino 
duktė. Jo tėvas, turtingas ad
vokatas, savo giminėje irgi tu
rėjo pasižymėjusių rabinų, ta
čiau, kai Prūsija uždraudė žy
dams praktikuoti teisines pro
fesijas, jis perėjo į vokiečių pro
testantų tikėjimą ir pakeitė sa
vo vardą iš Hiršelio į Heinri
chą.

Karolio tėvas nusprendė pa
daryti jį advokatu. Karolis, 12 
m. amž., įstojo į gimnaziią, o 
17 metų — į Bonnos universite
tą. Ten bebūdamas, jis užsiau
gino barzdą, nes’šukavo plau
kų ir pradėjo šiauštis prieš sa
vo tėvus, niršti prieš valdžią 
ir visuomenę, per vieną semest
rą išeikvodamas savo tėvo pi
nigus duotus ištisiems metams. 
Girtavimas ir triukšmavimas

Jis buvo suimtas už girtavi
mą ir triukšmavimą, kovėsi dvi
kovoje, vėl suimtas už laiky
mą pistoleto ir būtų buvęs pa
šalintas iš universiteto, jeigu 
tėvas nebūtų jo užstojęs. Po 
dviejų semestrų tėvas Karolį 
perkėlė į Berlyną, kur studentų 
standartas buvo aukštesnis, ta
čiau Karolis pradėjo dar labiau 
maištauti. Per trejus metus jis 
telankė tik tris kursus, bet la
bai daug skaitė ir svajojo apie 
revoliuciją. Jis terašydavo tė
vams tik prašydamas daugiau 
pinigų ir neparodė jokios užuo
jautos, kai mirė jo jaunesnis 
brolis. Jo nusivylęs tėvas mirė

pavadinimai: vienų —garsūs pla
čiai žinomi, kitų — kuklūs, mažai 
girdėti. Pasitaiko ir bevardžių sto
telių.

Štai, vykstant iš Vilniaus j Drus
kininkus, pravažiuojame “Postą 6 
km”. “Postą Nr. 2”. “92 km.” Vil
niaus —Daugpilio ruože matome 
stotį “658 km”.

Neaišku, kam šovė į galvą pa
rinkti tokius stočių “pavadinimus”, 
kai buvo galima joms suteikti greta 
esančių kaimų vardus. Vietoj “Pos
to Nr. 2” puikiausiai skambėtų 
Pamerktai, vietoje “Posto 6 km” — 
Senieji Trakai ir t. t.”

J. Žvilb.

P. GAUCYS

džiova tebūdamas tik 56 metų, 
bet Karolis nesugrįžo namo ir 
nedalyvavo savo tėvo laidotu
vėse.

Marksas išėjo iš universiteto 
eidamas 23 m. su daktaro laips 
niu. Jis tikėjosi pasilikti univer
sitete lektorium, bet darbo ne
gavo. Kai jo turtingi draugai 
pradėjo leisti laikrašti, jis pri
sijungė prie jų ir greitai paro
dė savo sugebėjimą sunaikinti 
savo varžovus ir tapti redakto
rium. Po penkerių mėnesių val
džia uždarė jo laikraštį.

Šeimos gyvenimas
Triere Marksas pradėjo lan

kyti šalimai gyvenusią Jenny 
von Eestphalen ir greit ją vedė, 
susituokdamas protestantų baž
nyčioje, ir apsigyveno savo žmo 
nog namuose. Pasiturinčiai be- i 
gyvendamas, ėmė svaidytis 
straipsniais prieš paveldimą tur 
tą, prieš šeimyninį gyvenimą 
ir organizuotą visuomenę. Reli
gija jam buvo “masių opiumas”, 
krikščionybė — “nedora”, o ju
daizmas — “vėžys”.

1840 m. Paryžius iškilo kaip 
revoliucijos pažadėtoji žemė ir 
Marksas ten nuvyko, palikda
mas savo žmoną verstis kaip 
išmano. Bet ji atskubėjo pas jį, 
ir ten jiems gimė jų pirmoji dūk 
tė ir vos nemirė nuo konvulsiių 
Jenny visur maldavo pinigų ir, 
jų negaudama, įkeitė savo ves
tuvinį sidabrą, kad galėtų tu
rėti pastogę ir maistą.

1845 m. žiemą policija ištrėmė 
Marksą iš Prancūzijos. Jis nu
vyko į Briuselį. Jenny nusekė 
paskui jj su vaiku taip greit, 
kaip sugebėjo sukrapštyti pini

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
J

VYT. BAGDANAVIČIUS
Yajnavalkya atsakė, kad ne. “Nėra nemirtingu

mo vilties turtuose”.
Tada Maitreyi paklausė: “Ką aš turiu daryti, 

kad pasidaryčiau nemirtinga?”
Yajnavalkya, nuoširdžiais žodžiais išreiškęs sa

vo meilę žmonai, išdėstė jai savo teologiją. “Iš tik
rųjų vyras nėra brangus, kad tu mylėtum jį, bet kad 
tu mylėtum Patį, dėl to vyras yra brangus. Ir žmo
na nėra brangi dėl jos pačios, bet dėl Paties. Ir čia 
Yajnavalkya išskaičiuoja visas galimas vertybes, ku
rios yra vertingos ne dėl jų pačių, bet dėl Paties. 
Taigi ir sūnūs, ir turtai, ir kaimenės, ir bramanų kas
ta ir pasauliai, ir dievai, ir vedos ir kūrinija nėra 
vertingi dėl jų, bet “tam, kad mylėtum Patį” (100).

“Iš tikrųjų Patį reikia matyti, girdėti, suvokti, 
atžymėti. O, Maitreyi, kai Pats yra matomas, girdi
mas, suvokiamas ir pažįstamas, tai viskas yra ži
noma”.

Nepasitenkindamas tuo ,ką pasakęs, Yajnavalkya 
dar kartą šią tiesą išdėsto neigiamais sakiniais, saky
damas, kas bramanizmo ieško kitur, negu Pačiame, 
praranda bramanizmą. Tas pat atsitinka ir tiems, ku
rie ne Pačiame ieško ar dievų, ar Vedų, ar kūrinių 
ar viso kito.

Išdėstęs dar kartą šį savo mokslą, Yajnavalkya 
jį pagrindžia priežastingumo dėsniu, sakydamas, kad 
būgnas neskamba be to, kuris jį muša, fleita nes
kamba be to, kuris ją pučia, dūmas nekyla be ug
nies. Viskas alsuoja ta didžiąja Būtimi: ir Vedos ir 
aukos. __ ■ ___________

“Taųj, kaip druakoa masė nėra aei išorinis, nei

“Juodųjų panterų” būstinės viduje ir lauke Los Angeles įvyko susišaudymas, kuriame dalyvavo apie 300 
policininkų. Trys policininkai ir trys panteros buvo sužeisti. Įsiveržusi į vidų policija rado daug ginklų ir 
gerai paruoštą bunkerį. *

išvidinis dalykas, bet yra skonio dalykas, taip ir Pats 
nėra nei išorinis, nei išvidinis, bet pažinimo masė. i 
Pažinimas, kilęs iš šių elementų, grįžta į juos. Kai 
jis yra išvykęs, tai nėra pažinimo, o Maitreyi” (101).

Imant bendrais bruožais visą šį aiškinimą, tai yra 
Dievo reikšmės apibūdinimas, kurį galima sutikti pas 
įvairių religijų mistikus. Panašių apibūdinimų galima 
rasti ir pas krikščionių pamokslininkus. Jeigu būtų 
galima suprasti Patį, kaip krikščionišką Dievą, šito
kia mistika būtų priimtina krikščioniškai galvosenai.

Tačiau šis mokslas pasirodė nepriimtinas Yajna- 
valkyos žmonai. “Tada Maitreyi tarė: Štai, pone, tu 
man sukėlei pasibaisėjimą. Iš tikrųjų aš jo nesu
prantu” (101).

Šis Maitreyi pasibaisėjimas mums neatrodo su
prantamas. Kas buvo ta priežastis, kuri šį mokslą 
apie Patį darė jai tokiu nepriimtinu. Daugiau šviesos 
šiam klausimui suteikia tolimesnė Yajnavalkyos kal
ba. Iš jos aiškėja, kad ne Paties reikšmingumas Mai
treyi yra nepriimtinas, kiek žmogaus suplakimas su 
Pačiu ir jo paskandinimas Pačiame arba greičiau prie
šingai: Paties paskandinimas žmoguje.

Reaguodamas į žmonos neigiamą pastabą Yajna
valkya pradėjo kalbėti prieš dualizmą. “Ten, kur yra 
dualizmas, vienas mato kitą, vienas gardžiuojasi ki
tu, vienas sveikina kitą, vienas klausosi kito, vienas 
permato kitą, vienas paliečia kitą, vienas pažįsta ki
tą. Bet jei Pats yra visa tai, kaip jis gali matyti ki
tą, kaip jis gali užuosti kitą, kaip jis gali gardžiuo
tis kitu, kaip jis gali sveikinti kitą, kaip jis gali girdėt 
kitą,kaip jis gali paliesti kitą, kaip jis gali pažinti ki
tą? Kaip jis gali pažinti tą, kurio dėka jis pažįsta 
visa tai? Šis Pats gali būti aprašomas tik: Ne, Ne. 
Jis yra nesuvokiamas, nes jis negali būti suvoktas. 
Jis yra nesunaikinamas, nes jis negali pražūti Jis yra 
nepririšamas, nes jis ueprisiriša. Jis yra nesurakytaą,

gų. Su metų pertrauka jiems 
gimė dar du vaikai ir Jennės 
motina atsiuntė savo šeimos 
tarnaitę E’eną Demath, 26 m., 
pagelbėti sergančiai ir pervar
gusiai Jenny. Šiai vėl patapus 
nėščia, Marksas Eleną padarė 
savo sugulove. Ji išbuvo pas 
Marksus ligi jų abiejų mirties. 
Per 37 m. jis jai nesumokėjo 
nė vieno šilingo.

Komunistų lyga
Briuselyje Marksas su kitais 

17 jaunų vyrų suorganizavo ko
munistų lygą. Jis parašė “ko
munistų manifestą”, kuris rei
kalavo panaikinti visas pavel
dėjimo teises į bet kokią emi
grantų ir maištininkų nuosa
vybę, visiems lygias prievoles 
dirbti ir baigė: “Visų šalių pro
letarai vienykitės! Jie nieko ne
gali prarasti, išskyrus savo pan 
čius”.

Belgijos policija, trejus me
tus toleravusi Marksą, po to 
jam davė 24 valandas išvykti. 
Jis atsidūrė Koelne, norėdamas 
vėl pradėti leisti politinį laik
raštį. Vokiečių policija jį apkal
tino maištavimu. Teismas jį iš
teisino ir jis, prisidengęs kita 
pavarde, smuko j Paryžių, ta
čiau policija jį susekė ir įsakė 
išvykti. Jam atrodė, kad Lon
donas bus geriausia užuovėja. 
Jo draugai komunistai buvo pa
tenkinti jo dingimu. Žinomas 
poetas Heinrichas Heine Mark
są vadino “bedieviu, kuris pats 
save laiko dievu”.

Veltėdis ir išnaudotojas
1849 m. atvykęs į Londoną 

Marksas buvo suėjęs 31 m., bu
vo vargšas žmogus, policijos iš
varytas iš savo gimtojo kraš
to, o taip pat iš Prancūzijos

ir Belgijos už šiaušimąsi prieš 
šeimą, religiją, valstybę ir re
voliucijos kurstymą. Jis galvo
jo Londone pasilikti tik trum
pą laiką, bet ten išbuvo ligi ma
žai kieno pastebėtos mirties 34 
m. vėliau. Jis save vaizdavo dir
bančiu žmogum, bet niekad ne
dirbo nuolatinio darbo. Per vi
są savo gyvenimą jis išbuvo 
veltėdžiu. Jis nesirūpino savo 
šeima ir dėl jo apsileidimo mirė 
trys iš šešių jo vaikų. Jis norė
jo gyventi pono gyvenimu ir 
to pasiekė, kai Friedrichas En
gelsas pardavė Manchestery bu
vusį medvilnės audimo fabriką 
ir pusę gautų pinigų atidavė 
Marksui.

Atvykęs į Londoną, Marksas 
rado mažą butuką Chelsea už
pakalinėje gatvėje ir ten jam 
gimė ketvirtas vaikas Guido. 
Užstatydamas daiktus ir mal
daudamas pinigų, jis sumokėjo 
nuomą už 5 mėnesius pirmyn. 
Po to savininkas išsikvietė ant
stolį, kuris metė jo mantą į gat 
vę. Kreditoriai pasiėmė daugu
mą daiktų, netgi ir vaikų žais
lus. Jo pasigailėjo vienas vo
kiečių viešbutis ir laikė, kol jis 
netoliese susirado kambarį. Jen
ny išvyko į Olandiją prašyti 
pagalbos iš Markso dėdės, Phil
lips elektrinių įrengimų pramo
nės steigėjo. Dėdė atsakė pa
kankamai turėjęs rūpesčių dėl 
to neramaus brolvaikio. Dėl už
ėjusių šalčių mirė sūnus Guido.

Penkerius metus Jenny gy
veno šiaip taip vegetuodama, 
kiekvienais metais gimdydama, 
neturėdama jokių patogumų ir i 
savo gimtų namų šilimos. Ji bu-1 
vo arti išsisėmimo. Po didelių 
pastangų Marksas pagaliau su
rado 2 kambarių butą. Ten Jen
ny pagimdė penktąjį vaiką Pran 
ciškų, o po trijų mėnesių tar
naitė Elena pagimdė sūnų Frid
riką. Jenny įkrito į isteriją ir 
Elena greit išvežė savo sūnų.

Galiausiai Marksas pradėjo 
uždirbti kiek pinigų rašydamas 
straipsnius New York Tribūne

jis nekenčia, jis neklysta. Kaip, mylimoji, jis gali pa
žinti Pažinė ją? Dabar, Maitreyi, tu esi išmokyta. Tiek 
siekia nemirtingumas. Tai pasakęs Yajnavalkya išvy
ko” (101-102).

Čia prieš mūsų akis iškyla dviejų religinių galvo
senų skirtumas. Jo esmė glūdi dviejuose dalykuose: 
Dievo ir žmogaus sampratoje. Yajnavalkyos moksle 
iš tikrųjų yra tik vienas dalykas: arba Dievas, ar
ba žmogus, bet nėra dviejų. Arba čia yra tik Die- 

|vas, o žmogus, kaip savaiminga būtis, išnyksta. Arba 
'greičiau čia yra priešingai: yra tik žmogaus dvasia, o 
į nėra transcendentinio Dievo. Dėlto ir tikro santykia
vimo tarp Dievo ir žmogaus negali būti. Viskas yra 
viena. Nėra dviejų partnerių. Negali būti tarp jų nei 
ginčo, nei kovos, nei dialogo, nei susitaikymo. Bet 
kartu čia nėra nei savaimingo žmogaus, nei Dievo. 
Jei šita buvo Maitreyi pasibaisėjimo priežastis, tai ji 
liudija labai aukštą šios ponios religinę kultūrą.

