
JONAS RUGIENIUS 2-1-70 
„255 BEAVERLAND ST. 
DETROIT, MICH. 48219

l_ITft-IUXMMIAIM WORLD-WIDE DAILY

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TELEPHONE: LUdlow 5-9500

VOL. Lin Price 10 c. Printed in tvvo parts

‘ KATALIKAI 
PASAULY
Pasveikino Anglijos katalikus

VATIKANAS. Popiežius Pau
lius VI-sis specialiu raštu pasvei
kino Anglijos katalikų Bažnyčią, 
kuri kardinolo Gray iniciatyva, 
šiomis dienomis Middlesex įkūrė 
naują katalikų radijo ir televizi
jos centrą. Naujasis Anglijos ka
talikų radijo-televizijos centras 
rūpinsis religinių programų pa
rengimu ir paruoš specialistus ra
dijo ir televizijos sritims ne tik 
Anglijojje bet ir misijų kraštams. 

( Jungtinė šalpos organizacija

GENEVA. Bendroji visų krikš
čioniškųjų bendruomenių artimo 
pagalbos organizacija “Joint 
Church Aid” Genevoje paskelbė, 
kad ji ir toliau stengsis padidin
ti pagalbos teikimą kenčiantiems 
Biafros gyventojams Afrikoje. Iki 
šiol — rašoma viešame pareiš
kime —“Joint Church Aid” or
ganizacijos įrengtas oro tiltas tar 
pe Sao Tome salos ir Biafros a- 
erodromo Uli, jau įvykdė 4,500 
skridimų, perveždamas daugiau

• negu 500,000 tonų maisto ir vais
tų Biafros gyventojams padėti. 
Vien oro tilto palaikymui iki šiol 
jau išleista 15 mil. dolerių.

Savanoriškai lanko religines 
pamokas

Philadelphia. — JAV-se Baž
nyčiai esant atskirtai nuo valsty
bės, viešose mokyklose nėra reli- 

• gijos pamokų. Katalikų mokslei
vių religijos mokymas vyksta 
laisvo pasirinkimo pridedamose 
pamokose. Philadelphijos arkivys 
kupijoje iš 80,000 katalikų mok
sleivių viešose mokyklose apie 
70 procentų savanoriškai lanko 
religijos pamokas. Pilnam religi
niam auklėjimui užtikrinti Ame
rikos katalikai savo aukomis iš
laiko tūkstančius katalikiškų mo-

• kyklų, kuriose mokosi keli mili
jonai moksleivių.

Šventojo Karaliaus sukaktis
BUDAPEŠTAS. Pecs vyskupas 

Juozapas Cserhati, lapkričio 19 
kalbėdamas užsienyje gyvenan
tiems, per tautinį Vengrijos radi
ją Budapešte, pareiškė, kad Ven
grijos katalikų bažnyčia nutarė 
savo tautos globėjo šventojo ka
raliaus Stepono 1,000 metų gimi
mo jubiliejų švęsti ne 1972 me
tais, kaip pirmykščiai buvo nu
matyta, bet jau 1970 metais. Šven 
tojo karaliaus Stepono gimimo 
data nėra tiksliai istorikų nusta
tyta todėl jau ateinančiais metais 
ji bus plačiai minima Vengrijoje 
rengiant viešus minėjimus, reli
ginius suvažiavimus, maldingas 
keliones bei leidžiant jubiliejinius 
leidinius ir mokslines studijas.

Šv. Tėvo dovana patriarchui

ISTAMBULAS. Krikščionių 
Vienybės sekretoriato pirm. kar
dinolas Willebrands, šiomis die-

• nomis pirmą kartą aplankė Kons
tantinopolio ortodoksų patriarką 
Atenagorą. Ta proga kardinolas 
Willebrandš įteikė Atenagorui as
menišką popiežiaus Pauliaus VI- 
jo laišką ir dovaną.

Didelės iškilmės Argentinoj
BUENOS AIRES. Dalyvaujant 

Argentinos katalikų Bažnyčios t vadovybei, Respublikos preziden
tui Ongania, Argentinos vyriau
sybės ir įvairių tautų diplomati
niams atstovams, dvasiškijai ir 
tūkstančiams tikinčiųjų, š. m., 
lapkričio 30 dieną, Argentinos 
kraštas Pietų Amerikoje, buvo iš
kilmingai paaukotas Švenč. Mer
gelės Marijos Nekalčiausios Šir
dies globai. Respublikos prez. On 
gania ta proga kalbėdamas iškė
lė religijos reikštus

Netoli Lietuvos krantų 
sovietai apšaudė danų 

laivų

DOENNE, Danija. — Danai 
skelbia, kad Sov. Rusijos karo 
laivas apšaudė ir sužalojo Da
nijos laivą, žvejojusį Baltijos 
jūroje. Laivas “Esther Marie” 
ir kiti 12 laivų žvejoję tarptau
tiniuose vandenyse netoli Lie
tuvos krantų. Tai įvyko praė
jusį pirmadienį ir apie įvykį pra 
nešė Bornholmo laivyno sekimo 
stotis.

Graikija pasitraukė
iš Europos tarybos
PARYŽIUS. — Graikija pasi

traukė iš EuropOs tarybos, ka
dangi buvo siūloma ją išmesti 
iš 18 Europos valstybių orga
nizacijos todėl, kad Graikija sa
vo krašte yra suvaržiusi demo
kratiją ir nusižengusi žmogaus 
teisėms. Apie tai pranešė Grai
kijos užs. reik. min. Pipinėlis. 
Anksčiau Graikija grasė, kad ji 
pasitrauksianti iš Nato orga
nizacijos, jeigu ji bus išmesta 

, iš tarybos. Graikijos vyriausy- 
i bė skelbia, kad toks Graikijos 
pasitraukimas bus didžiulis nuo 

, stolis Europos gynybai.

Masaryko mirties 
priežastis

PRAHA. — Čekoslovakijos 
Maskvai paklusni vyriausybė 
paskelbė, kad Masarykas, pas
kutinysis laisvosios Čekoslova
kijos užs. reik. ministeris, Če
koslovakijos respublikos įkūrė
jo Thomo Masaryko sūnus, žu
vęs nelaimingu atsitikimu. Jis, 
kaip žinoma, iššokęs per langą. 
Skelbiama, kad jis mėgęs sėdėti 
lange ir todėl iškritęs, tačiau 
krašte buvo kalbama, kad jį 
nužudė komunistai. Oficialūs pa 
reigūnai paneigia taip pat tvir
tinimą, kad jis nusižudęs.

Prez. Nixon dukra Patricia lankosi kalėdinėse vaišėse Walter Reed ar
mijos ligoninėje. Įėjimo dovanų (door prizes) buvo 500. Tricia čia sveikina 
karį David Sharp, kuris laimėjo spalvotą televiziją.

Šv. Tėvas apie pažangą 
ir vienybę

VATIKANAS. Popiežius Pau
lius VI-sis bendroje audiencijoje, 
tūkstančiams tikinčiųjų iš viso 
pasaulio kraštų, susirinkusių Šv. 
Petro bazilikoje, kalbėjo apie ka
talikų Bažnyčiose įvestas naujie- 
nybes, kurios nei kiek nepakei
čia tikėjimo esmines tiesas. Kris
taus įkurtosios Bažnyčios dangiš
koji vizija, idealas yra viena, vi
suotinė, šventa ir apaštališka 

.Bažnyčia, tačiau jos žemiškoji vi
zija, jos realus veidas yra žmo
giškas, ribotas, pilnas netobulu- 

, mų ir ypač šiandieną reikalin- 
■ gas nuolatinės pažangos, kad Kris 
taus šviesa dar labiau suspindė
tų pasaulyje.

Krikščionių religijos mokslas, 
kaip liudija penktame amžiuje gy
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Eglutė, atgabenta į Baltuosius Rūmus, iš Twin akės, Ohio yra 19 pėdų aukščio, 20 metų seniūno. Ji pastatyta 
taip vadinamoje Baltųjų Rūmų didžiojoj salėj.

DERYBOS PARYŽIUJE 
VIS SUNKĖJA

PARYŽIUS. — Šiaurės Viet
namo delegacija praėjusį ketvir
tadienį pasitraukė iš posėdžių, 
reikšdami protestą, kadangi pre 
zidentas Nixon degradavęs pa
sitarimus. Komunistų ambasa
dorius Xuan Thuy į 46 konferen 
ciją atsiuntė pavaduotoją ir tol 
negrįšiąs, kol prez. Nįxon Cabot 
Lodge vieton nepaskirs kito. Da 
bartinis JAV delegatas Philip 
Habib pareiškė, kad jis yra pil
nai autorizuotas pasitarimus 
vesti, tačiau Van Lau, Thuy pa- 

; dėjėjas atsisakė su iuo vesti 
j derybas. Esą prez Nixon kris 
i kaltė dėl karo pratęsimo Viet- 
1 name, dėl taikos pasitarimų
trukdymo Paryžuije.

Vis siūlo pasitraukti
Kaip žinoma vėliausias šiau

rės Vietnamo siūlymas buvo 
paliaubos šešeriems mėnesiams,

venęs šv. Vincentas iš Lerinos, 
laikų bėgyje vis stiprėja, vystosi 
ir auga viso gyvenimo srityse. Šv. 
Tėvas todėl ragino nepasiduoti 
abejonėms ir panikai, bet ištiki
mai vykdyti Bažnyčios autorite
tingai perduodamas tiesas.