Kuo Šen. Testamento religija skiriasi nuo indiš
kosios, tai kaip tik yra savaimingas ne tik Dievo,

■ bet ir žmogaus realumas. Žmogus nėra Dievo atplai- 
I ša, bet būtis, sukurta, tiesa, panaši į Dievą, tačiau 
ne Dievas, ir kuri gali su juo santykiauti, su juo ko- 
voti, su juo tartis ir... realiai jį pagarbinti. Ši žmo
giškoji būtis nepražūva ne tik Dievuje, bet ir gam
toje. Ji nesusilieja į gamtos vyksmą, ji po mirties 
nepaskęsta ir Dievuje.

Ryškiausias šio Dievo ir žmogaus savaimingumo 
liudininkas yra Šen, Testamentas ir kaip tik ne to- 

; mis gražiosiomis savo vietomis, kada žmogus eina iš
vien su Dievu, bet tomis, kuriose jis yra toleruoja- 

I mas kaip užsispyrėlis, neklusnus, kietos širdies, bet, 
nepaisant to, turįs santykį su Dievu.

(Bus daugiau)

apie Europos socializmą. Nau
jagimis sūnus mirė, o džiova su
sirgo sūnus Edgaras, Jenny vėl 
pastojo. Turėdamas kiek pinigų 
Marksas pradėjo gerti aludėse, 
o kai jų nebeturėdavo, sėdėdavo 
British Museum didžiojoje skai
tykloje ir nusirašinėdavo pro
testus, kuriuos kiti prirašydavo 
prieš pasaulį. Sukakęs 38 m. 
Marksas galvojo nusižudyti. 
Jenny buvo netoli pamišimo su 
trim gyvais ir penki'ais miru
siais vaikais.

Marksas naudojasi uošvės ir 
motinos palikimu

Kai mirė Jenny motina Vo
kietijoje, jos palikimas suteikė 
Markso šeimai padorų gyveni
mą geresniam bute iš septynių 
kambarių. Kai šis palikimas iš
seko, mirė Markso motina. Jos 
palikti pinigai leido persikelti į. 
dar geresnį butą. Miręs jo drau
gas revoliucionierius William 
Wulff jam paliko savo dvarą. 
Dabar Marksas tapo kapitalis
tu. Jis Londono biržoje speku
liavo akcijom ir jam sekėsi. Su
laukusi 50 m. Jenny pirmą kar
tą galėjo suruošti priėmimą sve 
čiams. Tačiau Jennei raupai iš
vagojo veidą ir ji turėjo užsi
daryti namie.

Marksas savo erdviam bute 
pasiėmęs didžiausią kambarį, jį 
pripildė knygom, laikraščiais ir 
žurnalais, iš kurių nusirašinėjo 
faktus, argumentus ir teorijas, 
visa tai surašydamas į sąsiuvi
nius, o vėliau sudėdamas į knv- 
gą apie kapitalą. Jis labai daug 
rūkė, “retai kada maudėsi, ne
tvarkingai valgė ir sugadino sa
vo kepenis bei vidurius”. Jį kan 
kino galvos skausmai ir jis blo
gai miegojo. Jo akys susilpnėjo. 
Viešai jis nešiojo monoklį, o na 
mie naudojosi plienu apvedžio
tais akiniais.

Piniginiai rūpesčiai jo neap
leido, ligi kapitalistinio palikimo 
sistema vėl jį apipylė savo'gė
rybėm. Markso draugo ii’ bend
radarbio Engelso tėvui įnirus, 
šis pardavė savo įmonę ir gau
tais pinigais pasidalino pusiau 
su Marksu. Būdinga, kad En
gelsas išmintingai juos suskirs
tė metinėm ratom po 350 svarų. 
Anuomet ši suma prilygo aukš
to valdininko atlyginimui. Mark 
sas skundėsi, kad jam reikia 
daugiau, tačiau persikėlė gy
venti į dar geresnius namus.

Jo dvi vyriausios dukterys 
ištekėjo už revoliucionierių, vie
na už prancūzo, o kita už mula
to, Kubos cukraus plantatoriaus 
sūnaus. Jenny mirė nuo vėžio, 
sulaukusi 67 m. Marksas sirgo 
ir negalėjo dalyvauti jos lai
dotuvėse. Jo pirmoji duktė Jen
ny mirė begimdydama, o Mark
sas, žlugus jo ambicijoms, pra
radęs visas viltis, išdegus "visai 
neapykantai, mirė 1883 m. su-

(Nukelta j 4 psl.)
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LIETUVOS LAISVES KOVA TĘSIANT
(Atkelta iš 1 pal.)

Seimą sveikino ir įam sėkmės 
linkėjo žodžiu Lietuvos gen kon 
stHąjĮE New Yorke A. Si autis. 
Jis pasveikino ir Lietuvos at
stovo Washingtone J. Rajecko 
varrdu. Kiti sveikintojai: T. Blin 
stfubas (ALT vardu), Lietuvos 
Laisvės komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas, PLB — St. Barzdukas, 
JAV L. bendr. c. valdybos — 
B. Nainys, BALF — dr. A. Skė
rys, '“BATUN” vardu-------K.
Miklas, L. Teisininkų dr-jos var 
du — J. Šlepetys.

Raštu sveikino vysk. V. Briz
gys, Liet. Moterų federacijos 
klubas (pirm. V. Leskaitienė), 
Liet. kūrėjų savanorių s-ga, 
Liet. krikščionių dem. Europos 
taryba (Paryžiuje) ir Kanados 
Liet. bendruomenės valdyba.

Apyskaitlniai pranešimai
Jų buvo penki. Vliko tarybos 

pirm. dr. B. Radzivanas, kalbė
damas apie tarybos veiklą, pri
minė, kad taryba yra Vliko veik 
los planuotoja. Ji 1969 m. yra 
turėjusi 7 posėdžius.

Svarbesni nutarimai: dėl iš
eivių bendradarbiavimo su tau
tiečiais Lietuvoje, dėl stiprini
mo ryšių su ukrainiečiais, ypač 
Europoje, dėl reikalo Tautos 
fondui svarstyti kitus lėšų rin
kimo būdus ir kt. Tarybą su
daro atstovai 15-kos partijų, 
grupių ir sambūrių, įeinančių 
į Vliką.

Vliko valdybos pranešimą pa
teikė vicepirm. dr. B. Nemic
kas. Jis pažymėjo, kad Vliko 
veikla buvo kreipiama į lietu
vius — laisvuosius 'bei paverg
tuosius ir į svetimuosius, sie
kiant, ^ad šių dėmesys Lietu
vos laisvės bylai nesiliautų, o

cumas jai didėtų.
Sklandus darbas su kitais 

, veiksniais
Vliko darbas, kaip pažymėta, 

buvo derinamas su kitų lietu
viukų, organizacijų, veiksnių vyk 
domais Lietuvos laisvinimo dar
bais, ir tai vyko nuoširdumo, 
sklandumo dvasioje. Valdyba 
ieškojo būdų glaudžiau bendra
darbiauti su jaunąja karta, kad 
ji paveikiau įsijungtų į Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Buvo palaikomi glaudūs ry
šiai su visuomene. Valdybos na
riai įvairiais atvejais važinėjo į 
lietuvių telkinius su praneši
mais. šiais metais buvo sureng
ti keli simpoziumai, jų vienas 
— politinis seminaras, gausiai 
dalyvaujant jaunimo atstovam.

Laimėjimas — radijo programa 
Madride

Vienas pagrindinių veiklos 
bruožų tai informacijos baras. 
Vilkas leidžia 7 kalbomis biu
letenius (lietuvių, anglų, vokie
čių, prancūzų, italų, ispanų ir 
arabų).

Valdybos, ypač pirmininko 
dr. Valiūno, pastangų dėka šiais 
metais buvo pasiekta nemažo 
laimėjimo: po šešerių metų per 
traukos Madrido radijo siųstu
ve atnaujintos lietuvių kalba 
programos — nuo spalio 1 d. 
još perduodamos kasdien su pa
kartojimais. Žinios į okup. Lie
tuvą dar perduodamos, be Mad
rido, per Washingtono “Amer. 
Balsą”, per Romos ir Vatikano 
radijo siųstuvus. Medžiagos tom

KAROLIS MARKSAS...

(Atkelta iš 3 pusi.) 
laukęs 64 m.

Markso didžiausias veikalas 
“Kapitalas”, kurį jis parašė ei
damas 49 m, buvo atspaustas 
Vokietijoje. Jam gyvam esant 
tepasirodė tik I tomas, kiti du 
išėjo po jo mirtie. “Kapitalo” 
pasirodymas mažai kieno tebu
vo pastebėtas, tačiau netrukus 
komunistai jį padare savo bibli
ja, — jis toks jiems ir ligi šiol 
tebėra.

Birutininkių surengtame koncerte Jaunimo centre, Chicagoje. svečiai 
klausosi koncerto. Nuotrauka V. Noreikos

stotim parūpinimas — neleng
vas darbas. Ji atlieka valdyba 
su vicep'rm ir informacijos tvar 
kytoju J. Audėnu priešaky.

Numatyti keli leidiniai
šiais metais išleista Vliko 

brošiūra anglų kalba ‘‘Lithua
nia” (50,000 egz.). Ruošiamas 
spaudai dokumentinis veikalas 
— knyga .kurioje bus atskleis
ta Ribbentropo - Molotovo pak
to, atkėlusdo vartus antrajam 
pas. karui, nusikaltimai, ypač 
Lietuvos nepriklausomybės su
žlugdymas. Pradėtas ruošti dar 
vienas leidinys, kuriame svars
tomas lietuvių tautos rusini
mas.
Pirm. Valiūno kelionės pasauly

Kaip Nemickas nurodė buvo 
svarbios pirm. dr. Valiūno ke
lionės. Jis du kartus 1969 me
tais lankėsi Europos valstybėse, 
visur siekdamas sustiprinti lie
tuvių tautos išsivadavimo pas
tangas ir tarėsi, kur leido sąly
gos, su Įvaikių kraštų atsakin
gais pareigūnais politikais, ieš
kodamas ) aramos Lietuvos lais 
vės bylai.

Be to, Valiūnas lankėsi ir Vai 
stybės departamente Washing- 
tone. Vliko valdyba paruošė iš
samų memorandumą, kuris bū
tų įteiktas JAV prezidentui ir 
Europos valdžių galvoms, jei 
įvyktų sovietų bei jų satelitų 
peršamoji platesnė konferencija 
Europos saugumo klausimu. 
Gairių komisija — Clevelande

Valdyba, siekdama numatyti 
veiklą ateinančiais metais nuta
rė veiklos gairių komisiją su-1 
daryti Clevelando mieste iš ten 
gyvenančių Vliko veikėjų.

Trys pranešimai lietė lėšų tel 
kimo ir finansų klausimus. Čia 
pagrindinis buvo Tautos fondo 
ilgamečio pirm. prel. J. Balkū- 
no pranešimas. Lėšų klausimui 
seimas skyrė, palyginti daug lai 
ko diskusijose. Apie tai plačiau 
bus vėliau.
žvilgsnis į tarptautinę padėtį

Pirmąją seimo dieną popiet 
seime buvo du pranešiami: Lie
tuvos Laisvės kom. pirmininkas 
V. Sidzikauskas kalbėjo apie 
tarptautinę padėtį ir Lietuvos 

į laisvės bylą, vicepirm. Juozas 
Audėnas išdėstė 1970 m. Vliko 
veiklai pasiūlymus. Po abiejų 
pranešimų buvo gyvos diskusi
jos.

Bankete Vliko seimo atsto
vus bei svečius pasveikino Lie
tuvos gen. konsulas New Yo» ke 
A. Simutis.

Jis savo kalboje pažymėjo, 
kad, atėjus metui, rusai turės 
paleisti iš kalėjimo jėga užgrob 
tas ir valdomas ir valdomas tau 
tas. Esą, įsivėlus sovietams j ka 
rą su Kinija Azijoje, galėtų a- 
teiti netikėta proga pavergtom 
tautom Europoje išsilaisvinti, 
tarp jų ir Lietuvai. Dėlto, pabrė 
žė Simutis, visų veiksnių parei
ga vieningai laikyti 'Lietuvos by 
lą gyvą ir nedaryti nieko, kas 
jai galėtų pakenkti. ‘‘Vieningai 
veikdami, anksčiau ar vėliau, 
laimėsime”.

Banketo metu kalbėjo Vliko 
pirm. dr. J. K. Valiūnas, o meno 
dalyje visą eilę dainų išpildė iš 
Clevelando atvykusi sol. J. Kriš 
tolaitytė-Daugėlienė. Jai akom
panavo Aid. Kepalaitė. Praneš 5-

Keli alytiškiai Alytaus gimnazijos 60-ties metų sukakties minėjimo metu. Iš k. į deš.: A. Petrikonis, J. 
Daugvila, L. Židonytė, V. Balukienė ir V. Petrikonis. Nuotr. V. Noreikos

LIETUVOS KARO MOKYKLOS 

ANTROJI LAIDA

Jos 50-ties metų sukakties proga 

J. RAPŠYS

Šie metai jubiliejiniai me
tai. šiais metais švenčia 50-ties 
metų sukaktį kai kurios gimna
zijos, švenčia kai kurios kitos 
įstaigos, švenčia Lietuvos ka
riuomenė, nes tik šiais metais 
sukanka 50 metų nuo kovų dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Švenčia 50 metų sukaktį Lietu
vos Karo mokykla, tokį pat ju
biliejų ir Karo mokyklos II-ji 
laida.

Reikėjo gerų karo vadų
Pagarba tr dėkingumas tė

vams ir mokykloms, kad uždegė 
tėvynės meilės ugnį savo vai
kų, auklėtinių širdyse, bet, gal 
būt, didespęs pagarbos ir dė
kingumo verti Lietuvos Karo 
mokykla. Gali būti labai patrio
tiškai nusiteikę jaunuoliai, pasi
ryžę viską aukzi už tėvynės 
laisvę, bet ta ladšvė gali parei
kalauti per dąjg didelių aukų, 
jei jaunuoliai ir jai vadai nebus 
baigę reikalingo kovai laimėti 
mokslo;

Karo mokyklos pagrindinis 
uždavinys ir yra patriotiškai iš
auklėtus jaunuolius parengti ka 
riniais vadais, kad jie sugebė
tų savo valdinius vesti į kovą 
ir su mažiausius nuostoliais pa
siektų tikslą. Laimėjimas ir su
dėtų ant tėvynės laisvės auku
ro skaičius priklaus;' ne tiek 
nuo kovojančių skaičiaus, ne 
tiek nuo ginklų kiekybės ir ko
kybės, kiek. nuo geros vadų o- 
rientacijos, hub sugebėjimo tin
kamai įvertinti kar. padėtį, nuo 
1f??. 5-^- • „r
jo pareigas vykusiai atliko ki
tas clevelandiškis — P. Raz- 
gaitis.

Apie kitus seimo darbus (fi
nansų sritis), nutarimus, įdo
mesnes diskusijų mintis bus ki
tą kartą.

Naujoji Vliko valdyba
Vliko taryba gruodžio 7 d. 

išrinko naują Vliko valdybą tre 
jų metų tarpsniui. Pirmininku 
perrinktas dr. J. K. Valiūnas, 
kiti valdybos nariai — J. Audė
nas, St. Dzikas, R. Kezys, dr. 
B. Nemickas, dr. J. Puzinas ir 
inž. J. Valaitis. Dzikas ir Puzi- 
nas yra nauji valdybos nariai, 
išrinkti į pasitraukusių Budrec- 
kio ir Vainausko vietas.

atitinkamo sprendimo ir nuo su
gebėjimo vadovauti kautynėms.

Šias reikalingas kariniam va
dui kvalifikacijas galima įgyti 
tik karo mokykloje. Karo mo
kykla yra tėvynės meilės ir ka
ro mokslo židinys. Kovojant dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 1919 
metais, reikėjo daug eilinių ko
votojų, bet daug reikėjo ir va
dų. Turėjom lietuvių vadų, bai
gusių rusų karo mokyklas ir ko
vojusių rusų kariuomenės eilė
se, turėjom kelioliką ir rusų ka
rininkų, pabėgusių iš bolševikų 
“rojaus” ir kovojančių dėl Lietu 
vos nepriklausomybės mūsų ka
riuomenės eilėse, bet to dar ne
užteko. Dar daug reikėjo ener
gingų, ryžtingų, entuziastiškai 
nusiteikusių jaynų vadų. Tokius 
vadus parengi Lietuvos Karo 
mokyklą. Pirmasis Lietuvos Ka
ro mokyklos Viršininkas buvo 
generolas Galvydis-Bykauskas. j 
Daugelis ryžosi kovai už laisvę

Gruodžio 16-ji yra prieš 50 
metų išleistos ' Karo mokyklos 
Il-ros laidos auksinio jubiliejaus 
diena. 1919 m. daug buvo no
rinčių kovoti dėl Lietuvos ne
priklausomybės bet inteligentai 
aiškiai suprato, kad jie kovos 
lauke gali būti naudingesni tėvy 
nei kaip kovotojų vadai, o ne 
kaip eiliniai kovotojai. Todėl 
į karo mokyklą veržėsi savano
riškai įstoję į Lietuvos kariuo
menės eiles ir pašaukti atlikti 
karinę prievolę. Kandidatų į II- 
ją laidą buvo labai daug, bet dėl 
instruktorių ir patalpų trūku
mo buvo priimta tik 300.

Mokslo metu beveik šimtas 
dėl įvairių priežasčių buvo iš 
mokyklos atleisti. Po 3unkaus 
ir įtempto darbo mokslas karo 
mokykloje buvo baigtas ir gruo 
džio 16 d. Valstybės preziden
tas A. Smetona 200 karo mo
kyklos mokinių pakėlė į leitenan 
to laipsnį. 24 mokiniai buvo iš
leisti iš karo mokyklos puska
rininkiais su teise, atlikus tam 
tikrą stažą kariuomenės dalyse 
būti pakeltiems į leitenanto laip 
snį.

Tokiu būdu Karo mokyklos 
TI-sios laidos mokiniai, apsišar
vavę kariniu mokslu ir jau ta
pę karininkais, išėio, kaip Mai
ronis sako, Lietuvos keliu — 
išėjo kovoti dėl Lietuvos nepri
klausomybės, išėio plėšti ir pu
renti Lietuvos dirvonus, kad 
gražiai augtų ir kelstėtų laisvė 
ir nepriklausomybė.
Atidavę gyvybes dėl laisvės
H-sios laidos karininkai savo 

tėvynės laisvės meilę parodė dar 
bais, paaukodami dėl Lietuvos

nepriklausomybės net savo gy
vybes. Kovojant dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, žuvo aštuo
ni, kiek atsimenu, II-sios laidos 
karininkai: Juozas Bausis Juo
zas Kuglieris, Jonas Mačiukas, 
Antanas Matulaitis, Jurgis Mus 
teikis, Petras Saldukas, Zigmas 
Tyška, Petras Styra ir Vikto
ras Burokevičius (žuvo užimant 
Klaipėdos kraštą).

Keliolika tos laidos karininkų 
pasižymėjo nepaprasta drąsa ir 
pasiaukojimu. Ypač sektinas ir 
pabrėžtinas leitenanto Matulai
čio pasiaukojimas. Dar būda
mas gimnazistas jis pasižymėjo 
kaip vienas aktyviųjų ateitinin
kų, o 1917 m. buvo visos Rusi
jos ateitininkų pirmininkas. 
Kaip taurus, veiklus ir ener
gingas lietuvis 1920 m. buvo iš
rinktas į Steigiamąjį seimą. Kai 
1920 m. spalio mėn. Lenkija 
puolė Lietuva, Matulaitės Stei- 
gdamajame seime pasakė: “Kai 
tėvynės nepriklausomybei gre
sia pavoju3, tai ‘ įano kaip ka
rininko ir lietuvio vieta ne sei
me bet fronte”. Išėjo į frontą, 
kovojo ir... nebesugrįžo: ant tė
vynės laisvės aukuro padėjo sa
vo gyvybę. Taigi, turint tokį gra 
žų tėvynės laisvei pasiaukojimo 
pavyzdį, mes drąsiai galime tvir 
tinti, kad stiprybės galima pasi
semti ir iš netolimos praeities.

Pasižymėję moksle ir mene
Praėjus Lieuvos nepriklauso

mybei pavojams, daug II-sios 
laidos karininkų, įsitikinę, kad 
jie, kaip lietuviai ir kariai, sa
vo pareigą, ginant tėvynės lais
vę, atliko, išėjo iš kariuomenės, 
baigė aukštuosius mokslus ir 
dirbo savo tėvynės gerovei ki
tose srityse. Kai kurie jų iškilo 
taip aukštai, kad visa lietuvių 
tauta juos žinojo ir gerbė. Kele
tą tokių iškiliųjų noriu ir nuro
dyti: Antanas Endziulaitis bu
vo savo laiku vidaus reikalų 
ministeris, Stasys Putvinskis — 
žemės ūkio ministeris, Jonas 
Masiliūnas — susisiekimo mi
nisteris (visi trys, bolševikams 
okupavus Lietuvą, buvo areš
tuoti, ištremti ir nužudyti), 
prof. dr. Juozas Motiejūnas — 
Veterinarijos akademijos rek
torius, Petras Oleka — operos 
solistas ir režisierius, Stasys 
Sodeika — operos solistas, Ipo
litas Nauragis — operos solis
tas.

Prie iškiliųjų reikia priskirti 
ir gen. štabo pulkininką Dulks- 
nį. Nepaisant to, kad jis iš karo 
mokyklos buvo išleistas tik pus 
karininkių, tuojau, atlikęs 4-me 
pėstininkų pulke reikalingą sta
žą, buvo pakeltas i leitenante 
laipsnį ir nebesulaikomai kilo 
aukštyn. Bet svarbiausia ir ką 
ypač noriu pabrėžti tai, kad 
Dulksnys — vienintelis iš 224 
karo mokyklos II-ją laidą bai
gusių karininkų, kuris už pasižy 
mėjimus kovose su Lietuvos 
priešai^ buvo apdovanotas 
dviem Vyčio kryžiais.

Negalima tyliai praeiti ir pro

| H-ją laidą baigusį Lietuvos ka- 
' riuomenčs kūrėją - savanorį lei- 

tenansą Lumbį. Jim tarnaujant 
Lietuvos kariuomenėje artileris 
tu, teko 1919 m. kovo 16 d. iš
šauti p’rmai5 sviedi-

! nį, kuris pataite j Deltuvos kle- 
borr;^, kur' b. sus ’-'c'ę bf1- 
ševikai. (Leitenantas P. Lumlbis 
mirė 1953 m. Sibire. Palaikai 
pervežti į Lietuvą ii palaidoti 
Daugailių kapinėse).

Buvo ir dar vienas II-sios lai
dos karininkas, kuris nors ir ne 
taip garsiai “giedojo", bet ku
rio vardą visa L'etuva žinojo, 
— tai Petras Biržys, kuris pasi
darė populiarus Lietuvoje, gal 
būt, ne tiek 3avo eilėraščių, — 
nors, tiesą pasakius, neblogų — 
rinkiniu (Sielas sparnai 1919, 
Karo metu 1923) kiek pasivadi
nęs save “Pupų dėde” ir su sa
vo dėdiene, armonika ir daino
mis linksmindama* tautiečius.

Buvo be abejonės įr daugiau 
iškiliųjų bet jų vardai ne taip 
garsiai skambėjo ir ne visi iš
girsti galėjo.

Karo mokyklos II-sios laidos

LITHUANIAN
B A K E R Y

2450 VVest 59th Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

PrUma tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Uždaryta sekmadienį ir pirmadienį.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ti ketvirtadieniais nuo r lkl U:UO. Kitom dienom nuo 
t Iki t vai vak Sekmadieniais nuo lt Iki E v v

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI^
SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetima karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

Puiki ir nepaprastai edomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota. 

,414 psl. kaina $3.75.
NAKTYS KARALIŠKIUOSE

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS
Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 

1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikelianti per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS
Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame ir Pelenė, ir Sniego 

Senė, Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų, Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RITŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykll 

mani jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaiaa $2.50.

JURININKO SINDBADO NUOTYKIAI
Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 

“Taikstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc.

karininkai pasilikę kariuomenė
je ilgesnei tarnybai mokėsi, to
bulinosi ir ruošė.i ateities žy
giams. Keletas.jų yra baigę auk 
štąjį karo moksli (karo akade
miją) užsienyje.

Man atrodė, kad mes II-ros 
laidos karininkai savo pareigą, 
kovodami dėl Lietuvos nepri
klausomybės, atlikom ir mūsų 
tėvynė neturėjo priežasčių mu
mis nusivilti. Daugumas mūsų 
buvome nusistatę ginti tėvynės 
laisvę bei aukotis ir 1940 me
tais, bet tuometinės mūsų vy
riausybės (išskyrus prezidentą 
A. Smetoną ir generolą Mustei- 
kį) sprendimas buvo griežtai 
priešingas mūsų nusistatymui.

PADEDA BIAFRIEČIAMS
Iš Genuos uosto Italijoje į 

Biaifrą išplaukė “Kasteirl Kon
go” laivas, vežantis 5.000 cent
nerių (kvintaių) druskos, kurią 
parūpino Italijos katalikų arti
mo glotoos Caritas organizacija. 
Druska portugalų Sao Tome 
saloje bus perduota Caritas In- 
temationalis organizacijai.

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI mokesčiams.



PASISEKUSI MADŲ PARODA

KorpI Giedra jau eilę metų su
rengia įspūdingas madų parodas. 
Jos visada turi nemažą pasiseki
mą. Šiemetinė madų paroda, kuri 
įvyko gruodžio 7 d. šv. Jurgio pa- 
rapij'os salėje, sutraukė arti trijų 
šimtų žiūrovų. Ir jos lankytojai 
buvo nustebinti mūsų ponių ir 
panelių išradingumu, puikiu or
ganizuotumu ir jaukiu parodos 
apipavidalinimu.

Parodos rengimu rūpinosi: A. 
Zorkienė, R. Matienė, A. Malenie 
nė, Z. Stungienė, I. Bublienė ir G. 
Kudukienė. Parodos pasisekimui 
daug prisidėjo R. Janonienė (šu
kuosenos), A. Raulinaitienė mo
delių - demonstruotojų parengi
mas, A. Sagienė ir Grandinėlė— 
atrinko įspūdingiausius origina
lius tautinius drabužius ir jiems 
pademonstruoti modelius iš pa
čių šokėjų, Vytautas Puškorius — 
modelių palydovas nuo scenos iki 
demonstracijos tako.

Programą sumaniai pravedė 
V. Žilionytė, R. Šilgalienė ir I. 
Bublienė.

Parodoje kostiumus, paltus, 
dienines sukneles, vakarines ir 
balines sukneles demonstravo:
M. Burdett, Z. Stungienė, E. Raz-

KANADOS ŽINIOS
Toronto Ont.

GRAŽI V VEIKIA
LIETUVIAI INŽINIERIAI

Pasaulio Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų s-gos tPLJA 
S) Toronto skyrius lapkričio m. 
21 d. buvo sušaukęs visuotinį 
narių susirinkimą, dalyvaujant 
skaitlingai kviestiniams sve
čiams, jų tarpe buvo PLIAS 
c. v. pirm. inž. J. Danys iš Otta- 
wos ir inž. Murray J. Mclnroy 
— atstovas Sp rialaus Ontario 
Profesionalų Inžinierių komite
to. Pastarasis paaiškino kole
goms SCOPE tikslus bei užda
vinius.

Inž. J. Dany? padarė išsamų 
pranešimą apie c. v. veiklą. PL 
IAS, ALIAS suvažiavimą, kuris 
įvyks Toronte 1970 m. V.30 - 
VI.l d. Rengė ju kaip tik ir yra 
pakviestas PLIAS Toronte sky
rius.
PLIAS veiklumas pagyvė
jo, kai c. v. pirmininku buvo 
išrinktas inž. J. Danys, kuris 
savo energija jau spėjo išjudirti 
kolegas. Susirinkimas buvo pa
įvairintas arch. V. Petrulio pa
gamintu dokumentiniu filmu 
“Penkios kvadratinės pėdos".

Apie PLIAS Toronto sky
riaus veiklą praėjusioj valdybos 
kadencijoj praneš-ną padarė 
PLIAS Toronto skyr. pirm. inž. 
B. Baranauskas, pažymėdamas 
kai kurių kolegų atsiektus moks 
linius laimėjimus.

Susirinkimas perrinko sekan
čiai kadencijai senįją valdybą, 
jos tarpe ir inž. S. Masionį, kar
tu įpareigodamas, toliau tęsri 
sėkmingai pradėtą darbą.