Linkėjimai anglikonams
Atskiroje audiencijoje Šv. Tė

vas priėmė anglikonų Bažnyčios 
centro Romoje vadovybę ir iškė
lė jos svarbią misiją visų krikš
čionių Bažnyčių vienybei. Krikš
čionių Vienybė turi žengti tie
sos, meilės ir maldos keliu. To
dėl sveikinamos pastangos geriau 
pažinti vieni kitus ir ištikimu 
bendradarbiavimu įgyvendinti 
vienybę.

per kurias JAV turinti atsitrau 
kti iš Vietnamo. Prieš tokius 
siūlymus pasisakė JAV sekr. 
Rogers ir JAV taikos pasitari
mų delegatas Paryžiuje pareiš
kė, kad jie negali svarstyti to
kių siūlymų tol, kol komunistai 
nęsako, kad jie iš Vietnamo pa
sitrauks. Habib pareiškė, kad 
komunistai turi žmoniškai trak
tuoti JAV belaisvius, tačiau ko
munistai kaltina Amerikos ka
rius kriminaliniais nusikalti
mais. Komunistų delegatas Lau 
priminė ir tariamas amerikie
čiu žudynes Vietname, nepaisy
damas, kad visa komunistų ko
va Vietname yra nuolatinis gy
ventojų žudymas.

Nukovė Ui 
komunistų

SAIGONAS. — Amerikos o- 
ro pajėgos ir artilerija nukovė 
111 komunistų kareivių, nepra
rasdami nė vieno vyro. Puoli
mas įvyko 14 mylių nuo Kam
bodžos sienos. 85 mylios nuo 
Saigono. PnoHmas prasidėjo, 
kai komunistai ėmė apšaudyti 
skraidančius JėV helikopterius. 
Nė vienas jų nebuvo numuštas.

Tariasi toliau
MASKVA. — Praėjusį ket

virtadienį Maskvoje įvyko Mask 
vos ir Vakarų Vokietijos pasi
tarimai Vokietijos ambasadoj, 
siekiant pasirašyti nepuolimo 
paktą. Skelbiama, kad Vokieti
jos ambas. Helmut Allardt ir 
Sov. Rusijos užs. reik. min. 
Gromyko tarėsi porą valandų. 
Sovietai mesią 20 metų vedamą 
politiką, kuria kaltino Vakarų 
Vokietiją revanšizmu. Vakarų 
Vokietija formaliai turės pripa
žinti Rytų Vokietiją.

Biafra taikysis
OWERRI, Biafra. Skelb’ama, 

kad Biafra pasiųs delegatus Į 
Addis Ababą, kviečiamus impe
ratoriaus Haile Selassie, taikos 
siekiant sti Negerija.

KALENDORIUS

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

Gruodžio 14 d.: šv. Arseni
jus, šv. Pijalė, Trainaitis, Žvan
gutė.

Gruodžio 15 d.: šv. Kandidas, 
šv. Nina, Kovotas, Vingilė.

Saulė teka 7:08, leidžias 4:20.
ORAS

Dalinai debesuota, šilčiau. 
Temperatūra daugiau 30 1.

Naujas ministerių 
kabinetas

JERUZALE. — Izraelio min. 
pirm. Goldą Meir sudarė naują 
koalicinį kabinetą. Naujasis ka
binetas pilnai rems ministerę 
pirmininkę, ko ji siekė nuo jos 
išrinkimo dienos, spalio 28 d. 

>" 'J '
Vietnamiečių
susišaudymai

SAIGONAS. — Sąjungininkų 
šaltiniai skelbia, kad 3tipri ar
tilerijos ugnis buvo tarp Pietų 
ir Šiaurės Vietnamo karių per 
Kambodijos sieną. Pietų Viet
namo artilerija atsakė ugnimi 
į komunstių pradėtą apšaudy
mą. šiaurės Vietnamo ugnis 
buvo nutildyta po 30 minučių 
apsišaudymo.

Britanijos
ambasadorius Kubai

LONDONAS. — Britanija pa
skelbė, kad Richard Sykes, 49 
metų, paskirtas nauju ambasa
dorium Kuboje. Jis yra Kinijos 
reikalų specialistas, anksčiau 
atstovavęs Angliją Kinijoje.

Kovos Vidur. Rytuose
Izraelis naudojęs moderniausias JAV raketas

TEL AVTV, Izraelis. — Izra
elio lėktuvai puolė Siriją ir nu
mušė tris Sovietų gamybos lėk
tuvus MIG oro kautynėse netoli 
Damasko miesto. Taip pat Izra
elio oro pajėgos puolė Egipto 
karinius taikinius prie Sueso 
kanalo. Egiptiečiai skelbia, kad 
jie numušė vieną lėktuvą, ta
čiau Izraelis tai paneigia. Siri
ja gi skelbia, kad numušė du 
Izraelio Mirage tipo lėktuvus, 
kurie sudužo Izraelio užgrobtoj

Philip Barnum mirė Michigano uni
versiteto ligoninėje Ann Arbor, po 15 
mėnesių, kai jam buvo padaryta šir
dies perkėlimo operacija. Tai jau 51- 
mas asmuo pasauly, įniręs po tokios 
operacijos.

Šiandien Draugas 14 pusi.

Mokesčių įstatymo pakeitimai
Bus daugiau apmokestinti turtingieji

WASHINGTONAS. — Gruo
džio 11 d. senate buvo padary
ta daug esminių sprendimų mo
kesčių mokėjimo srityje. Nuo 
mokesčių nurašoma suma viso 
600 dolerių pakeliama ligi 700 
dol. ir ligi 800 dolerių 1971 m. 
Papildomų mokesčių 5% suma 
dar bus imama 1970 m.

Nutarta pakelti pensijas 15%. 
Mažiausia pensija asmeniui bus 
100 dol., gi porai mažiausia pen 
sija 150 dolerių. Asmuo galės 
į pensiją išeiti sulaukęs 60 m., 
su teise gauti du trečdaliu nu
matytos pensijos. Visi asmenys 
moką mokesčius nuo 65 m. ga
lės nurašyti nuo mokesčių me
dicinos išlaidas. Nuo 1972 m. 
galės asmenys nurašyti mokes
čius už mokslą kolegijose, viso 
325 dol. Invalidams bus gali
ma nurašyti 600 dolerių kelio
nės į darbą ar iš jo išlaidų.

Seniau įmonėms buvo galima 
nurašyti įmonės reikalui 7% 
pajamų, dabar bebus galima 
nurašyti tik pirmus 10,000 dol. 
ir tai tik ten, kur yra būtina.

Mary Sirhan, motina Kennedy žu
diko, kartu su kitu sūnumi atvyko į 
San Quemtin, Calif. Ji čia nori aplan
kyti kalėjime sėdintį ir bado streiką 
vedantį sūnų.

teritorijoj. Sirija taip pat pat
virtino Izraelio skelbtas žinias, 
kad trys Sirijos lėktuvai buvo 
numušti, bet, esą, pilotai išsigel
bėjo.

Izraelis neskelbia kokios vie
tovės buvo pultos, tačiau ma
noma, kad buvo pulta prancū
zų statytas Damasko aerodro
mas, kainavęs 40 mil. dolerių. 
Izraelis skelbia, kad jau nuo 
1967 m. yra numušęs 14 Sirijos 
lėktuvų. Per kanalą nuolat vyks 
tąs susišaudymas ir kartais ar
tilerijos dvikova tęsiasi po ke
letą valandų.

Pavojingos raketos
Arabų laikraštis “Al Ahram” 

skundžiasi, kad vieno puolimo 
metu Izraelio lėktuvai naudojo 
naujausias Amerikos gamybos 
raketas, pagamintas Amerikos 
ginklų tyrimo įmonėse, šios oro 
- žemės raketos užtaisytos ne
dideliais metaliniais stripais ir 
sprogus išsisklaido labai toli, 
galėdamos padaryti labai daug 
žalos. Kairo laikraštis teigia, 
kad tokios raketos buvusios 
panaudotos ir Vietname.

Giria Maskvą
Egipto užs. reik. min. Riad ir 

karo min. Fawri, kalbėjęsi su 
Kosyginu Maskvoje Vid. Rytų 
reikalais, dėkojo Maskvai už 
paramą arabams.

Nr. 292

Prezidentas ir veto
Nuo mokesčių bus atleista 5 

mil. neturtingųjų ir duota pa
galba 7 mil. esantiems beveik 
neturtingiems.

Norima sutelkti 5 bil. dolerių 
mokesčių, uždedant didesnius 
mokesčius turtingiesiems ir y- 
pač tiems, kurie gauna pinigus 
iš investacijų bendrovėse.

Kaip žinoma, prez. Nixonas 
anksčiau pareiškė, kad kai ku
rie pakeitimai bus vetuoti.

Suėmė žadėjusį 
nužudyti prezidentę
SAN JUAN, Puerto Rico. — 

Policija suėmė portorikietį Ped- 
ro Torres Vargas, 24 metų, už 
grasinimą prezidentui Nixon. 
Užstatui paskirta 10,000 dole
rių. Grasinimas įvyko Grand 
Rapids, Mich., kurią dieną ne
paskelbta. —

Austrų pagalba
jugoslavams . .

VIENA. — Austrijos kata
likų artimo pagalbos Caritas 
organizacija paskutiniu metu 
vėl pasiuntė kelis vagonus pir
mosios pagalbos reikmenų, rū
bų, paklodžių, šiltų uždangalų 
ir kitų žiemos laikotarpiui pri
taikytų dalykų nukentėjusiems 
nuo žemės drebėjimo Banja Lu
ką miesto gyventojams Jugos
lavijoje padėti. Kadangi nuo že
mės drebėjimo nukentejo be
veik visos Banja Luką katali
kų bažnyčios ir vienuolynai, 
Austrijos Caritas organizacija 
pradėjo specialią rinkliavą pa
dėti nukentėjusiems Banja Lu
ką kunigams, vienuoliams ir vie 
nuolėms, kurie dabar yra pri
versti gyventi palapinėse ar lai
kinose pašiūrėse.

Žydų protestas
LONDONAS. — Trys jauni 

Britanijos žydai stengėsi Sov. 
Rusijos ambasadoj įteikti laiš
ką, kuriame išreikšta protestas 
dėl žydų persekiojimo Sov. Ru
sijoj. Sov. Rusijos ambasada 
laiško nepriėmė. Kaip skelbia 
vienas delegacijos narių Colin 
Shindler, Sov. Rusijos pareigū
nai aiškino, kad jokio žydų per
sekiojimo Sovietijoj nesą.