Valdybos nariai p»r> '.gomis 
taip pasiskirstė: pirm. — inž. 
B. Baranauskas, vicepirm. — 
inž. V. Šičiūnas, vicepirm. — 
inž. A. Viskontis, sekr. — inž. 
S. Masionis, ižd. — inž. V. Ma- J 
tulevičius ir valdybos narys —

Grupė gerų bičiulių Dainavos baliuje Detroite. Iš k.: Gr. Urbonienė, O. 
Griškelienė, P. Griškelis, dr. Al. Zotovas; stovi — dr. Č. Kuras, V. Petru
lis, dr. V. Majauskas, ini. Alf. Kerelis. Nuotr. J. Urbono

gaitytė, R. Širvaitytė, I. Giedrienė 
V. Žiedonienė, R. Tatarūnienė, D 
Dundurienė, R. Apaniūtė, R. Me- 
kėšaitė, N. Balčiūnienė, V. Žy- 
monienė, K. Prikockienė, J. Mo
tiejūnienė, V. Barzdukienė, I. 
Graigaliūnaitė, T. Urbaitienė, K. 
Aželytė, D. Orantaitė, A. Balčiū
naitė, N. Motiejūnienė ir A. Ma- 
lėnienė. Vaikų drabužius mode
liavo V. Kašubaitė, L. Palubins
kaitė, L. Žiedonytė, D. ir L. Bal
čiūnaitės, R. ir L. Vyšnionytės ir 
Tauras Bublys.

Giedrininkės su talkininkėmis 
gausius svečius pavaišino kava ir 
pyragaičiais. Tai buvo, ištikrųjų 
graži ir kultūringa popietė ir jos1 
dalyviai nuoširdžiai dėkingi jos' 
rengėjoms Giedros korporacijai.

V. R.

TRADICINIAI PIETŪS

Gruodžio 14 d. nuo 11 vai. iki 
3 vai. Naujosios Parapijos mo
kyklos valgykloje Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos tėvų komi
tetas ruošia tradicinius lietuviškų 
valgių pietus. Clevelando lie
tuvių visuomenė yra prašoma 
skaitlingai šiuose pietuose daly
vauti ir paremti lietuvių mokyk
los išlaikymą.

V. M.

inž. P. Stauskas.
Be einamų reikalų bu ve svar 

Stomas tradicinio baliaus pa
ruošimas, kuns įvvks 1970 m. 
vasario ’mėn. 7 d. Toronte, Is- 
lington Golfo klubo patalpose.

B. B.

Hamilton, Ont.
GYVA LIETUVIU VEIKLA
— Naujųjų metų sutikimą ruo

šia vietos LB-nės Hamiltono ap. 
valdyba Jaunimo centro salėj'e. 
Pakvietimai gaunami pas valdy
bos narius — A.Juozapavičių,
K. Žukauską, A. Kaušpėdą ir K. 
Mikšį. Dalyvaukime visi ir tuo 
pačiu paremkime vietos valdybą. 
Užkandžių bufetą tvarkys vie
tos ateitininkai, kurie pelną skirs 
savo vasaros stovyklai. Tad — 
Hamiltono ir ap. lietuviai, ne- 
ruoškime privačiai sutikimų, bet 
vieningai, lietuviškoj’ nuotaikoj', 
sutikime Nauj’uosius Metus Hami 
Itono Jaunimo centre.

— Kariuomenės šventės minė
jimas buvo suruoštas bendrai ka
rių —veteranų ir šaulių s-gos 
lapkričio 22 ir 23 d. Šeštadienis 
buvo skirtas susipažinimui ben
dram pobūviui, sekmadieni buvo 
atlaikytos šv. Mišios ir įvyko pats 
minėjimo aktas. Gaila, kad mū
sų visuomenė negausiai dalyva
vo.

—Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimui vietos LB-nės 
valdyba jau pradėjo paruošia
muosius darbus. Meninės progra
mos išpildymui pakviestas Mon
trealio Gintaro ansamblis.

—Gruodžio 2 d., eidamas gat
ve į banką, širdies smūgio ištik
tas mirė a.a. Juozas Seniūnas. Ve
lionis giminių Hamiltone netu
rėjo, tad laidotuvėm rūpinosi bro
liai Jonas iš Grand Rapids ir 
Antanas iš Richmond, Va. Ve
lionis buvo 58 m. ir 21 m. išdir
bo vietos plieno fabrike. Mūsų už
uojauta giminėms. Palaidotas 
JAV.

Džiaugsmas šeimoje.

MŪSŲ KOLONIJOSE

Philadelphia, Pa. sudaryti ir ši svarbi organiza
cija Philadelphijoje bus išgel
bėta.
LAUKIAME NAUJO KUNIGO

Kun. Kajetono Sakalausko su 
tiktuvėms pasiruošimai vyksta

LIETUVIŠKOS ŠEIMOS 
METAMS BAIGIANTIS

Malonu stebėti mūsų jaunąjį 
prieauglį, besirenkantį į šešta
dieninę mokyklą. Tai daugumo
je jau emigracijoje sukurtų šei- sėkmingai. Sutiktuvių proga 
mų vaikai. Didelė pagalba ir. ruošiami pietūs su sveikinimais 
tėvams ir mokyklai, tai mūsų įr trumpa menine programa, į- 
jaunimo organizacijos ■— atei- vyks gruodžio 14 d., po pamal- 
tininka.i, skautai. Didelė da’is jų gv. Andriejaus parapijos sa- 
mūsų jaunimo priklauso abiems Įįje Pietų pradžia 12.45 vai. 
minėtoms organizacijoms ir ank Dalyvio bilietus būtina įsigyti 
sčiau jaustas varžymasis dėlei įg anksto ir ne vėliau kaip gruo 
jaunimo tarp skautų ir ateiti- jj j juos platina lietuviš- 
ninkų organizacijų, pasteb inai ĮjOS organizacijos. Bilietų gali- 
nyksta. Pagarba šių org-aniza- ma gauti ir gv Andriejaus pa-
cijų vadovams bei globėjams, 
su meile ir pasiaukojimu dirban
tiems lietuviško jaunimo auklė
jime.

Liūdnas, betgi, vaizdas naujų 
šeimų sudaryme. Mišrių šeimų 
skaičius gerokai viršina lietu

Waterburv. Conn.
ATŠVĘSTA KARIUOMENES 

ŠVENTE
Lapkričio 15 d. Lietuvos karių 

veteranų s-ga Ramovė surengė 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimą.

Buvęs savanoris Jonas Karys iš
Dainavos baliuje Detroite. Iš k.: Ed. Skiotys, V. Matauskienė, D. Miciūnie- Bridgeporto, Conn. skaitė minė
je. R. Zotovienė ir Alf. Kerelis. Konkursinį valsą laimėjo E. Skiotys ir D. ;imui pritaikintą paskaitą; paro-
Miciūnienė. Kiti asmenys sudarė komisiją. Nuotr. J. Urbono j . /.i o ž • _7 J ' dytas filmas,. Svečiai su ramove-

... v . . . Inais prie kavos ir užkandžių jau-veliavos pašventinimas įvyko ;i , on j v * j kioj aplinkoj praleido porą valan-lapkričio 30 d., Andriejaus £
parapijos saleje. Pasventmuno atll|il! s
iškilmes buvo baigtos laužu ir maUos už žuvusius karius> 
užkandžiais. K. C-tas

viškų šeimų skaičių. Jau kelin
tas kartas atsitinka, kad mūsų 
berneliai, narsiai kovoję Vietna
me, grįžę namo, netrukus ište
ka už svetimtaučių mergelių, su 
tiktų tam pačiam Vietname. Su 
kiekviena mišria šeima, kurio
je dalyvauja lietuvis vyras, mū
sų aplinkybėse, žūsta lietuviš
ka šeima.

Nedrįstu kaltinti mūsų mer
gaičių. Dažnu atveju, jos ne
sulaukę savų bernelių, nekartą 
su pavėlavimu ir be reikiamo 
pasirinkimo, teka už svetimtau
čių. Tačiau, verkdamas kaktos 
neištaisysi. Lietuviškos šeimos 
išsaugojimas yra vertas studi
jų, sprendimų ir visų mūsų dė
mesio. Istorinio pasiaukojusio 
knygnešio vietoje, šiandien tu
rėtų stoti piršlys — lietuviškos 
šeimos kūrėjas.

BENDRA PABALTIEČIŲ 
VEIKLA

Pabaltiečiai planuoja tolimes
nę veiklą. Sutarta paminėti nau
josios imigracijos dvidešimtme
tį. Pasisakyta Amerikos Balso 
programos pabaltiečių kalbomis 
sutrumpinimo reikalu.

SILPNA BALFO VEIKLA
SOS Balfo skyriui, kurio veik 

los jau senokai nebejaučiame. 
Nariams į šaukiamus susirin
kimus nesilankant ir valdybai 
pakrikus, kalbama apie sky
riaus likvidavimą. Labdara ir 
®alpa yra tartum mums įgim 
tos krikščioniškos dorybės ir jų 
atžvilgiu mūsų nusiteikimas 
nėra pasikeitęs. Sėkmės ar ne
sėkmės paslaptis yra vadovy
bėje. Įsiskaitykime į nesutrum
pintą, o pilną Balfo pavadinimą 
ir suraskime tik po vieną asme
nį, kiekvienoje lietuviškoje or
ganizacijoje, Balfo vadovybei

Nuotr. K. Cikoto

rapijos klebonijoje, tel. PO 5 - 
2322. Sutiktuves ruošia šv. An
driejaus parapija ir lietuvių or
ganizacijos.

PAŠVENTINTA VĖLIAVA
Skaučių Žemaitės draugovės

Grand Rapids, Mich.

MOTERŲ KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

sirinkimą š. m. gruodžio mėn. 
14 d. 1:30 vai. p. p., šv. Petro 
ir Povilo mokyk f j je, kuriame 
bus naujos valdybos rinkimai ir 
kiti svarbūs reikalai.

Po susirinkimo įvyksta susi- 
neštiniai pietūs kuriuos susi
peša pačios narės.

Visos narės prašomos minėta
me susirinkime skaitlingai da
lyvauti.

U. Astrienė, kp kor.
— Liucija Treškaitė, drauge 

su kitais meninės programos 
dalyviais, išpildė programą X1.9 
kultūrinės popetės metu. Jos 
pavardė korespondencijoje 
(“Draugo” Nr. 271) per klaidą 
buvo praleista.

New York, N. Y.

DAIL. ADOMAS GALDIKAS
PALYDĖTAS AMŽINYBĖN

Su žymiuoju mūsų dailininku 
Adomu Galdiku, mirusiu gruož. 
7 d., New Yorko ir tolimesnių 
kolonijų lietuviai Shalins laido
tuvių namuose Woodhavene at
sisveikino gruodžio 9 dienos va
kare. Susirinko per 200 žmo
nių. Religinio pobūdžio žodį ta
rė ir atkalbėjo rožinį velionio 
artimas bičiulis poetas Leonar
das Andriekus, OFM. Pagarbą 
velioniui savo kalbomis išreiš-
kė ir mūsų diplomatinio bei po- į kė Balfo reikalų vedėjas kunigas

litinio darbo vadovai: gener. Pr. Geisčiūnas. Pamaldos 6aig-
konsulas Anicetas Simutis ir tos Lietuvos himnu.
Viko mrm dr. Juozas K Valiu METŲ SUTIKIMAS — Detroito Žurnalistų popietė
nas. Dailini*1 kų sąjungos vardu įvyks gruodžio 14 d. 1 vai. pas

’-’o da;l Pranas Lapė, Lie- Lietuvių Bendruomenė Water- Birutę ir Petrą Januškus Wind-
tuvių dai’ės instituto (daugumoj .būry ir šiais metais rengia šaunų j sore (2498 Dougall).
Adomo Galdiko mokinių) vardu j Naujųjų 1970 metų sutikimą Šv.

—dail. Telesforas Valius. At- Juozapo parapijos salėje nuo 8 
sisveikinta ir organizuotų kata- vai. vakaro iki 3 vai. ryto- Šokiam 
likių moterų vardu Aldonos Šie- gros geras orkestras; patyrusi šei- 
petytės - Janučienės. o teatralų mininkė pagamins skanių val

gių.vardu — solistės Vincės Jonuš- 
kr’tės.

Gru^žio mėn. 10 d ryte ve
lionio karstas b”vo nuvežtas į 
Marijos Apreiškimo parapijos 
bažnvč’ą. Čia buvo atnašautos 
šv. Mišios šešių kunigų. Pamoks 
’a pasak“ kun. Leonardas An
driekus. OFM, iškeldamas velio
ni, kaip dieviško grožio 3kl ’dė 
ia žemėje. Karsta iš bažnyčios 
išlydint, jį palaimino prelatas 
J. Balkūnas.

Kap nėse ant velionio karsto 
buvo užberta ir žiupsnis Lietu
vos žemės, kurią Adomas Gal
dikas taip karštai mylėjo.

Adcmo Galdiko mirties prie
žastis cuvc greitasis vėžys Pra
dėjo negaluoti tik praėjusios .sj jos turėjo progos pasveikinti 
vasaros pradžioie. Mirė aprūpini jr pasikalbėti su nauju vyskupu, 
tas religiniais patarnavimais. Tikimės, kad naujasis vyskupas

krp.

Baltimorę, Md.

PIRMAS VYČIU CHORO 
KONCERTAS

Baltimorės Lietuvių vyrų cho
ras “Daina”, lapkričio 29 dieną, 
Lietuvių auditorijoje, su dideliu 
pasisekimu išpildė programą sa
vo pirmojo koncerto. Gausi publi 
ka aplodismentais reiškė savo pa- 
sigėrėjmą naujojo choro dainavi
mu, reikalaudama pakartojimų.

Naujam chorui vadovauja po
nia Lilian Baker. Choro pirmi
ninkas kun. Antanas Dranginis.

Po įspūdingo koncerto sekė šo
kiai.

zanus ir visus laisvės kovotojus.

BALFAS VEIKIA
Lietuvių parapij'os klebonas ku 

nigas J. Vilčiauskas bažnyčioje pa 
ragino savo parapijiečius paau
koti atliekamus drabužius Bal-

Grand Rapids ALRK Moterų fuj, Į gį kvietimą parapijiečiai 
s-gos 42 kp. šaukia metinį su- jautriai reagavo ir sunešė dau-

giau kaip 5,000 svarų tinkamų dė 
vėjimui drabužių. Savo lėšomis 
pasamdė sunkvežimį ir rūbus pri
statė į Balfo sandėlius New Yor
ke. Pervežimas kainavo apie 300 
dol.

Turbūt nedaug parapijų turi 
tokius klebonus, kurie yra taip 
jautrūs lietuviškiems reikalams 
kaip Waterburio. Garbė ir džiaug 
smas waterburiečiams turint tokį 
kleboną, kuris Lietuvos nematė, 
bet ją myli gal daugiau nei tie, 
kurie ten augo ir gyveno.

Gruodžio 7 d. Balfo skyriaus 
valdyba surengė pietus tikslu su
telkti lėšų šalpos reikalams. Pie
tūs gerai pavyko. Padėka priklau
so ir lietuviškos radijo valandos 
vedėjui Adomaičiui už garsini
mą per radijo šių pietų ir ragi
nimą dalyvauti. Pietuose dalyva
vo Balfų reikalų vedėjas kun. Pr. 
Geisčiūnas ir tarė jautrų žodį ar
timo meilės bei šalpos reikalu.

ŠV. MIŠIOS UŽ A. A 
A. STULGINSKĮ

Gruodžio 7 dieną Šv. Juozapo 
parapijos bažnyčioje, Lietuvių 
Bendruomenės Waterburio apy 
linkės valdybos inciatyva, buvo 
atlaikytos šv. Mišios už buvusio 
nep. Lietuvos Respublikos prezi
dento Nepriklausomybės akto 
signataro Aleksandro Stulginskio 
sielą. Pritaikintą pamokslą paša

Phoenix. Arizona
NAUJAS VYSKUPAS

Gruodžio I d. į Phoenixą atvy
ko naujas Phoenixo vyskupas J.E. 
Edw. A.McCarthy. Jis Šv. Sosto 
parėdymu į čia yra atsiųstas va
dovauti naujai sudarytai Phoe- 
nixo vyskupijai. Pirmiau Phoe- 
nixas priklausė Tucson vyskupi
jai.

Jam atvykus, aerodrome jį 
pasitiko gausi žmonių minia, 
vyskupai, kunigai miesto digni
toriai, jų tarpe ir lietuvių atsto
vai. Dvi lietuvės buvo tautiniais 
rūbais, ir visi į jas atkreipė dėme-

supras emigrantų problemas bei 
tradicijas ir rūpinsis jų pastoraci
ja savoj kalboj.

PADĖKOS DIENA

Didesnė lietuvių ir nelietuvių 
grupė Padėkos dieną buvo susi
būrusi Lietuvių klube, kur ben
drai prie apkrauto stalo, geroj 
nuotaikoj buvo praleista diena.

Mažesnėj, grupėj savųjų tarpe 
buvo atšvęsta Padėkos diena Ko
jelių šeimoj, kuri susikvietė 
grupę savo draugų ir pažįstamų, 
kuriuos gražiai priėmė ir puikiai 
pavaišino.
Geram Arizonos orui atžymėti 

(temperatūra tą dieną lauke bu
vo 80) pas kapelioną, jo namuo
se buvo susirinkusi kita grynai

M. Matelienė jjetUviška grupė kalakuto valgy
ti.

PROTESTAI PRIEŠ PAVER
GIMĄ

Veteranų dieną lietuviai, kartu 
su kitomis pavergtomis tautomis, 
dalyvavo protesto eisenoj kartu 
su Amerikos veteranais, kurie ban 
dė išreikšti .meilę savo kraštui, 
pagarbą vyriausybei ir turimos 
laisvės įvertinimą. Pavergtos tau
tos norėjo pabrėžti laisvės įverti
nimą. Pavergtos tautos norėjo 
pabrėžti laisvės mintį. Buvo pa
darytas vežimas, kuris vaizdavo 
nupiautą kryžių ir spygliuotą vėlų 
tvorą. Tokių pavergtų tautų yra 
22, jų vėliavos buvo nešamos ei
senoj ir jų vardai buvo užrašyti.

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMii

Kiekvienam įdomi knyga yrą 

MYK. KRUPAVIČIAUS

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę.

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dai.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark J. Matulevičių, ark P. Ka
revičių, ark J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1C83 m. sukilimų laikotarpis 1.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2.51)

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.00

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00

Mich.

—Abi automobilių aikštės (L. 
namų ir D.—G. klubo) miesto 
valdžios patvarkymu vienų me
tų bėgyje turi būti aptvertos ir iš
piltos asfaltu. Tvoros jau užsaky- 
domi pavasarį. (Sln)

— Pagrindinis jaunimo choro 
muzikinis scenos pastatymas bus 
1970 metais. Akt. J. Pusdešris 
jau pradėjo darbą su grupe jauni
mo bei aktorių ir pastatys ope
retę “Piršlybos Šapnagiuose”. Pa
statyme dalyvaus visas jaunimo 
choras ir tautinių šokių grupė 
“Šilainė”.

— Pirmutinis Amerikos pa
sas buvo išduotas 1706 m.

NEGĘSTANTI
ŠVIESA

PRANAS GARŠVA

★
Marijonų vienuolijos 50-ties 

metų sukakčiai atžymėti išleista 
marijonų veiklos istoriia Ameri
koje. Tampriai susijusi su Ame
rikos lietuvių gyvenimu, ji įdo
mi kiekvienam, kuris nori atsekti 
pirmuosius mūsų tautiečių žings
nius šiame krašte.

Tik paskaičius šią knygą susi
daro pilnas vaizdas, kokį darbą 
atliko marijonai įsteigdami čia 
savo vienuolijos padalinį.

Knygos lengva, sklandi kalba, 
gyvas stilius ir intriguojančiai 
pasakojami įvykiai skaitytoją pa
gauna ir visa istorija atsistoja 
prieš jo akis ne kaip sausa moks
linė praeities registracija, bet 
kaip gyvas gyvenimo fragmen
tas.

Patartina kiekvienam perskai
tyti. Gaunama “Drauge”, kaina 
$3.50.

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

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

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

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

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

SENELIŲ NAMŲ STATYBOS 
KLAUSIMA?. ALVUDO 

SUSIRINKIME
Gruodžio 6 d. Marąuette Par 

ko (liet. parapijos salėje įvyko 
AJyudo kultūrinė popietė — va 
kairinė. Vyriausia, įdomiausia 
ir aktualiausia šio susibūrimo 
dienotvarkės dalis buvo — Al
vydo, seneliams poilsio namų 
statymo svarstymas, kuriuo, 
gausius susirinkusiųjų būrys, 
parodė labai aktualų susidomė
jimą.

Šį reikalą referavo dr. J. Ado 
mavičius, pabrėždamas, jog 
krikščionis lietuvis neturi gy
venti vien tik savo paties pato
gumų ir gerbūvio rūpesčiu. 
Žmoniškumas iš kiekvieno rei
kalauja rūpintis ir savo artimu, 
ypač tais seneliais, kurie savo 
jėgas ir turtą atidavę šeimai, 
sulaukę senatvės apgyvendina
mi kartu nu šunimis, drėgnuose 
rūsiuose ir laikomi blotgesnėse 
už šunis mitybos ir higienos 
sąlygose. Nors įš tokių nelai
mingų senelių pensijos čekis pa
imamas, bet ne jų naudai pa
naudojamas. (Toks faktas švel
niai suminėtas š. m. V. 2 d. 
Draugo 111 nr. kor. “Vieno cen 
to auka ir Alvudas”. Tai nema
loni, bet t kra tiesa. Siu tokio
mis apraiškomis ir kovoja Al
vudas.

Dr. Ona Vaškevičiūtė papasa
kojo, kad jai, kaip gydytojai, 
yra tekę Vokietijoje tokiuose 
senelių poilsio namuose darbuo
tis. Ten senel iai už savo pensi
jos čekį gauną pakankamai erd
vią patalpą, gerą ir pakanka
mai maisto, rūpestingą sveika
tos priežiūrą ir svarbiausia — 
daug laisvės. Ten niekas senelių 
nelaiko kaip rikiuotėje: jie yra 
laisvi tvarkytis pagal savo įsi- 
tdkjnimus religiniai, užsiimti 
savo “hobby” darbeliais ir todėl, 
kiad ir užguiti seneliai ateina 
ten atgauna savo dvasinį ir fi
zinį balansą ir jaučiasi laimin
gi. To paties ir čia siekiama.

Areh. J. Mulokas, projektuo
jamus namus pavaizdavo brėži
nyje. šešių aukštų, moderniai į- 
rengti namai — 2,000 kv. pėdų 
ploto, atseitų apie $250.000. 
Šios sumos neturėdamas Alvu
das, nesunkiai gailėtų gauti vals 
tybės paskolą iš 3%. Tokiais 
namais susidomėjusių žmonių 
ir aulkotojų skaičius auga. Pa
staruoju metu vienas senelis, 
nenorįs savo pavardės skelbti, 
paaukojo 1,000 dol., A. Mačui- 
kienė ir p. D. Šleževičienė pa
aukojo po 100.00 dol., smulkes
ne suma aukotojų yra daug. 
Aukų telkimo, ūkio ir adminis
tracijos reikalais kalbėjo Alvu- 
do valdybos pikas A. Stakėnas.

Vakaronė, kaip visada, buvo 
paįvairinta paskaitomis. Povi
las Dirkis, kalbėjo apie buv. Si
biro lietuvių batalioną. Apie se
novės ir nūdienės lietuvių šei
mos papročius ir minimų sene
lių poilsio namų reikalingumą, 
kalbėjo buv. mok. Zuzana Gird-

I varnytė. Apie racionalę žmo
gaus mitybą, naudojant daug 
vaisių ir daržovių, kalbėjo Dot
nuvos žemės ūkio akademijos 
diplomantė A. Duoblienė. Jos 
paskaitų ciklas bus tęsiamas se
kančiose vakaronėse. Inž. J. 
Slabokas demonstravo įdomų 
kultūrinį filmą.. Kaip ir visada 
susirinkusieji buvo vaišinami 
vaisių atbata, pyragaičiais ir 
kt. Alvudo šeimininkių paruoš
tas skanėstais.

Matome, kad seneliams poil
sio namų projektas Alvude yra 
gyvas, specialistų planingai na
grinėjamas ; artinamasi prie 
statybos pradžios. Sklypas jau 
yra nupirktas prie Westem ir 
72 gatvių. Seneliai mėgsta gy
venti tokiose vietose, kur geras 
susisiekimas, netoli aplinkui žmo 
nės gyvena, prekybos įstaigos, 
arti bažnyčios. Sklypo dydis 
100x125 kv. pėdų, t. y. toks, ko
kio pilnai užteks projektuoja
miems namams, garažui ir apie 
20 automašinų pastatyti vietos. 
Sekančioje vakaronėje tuo reika 
lu pranešimą padarys inž. J. 
Stankus. Bereikia tik lėšų. Pa
skiri pasiturį asmenys ir orga
nizacijos prašomi nepamiršti 
testamentiniuose užrašuose 
stambesnes sumas paaukoti lie
tuvių senelių, Alvudo projektuo 
jamiema poilsio namam staty
ti.

Alvudo adresas: 2319 West 
Garfield Blvd. Chieago, UI. 
60636. Tel. HE 4-8666.

— Alvudo šūkis žųioniškėki- 
me! (K.P.)

NEGRAI GYDYTOJAI

AM A gydytojų draugija iš 
Chicagos praneša, jog Ameri- 

, koje yra apie 6,000 negrų gydy
tojų, atseit du procentai visų 
gydytojų. Dauguma negrų gy
dytojų yra baigę Howard uni
versiteto ir Meharry medicinos 
kolegijas.

MISCELLANEOUS

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES

SS*

Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą,

; arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.
Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

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

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

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO! K L A L ESTĄ T L IŠNUOMOJAMA FOR RENT

D e M E S I O !

RADIO PROGRAMA

— Rutherford Ha.yes, 19-tas 
Amerikos prezidentas, gimė 
1822 m., spalio 4 d.

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLE," 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EX PRESS 

2501 W. 09 St. Tel. WA 5-273-.

APDRAUDŲ AGENTŪRA

Ct Nainį). Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobiliu.
Patogios išsimo- 
kėjimo sąlygos.

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

A. ABALL ROOFING 00.
Įsteigta prie* 49 metus

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutakamuoslui vamzdžius. Da
žome Ii lauko. Taisome mitra '*tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2*8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

x n--.jrssrriscjEasj

By Owner — Peterson Park IŠNUOM. 3 kamb. butas, patiems
0227 No. Ridgeway Avė. Large 7% $65 0° mėn’ Kreiptis
room Georgiam. 1% baths. Tlp top »958 S. Maplevvood AVe. 
cond. Gas beat. Low taxes. New
earpentlųg, drapes, sliutters. Finished 
base. 8 appliances. Central air cond.
Many extras priced to sėli.

tel. 476-3834

ĮSIGYKITE DABAR !
Tel. CO 7-3267 or CO 7-2672 į

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate
reikalais. Be to, veikia Notariatas. apeigoms, maldaknygė vistiek y- 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar- .....
komi pilietybės dokumentai. Pildo- ra ^Gl a ir5^a’. YPa » Jej J’ Yra 
mi Income Tax ir atliekami kitoki ^°bia plati ir viską apimanti, 

kaip

Kad ir pasikeitus bažnytinėms

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

patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

TIKIU DIEVĄ
Kun. St. Yla

Joje rasite maldas bet kokia 
'venimo proga, visą eilę gies

mių, litanijų bei specialiai lietu-
Bevelk naujas 4 moderniu butu „ji„

mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb Oyvenimo proga, visą eilę gies 
59 • Ir Kedzie. $75,000.

. Maisto krautuvė - Brighton Parke. . . .
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais Viams pritaikintų Susikaupimui 

Šildymas. Garažas 1 butas su baldais, r-.. »
i antras tuSčlas 42 lr RocKuvell. UievO ZOCtZių.I $13,500. j

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 

Notary Pubiic svetimomis kalbomis tekstai ir
2787 VV. 43rd St. — CL 4-2390 vardai kiekvienai dienai ištisiem 
-------- ;------------------------------- metam.

Maldynas TIKIU DIEVĄ ^yra

ŠIMAITIS REALTY

4 EIGŲ JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama k n inn.

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street
CHICA Gn 29, ILLINOIS

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMĄS — VALDYMAS . . .,

Butų nuomavimas — Income Tax meniskai apipavidalintas, kietais 
dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos

Notariatas — Vertimai 
APDRAUDę AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Niekur geriau
Pulkus 2-jų aukštu mūras — 6 lr

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

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

7 kamb. mūrus, 4 mieg. Modern. 
virtuve Ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas belsmentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 lr Rockwell. 
$21,800.

2 butu beveik naujas mūras. At

virs.). Puiki dovana, gaunama 
Drauge.

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

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
tęs jis plačiausiai skaitomas lie- 
fuvlų dienraštis Gi skelbimų kai- 
■os visiems prieinamos

HELP VVANTED — MOTERYS

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai.
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke

2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 skiri gazu šildymai. Garažas. Blokas 
Namų tel. — PR 6-1063

Remkit tuoe biznierius, kuru
skelbiasi dienraštyje “Drauge’

EXPEB. GENERAL OFFICE
Steno Helpful 

Apply
JOHN HANCOCK INSUR. CO. 

3207 Mihvaukee Avė.
Mr. J. Helm _ PE 6-5302

ihas3£l^?-£i333Kl

Uršulė Astrienė, žinoma kalėdinių 
koratorė, dekoravo eglutę Liet. 
kultūros muziejuje.