TRUMPAI
I $ VISUR
• Pres. Nixon šiandien Bal

tuosiuose rūmuose priima 30 
moterų, kurių vyrai dingę Viet
name ar laikomi nelaisvėje.

• Malaysijoj komunistai iš
sprogdino 70 pėdų geležinkelio 
tiltą, nutraukdami traukinių su
siekimą su Thailandu

• Peru valstybė nusipirko 
iš Britanijos 2 laivus naikinto
jus už 12 mil. dolerių.

• Kanadon imigrantų skai
čius lyginant su 1968 m. pirmų
jų devynių mėnesių laikotarpiu 
sumažėjo 16,684. Italų imigra
cija Kanadon sumažėjo pusiau. 
Paaugo imigrantų skaičius iš 
Indijos, Pakistano ir Karibų 
jūros salų.

Brolių VVright dieną pas
kelbė prez. Nixon ateinantį tre
čiadienį, minint 66 m. sukaktį 
nuo VVright atlikto pirmo skri
dimo lėktuvu.

• Astronautas J. Glenn, 48 
metų, kandidatuos į senatą O- 
hio demokratų sąraše.

• Pasaulyje kasdien išeina 
' 8,000 dienraščių.

s
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Cicero jaunutes ateitininkės deklamuoja: “Ačiū tau, Dievuli”AŠTUNTASIS ATEITININKUOS 
KONGRESAS

Ateitininkų kongresas yra vy
riausias Ateitininkų federacijos 
reikalų problemų sprendėjas. Jis 
nustato AF veiklos gaires, keičia 
AF konstituciją, sprendžia AF 
valdybos bei kongreso atstovų iš
keltus klausimus.

1970-jų metų kongreso reikalin 
gumą ir pobūdį AF valdyba pra
dėjo svarstyt darl968 m. neįpu- 
sėjus. Kongreso reikalas pribren
dęs, nes 1965-jų metų kongrese 
nebuvo formaliai išrinktų atsto
vų ir todėl nebuvo svarstomi sta
tutinių bei kitok. pakeitimų klau
simai. 1970-jų metų kongresas 
turėtų pabrėžti ateitininkijos są
jūdžio ugdomąjį ir kūrybinį po
būdį, keisti AF konstituciją ir į- 
nešti naujų idėjų ateitininkų veik
los plėtotei.

Kongresas Šaukiamas 1970 m. 
rugp. 30 - rūgs. 7 d. Dainavos jau
nimo stovykloje (rugpiūčio 30 - 
rugsėjo 4 d.) ir Chicagoje (rūgs. 
4 - 7 d.).

Į kongresą kviečiami viso pa
saulio ateitininkai. Sprendžiamą
jį balsą turi rinktieji atstovai, AF 
garbės, valdybos, tarybos, kon
trolės komisijos ir sąjungų centro 
valdybos nariai. Vsj ateitininkai 
turi patariamąjį balsą. Kongreso 
atstovu gali būti renkamas kiek
vienas ateitininkas, išskyrus jau
nučius, kurie rinkimuose nedaly
vauja. Kongreso atstovus MAS., 
SAS ir ASS padaliniai gali rin
kti savo tam reikalui sukviestame 
susirinkime arba korespondenci-

niu būdu. Negalintieji susirinki
me dalyvauti turi teisę balsuot 
korespondenciniu būdu. Atsto
vai renkami slaptu balsavimu. 
Atstovais galima rinkti asmenis 
iš kitų vietovių ir kitų sąjungų, 
bet šiuo atveju yra reikalingi jų 
raštiški sutikimai. Išrinktas at
stovas įsipareigoja kongrese daly
vauti. Išrinkto atstovo kitas atei
tininkas pakeisti negali.

Kiekvienas ateitininkų skyriaus 
renka bent po vieną atstovą. Di
deli vienetai rcrtka po atstovą 
nuo dvidešimties narių ir nuo li
kučio, nemažesnio kaip vienuoli
ka. Jei kurioje vietovėje yra tos pa 
čios sąjungos keli padaliniai, kon 
greso atstovų skaičius jiems ten
ka nuo jų narių bendro skai
čiaus ir rinkimus praveda jų va
dovybių sudaryta bendra komi
sija. Vieneto narių skaičius yra 
imamas toks, koks jis bus 1970 
m. sausio 31 d.Rinkimai vykdo
mi 1970 ni. pradžioje ir baigiami 
kovo 31 dieną ar anksčiau. Išrink 
tųjų pavardės, adresai ir viene
to rinkiminės komisijos protoko
lai pasiunčiami AF reikalų vedė
jui dr. L. Bajorūnui (17689 Gold 
win, Southfield, Michigan, U.S. 
A. 48075) iki 1970 m. balandžio 
30 d. MAS, SAS ir ASS centrinės 
valdybos žiūri, kad jų padaliniai 
laiku ir tvarkingai atliktų atsto
vų rinkimą ir jų pristatymą AF 
reikalų vedėjui.

Ateitininkų Federacijos valdyba

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA 

ROMOJE
Kolegijos paskirtis, veikla, Vatikano radijas

J. VENCKUS, S.J.

Kartais ilgiau begyvenant 
vienoje vietoje pamanai, lyg ta
rytum mes daugiausiai dirbame 
moksliškai, tautiškai ir religiš
kai. Ir tai suprantama, nes sa
vo darbus geriau žinome ir to
dėl daugiau juos vertiname. Bet 
kai turi progos ir laimės nuva
žiuoti kitur, pamatai, kad ir 
kitur žmonės dirba, veikia plu
ša. šio straipsnelio autorius tu
rėjo tą laimę, nes pirel. Ladas 
Tulaba, šv. Kazimiero Kolegi
jos rektorius, pakvietė pravesti 
kolegijai metines rekolekcijas

Mano pažintis su prelatu se
na. Susipažinau, kai aš vedžiau 
rekolekcijas Alytaus gimnazi
jos mokiniams. Išvažiuojant au
tobusu stotyje susirinko gražus 
moksleivių būrys manęs išleisti. 
Lietuvis iš prigimties yra dė
kingas ir stengiasi tą dėkingu-

SUSIKAUPIMO SAVAITGALIS CICEROJ
nių svečių: ateitininkijos vetera
nė Račiūnienė, kun. A. Vilkaitis, 
Pasaulio liet. kat. or-jos pirm. K. 
Kleiva. Šioje agapėje dalyvavo ir 
mūsų federacijos vadas prof. dr. 
J. Pikūnas, M.A.S. centro valdy
bos atstovė G. Juozapavičiūtė, 
Chicagos stud. at-kų draugovės 
pirmininkė Nainytė. Garbin
gieji svečiai tarė mums pamo
kantį ir padrąsinantį žodį, o mū
sų jaunučiai atliko programėlę - 
trumpą ir kuklią, bet visu nuošir
dumu.

Vyskupo M. Valančiaus moksl. 
a-kų kuopoje yra jau įaugęs pa
protys pradžioje advento turėti 
susikaupimo valandėlę. Šeštadie
nio vakare klausome kviestinio 
teologo religinio turinio paskai
tos, o sekmadieni visi Cicero a- 
kai ir jų svečiai dalyvauja drau
ge Šv. Mišiose ir agapėje. Laike 
paskutiniųjų dešimties metų dar 
nei vieno karto šios mūsų adven
tinės šventės nepraleidome. Pra
džioje valandėlėse buvo išlaiko
ma rekolekcijų nuotaika. Tyla 
ir individuali malda ar mąsty
mas tarpe paskaitų buvo priemo
nės pilnutiniam susikaupimo iš
gyvenimui. Bet laikas sudarė pa
lankumą kitokiam stiliui. Šian
dien po paskaitos tylą pakeičia 
gyvos diskusijos.

Tokią susikaupimo valandėlę 
turėjome lapkričio 29 d. vakare. 
Paskaitą skaitė tėvas Kijauskas, 
S.J. Paskaitininkas formaliai nesi
laikė bet kokios temos rėmuose; 
vedamoji mintis buvo lengvai 
pastebima. Buvo sugretinti du 
skirtingi religijos išgyvenimai: 
ryšys su gyvuoju Dievu ir forma
liai priklausymas konfesinei or
ganizacijai. Vietoj santykiauti 
su gyvuoju Kristumi, žmonės daž
nai pasirenka “plastikinį Kristų”. 
Ro paskaitos buvo tikrai gyvos ir 
netrumpos diskusijos. Agapė su
traukė nemažai dalyvių. Su vy
riausiais ir jauniausiais nesun
kiai suskaitytume porą šimtų. 
Laike valgymo buvo skaitomos 
kristoforinės mintys. Jas pui
kiai perdavė Regina Balutytė,

* Danutė Brusokaitė ir Paulius La
niauskas. Turėjome daug neeili-

Dešimties metų patirtis mus į- 
tikino, kad šie adventiniai susi
kaupimai suvedė mus lyg į vieną 
šeimą prie žmogiško ir Dieviško 
stalo, prie nuoširdaus minčių pa
sidalinimo. Koresp..

GLOBĖJŲ KURSAI
Šį šeštadienį ir sekmadienį, 

gruodžio 13 ir 14 d., įvyksta MAS 
kursai jaunučių, jaunių ir moks
leivių globėjams. Kursų pradžia 
2 vai. p.p. 203 k. Jaunimo centre.

Darbotvarkė sekanti:
Šeštadienį:
2:15 - 3:30 v.p.p. paskaita “Glo 

bėjas”, Povilas Žumbakis;
3:45 -5:45 p.p. paskaita “Glo

bėjas valdyboje”, Jonas Račkaus
kas;

6- 7 v.v. — vakarienė;
7- 9 v.v. “Kaip organizuoti 

kuopą”, Vytautas Narutis.