Didelis įvairiu prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. Ir V. Žukauskai

iimmniniriimniHimmiitiHmHiiiimniniiiiiiinuiiiiMiiniiiiiiitiiiMniniHiiiHiiffliiiniiiiiiKiirnn'

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

'Užsieniniu ir vietiniu auto taisymas.
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 0-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (,ioe) Juraitls................................. .

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą. nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

320814 U’ėst 95th Street 
Ohlcago, IIIlnoLs 

Tel GA 4-8054 lr GR 0-4339
‘ " '. " ...... ........... . ""llli'll'llllllll'llllllltUft

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

... before she 
was born

Ker mother had good pre
natal care and both are 
doirig nlcely, thank you.
The March of Dlmes wants 
every mother-to-be to know 
that prenatal care can re
duce birth defects—that the 
rubella (German measles) 
vaccine and the Rh vaccine 
can reduce birth defects.
Public health education Is 
the answer. Help the March 
of Dimes carry on community 
health education programa.

*' dį-y p/eveht birth defects

iFire lo the
inntu 

op itmiA

MAT: M-6 PHOTOt P-4

KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA

■■■■•M«aa*aaaa«aaaaaaaHMaa«aaMBaBlMMHaaaaaB«

2008 W. 09 St. 
3333 S. Halsted

Tel. WA 5-278* 
Tel. 254-3321'

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS- 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J, BUDIS - UI CL 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių statumu

A. VILIMAS •
828 VVEST S4tb PLACf 
Tolef FRontte- 6-1882

Heating Contractor
įrengtu naujus lr perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-eondltioning — 
naujus lr senus namui Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HF.ATiNG & SHTEET METAI 

Telefonas VI 7-8447 
4444 S. Wwtem. Cbicago 9. Rl.

Perskaitę "Draugą”, duo 

kitę jj kitiems pasiskaityti.

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!i

J 2457 VVest 69th Street 
J TeL HE 4-7482

-- ------------------------------------- „-t-............... „

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

Platinkite “Draugę”

nuo parko. $40,500.
Pigus lotas dviem butam statyti. 

Marąuette pke.
2 po 7 kninb. tvirtas mūras, alu- 

mtnum langai, naujas šildymas, ka
binetu virtuve, arti mūsų 29,500.

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

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

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

Marąuette Pke. Mūr. 8 butai Ir pa 
talpa bizniui arba raštinei. Pigus 
$43,000.

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

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

5% kamb. 9 metu mūr. spltt-level, 
prie 111-tos lr Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500.

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

0 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marąuette pke. Tuščias Galima tuoj 
užimti. $19,500.

6 kamb. (4 mieg.), 18 metu mūr 
bungalovv. prie 7 2 .Ir Californla 
$24,700

lJš aukšto švarus med prie 65 tr 
Western. 5 lr 4 kamb butai 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900.

5 kamb., 20 metu nnir. rezldenctja 
prie 72 tr Albany 2 muš garažas 
$19,560.

11 batu, 10 >netu. »-Ju aukštu m8 
narna* prte 71 ir Californla. $162.600

>1 p tinkamas statybai sklypai
prie i? ir Maplevvood t m.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Skelbkites “Drauge”, | Remkite “Draugę”.

RE A L ESTATE
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

MORTGAGES

4omber» U I.»
A L E X ŠATAS— REALTOR

*Uin office 5727 W. Cermak Rd.. Cicero, UI. Tet OL 6-22&S 
i mime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, I-a Grange Park 
r kituose vakariniuose priemiesčiuone Prašome užsukti | mūsų Įstaigą 
r Išsirinkti <6 katalogo
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471 -0321

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

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

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

V. PETERAIČIO
Lietuviškai angliškas žodynas $7.00

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

Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $5.00
(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)

Illinois State gyventojai prie kalnui ♦>,ri pridėti 5% mokesčiu.
'iiiiiiiiiiniHiiiiiiKiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiuiiitiiuiUiuuuiuiiiuiuiiiiiiiuiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiif

IIIIHIIIIIIII....... . ......................................................... . ...........................................linini
Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.
Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke

lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var
tus. Todėl įsigykite šias knygas:

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,

DAUG KRAŠTU, DAUG ŽMONIŲ,

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

KELIONĖS ISPŪDZIAI

Dan Kuraitis, 2.00

Dan Kuraitis 2.00

A. Vilainis 0.5P

A. Vilainis 1.50

A. Pauliukas 3.00
I
’r. Vaitukaitis 1.00

3.00KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuuiiinuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

iiililiiiiiiiiiiiniiiiiiii iiiniiiiiiniiiiiiiiii iiiiiiiiiiniiii'Tiii iiniiiniiiiiiniiiiiiniiiiiiniini
Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 

— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.
Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku

muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.
Sv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau

tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:
POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos...

viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50
k.v. 4.00

ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13 
apie masonus

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Sv. Tėvo Jono 23-ciojo 

Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 
iiiiimiiiiimii(iiiiiiiiiiiiiiiŲtiiitittiiitu>i>"U<.,;.........

0.50

1.50
•1 '"lt"IIHIIItlllll||ll|li|lll

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.

i



Laiškas iš Jeruzalės

VIETOVĖS, KURIOSE KRISTUS 

GYVENO
J. VENCKUS. S.J.

Kai popiečius Paulius VI 
1964 m. buvo nuvykęs prie Ga- 
liliejo jūros, ypatingai meldėsi 
toje vietoje, kur buvo duotas 
primatas, ir kur Knatus padau
gino duoną, simbolizuojančią 
Eucharistiją. Protestantams Ge 
nevoje Paulius VI pasakė: “Ma- 

▼ no vardas yra Petras”. Ta sce
na yra aprašyta šv. Jono: 21 :
-1 -17.

Pasiryžome truputį pasistip
rinti. Nuvykome į Kibbutz Gi- 
nossar. Užkandome kiek. Su
manėme pasimaudyti. Maudytis 
galima; šioje vietoje neleidžia
ma aplinkui statyti vasarna- 
mių; maudymosi būdelės yra 
toliau nuo kranto. Lapkričio 
mėnesį turėti daug saulės ir šil
to vandens jūroje yra gera.

Susipažinau su vienu aukštu 
Valdininku žydu, kuris pasisa
kė atvykęs iš Vengrijos. Dar 
aplankėme 8 palaiminimų kal
ną. 8 langai koplyčioje ar baž
nytėlėje, ir ant kiekvieno lan
go ga'i matyti išrašytą vieną 
palaiminimą. Taboro kalno tą 
dieną nemačiau, nes dauguma 
ekskursijos dalyvių jį jau buvo 

V matę anksčiau. Pasukome į Hai 
fą. Tai pramonės miestas, daug 
naftos perdirbimo įmonių. Mies 
tas moderniškas, daug naujų 
valdžios pastatytų namų. Po 
poros dienų čia teroristai mete 
bombą ir susprogdino vieną ki
tą tanką.

Haifoje ir Betanijoje
»•.. Haifoje aplankėme Karmeli
tų vienuolyną, surištą su Eli- 
jaus pranašo įvykiais. Napoleo
no ekspedicija atneši nelaimę 
vienuolynui. Kai jis pasitraukė 
palikęs ligonis vienuolyne, tur
kai užpuolė vienuolyną ir iš
skerdė visus prancūzus ligonius. 
Pastatytas paminklas, primenąs 
tą liūdną įvykį.

Tą patį vakarą vėlai sugrį
žome į Jeruzalę. Karmelio kal- 
nai atsižymi nepaprastu gro
žiu. Jau pats kalno vardas hebr. 
Kerem EI reiškia “Dievo vy
nuogynas. Karmelitų ordinas 
ten prasidėjo. Filosofas Pita
goras ateidavęs į šitą šventą 
vietą medituoti.

Sustojome Betanijoje. Šv. 
Rašte rašoma, kad ši vieta yra 
15 stadijų nuo Jeruzalės (2700 
metrų). Arabiškai vadinama 
El-Azariyeh (nuo Lazarus). 
Betanija — prie rytinės kalno 
nuokaros — Marijos, Mortos 
ir Lozoriaus gyvenamoji vieta. 
Ta šeima Kristui buvo labai iš
tikima ir labai maloni. Kristus, 
kaip matyti iš evangelijų, mielai 

‘pasirodydavo šituose namuose. 
Šalia gyveno Simonas Raupsuo
tasis. Žodis Lozorius mūsų kal
boje reiškia “Dievas padeda” 
(El’Azar). Vienas Lozorius yra 
vienos parabolės (Lk. ĮGRO
SI) vargšas, kuris statomas 
prieš šykštųjį turtuolį. Nuo 
vargšo Lozoriaus gavo vardą ir 
kai kurios ligoninės — lazare-

_tai. Betanijos Lozorių aprašė 
evangelistas Jonas (21:1-11).

Aprašytos moterys yra įdo
mios: viena kontempliatyvi, vie 
nuo'iška, o kita — gera virėja, 
kepėja — triūsia aplink krosnį 
ir stalą, bėgioja su priejuoste. 
Lozoriaus mirtis ir jo prikėli
mas tada buvo didelė sensacija. 
Ne kitaip ir šiandieną būtų. Lo
zoriaus prikėlimo negalėjo pa
kelti farizėjai. Susirinko ir nu
tarė pabaigti su Kristumi. Visi 
stebisi, kodėl tik šv. Jonas, o 
niekas kitas iš evaangelistų, to
kio reikšmingo įvykio neapra
šė. Aiškinama, kad Jonas rašė 
savo evangeliją daug vėliau, ta
da jau galėjo visi veikėjai būti 
mirę.

Lozoriaus kapas yra gerai iS- 
į silaikęs. Vienas paveikslas baž- 
! nyČioie rodo kaip Lozorius išei- 
t na iš kapo. Jis atrodo suvysty
tas taip, kaip mūsų mamytės se- 

| nian vaikus vystydavo ir pas
kui su juosta nuo krūtinės ligi 
kojų kryžmai apvesdavo Kain 
tik Betanijoje Mariia pylė Kris
tui ant galvos kvepalų jr Ju
das prastu tonu ir netaktiškai 
prabilo: Ar negeriau būtų tuos 
kvepalus parduoti ir pinigus 
vargšams išdalyti? Ir atsirado 
kaip tik šitame momente varg
šų užtarėjas!
Gerojo Samaritiečio pėdomis

Nuo Betaniios pavažiavome 
stačiai į Jerichą. Pakelyje su
stojome prie Gerojo Samaritie
čio užeigos namų (Khan ei Ah- 
mar). Kai dėl Samaritiečio as
mens, tai galėjo būti parabola, 
bet aplinkybės galėjo būti tik
ros. Tokių plėšikų būta ten tuo
se kalnuose ir buvo tokie užei
gos namai. Griuvėsiai yra, bet 
nemanoma, kad tai tie patys 
Kristaus laikų, nors šulinys yra 
laikomas tas pats. Pats Jericho 
miestelis yra nepaprastai gra
žus; tai tikra oazė, kur kve
piantieji medžiai auga. Šį kve
piantį miestą Marcus Antonius 
(konsulas) su Cezariu padova- 

! nojo Kleopatrai, ši .ji pardavė 
Herodui, kuris miesto centrą 
nukėlė porą kilometrų į pietus, 
išpuošdamas jį vilomis, hipo
dromu, amfiteatru ir maudyk
lėmis. Čia buvo ir Zakiejaus na
mai, kuris lipo į sikomoros me
dį, kad Kristų pamatytų, nes 
buvo mažo ūgio. Miestas yra 
labai senas. Dabartinis miestas 
pastatytas ant kito. Amerikie
čiai atlieka jo archeologinius 
tyrimus. Priešais matyti aukš
tas kalnas, kur Kristus buvo 
gundomas. — Pasižiūrėk tik 
nuo šito kalno, pamatyk viską, 
Jericho kvepiančius slėnius ir 
tolumą, tik priklaupk prieš ma
ne, viskas bus tavo, — sakė gun 
dytojas.

Negyvoji ar Mirusioji jūra
Norėjau pavažiuoti prie Jor

dano upės, bet žydų kariuome- 
: nė neprileido, taigi pavažiavo
me prie Negyvosios jūros. Tai 
ypatinga jūra. Ji yra žemiausia
me žemės įdubime; jos paviršius 
392 metrai žemiau mūsų okea-

nų. 83 km. ilgio, 16 km. plo
čio, 980 kvadratiniu kilometrų 
ploto. Didžiausias jūros gilumas 
357 m., vidutinis — 146 m. Ne
gyvąją jūrą maitina Jordano 
upė ir vandens srovės nuo kal
nų. Jūra niekur neišteka, van
duo sumažėja išgaruodamas, 
druskos susikoncentravę, todėl 
ii sūri. Sumanėme pasimaudyti. 
Įlipau į vandeni ir pradėjau 
plaukti tolyn, kaip paprastai. 
Plaukiu toHau. Netikėtai pate
ko vanduo i burną ir į akis. Ne
paprastai pradėjo deginti, ypa
tingai akis. stačiai svaiginan
čiai. Sugrįžęs dariau kaip kiti; 
gali atsisėsti ant vandens, kojas 
pakeiti ir plūduriuoti negrimz- 
damas. Vanduo ne tik sūrus, 
bet ir kartus, turi 27% druskos. 
6 kartus daugiau kaip Atlanto 
vanduo. Lyginamasis svoris 1. 
166. Prie tokios druskos kon- 
eentraciios žmogaus kūnas ne
gali grimsti. Dugne daug gipso, 
potašo ir pan. Pietinėje jūros 
dalyje išnyko Sodoma ir Gomo- 
ra.

Qumran, Khirbet Qumran
Vieta, kur 1947 m. buvo at

rasti Šv. Rašto rankraščiai, 
angliškai vadinami Dead Sea 
S>:rolls. Iškasenos buvo tęsia
mos toliau. Rankraščiai buvo 
rasti uolų urvuose. Pirmieji 
juos rado piemenys. Yra likę 
griuvėsiai, kurie atrodo kaip 
koks buvęs vienuolynas: tebėra 
viena klasė su stalu ir kėde mo
kytojui, yra patalpos knygy
nui, rasti rašalui indeliai. Na
muose buvo tekantis vanduo. 
Atrastos patalpos vonioms su 
atskirais laiptais: vienais įlipti 
į baseiną, kitais išlipti. Manoma, 
kad čia gyvenusi žydų Essenų 
sekta.

Jau pradėjome skubėti, nes 
norėjom dalyvaut Kryžiaus Ke
lyje, kuris kiekvieną penkta
dienį prasideda 3 vai. p. p. Pa
leidome automobilį dideliu grei
čiu. Staiga buvome dideliais dū
mais apsupti. Kas atsitiko? Žiū
rime, kad automobilio užpakalis 
liepsnoja. Kas toliau daryti? Pa 
matėme, atvažiuoja kariškas 
jeep su Izraelio kareiviais. Iš
lipo: gražūs jauni žydukai ka
reiviukai. Pirmą kartą pama
čiau kaip arabai nekenčia žy
dų, net pagalbos nelaimėje ne
nori priimti.

Paminklas Rachelei Betliejuje. Jos kapas pastato viduje.
Nuotr. J. Venckaus, S.J.

Bendras Betliejaus vaizdas šių metų pabaigoje. Nuotr. J. Venckaus, S.J.

PRIĖMĖ ČEKOSLOVAKIJOS 
MALDININKUS

Popiežius Paulius VI specia- 
■ lioje audiencijoje priėmė Vati
kane apie 600 Čekoslovakijos 
maildininlkų, atvykusių į Romą. 
“Daug įkartų šiemet jau teko 
susitikti su Čekoslovakijos tikin 
čiaisiais, atvykusiais pagerbti 
šv. Kirilą jo mirties vienuolikos

šimtų metų sukakties proga — 
kalbėjo Paulius VI-sis. Iš naujo 
malonu pakartoti Jums, kaip la
bai vertiname kilnią slovakų 
tautą, taip giliai 'katalilkilžką ir 
pasiryžusią išlaikyti tą brangų 
religinį ir moralinį palikimą, pa 
veldėtą iš savo protėvių. Be 
abejo ir Jums, šis apsilankymas 
čia, paliks neišdildomą įspūdį. 
Romoje Jūs randate daugybę 
šventovių ir paminklų, kurie liū 
dija krikščionybės gairibę ir jos 
kankinių bei šventųjų darbus. 
Čia Jūs pajusite ir tą katalikų 
Bažnyčios universalumo jaus
mą, kuris Šv. Petro soste taip 
ryškilai iškelia jos vienybės ir 
nepajudinamo pastovumo garam 
tiją. Teisingai yra pasakęs šven 
tasis popiežius Leonas Didysis,Į 
kad mūsų tikėjimo pastovumias 
ir tvirtybė yra amžinai parem
tas apaštalų Kunigaikščio šv. 
Petro autoritetu. Kaip amžinai 
palieka tiesa tai, ką šv. Petras 
paveldėjo iš Kristaus, taip ne- 

. pajudinamai pasilieka ir tai, ką 
Kristus per šv. Petrą yra pas
toviai įsikūręs... Todėl linkime 
Jums — baigdamas žodį pabrė
žė Šventasis Tėvas — kad ši

A. f A. MARTYNUI KLIMKAIČIUI 
mirus, jo dukrai MARIJAI, žentui JUOZUI, anūkams 
KRISTINAI ir RAMŪNUI PROŠKAMS reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Adolfas ir Marija Maslauskai 
Juzefą Liaudanskiene

ONA, LEONAS ZDARŽINSKAI ir 
MARIJA, PRANAS SIDERAVIČIAI

LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS 
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE

Ignas Skrnpskelis
Disertacija, už kurią Vienos Uni

versitetas 1932 tn. jos autoriui su
teikė filosofijos daktaro laipsnį.

Čia iškeliama, kas 18 amž. vo
kiečių buvo rašoma apie lietuvius 
arba lietuvių rašyta lietuviškai. Ap
siribojant vieno šimtmečio nagri
nėjimu, išryškinami trys nauji da
lykai :

1. Senųjų prūsų kultas, perkel
tas jų palikuonims — lietuviams, 
Maž. Lietuvos gyventojams.

2. Pietistinis judėjimas, kurio 
šviesoje išryškėja tame laikotarpy
je kūręs Kristijonas Donalaitis.

3. Idėjos, kurios Europos dėmesį 
pasuko nuo vakarų į rytus, į bal
tus, į liaudies primityvumą, į tau
tų humanistinius siekius.

Knygų išleista Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos, kaina $4.00. 
gaunama DRAUGE.

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

Reiškiame gilię užuojautą

EMILIJAI PALIOKIENEI
jos brangiam Tėvui mirus Lietuvoje.

Vladas ir Gražina Juodeikos

tiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii iiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

I.KONAS PRANOKTO 
Stabdžiai, Sankabos, Transmlsljne,

Tnne-up Ir Muturų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampa* 53th Street 
Tel. — PRospeet 8-9533
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GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia
244S W. OSrd Street. Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

STEP C LAUK IK SŪNŪS
lUACKAtVICZt

2424 W. 69th Street Tel. REpubUc 7-1218 
2814 W. 23rd Place______ Tel. Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

RB3MKTTH3 "DRAUGĄ*

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gruodžio m. 12 d.
cipaštaliakojį Uola nuolatos 
Jums šviestų, Jus guostų ir su
teiktų Jums stiprybės likti “tvir 
tais tikėjime”, mylėti ir išsau
goti tą brangiausią turtą, bei 
jį skleisi savos tėvynės aplinko
je. Tenai to laukia ypatingai

šių dienų jaunimas, kuriam grę 
šia tiek daug pavojų ir dvasią 
klaidinančių abejonių. Būkite 
jiems ir kitiems savo Broliams 
pavyzdžiu ir šviesa ir padėkite 
eiti tuo keliu, kuris veda prie 
Kristaus...’

A. -J- A.
SALOMĖJA JANKAUSKAS

PAUŽAITĖ 
Gyveno 6838 South Campbell Avenue

Mirė gruodžio 11 d., 1969, 3 vai. ryto, sulaukus 63 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozapas, duktė Dalia 

Vance, žentas James, 2 anūkai Edward ir Terry, 2 seserys: Sophia 
Kavalauskas su šeima ir Anelė Vaičiūnas su šeima Toronto, Ka
nadoje. Lietuvoje sūnus Sigitas su šeima, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad.. gruod. 13 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą, Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

A. "f- A.

KAPITONUI ADOLFUI INČIŪRAI 
Lietuvoje mirus, broliui JURGIUI ir seseriai APOLO
NIJAI LEKNICKIENEI be artimiesiems reiškiu gilia 
užuojautą.

Anketas A. Balys Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-6600

MAŽEIKA &EVANS
FUNERAL HOME

PETKUS

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

TĖVAS IR SONUS
MARęUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODEBNISKOS KOPLYČIOS
2533 Mest 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3*2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
A. -Į- A. MARIJAI VIZGIRDIENEI 

mirus, jos sūnų JUSTINA ir žmoną JANINA ir jų 
šeimą gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjau
čiame.

J. ir K. Poškai 
A. ir K. Izokaičiai 
E, Radavičius

A. -Į- A. MARIJAI VIZGIRDIENEI 
mirus, jos dukteris ALBINA. ZOSĘ, JULIJĄ, KLEMEN- 
TINJį, jos sūnus JUOZĄ, JONĄ. JUSTINĄ ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 Wesl lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

...

1

EUDEIKIS
L A I 0 0 TU V I y DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraidas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas ■— YArds 7-174S-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, IU. Tel. OL 2-1003

. -C*.vci.eJc'': . I
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x Marijonų bendradarbių
Chicagos apskrities kalėdines 
pobūvis bus trečiadienį, gruo
džio 17 d. 7 vai. vak., tėvų ma- 
rajonų vienuolyne prie Draugo. 
Bus trumpas susirinkimas ir 
po to pobūvis. Bus pagiedota 
kalėdnių giesmių, pasivaišinta 
kalėdiškai šventiška nuotaika. 
Įėjimas laisvas. Bet ateinantieji 
prašomi atsinešti dovanėlę ne 
mažiau vieno dolerio vertės, 
nes bus dovanėlių pasikeitimas, 
vadinamas “grab bag”. Visi 
marijonų rėmėjai, bičiuliai kvie 
čiami atsilankyti ir praleista va 
karą su tėvais marijonais.

X Kalėdinių plotkel'ų asme
niškai ir laišku galima užsisaky
ti pas tėvus marijonus, 6336 
ISO. Kilbourn Avė., Chicago, III. 
60629.

x Respublikos Prezidento 
a. a. Aleksandro Stulginskio 
minėjimas Chicagoje įvyks 
1970 m. sausio 11 d. 10 vai. pa
maldos Švento Kryžiaus bažny
čioje. Šv. Mišias atnašaus vysk. 
Vincentais Brizgys. Pamaldų 
metu g-edos Dainavos ansamb
lis muziko Petro Armono diri
guojamas.

X Į Pedagoginio lituanisti
kos instituto neakivaizdinį sky
rių paskutiniuoju laku įstojo: 
Vanda Galbuogytė (Yorktliire, 
England), Audra O. Griniūtė 
(Riverside, Calif.), Kęstutis 
Šeštokas (Hamilton, Canada), 
Vaiva Radasta Vėbraitė (Neiw 
Haven, Conn.); į akivaizdinį 
skyrių — Roma Alšauska.tė, 
Jolita Kisieliūtė ir Saulius Kup
rys (visi trys ilš Cicero, III.). 
Į P. L. Instituto neakivaizdinį 
skyrių galima įstoti bet kada ir 
bet kame gyvenančiam. Kreip
tis šiuo adresu: P. L. Institu
tas, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636.

X Jaunučių ateitininkų susi
rinkimas įvyks šeštadienį, gruo 
džio 13 d., 2 vai. p.p. pas J. Juo 
zevdčiūtę, 7204 S. Richmond. 
Visi I — III skyriaus vaikučiai 
kviečiami dalyvauti.

x M. Ligmal, Chicago, UI. 
pratęsdamas prenumeratą pri
dėjo 5 dol. auką. Ačiū.

X Didžiausią lietuviškų 
plokštelių pasirinkimą rasite
— Gifts International - Karve
lio Prekybos Namai, 2501 W. 
71 St. Chicago, UI. 60629. Tel. 
471-1424. / Gražiausia dovana 
mažiesiems B. Pukelevičiūtės 
nauja vaikų pasakų plokštelė 
“Antrieji Žirginėliai”. Taip pat 
pakartota ir pirmieji “Žirginė
liai”. Abi plokštelės Stereo—po 
$5.00 ir persiuntimo išlaidos. 
Nauja A. šabaniausko 12 šokių 
plokštelė $5.00. Plokštelių są
rašą siunčiame nemokamai.

(sk.)
X A. a. Renio Babrausko, ži

nomo mūsų literatūros kritiko 
ir lituanisto, mirties metinės 
yra Išį šeštadienį, gruodžio 13 d. 
Tai bus paminėta penktadienio 
vakare “Margučio” radijo, o 
šeštadienį, 7:30 v. ryto šv. An
tano bažnyčioje, Cicero; 7 v. r.
— tėvų marijonų koplyčioje, 
Chicagoje; 6:30 vai. ryto tėvų 
jėzuitų koplyčioje Chicagoje. Tą 
pačią dieną užprašytos šv. Mi
šios pas liet. pranciškonus Gree- 
ne (Maine) , pas mūsų salezie
čius Romoje ir kitur. (pr.)

X Naujų Metų Balius. Skani 
vakarienė, gėrimai, smagūs šo
kiai, meninė programa. Kur?
_  Korp! Giedros ruošiamam
Naujų metų sutikime. Programą 
išpildys Izabelės Motekaitienės 
dainavimo studijos dalyvės, 
Dana Bajeiytė ir Rita Bumei- 
kytė, akompanuojant muz. Ma
nigirdui Motekaičrui. Staliukų 
rezervacijoms kreipkitės tel. 
434-2090. (pr.)

X Tautin u šokių ratelis Gran 
dis pakviestas dalyvauti Aus
tralijos lietuvių dienoje. Gran
dies šokėjai ir vadovė mielai 
norėtų dalyvauti Australijos lie 
tuvių šventėje, bet kaitų numa
to, kad į Austrai.ją nuvykti su 
sidarys daug sunkumų. Grandis 
yra vienas iš judriausių tauti
nių šokių ratelių Chicagoje ir 
apylinkėse ir dažnai gražiai iš
pildomais tautiniais 'šokiais gar 
sina lietuvių vardą svetimųjų 

į tarpe.
j X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų 1 skyriaus svarbus susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
gruodžio 14 d. 2 vai. po piet, 
Šv. Kryžiaus parapijos žemutinė 
je svetainėje. Visos rėmėjos ma 
ionėkit skaitlingai atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

X Barbora Strumskienė, ži
noma veikėja atšventė savo var 
do dieną ir buvo šeimos narių 
ir artimųjų pasveikinta.

X A. Likanderienė ir iŠ. Mi
neikienė vadovaus gruodžio 15 
d. Marąuette Parko Motinų klu 
bo kalėdiniam susirinkimui. Nuo 
širdžiai prašo visų šeštojo sky
riaus mamyčių talkos. Vakaro 
nuotaiką praskaidrins kalėdinės 
giesmės, senis ir pačių mamy
čių pagaminti šalti užkandžiai.

x Panevėžiečių klubo susi
rinkime šį sekmadienį, gruodžio 
14 d. 2 v. p.p. bus paminėta 
kun. J. Lindės - Dobilo 35 m. 
mirties sukaktis. Paskaitą apie 
savo buv. mokytoją ir direkto
rių skaitys J. Masilionis. Į su
sirinkimą kviečiami visi panevė
žiečiai Ir šio rašytojo gerbėjai.

Rašytojas kun. J. Lindė - Dobi
las (1872 - 1934), nuo kurio mir
ties suėjo 35 metai.

X Birutė ir Antanas Novic- 
kiai, gyv. Ozone Park, N. Y. 
vietoje kalėdinių sveikinimų at
siuntė Balfui piniginę auką.

(pr)
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

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

X Ieškoma darbininko, kuris 
nusimanytų ūkio darbuose. Pa
geidaujamas vyresnio amžiaus 
nevedęs arba našlys. Reliktų gy
venti Beloit, Wis., apylinkėje. 
Skambinti: tel. LU 2-1666.

(ak.)
X Susirinkimas. Pranešimas.

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos priešmetinis susirin
kimas specialiai atkeltas vieną 
savaitę anksčiau. Susirinkimas 
įvyiks ketvirtadienį gruodžio 18 
d., 8 v. v. Hollywood salėj, 2417 
W 43 St. Visi nariad-ės kviečia
mi dalyvauti, nes mūsų veikėja 
buvus 14 metų pirmininke a. a. 
Adelia Burbienė mirė. Jos vietoj 
turime išsirinkti kitą naują pir
mininkę, taip pat visą naują 
valdybą, kuri dirbtų Suvalkiečių 
draugijos labui. Naują ar tą pa
čią užgirti, palikti, tas priklau
so nuo visų draugijos narių, 
kad būtų gera mums visiems ir 
Draugija augtų. Būkit visi, bus 
ir kitų ne kalu aptarti. Svarbu 
būti visiems.

Ona švirmickas. 
Korespondentė, (pr.)