Sekmadienį:
8:30 vai. ryto — pusryčiai;
9 - 11:30 vai. ryto “Programos 

planavimas”, kun. G. Kijauskas, 
SJ;

11:30 - 12:30 v. Šv. Mišios;
12:30 - 1:15 p. p. — pietūs;
2 - 3:30 v.p.p. simpoziumas 

“Ideologinio paruošimo metodo
logija”. Dalyviai: kun. J. Raibu
žis, SJ, Jūratė Juozevičiūtė, D. 
Rožėnaitė;

3:45 - 4:30 kursų uždarymas, dr. 
P. Kisielius. Kviečiami visi esan
tys bei žadantys būti MAS g'o 
globėjai. Dėl informacijų prašo
me skambiiiti 737-5926. SK
AlKlTININKŲ SENDRAUGIŲ 

ŽINIAI
Kaip jau visi žino, šiuo me

tu eina Ateitininkų sendraugių 
rinkimai į centro valdybą. Vi
siems sendraugiams išsiuntinė
tos balsavimo kortelės su vo
kais. Reikia priminti, kad pas
kutinė balsavimo data (pašto 
anspaudas) yra gruodžio 15 d., 
pirmadienis.

Kviečiame visus sendraugius, 
kurie dar būtų pamiršę pabal
suoti, tai padaryti per šias tris 
dienas — šeštadienį, sekmadie
nį ar pirmadienį, kad balsavi
mai kuo geriausiai pavyktų.

(Tai primename tik dėl to, 
kad daugelis primiršta ir pasi
deda vokus į stalčių. O mūsų 
veikla neturi sustoti. Ją turi 
tuojau tęsti nauja centro valdy 
ba, kuri šį įkartą pramatyta iš 
sendraugių, gyvenančių Wa- 
Sbingtone, D. C., ar artimose: 
apylinkėse.

mą parodyti. Belaukdami au
tobuso draugiškai kalbamės, da 
Imamės įspūdžius Moksleivių 
tarpe pastebėjau vieną simpa
tišką berniuką, kuris gudriai 
klausinėjo ir dar gudriau atsa
kinėjo. Tai ir buvo busimasis 
šv. Kazimiero kolegijos Romo
je kūrėjas ir išlaikytojas. Pre
latas man priminė, kad aš ta
da per rekolekcijas, be ko kito, 
pasakęs: Vyrai, mergaitės, pri
sižadėkite: Pertransibo Lithua- 
niam bene faciendo

Šv. Kazimiero kolegija
Daugelis tautų turi savo kole

gijas Romoje. Lietuviai ilgai to
kios kolegijos neturėjo. Visų 
kraštų vyskupai nori laikas nuo 
laiko pasiųsti jaunus gabius ku 
nigus į Romą, kad gautų dak
taratą ir būtu vėliau kunigų se
minarijų nąof’ nais, diocezijų 
kanc'eriari, general vikarais, bū 
tų bažnytinės teisės žinovai, nes 
oažnai reiki; sr,r <-■*; sudėtin
gus moterystė’’ klenninms. Rei
kalas pasidarė ypatingai gyvas 
po paskutinio karo, nes reikėjo 
ne tik mokslų daktarų, bet ir 
kunigų. Naujosios kolegijos “Tė 
vas ir širdis”, kaip prel. Tulaba 
sako, buvo Kauno arkiv. J. 
Skvireckas. Daug padėjo vysk. 
P. Būčys, tuometinis Marijonų 
generolas, ntes turėjo gerų pa
žinčių Europoje ir Amerikoje. 
Padėjo ir kiti Lietuvos vysku
pai: V. Brizgys ir V Podols
kis. Piniginę naštą J 1 i.iųjų na
mų, vėliau ir antrųjų, pasiėmė 
prel. Antanas Briška. Pirmieji 
namai įsigyti 1946 m. Šituose 
namuose dabar gyvena klieri
kai ir kolegijos administracija, 
vadovybė. Antrieji namai, prie
šais pirmuosius, buvo įsigyti 
vėliau — 1959 m. Jie vadinasi 
Vilią Lithuania arba Svečių na
mai. Gali priimti vienu laiku 
apie šimtą svečių. Visi atvykę 
į Romą, užuot apsistoję vieš
bučiuose, gali čia apsistoti ir 
kiek reikiant geromis sąlygomis 
pagyventi. Vokietės Vienuolės 
kotryrietės aptarnauja vienus 
ir kitus namus virtuvėje ir raš
tinėse. Svečių namuose gėli su
sitarus pastoviai apsigyventi ir 
kunigai pensininkai.

Prie šios kolegijos įrengimo 
ir išlaikymo yra prisidėję ir ki
ti kunigai, nepagailėję lėšų ir

kitoms lietuviškoms kultūri
nėms įstaigoms. Karta :.s kole
gija susilaukia ir kitokios pa
galbos. Mane sužavėjo dvi že
maitiškos žibuoklės — seseiys 
Beniušytės, visokeriopai padė
damos kolegijai, ypatingai sa
vo širdingu prielankumu.

Lietuvių ūkelis Tivolyje
28 km. nuo Romos yra mies

tas Tivoli, senųių Romėnų va
dinamas Tiburtium. Išsistatęs 
Sabinos kalnuose, nuo kurių 
aukštumos po kojomis plečiasi 
Campagna Romana, ‘ su vynuo
gynais, alyvų medžiais vaisme
džiais. Vieno medžio vaisiai y- 
ra ypatingai gardūs. Pažiūrėti 
atrodo kaip ,pomidorai: toks 
pat dydis ir spalva. Šio medžio 
moksliškas vardas yra Diospy- 
ros -kaki, itališkai cachi (iš tie
sų kaki yra japoniškas žodis).

Nežinojau, kad tas miestas 
turėjo kokį ryšį su šv. Ignacu. 
Tivoli katedros klebonas, buvęs 
jėzuitų mokinys, man paaiški
no, kad čia buvo ir Jėzuitų ko
legija. Tivolyje yra nepapras
tai graži vila, priklausiusi kar
dinolui Ipolitui II (d’Este) (Al
fonso I ir garsiosios Lukreci- 
jos Borgia sūnui). Vila-pilis 
yra tiesiog kiekvienu atžvilgiu1 
pasakiška. J ją ir popiežiai at
važiuodavo svečiuotis. Šv. Ig
nacas kaip tik ir atvykęs čia, 
kad sutiktų popiežių, norėda
mas kalbėtis naujo ordino kon
stitucijos reikalu. Netoli šios 
vilos yra imperatoriaus Adria- 
no vasaros rezidencijos griu
vėsiai. Vilią Adriana buvo gar
siosios didingos Romos imperi
jos simboliška išraiška

Kaip tik netoli Tivolio kolegi
ja turi savo ūkelį, kuris turi 
maitinti kolegijos gyventojus, 
kurie mokslo metais gyvena Ro
moje, o atostogų metais pačia
me ūkyje. Klierikai turi gražią 
vietą praleisti atostogas.

Kaip tik šitame ūkyje, geriau 
pasakius viloje, ir atlikome sa
vo šventas rekolekcijas, nes 
visi labai šventai buvo nusitei
kę. Dar pridėsiu, kad šią vilą 
kolegijai nupilk© ark. J. Skvi
reckas.

Kolegijos gyventojai
Arkiv. J. Skvirecko valia ko

legija nuo pat pradžios ir visa
da turi būti lietuviškas cent
ras. Dėka prel. Tulaba’, kuris 
yra šios kolegijos siela, ir jo 
bendradarbiams, kolegija yra 
malonus centras visiems lietu
viams. Kolegijos pirmykštis tik 
sias yra auklėti klierikus, kad 
išeitų geri lietuviai kunigai. Y- 
ra ir ne lietuvių kilmės klerikų: 
Domininkas Valenti iš Brcokly- 
no, Norbert Vogt iš Vokietijos 
(SchwaJbe), kurie puikiai kalba 
lietuviškai ir tarp lietuvių atei
ty nori dirbti. Man buvo įdo
mu sužinoti, kaip jie ir patys lie 
tuviai pateko į lietuvišką kole
giją. Atsakymas buvo aiškus — 
per lietuvius kunigus: pradžio
je draugavo su lietuviais kuni
gais, paskui panoro tapti kuni
gais. Kunigai patarė ar pasiū
lė važiuoti į Romą, į šv. Kazi
miero kolegiją. Roma savaime 
traukia žmones. Visi piniginiai 
reikalai, susitarus su kolegijos 
rektorium prel. Tulaba, visados 
kandidato lab ii išrašomi. Roma
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Metams li metų 3 mėn. 1
a.yu

n u m e ra t a;
Cook COUtMJr.
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tol 

E so savo nuožiūra. Nesuaau- 
£ dotų straipsnių nesaugo, juos 
~ grąžina tik iš anksto susita
šę rus. Redakcija už skelbimų 
s turinį neatsako. Skelbimų 
s kainos prisiunčiamos gavus 
s prašymus.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim;

yra ideališka vieta išeiti į kuni-1 iš Madrido, kur taip pat pasi-

$15.00
$18.00

8.00
9.50

3 mėn. 
5.00
4.50
5.50

men
2.00
1.75
2.25

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

gus, o vėliau, kolegijai reko
menduojant, bet kur galima pa 
sirinkti kunigauti. Taigi ir da
bar daugiausiai pašaukimų į 
kunigus ir vienuolynus ateina 
per kunigus.

Vatikano radijas
Vatikano radijo stotis labai 

galinga, jos bangos toli nueina. 
Nuėjus į radijo stoties raštines, 
randi visokių tautų žmones, dir
bančius ir ruošiančius savo pro
gramas. Vatikanas labai dos
nus. Lietuviai turi kasdieną sa
vo radio valandėlę. Maii pačiam 
teko per šį radijo kalbėti. Sto
tis yra pačiame Vatikane. Labai 
įdomu įvažiuot per Vatikano 
sodą. Lietuvių programai vado
vauja kun. V. Kazlauskas, bet 
dirba kun. K. Razminas, kun. 
Z. Ignatavičius; Kazimieras Lo
zoraitis yra radijo pranešėjas. 
Vysk. Deksnys neseniai grįžo

sekė gauti radijo valandėlę. 
Baigdamas pridėsiu, kad lan

kydamas šventas vietas visur 
prisiminiau Lietuvą ir lietuviš
kus žmdnfes. Atlaikiau šv. Pet
ro bazilikoje šv. Mišias prie šv. 
Pijaus X relikvijų. Pasveikino
me ir Lietuvos delegaciją, at
vykusią į Sinodą su vysk. La
buku priešakyje.

PARD U ODA M I 
IŠ MODĘŲINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50%. nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tek GR 6-4421
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Maloniai kveičiame atsilankyti j mūsų tradicinį 
1970 Naujų Metų Sutikimą

4C

FIRST CONFERENCE ON 
BALTIC STUDIES

SUMMARY OP PROCEEDINGS
Illustrated, hąrdbound, 128 • pages 

Ltbr. of Congress Catalog 
No. 70-84210

Price $3.00. Starting Jan. 1,1970 — 
$4.50

ASSN. FOR THE ADVANCEMENT 
OF BAI/TIC STUDIES 
471 .Bay Ridge Avė.,
Bklyn, N. Y. 11230
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Pagal užsakymą 
gaminame Aluminijaus 

Žieminius
LANGUS IR DURIS 
DURŲ IR LANGŲ 

STOGELIUS 
Parduodame Armstrong 

linoleumą

SPAITIS STORM WIND0W 
Company 3261 S. Halsted st.

TEL. VI 2-2472
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ATDARA KIEKV1EHĄ VAKARĄ.

NORCROSS KASPINĖLIAI ir 
DENNISON PREKĖS 
DOVANŲ ĮPAKAVIMO 
POPI.ERIS * SEALS •
TAGS '* KREPE POPIERIS 
ŠVENTIŠKAS IŠDEKORAVIMAS 
STALUI — NAMAMS IR SALĖMS. 
Puikus pasirinkimas 
PRAKTIŠKŲ DOVANŲ

KIEKVIENAM, įskaitant vienuoles 
ir mokytojas. 1970 metų kalendoriai1 

• ir užrašams knygos.
RUSTCRAFT ir NORCROSS 
KALĖDINĖS KORTELĖS.

“Tokia rūšis,- kurias Jūs norėtumėt 
pasiųsti ir gauti.” Didelis pasirin
kimas kitomis kalbomis. Gražus 
kortelių rlnkiųys dėžutėse nuo $1.00 
ir aukščiau, ,

ODOS IŠDIRBINIAI
DIENYNAI-
WHITINQSr RUIKIOS
DOVANOJ/iSTATIONERY”.
.N Ą U J Cross Desk Pen Sėt Š 
.Parker Toųche Pen ir Parker “45” 
ir “75” plunksnakočiai.

MES APTARNAUJAME JAU 46 ĮMETUS

j IAMA STATI O NERS
-‘THE SHOP U-NEED” "THE SĮJOP U-NEEK”

6305-07 So. Kedzie Tel. PR 6-9102X '‘aU. I
s Dovanos, Korteles, Knygos, Rast. Reikmenys ir Dennison Prekes :
O.' ' J
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1970 Plymouth-Buster

Cicero jaunučiai ateitininkai; Kai du stos, visados daugiau padarys...

4

.47'

GRUODŽIO MĖN. 31 DIENĄ
MAR-LAC HOUSE

104 Mariom St., Oak Park, Illinois
(3 blokai ; šiaurę nuo Madison ir 1 į rytus nuo Harlem Avė.)

PIETŪS SU ŠAMPANU, PRABANGIOJE, ERDVIOJE SALĖJ 
GROJANT ŠAUNIAM ORKESTRUI. 

NEMOKAMAS MAŠINŲ PASTATYMAS PRIE SALES. 
Pradžia — 8-tą vai. vakaro. Staliukai 10-12 žmonių.
Užsakomi telefonais: 434-8836 ir 434-6325.

SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACIJA

Plymouth Vallont Du ste r 2-Door Coupe

Kaina nuo $1,995-00
25 mylias su vienu galionu 

PLYMOUTH, VALI ANT - BARK ACUI>A, ROAD RUNNER,
G T X, FURY — DUSTER

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
4030 ARCHER AVENUE — PHONE VI 7-1515

ux«iaJ9.



Laiko dvasios poveikis

LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE
NAUJI SŪKURIAI VIRŠŪNĖJE
Ūkinės Europos bendrijos sunkmetis ir vokiečių kanclerio polėkiai

Rimties valandėlei

TARP VEGETAVIMO IR 
GYVENIMO

Aptarti šio meto laiko dva
sią galima įvairiopai. Viena, 
kuo ji reiškiasi viešajame gy
venime, antra, kiek ji turi įta
kos lietuviškai veiklai išeivijo
je. Kadangi gyvename šia- 
me krašte, tai to krašto blo
gybės ir laimėjimai, proble
mos ir jų sprendimai liečia ir 
mus. Ypač liečia jaunąją kar
tą, jau čia suaugusią, bet dar 
nejaugusią visomis šaknimis j 
jo podirvį. Tačiau mūsų veik
lai dar vadovauja vyresnioji 
karta. Ji šaknimis ir mintimis 
dar laikosi prarastos tėviškės, 
bet jau susigyvenusi su šio 
krašto gerumais ir negiamy- 
bėmis, pergyvenanti visus su
krėtimus ir pasitenkinimą pa
sisekimais. Ta įtaka daugiau 
ar mažiau veikia pavienį asme
nį, veikia taip pat ir mūsų veik 
lą.

Mūsų aplinka pasireiškia 
miesčioniškumu ne pačia gerą
ja prasme. Tai toks gyvenimo 
būdaš, kuris įpratina ieškoti 
daugiau patogumų, kurie pas
kiau dusina žmogų, ieško dau
giau asmeninės laisvės, bet 
atsisako laisvei reikalingos at
sakomybės. Miesčioniškumo žy 
mė, kad žmogus bijo atsako
mybės ir greitai užsikrečia 
nuoboduliu, pasimetimu masė
je. Dar greičiau sumiesčionėja 
savo prigimtimi ir auklėjimu 
nemiesčioniškas žmogus, kokių 
daugumą sudaro mūsų atei
viai. Pastebimas ir tolinimasis 
nuo to pasiryžimo, kuriam 
daugelis buvo prisiekę, dėl ku
rio išlaikymo rinkosi svetimas 
pastoges.

Jaunesnieji niekur šaknų 
dar pūliai nesuleidę, eina skir
tingu keliu — jie praradę tė
vynės viziją ir naujos dar ne
susidarę. Jie dar greičiau puo
la masės nuotaikon, nusilen
kia konformizmui arba išsiža
da dabarties visuomenės ir ei
na bergždžion kovon prieš 
save pačius. Laiko dvasia di
desnių idealų, išskyrus medžią 
ginę gerovę, jiems nepasiūlo, 
o jie patys neturi energijos 
tų idealų susiieškoti savo veik 
los apimtyje.

*
Laiko dvasia mūsų veiklai 

dar neturi visuotinės įtakos. 
Bet kai mūsų skaičius nėra 
gausus, palyginant jį su užmo
jų ir tikslų platumomis, tai ir 
bet koks nubyrėjimas, bet 
koks pasimetimas yra nuosto
lis tautai ir išeivijos visumai. 
Prie to pasimetimo ir pakri
kimo prisideda dar ir vadina
mas generacijų išsiskyrimas, 
kai jaunoji lietuvių karta pra
deda nesuprasti vyresniųjų, o 
vyresnieji — savo papėdinin- 
kų.

Dažnai šis klausimas išgirs
tamas skirtingų kartų susirin
kimuose, net kai susirenka sa
vo amžiumi ir įsitikinimais ar
timesniųjų būrelis. Ar tas skir
tumas yra jau toks didelis, 
kad nebūtų galima rasti bend
ro stalo, apie kurį susėdę pa
svarstytų tautinius, politinius, 
visuomeninius ir kultūrinius 
reikalus, nėra lengva atsaky
ti. Vyresniojoje kartoje jau
čiamas didesnis pesimizmas ir 
nepasitikėjimas savimi, juo la
biau jaunesniaisiais. Jaunes
nioji ir vidurinioji karta giliau 
jaučia realybę, bet kartu leng
viau įtaigojama masės nuotai
kos ir laiko dvasios. Vyres
nieji per daug viską atremia

Spaudoj ir gyvenime

VALGYKLOSE IR PARDUOTUVĖSE 
LIETUVOJE

Nesistebėkite, kad okupantai ne
nori turistų iš Vilniaus leisti į pro
vinciją. Jie siekia nuslėpti, kad, kon 
troliuodami Lietuvą net per ketvirti 
šimtmečio, vis dar neįstengė suor
ganizuoti gyventojų aprūpinimo bū
tiniausiais reikmenimis. To pavaiz
davimui čia perteikiame porą fak

praeitimi, jaunesnieji gi, nusi
vylę vyresniųjų nepasisekimais 
ir sentimentalumu, pradeda 
ieškoti skirtingų kelių, kurie 
nevisada veda tiesiausia kryp
timi. Nereiktų smerkti vienų 
ar kitų, nes vienus liečia am
žiaus įtaka, kitus veikia noras 
gyventi dabartimi ir tik da
bartyje ieškoti priemonių vi
siems užmojams realizuoti. Tai 
paprasta gyvenimo eiga, kuri 
buvo praeityje, bus ir ateityje 
— tik ji kiekvienam laikotarpy 
skirtingai pasireiškia.

Šiuo atveju mūsų veiklai rei
kia vadų. Ne diktatorių, ne 
viską laiminčių, bet pajėgian
čių suprasti tuos, kurie gali 
įsijungti veiklon, sugebančių 
panaudoti visas turimas jėgas 
siekti tautinių tikslų. Reikia 
vadams pripažinti atitinkamą 
autoritetą ne tik pagal jų am
žių, bet ir pagal Užimamą vie
tą, parodytą sumanumą, ge
bėjimą savo asmeninius inte
resus aukoti tautos gerovei.