Dovanų įteikimas laimėjusiems moksleiviams. Paul Engstram iš Marąuette National Bank, Brone Gulbi- 
na'itė, 46-tos kuopos pirm., Audrė Šidlauskaitė pirmos prem. laimėtoja, Pat Z’snan, antros prem. laimė
toja, Patrieia Račkas, trečios prem. laimėtoja, seselė M. Emmanuel Švč. M. Marijos Gimimo par. mokyklos 
vedėja.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
MOTERŲ S-GOS PREMIJOS 

MOKINIAMS
ALRK Moterų sąjungos 46 

kuopa turėjo rašymo konkursą, 
kiurio tema buvo “Amerikos vė
liavos reikšmė man”. Jame da
lyvavo Švč. M. Marijos Gimimo 
par. mokiniai. Buvo 130 su vir
šum dalyvių. Iš 15 geriausių raš 
tų Dalė Vaikutytė-Muinray, “Mo 
terų Dirvos” žurnalo redaktorė 
išrinko tris laimėtojus.

Premijų įteikimas įvyko lapk. 
10 d. Švč. M. Marijos Gjmimo 
parapijos salėje Padėkos dienos 
programos metu. Pirmą premiją 
— 25 dol. JAV Taupymo bonas 
buvo įteiktas Audrei Šidlauskai
tei, įteikė Paul Engsfcrom, Mar
ąuette National banko, 63 st. ir 
West©m avė. atstovas. Bronė 
Gulbinaitė, 46 kuopos pirminin

x E. Vitkus, New York, N. 
Y. prisiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X Dr. Petras Žemaitis, Ply- 
mouth, Mich., dėkodamas už 
korteles prisiuntė 10 dol. auką. 
Labai ačiū.

X Mrs. R. D. Bradley, St. 
Paul, Minn. atnaujindama pre
numeratą pridėjo 5 dol. Dėkui.

X Peter R. Šileikis, C. P. O., 
Chicago, IU., mus parėmė 5 dol. 
auka. Dėkojame.

X Antanas Jucius, Chicago, 
Iii. už korteles mums prisiuntė 
5 dol auką. Dėkojame.

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

X Tauragės klubas rengia I 
Naujų metų sutikimą gruodžio 
31 d., 8 v. vakaro, Marąuette 
salėje, 6908 So. VVestern avė. 
Linksma K. Ramanausko muzi
ka. Įžanga, vakarienė, šampanas 
ir kiti priedai — 6 doleriai. Dėl 
bilietų įsigijimo skambinkit tel.: 
GR 6-8417 arba 476-4228.

(pr.)
X Draugams ir priešams ge

riausia Kalėdinė dovana Akira
čiai. Užsakymą gavus, tuoj ad- 
resantui pranešama apie dova
ną. Užsakymus su $5 čekiu siųs
ti 6821 So. Maplewood, Chicago 
60629 arba skambinti telefonu 
WA 5-7804. (sk.)

X Marąuette Delicatessen
krautuvės savininkės Leokadija 

1 Žvynienė ir Stasė Urbonienė pri
mena savo klientams, kad Kū
čių stalui ir Šventoms Kalėdoms 
gali užsisakyti iš turimo didelio 
pasirinkimo įvairiausių pagei
daujamų valgių bei kepsnių.

; Užsakymai priimami krautuvėje 
2553 W. 71 St. Chicagoje ir tel. 
PR 6-2717 (sk.)

kė, įteikė jaunai rašytojai JAV 
vėliavą. Antrą — 10 dol. premi
ją laimėjo Pat Ziman, o trečią 
premiją — 5 dol. Patrieia Rac- 
kas. Kiekvienai laimėtojai buvo 
duotas JAV 13 valstijų origi
nalus kietos bronzos monetų 
rinkinys ir “Laisvės koiėkty- 
vas”, kuris įjungė Amerikos 
konstituciją, Įstatymų teises, 
Monroe Doktriną ir Lincolųo 
“Gettysburg Address”.

Šie mokiniai dar gavo garbės 
paminėjimus, kurie jiems buvo 
įteikti “Laisvės kolektyvo” pa
vidalu, būtent Ophelia Barskety- 
tė, Vida Brizgytė, Christoper 
Butkevičius, Rita Kėkštaitė, Rū
ta Lietuvn'nkaitė, Tony Lingis, 
Ramunė Maciejauskaitė, Rita 
Malonytė, 'Saulius Plėnys, Susan 
Rosengard, Patrieia Tramdei ir 
Ruth Vasiukevičiūtė.

X Gausiai aukoja skaitytojai 
savajai spaudai. Aukų prisiun
tė: 4 dol. — K. Virbickas; po 3 
dol. — A. Stuoka, 13. Žilevičius,
E. ISlventickas; po 2 dol. — Paul 

j Čepukėnias, V. Numgaudias, 
Jackšys, Mrs. J. Bajoruias, J.
&. St. Manstas, J. Zauka, J. Rim 
kus, Ląfesia, H. Misiūnas, A. 
Mažeika, S. Slhiaulinskas, J. An
tanaitis, L. Tamošauskas, S. Gru 
šas, A. & E. Mikutis, Mrs. R. 
Petrauskas, J. Švarcas, P. Ala- 
vosius, J. Mitkus, J. Gegeckas, 
Marijona Mikšienė, M. Sirutis, 
T. Grušauskienė, J. Kaziūnas, 
Ona Ulevičius, K. S. Balys, A. 
Jasiūnas, P. Venskevičius, J. 
Kavaliauskas, P. Vygantas, Jos. 
B. Kaunas; 1 dotL — V. Daraš- 
kevičius. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

X Sofija Lušas, Waiterbury, 
Conn., 83 m. amžiaus, mums 
prisiuntė malonius kalėdinius 
sveikinimus. Dėkodama už 
“Draugo” kalendorių, pridėjo 5 
dol. auką spaudai paremti. 
Ačiū.

X Bronė Žiūraitienė, Chica
go, RI. užsakė “Draugą” vienam 
asmeniui ir pridėjo 5 dol. auką. 
Dėkojame.

x Lietuvos Karo Mokyklos 
D-ji laida švenčia auksinį jubi
liejų. Ta proga už žuvusius ir 
mirusius II-os laidos karininkus 
š. m. gruodžio mėn. 14 d., 12 
vai. bus gedulingos pamaldos 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Pamal
dų metu giedos sol. A. Grigas 
akompanuojant Manigirdui Mo- 
tekaičiui. Po pamaldų bus padė
tas vainikas prie paminklo žu
vusiems. Po to — bendri sukak- I
tuvininkų pietūs šarkos resto
rane, 7840 IS. Westem Avė. 
Chicagos lietuvių visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir pagerb
ti žuvusių bei mirusių II-os lai
dos karininkų atminimą, (pr.) i

X Kaip tik laiku: net 40 dol. 
sumažintos kainos grupei spal
votų televizijų. Pasirinkimas ge
riausias. Gradinškas, 2512 W. ! 
47 St. FR 6-1998. (sk.) I

Savo padėkos laiške Audrė 
Šidlauskaitė nuoširdžiai dėkojo 
46 kuopai už dovanas, pareikš
dama, kad turės “naują supra
timą Amerikos vėliavos reikš
mės, ypač, kaip brangi yra lais
vė”. V. Leone.

PAGERBTAS LIETUVIS
BOKSO DIREKIORIUS

Daugiau kaip 5000 sporto mė 
gėjų, susirinkusių Katalikų jau 
nimo organizacijos bokso rung
tynėse Nordwest armijos stadi-

Pranas Ališauskas (Frank Alis), žymus bokso vadovas (dešinėje), pri
ima CYO-Rocky Marciano atžymėsimą Kat. Jaunimo organizacijos 'me
tinių rugtynių proga Northwest kariuomenės stadione, 1551 N. Kedzie, 
pereitą penktadienį, gruodžio 5 d. Jis yra parengęs daugiausiai boksi
ninkų šioms rugtynėms iš Immaculate Heart of Mary par. jaunimo. 
Nuotraukoje ii' k. į deš.: Ed. Kelly, Cjhlcagos parkų komisionierius, kun. 
Raymond A. Pavis, Kat. Jaunimo org. direktoriaus pavad. ir P. Ali- 
kauskas.

CHICAGOS ŽINIOS
NENAUDOJA AERODROMO rą Don Giovannt Atrodo, kad 

dūmai naudojami scenoje jį pa
veikė. Prieš pat operos pabaigą 
Don Giovanni dūmų apsuptas 
rengėsi žengti į pragarą. Dirigen 
tas vėliau atsigavo. Koncert
meisteris Pincus Steinberg bai
gė operą diriguoti.

Miesto aviacijos departamen
tas skundžiasi, kad didžiosios 
oro linijos nenaudojančios kaip 
reikia prieš pusantrus metus 
naujai atidaryto Midway aero
dromo, kuriame padaryta page 
riinimų už 11 mil. dolerių, šie
met aerodromas turės 1 mil. do 
lerių nuostolių.

UNIVERSITETAS GAVO 
PUSANTRO MILIJONO DOL.

Chicagos turtinga ir dosni 
Crown šeima padovanojo 1.5 
mil. dolerių Brandeis universite 
tui, Mass. valstijoje.

ESPERANTO PAMOKOS 
NEMOKAMAI

Lojolos universitetas sausio 
mėnesį praves nemokamai kele
tą Esperanto kalbos pamokų. 
Prof. kun. Wuest, SJ, .prisime
na, kad tos kalbos išradėjas bu 
vo gimęs 1859 m., lietuviškame 
Balstogės mieste. Interesuotie
ji gal jam telef. 274-3000, exten 
sion 212.

SUGRIUVO VESDAMAS 
OPERĄ

Dirigentas Ferdinand Leitner, 
57 m., sugriuvo Lyrlc operos 
rūmuose vesdamas Mozarto ope

Popiežius palaimins 
Kankinių koplyčią

Gauta telegrama iš Romos, 
kad šventasis Tėvas Paulius VI 
palaimins Lietuvos kankinių kop 
lyč.ą liepos 7 ar 8 dieną. Sąry
šyje su koplyčios palaiminimu 
bus eilė kitų svarbių įvykių: 
audiencija pas Šventąjį Tėvą, 

: pamaldos už Lietuvos kankinius, 
Šv. Kazimiero kolegijos Romoje 
25 metų sukakties paminėjimas. 
Pramatoma Romoje pasilikti vie 
ną savaitę. Amerikoje ir Kana
doje skelbiama registracija no- 

' rinčiųjų vykti į Romą. Užintere- 
suota prašomi sekti informaci
ją spaudoje. Iš lietuvių nuotaikų 
atrodo, kad Romoje ta proga 
suplauks iš visų kraištų rekor
dinis lietuvių skaičius.

joną, 1551 N. Kedzie Avė., gruo 
džio 5 d. vakare garsiai plojo 
lietuviui bokso žaidynių direk
torių.

Pranas Ališauskas (Frank
Alis), 6225 13. 'Kilbourn Avė., 
gavo pirmąją Katalikų jaunimo 
or-jos — Rock Marciano pamink 

j linį pažymėjimą — auksinę tau
rę.

i Mokslo žaidimų direktorius
Pr. Ališauskas Davis Sąuare 

j parke, netoli Šv. Kryžiaus parar 
pijos bažnyčios Town of Lake, 
bokso žaidynėms paruošė 16 
Katalikų jaunimo or-jos boksi
ninkų. Visi jie priklauso Imma- 
eulate Heart of Mary parapijai.

Pažymėtiną, kad Ališauskui 
skirtą atžymėjlmą įteikė lietu
vis kunigas Raymond Pavis, Ka
talikų jaun. or-jos direktoriaus 
prel.Edw. Kelly padėjėjas. Pri
ėmimo programoje dalyvavo 
Chicagos parkų direktorius Dan 
Shannon, Edw. Kelly ir Katali
kų jaunimo or-jos administraci
jos direktorius mūsų dienraščio 
bendradarbis Stasys Pieža.

CYO-Ročky Marciano pažy
mėjimą įsteigė kitas žymus lie
tuvis, Lietuvių radijo forumo 
vedėjas Antanas Rudis, šia pro
ga pažymėtina, kad A. Rudis 
yra pakvietęs prel. Kelly daly
vauti liet. radijo forumo progra 
moję ateinantį mėnesį.

Prel. Kelly paaiškino, kad
Roch Marciano pažymėjimas 
buvo įsteigtas tikslu kiekvienais ■ 
metais pagerbti žymų pasauli- j 
nio masto sunkiojo svorio bok-i 
sininką. Marciainas 1952 m. ta-Į 
po pasaulio bokso čempionu ir

jo niekas nenugalėjo. Jis žuvo 
lėktuvo nelaimėje. Buvo geras 
katalikas, gyveno Brockton, 
Mass. mieste. St. P.

MIRĖ A. A. MARCELĖ
DIRŽIENĖ •

Gruodžio 6 d. iš Butkaus - 
Vasaičio koplyčios į šv. Antano 
parapijos bažnyčią Ciceroje bu
vo palydėta ir vėliau Šv. Kazi
miero kapinėse palaidota a. a. 
Marcelė Maženbaitė - Dlnžienė. 
Laidojimo apeigas gražiai atli
ko klebonas kun. J. Stankevi
čius. Žodį tarė ir visiems šei
mos vardu dėkojo P. Butkus. 
Velionies sūnus Bonifacas savo 
a. a. Motinai išreiškė didelę mei 
lę, darydamas viską, kad laido- * 
tuvės būtų iškilmingesnės, pras 
mingesnės. Bonifacas Diržius 
yra ne tiktai žymus biznierius, 
bąt. ir žinomas gerų darbų rė
mėjas. Laidotuvėse dalyvavo 
žinomi jo draugiai —biznieriai: 
J.Grilbauskas, P. Putrimas, A. 
Berną,dišius ir kt. K.P.D.
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Tinkamos Kalėdų 

Dovanos
★

“ATSIMINIMAI IŠ BALFO 
VEIKLOS”

Šioj knygoj yra 404 pusi., 
įskaitant apie 15 0 foto 
iš BALFo veiklos Amerikoj ir 
iš gyvenimo tremtinių visoj Eu- ri 
ropoj. Labai būtų gražu, jei 
buvusieji tremtiniai įteiktų šią 
knygą savo sponzoriams. Da
bar eina išpardavimas bemaž
už pusę kainos _  su kietais
viršeliais po $4.00 ir su minkš
tais po $3.00.

“VYTAUTAS THE GREAT”
Istorinis, įdomus veikalas — 

211 pusi. Graži dovana mokslo 
jaunimui ir amerikiečiams, šio
ji knyga nušviečia didingą Lie
tuvos laikotarpį 14 -15 šimt. 
Su kietais viršeliais $3.00 ir su 
minkštais $2.00.

•jAbiejų knygų autorius: prel. 
dr. J. B. Končius. Gaunamos 
“Drauge”.
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“DRAUGO” PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 
KALĖDOMS 

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

asmeniui:
Vardas, pavardė ........ ......................

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

Miestas ir valstybė .. ........................
Zip Code .. . .........

Siunčiu........... .  prenumeratai

Mano adresas:
Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code ..................

Parašas