*
Jei laiko įtaka veikia ir mū

sų veiklą, tai vistik negalėtu
me skųstis, kad nėra idealistiš
kai nusiteikusių jaunesnių žmo 
nių, kurems lietuvybė, idėjiniai 
principai, tarpusavis bendravi
mas nerūpėtų. Tai gali parem
ti ir lietuvių mokslininkų su
važiavimas bei jų entuziastiš
kas mėginimas apsijungti, tai 
gali paliudyti ir nemažo skai
čiaus jaunesniųjų dalyvavimas 
Vliko seime. Negalime nė no
rėti, kad visi taptų politikais, 
visuomenininkais, kultūrinin
kais ar mokslininkais. Net lais 
varne krašte to niekas nesiekė. 
Bet kai kiekvienoje srityje dar 
yra asmenų, sugebančių dirbti 
tautinį darbą, reikia jį remti 
ir vyresniesiems ir jaunimui.

Tačiau ir vadovų autorite
tą išlaikyti reikia visuomeniš
kumo pajautimo. Lietuviška 
veikla bent savųjų tarpe negali 
būti nei paslaptimis, nei dirb
tine tuštuma pridengta .Ji turi 
būti atvira ir nuoširdi, jeigu 
norima, kad ir visuomenė la
biau ta veikla domėtųsi. Reikia 
duoti bent ryškesnius kontū
rus veiklai, į kurią norima į- 
traukti daugiau rėmėjų, juo
ba daugiau darbininkų. Nuo
latinis ryšys, pasidalinimas 
mintimis, pasinaudojimas svar 
stymų išdavomis, bent mėgi
nimas suprasti ir skirtingai 
galvojančiųjų idėjas ir norus, 
— tai yra tie būdai, kurie la
biau suartina vadovus su vi
suomene. Tik bendromis pas
tangomis galima vesti dvigu
bą kovą — prieš okupanto kės
lus įteisinti pavergtoje tauto
je dabartinę padėtį ir prieš 
masinio pobūdžio priemones, 
verčiančias pasiduoti laiko dva 
šiai ir sumiesčionėjimui.

Vyriausias Lietuvos išlaisvi
nimo komitetas turi glaudžius 
ryšius bent su visuomenės da
limi. Tokių pat ryšių ieško Lie 
tuvių bendruomenė. Tokių ry
šių turėtų ieškoti Amerikos 
Lietuvių taryba ir visuose kraš 
tuose kiekviena didesnė or
ganizacija, net ir pašalpinė ar 
kultūrinė. Tik šiuo būdu bus 
galima dabartyje kurti verty
bes, kurios išliks ateičiai, kelti 
laisvės bylą, kurią turės tęsti 
jaunesnioji karta, bendromis 
jėgomis įlieti daugiau gyvy
bės į visą mūsų veiklą, kad ji 
būtų paveiki ir ateityje.

Pr. Gr. '

tų, paskelbtų Vilniaus “Tiesos” 
272 n-ry (lapkr. 22):

“Noriu pareikšti savo nuomonę 
apie Vilniaus restoraną “Banga”. 
Pamenu, kai šis restoranas buvo 
atidarytas, spaudoje rašė, kad “Ban 
ga” džiugins lankytojus lietuviškais 
patiekalais, kitais skaniais valgiais.

Šiais metais Ūkinė Europos 
bendrija pergyveno pavojingą 
sunkmetį, sustingimą ir įtampą. 
Bendrijos svarbūs klausimai bu 
vo atidėti. Prancūzija naudojo 
de Gaulle taktiką svarbiausiems 
klausimams vilkinti, kietai derė
tis ir, kuo mažiausia duodant, 
kuo daugiausia iš bendrijos gau 
ti.

1970 m. sausio 1 d. turėtų 
panaikinti esminius varžymus 
bendrijoje, jos šešiems kraš
tams ūkiškai santykiauti. Iki 
šio meto dar neišspręstas že
mės ūkio politikos klausimas, 
praeityje kėlęs didelius nesuta
rimus, o šiuo metu didinąs įtam 
pą bendrijoje. Anksčiau pen- 

| ki beudriios nariai darė nuolai
das Prancūziiai, nesivaržančiai 
naudotis ne tik politinėmis, bet 
ir ūkinėmis pirmenybėmis.

Bendrijos išplėtimas, naujų 
narių priėmimas buvo atidėlio
tas. Prancūzija kėlė įvairias są
lygas Anglijai, Danijai, Norve
gijai ir kitiems kraštams įsi
jungti į bendriją. Bendrijos pen
ki nariai, nors ne visuomet su- 
tarią, bandė Prancūzijai prie
šintis, bet lenkti, ne laužti.

Praėjusį antradienį — lapkričio 
18 dieną — teko “Bangoje” pietau
ti. Prisiminėm, kad buvo reklamuo 
jama silkė su grybais.

— Geriau neimkit. Neskani. Lan
kytojai nevalgo, —pareiškė ofician
te.

— Norėtume vėdarų.
—Jūs ne pirmi prašot. Jau nėra. 
—Gal galėtumėt baltos duonos?

— Nėra.
— Gal alaus?
— Neturim.
Pastatas gražus. Reklama — irgi. 

Bet juk visa tai, kaip sakoma, tik 
priemonė tikslui pasiekti. O pats 
tikslas — restorano gamyba — ap
vilia.”

Krautuvėse vis dar tebėra eilės. 
Iš Kazlų Rūdos tame pat laikraščio 
numery rašoma:

“Tenka toli eiti į parduotuvę ir 
ilgai ten stovėti eilėje, kol gausi nu 
sipirkti, todėl, kad jų yra per ma
žai. Eilėse pirkėjai gaišta daug lai
ko, kuris jiems labai ir labai reika
lingas kitiems gyvenimo reikalams. 
Todėl stovėdami eilėse, jaudinasi, 
šiurkštauja, “kombinuoja”, kad ap- 
gavus kitus ir pačiam greičiau nusi
pirkus. Šis vaizdas mūsų krautuvė
se yra ne atsitiktinis reiškinys ir la
bai jau lėtai besikeičiantis į gerąją 
pusę.

Dažnos krautuvių revizijos irgi 
gaišina laiką tiek prekybininkams, 
tiek pirkėjams.”

J. Žvilb.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Didelis žydų teologas Martin Buber, neseniai mi
ręs, yra labai teisingai išryškinęs šį žydiškojo tikėji
mo pobūdį. “Aš ir Tu” santykis jam išreiškia žmo
gaus ir Dievo santykį. Tas Tu yra taip artimas žmo
gui kaip Tėvas, tačiau jis niekada nėra suplakamas 
su Aš. Šio santykio dėka tarp žmogaus ir Dievo vys
tosi gyvas dialogas. Krikščionybėje šis dialogas įgau
na dar realesnes, sakytume, nelauktai realias formas. 
Dieviškasis žodis sakomas žmogui čia tampa pačiu 
žmogumi Kristaus asmenyje.

10. INDŲ IR MŪSŲ AUKOS SUPRATIMAS
Vieno tėvo gerai išmokytas sūnus Švetaketu Aru- 

neya atvyko į vieną visuotinį susirinkimą ir susi
tiko karaliaus Jaivalio sūnų Paravahaną. Karalius 
paklausė jaunuolio keletą klausimų. Pirmasis buvo 
šis: “Ar tu žinai, kaip žmonės skiriasi vienas nuo ki
to, kai jie išeina iš čia?” Jaunuolis atsakė, kad nežino.

Atkreipkime dėmesį į šį klausimą. Jis, atrodo, tę
sia Yajnavalkyos pasikalbėjimo su savo žmona temą 
ir yra ne vyro, bet žmonos pusėje. Kai Yajnavalkya 
nesisielojo nieku kitu, kaip įrodyti žmogaus tapatu
mą su Dievu, sakydamas “Aš esu jis” (97), tai jo 
žmona baisėjosi šitokiu mokslu. Karalius Paravąha- 
na dabar iškelia kitą panašios reikšmės klausimą: o 
kaip bus su žmonėmis. Ar jie skirsis vienas nuo ki
to ar ne.

Klausimas yra labai pagrįstas, nes, jei žmogus 
nesiskiria nuo Dievo, juo labiau nėra ko norėti, kad 
būtų koks realus skirtumas tarp vieno žmogaus ir ki
to. Nenuostabu, kad Švetaketu nesugebėjo šio klau
simo atsakyti.

GEDIMINAS GALVA

Apgaulingas sfinksas
Prancūzijos naujasis prezi

dentas Georgės Pompidou, de 
Gaulle valios vykdytojas ir Jo 
politikos tęsėjas, tesugebėjo į- 
rodyti, kad jam pirmtakūno ba
tai per dideli.

Jis darė spaudimą, kad š. m. 
gruodžio 1 ir 2 dienomis Haa- 
goie, Olandijoje, būtų sukvies
tas bendrijos valstybių pirmūnų 
pasitarimas. (Iki pasitarimo jis 
ir Prancūzijos vyriausybė ne
kalbėjo apie bendriją, lyg jos 
nebūtų. Prancūzuos preziden
tas bandė pamėgdžioti de Gauį- 
le ir nuduoti apgaulinga sfink
są, nors jo mintis iš anksto, ne 
tik Europos politikai, bet ir 
spauda iš anksto sugebėjo at
spėti.

Prancūzijos nusivylimas
Nepriklausomas prancūzų 

dienraštis “Le Monde” apie ta
riamą sfinksą rašė, kad Pom
pidou juos apvylė ir nustebino. 
Dienraštyje buvo paskelbta jau 
po pirmūnų pasitarimo: “Geor
gės Pompidou turėjo nepapras
tą progą Haagoje pasireikšti. 
Jis galėjo išreikšti europiečių 
valią, kurią bendrijos nariai bū
tų vienu balsu pripažinę, šiam 
tikslui jis turėjo būti nuosai
kus, kalbėti šiltais žodžiais, 
kreiptis ne tik į valdančius, bet 
ir eilinius europiečius. Jis pasi

Astronautų karantino dienos pasibaigė, ir jie buvo išleisti į laisvę. Iš k. Alan Bean. Charles Gonrad ir Richard 
Gordon.

Kiti karaliaus klausimai jaunuoliui nebuvo tokie 
lemiantys, tačiau jie rišosi su pirmuoju: “Ar tu ži
nai, kaip jie grįžta atgal į šį pasaulį?” — klausė ka 
ralius. “Ar tu žinai, kad pasaulis niekada neprisipil- 
do tais daugeliu, kurie išvyksta iš ten? “Ar tu ži
nai, kad aukojimo metu vanduo įgyja žmogaus balsą 
ir šneką?” “Ar tu žinai priėjimą prie tako, kuris ve
da pas dievus ir pas tėvus?”

Vaikinas turėjo prisipažinti, kad jis nežino atsa
kymo nė į vieną čia iškeltą klausimą. Susikrimtęs jis 
pabėgo nuo karaliaus ir, grįžęs pas tėvą, papasakojo 
jam, kas atsitiko.

Tai išgirdęs tėvas pats rįžosi eiti pas karalių ir 
sužinoti atsakymus į iškeltus klausimus. Karalius ta
čiau nesutiko jam atsakyti į tuos klausimus, nes jie 
priklauso dieviškai sričiai. Vietoj to, jis pasiūlė Gau- 
tamai (toks buvo tėvo vardas) kalbėtis apie žmogiš
kas gėrybes. Ir jis pradėjo aiškinti aukos mistiką.

Pirmiausia karalius perspėja svečią, kad jis ne
įsižeistų, nes mokslas, kurį jis skelbia, nesiderina su 
jokia bramana (111). “O, Gautama, pasaulis yra al
torius. Kuras yra pati saulė, o dūmai jos spinduliai... 
Ant to altoriaus dievai aukoja liejamąsias vandens 
aukas” (111).

Toliau karalius įvairius pasaulio faktus kildina 
iš aukojimo, pvz. lietų. Ir žmogus yra altorius. Alto
rius yra ir moteris. “Ant šio altoriaus dievai aukoja 
sėklas. Iš tos aukos kyla žmogus”. Ir mirusio degi
nimo laužas yra altorius. “Ant šio altoriaus ugnies 
dievai aukoja žmogų ir nuo šios aukos kyla žėrin- 

l čios spalvos žmogus” (112).
Toliau karalius atvaizduoja dvejopą žmpnių liki

mą ryšium su auka. Tie, kurie garbina tikėjimą ir 
tiesą, atlieka pomirtinę kelionę, iki pasiekia apšvie- 

, tos vietą; ten prie jų prisiartina dvasia ir veda juos 
j į bramanos pasaulius. Jie ten gyvena per amžius ir 
I žemėn negrįžta. Tie, kurie nugali pasaulius aukos,

rinko kitą kelią, sausą kalbėji
mo būdą, net nesugebėdamas 
padaryti tinkamų išvadų. Jo 
kalba sukėlė visuotinį nepasi
tenkinimą, nusivylimą ir sudarė 
sąlygas pasireikšti priešininkui 
vokiečių kancleriui, ryžtinges
niam, jausmingesniam skelbiant 
naujas mintis”.

Dvikova
Prancūzijos prezidentas gruo

džio 1 d. kalboje nurodė tris 
svarbius klausimus, kuriuos rei
kia įgyvendinimo; bendrijos ap- 
sijungimas, jos stiprinimas ir 
išplėtimas. Visus klausimus pa
liko atvirais, išskyrus Anglijos 
įsileidimą į bendriją. Derybos 
su Angliia galinčios būti pradė
tos tik jai ūkinį sunkmeti ap- 
valdžius ir bendrijai sustiprėjus.

Gruodžio 2 d. jis plačiau pa
lietė bendrijos svarbesnius klau 
simus, ūkinį, valiutos, socialinį, 
technikos, politinį bendravimą. 
Anglijos jsileidimą į 'bendriną jis 
siūlė atidėti iki 1972 metų.

Pompidou, politinės konjunk
tūros vyras, nepasižymėjo A. 
Briando iškalba ir de Gaulle va
lia. Jis rodė Auvemato eilinio 
piliečio gudrumą, bet ne Pran
cūzijos politinį polėkį.

Jau prieš pirmūnų pasitari
mą buvo jaučiamas vokiečių ne
pasitenkinimas Prancūzijos po
sūkiais. Kancleris Brandtas sto
jo į dvikovą atsikirsti Pompi
dou. Jis iškėlė naujus klausimus

(Nukelta į 5 psl.).

Vienoje komedijoj dėdė klau
sia viendienio anūko:

— Kaip tu gali taip gyventi?
— O labai paprastai, dėde, — 

atsako tas, — aš ne gyvenu, aš 
tik esu, ir daugiau nieko. Ko 
dar daugiau tau iš manęs rei
kia.

Kiek yra tokių viendienių, ku
riems rūpi tik vegetuoti ir sma
gumams medžiot. Tai visa jų 
gyvenimo prasmė. Tačiau yra 
ir tokių, kurie gyvena taip, kad 
ių gyvenimas duoda kitiems ši
lumos ir meilės; jų talentai bū
na panaudojami (Kristaus kara
lystei plėsti ir artimo gerovei 
įgyvendinti. Tokie žmonės laiko
si tokios programos: ne vege
tuoti, bet gyventi.

Dažnai guodžiamės gyvenimu, 
nes žiūrime į jį kaip į smagu
mų progą ar nusivylimų eilę, bet 
jei į jį pažiūrėsime kaip į valios 
mokyklą ir moralinio gyvenimo 
lavinimosi pratimų eilę, jį palai
kysime geresnį, gal ir visai gerą. 
Laimės menas yra, daugiausia, 
požvilgio ir perspektyvos daly
kas. • .

Dėl daug didžių dalykų ir 
daug žmogiškų sprendimų būtų 
galima pakartoti Julės Valles 
žodžius vienam bičiuliui apie 
krikščionybę ir žmones: “Ko 
nori, ji perdaug didi, o jie per
daug kvaili.” Ne visados jie per
daug kvaili, bet dažnai yra per 
žemi (topografine, iei taip gali
ma pasakyti, to žodžio prasme; 
juk topografija yra taikomoji

meilės ir griežtumų būdu, patenka į savotišką ratą, 
kuris juos vėl grąžina žemėn. O tie, kurie nežino 
nė vieno iš šių kelių, yra kaip kirminai, paukščiai 
ar šliužai (113).

Ką mes galime manyti apie šią aukojimo teologi
ją? Visų pirma mes turime atkreipti dėmesį į įve
damuosius karaliaus žodžius, kad čia nėra bramanos 

|mokslas. Bramanos mokslui ši teologija yra svetima, 
nes čia nėra to visa apimančio tapatumo ir Dievo su
plakimo su žmogaus aš. Čia nėra žmogaus sielos pas
kendimo vieningoje visumoje, (pal. Weber, 22 psl.). 
Čia žmogus eina pas Dievą.

Tačiau galima manyti, kad bramanos teologija 
yra savo dvasios suteikusi šiam iš tolimos senovės 
ateinančiam aukos mokslui. Greičiausia, kad tie abu 
žmogaus likimo ratai yra, jei ir ne bramanizmo iš
rasti, tai bent jo įtakoje suformuoti. Tie likiminiai 
ratai yra labiausiai bramanizmui priimtina aukos te
ologijos interpretacija. Tačiau pati idėja aukoje įžvelg
ti tokį būties punktą, kuriame susitinka Dievas, ku
riantis pasaulį, ir žmogus, reikia manyti yra sena ir 
vertinga aukos teologija.

Upanišadininkų konfliktas su aukos teologija yra 
daugelio pastebėtas. Kai kuriose upanišadose jis pa
siekia net labai aštrių formų. Taip Chhandogya upa- 
nišadoje aukojančių kunigų procesija yra prilyginta 
procesijai šunų, kurie eina įsikandę vienas kito uodegą.

šia proga mums kyla sugretinimas su aukos 
problema žyduose ir krikščionybėje.. Seno Testamento 
religija yra saikingai nusiteikusi aukojimui, bet jį tu
ri. Moderni žydija aukojimo institucijos neturi ir jų 
rašytojai aukojimo nepasigenda. Krikščionybėje au
kos institucija yra stipriai -išvystyta ant Kristaus pa
siaukojimo pagrindo.

(Bus daugiau)

geodezija žemės paviršiaus pla
nams, žemėlapiams daryti, ar
ba kurios nors šalies ar vietovės 
paviršius). Vienas iš jų andai 
pasakė: “Kristus didžiausias 
pasaulio nusikaltėlis, nes kliudo 
žmogui vykdyti natūralinį įsta
tymą”. Gyvuliniu požvilgiu jo 
buvo tiesa; viduriniu požvilgiu 
tai jau nebebūtų tiesa; aukštes
niu požvilgiu tai tik priešinga 
tam, kas yra tiesa.

Krikščioniškoji dogma pri
klauso prie iškilniųjų dalykų 
srities: žiūrėti į ją miesčioniš
ka ar šaltai filosofiška akimi, 
tai visai jos nematyti ar klaidin
gai matyti. Štai kodėl, kur vie
nas garbina, kitas neigia, o ki
tas juokauja. Suprantamas da
lykas, nekalbu apie fariziejizmą 
nei apie rutiną, kurie yra blo
gesni už ironiją ir neigimą.

Prancūzų mąstytojo J. Ser- 
re’aso pasakymu, maždaug 
kiekvienoje tikrovėje, kiekvie
name klausime galima pastebėti 
tą patį, ką ir masonerijoje ar 
Dantės pragare, būtent, iš eilės 
einančių koncentrinių ratų ar 
laipsnių.

Pasakojama, kad vienas mirš
tąs šykštuolis paėmė į rankas 
sidabrinį kryžių, kurį jam pada
vė kunigas, pasvėrė valandėlę 
ir tarė: “Man rodosi, kad jis 
sveria dešimt uncijų”. Jam 
Kristus ir krikščionybė turėjo 
tik tokios vertės. O kiek yra 
žmonių, gerų žmonių, kuriems 
katalikų Bažnyčia su savo pa
slaptimis ir dogmomis, savo 
apeigomis ir sakramentais, sa
vo dvidešimtimi šimtmečių is
torijos, savo kankiniais ir mer
gelėmis, nuodėme, atpirkimu, 
pragaru, dangumi ir išskėsto
mis kryžiaus rankomis yra tik 
pinigų klausimas. Iš apačios, že
mumos žiūrint, religija jiems 
neegzistuojanti i

Vienas Balzaco didvyris, ele
gantiškas ištvirkėlis, atsakė vie
nai iš jo suvedžiotų mergaičių, 
motinai paklausus, ką jis keti
na daryti: “Bet, gerbiamoji, juk 
aš nesu chirurgas, nei akuše
rė”. Iš apačios, žemumos žiū
rint, dorovė jam neturi jokios 
prasmės.

Kai kam nepatinka religija, 
bet su religija, ypač apreikštąja, 
tenka susidurti ir moderniškam 
žmogui. Krikščionybė atsirado, 
kai visu aštrumu iškilo galuti
nės gyvenimo prasmės klausi
amai. Ne astronomija, ne fizika, 
ne gamtos mokslai, o tik religi
ja galinti atsakyti į galutinės

(Nukelta į 5 pusi.)
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Laiškas iš Australijos

PIRMIEJI ŽINGSNIAI AUSTRALIJOJ

Kun. Albinas Snureis MTC, 
bnvnc Drniipn administratorius, 
ląrikrWn nradžinto išvvko i Aus
tralui, ir iau nasiekė ta žemvną. 
Raiteliui aplankė Tanoniia, Hong 
Kongą. Philininus. Pa«iekęs Sid- 
ney miestą kun. Spurgis parašė 
įdomu laišką:

J Sydney atskrid'au laokričio 
23 d. rytą. Mane sutiko kun. P. 
Butkaus atsiusta delegaciia, ku
ri pakvietė susipažinti su Sydney 
lietuviais. Kadangi tą dieną bu
vo Lietuvos kariuomenės minėji- 
mūs, paprašė mane atlaikyti pa
maldas. Po ilgesnės kelionės vie
tinių lietuvių nuoširdumas buvo 
ypatingai malonus. Po pamaldų 
nuvykome į kapines. Čia 
bendruose kapuose lietuviai yra 
gavę žemės sklypą, kuriame lai
dojami tik lietuviai. Jau pastaty
ta daug ir gražių paminklų, ku
rie byloja apie katalikišką lietu
vių tautą. Po to nuvykome į man 
suruoštas sutiktuves, kur jaukia 
nuotaika praleidome keletą va
landų. Jaučiausi tarsi Chicagoje- 
lietuviui gera būti lietuvių tarpe.

Sydneye mane globojo mie
las kunigas P. Martuzas, austra
lų Christian Brothers vienuolyno 
kapelionas, kuris dirba kartu su 
kun- Butkum lietuvių tarpe.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Baltimore, Md.

Petras Karevičius

SUGRĮŽO Iš VIETNAMO
Šiuo metu laimingiausia šei

ma Baltimorėje yra Karevičių 
šeima. Jie sulaukė sūnaus Pet
ro sugrįžusio iš Vietnamo. Pet
ras grįžo sveikas ir laimingas, 
išbuvęs Vietname ilgiau kaip 
metus. Jis ne tik kovojo džiung 
lėse, bet buvo ir apsupime.

Kad neužmirštų lietuvių kal
bos, klausydavosi lietuviškų 
plokštelių. Petro grįžimo iš Viet 
namo proga tėvai suruošė pui
kias vaišes.

Petras mano paatostogauti ir 
pamatyti daugiau laisvojo pa
saulio. Kitas sūnus Vytautas 
baigė kolegijoj matematiką su 
pagyrimais ir dirba AAJ corp.

PAMINĖTAS
A. A. AL. STULGINSKIS
LB iniciatyva Šv. Alfonso 

bažnyčioje buvo užprašytos šv. 
" mirusį Lietuvos pre

Į Londono zoologijos sodą iš Kenijos buvo atvežti juodieji raganosiai

KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA

j Kim Martuzas turi nuosava au- 
! tnmobili. Tis mane navežioio po 
i <?vdnov ir io apylinkes.

Svdnev vra nuostabiai gražio
je vamtos situaeiioie —inra, vie
tomis krantai aukštu uolų, o ki
tur platūs pliažai. Miestas ant 
kalnų ir tarp klonių — labai į- 
vairus. Nors miestas turi pustre
čio milijono gvventoiu, niekur 
nemačiau lūšnelės. Visur žalu
mynai. gėlės. Daug saulės, bet 
nekaršta, o naktį atvėsta, kad 
reikia net gerai užsikloti. Sutikau 
čia pažįstamu iš Vokietijos, iš 
Weideno stovyklos, kurioje bu
vau kapelionu. Jie manim džiau
gėsi ir vaišino, tarsi būčiau savo 
šeimos tarpe Chicagoje. Tikrai 
nuostabi tautybės galia, kuri žmo 
nes taip tampriai suriša, kad ir 
svetur iie pasijunta lvg giminės. 
Telefoninis susisiekimas Austra

lijoje. kaip ir Amerikoje — pasu
ki numerius ir gauni kitą miestą. 
Paskambinau kun. A. Kazlaus
kui, MIC, kad jau esu Australijo
je ir kad jis mane pasitiktų Ade
laidėje.

Bendrai, kelionė neprailgo ir 
neišvargino, nes susisiekimo prie
monės labai puikios, viešbučiai 
geri, patogūs ir švarūs. Viso lėk
tuvuose išsėdėjau 30 valandų.

zidentą AI. Stulginskį. Tą pa
čią dieną per Lietuvių radijo 
valandą buvo perduota jo bio
grafija, kurią paruošė ir perskai 
tė Cezaris Surdokas.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Artėja Naujieji Metai. Kaip 
ir kiekvienais metais, LB kartu 
su Lietuvių svetainės valdyba, 
ruošia Naujųių Metų sutikimą 
Lietuvių didžiojoje salėje. Sta
lus užsisakykite iš anksto.

šaknis

PIRMAS “DAINOS” VYRŲ 
CHORO KONCERTAS

Baltimorės Lietuvių vyrų cho 
ras “Daina”, lapkričio 29 dieną, 
Lietuvių auditorijoje, su dideliu 
pasisekimu išpildė programą sa
vo pirmojo koncerto. Gausi pub 
lika aplodismentais reiškė sa
vo pasigerėjimą naujojo choro 
dainavimu, reikalaudama pakar 
tojimų.

Naujam chorui vadovauja po
nia Lilian Baker. Choro pir
mininkas kun. Antanas Drangi
nis. Po įspūdingo koncerto sekė 
šokiai. M. Matelienė

Gardner, Mass.

K LIETUVIŲ GYVENIMO
— Mirė Emilija Dapkantukė 

Ahola, 55 m. Paliko vyrą ir du 
vaiku; Juozas Kruglevičius-Kru 
ger mirė sulaukęs 51 m. Paliko 
didelę šeimą.

— Lietuviu bendrovės nariai 
susibūrė į kėgliavimo ratelį. 
Kas sekmadienį žaidžia 32 asme 
nys. Žaidžia jau penktas sezo
nas.

Btivo labai fdfomu skristi iš Tokio 
į Hong Kongą, nes buvo gied
ras oras. Matėme ir Okinavos sa
lą, apie kurią pranešė lėktuvo pi
lotas. Visi puolėsi prie langų, y- 
pač japonai, mat, jų min. pirmi
ninkas jau buvo pasiruošęs vyk
ti į Washington pasitarimams 
dėl tos salos.

Turiu labai daug įspūdžių iš 
kelionės, bet juos sunku aprašy
ti.

MISCELLANEOUS

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Pke.

2846 W. 69th St — Tel. 776-1486 
Namą tel. — PR 6-1068

Namų Apšildymas

Su<

HEATING SERVICE
ėdu naujus pečiu, Ir vandens 
dytuvua. ISvalau Ir sutvarkau 

alyvos Ir duju (gas) pečius. 
Alyvos pėdus perdirbu dėl du
ju. Dirbu Chicagoje Ir prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027)4 8. Auna Avė., Lyons,
minols. Teist. 447-8800.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2640 W. 6Srd St, Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Badenas K. Šimulis

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

4501 W. 6» . St. Tel. WA 5-2731
2608 W. 60 St. 
8383 S. Halsted

Tel. WA 5-278) 
Tel. 254-3326

Didelis {vairiu prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 West 68rd Street

Užsieninių Ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

TeL GR 6-3184 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls

snimiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiio

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

3208% Weet »5th Street 
Chlcago, Hllnois

Tel. GA 4-8654 Ir GR 6-433*
laimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiuiiihiiiiiiiiuiiiuiiuiuiuiiiiiiuiuinttk

M O V I N G
ŠERfiNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67 th Place — VVA 5-8063

DAŽYMAS
PIGIAI DA2AU KAMBARIUS. 
VALAU KJLTMUS IR BALDUS. 
J BUDIS — TeL CL 4-1050

K

M O V I N G
Apdraostae perkraostymas 

Įvairių atstumą

A. VILIMAS
828 VVEST 84th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visu rūSlų namo apšildymo 
pečius Ir alr-oonditlonlng — 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens Šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 8. tVestern. Chlcago 0. III.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATED e M E S I O !

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobilių.

Patogios išsimo
kė jimo sų lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė.. PR 8-2283

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta priei 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome U lauko. Taisome mūra "tiKjk- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

REAL ESTATE

Parduodamas naujas 8 butų na
mas Marąuette parke. $13,800 pa
jamų. Priims mažą mainą.

HE 4-2828

Salė - Taverna 

Restoranas
Fantastiškai žema kaina. Nepapras

tai žemais nuošimčiais morglčius. 
Greit praturtėsit gražioje vietoje. Sa
vininkas, išėjęs pensijon ir pavargęs, 
nori parduoti už labai mažą kainą 
kaip tik Kalėdom. Kreipkitės į Mi- 
racle Man. Skąmbinkit dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

STA SY S SULA
INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 93550

Narnu tel. (213) 470-3615, West L.A 
Pirkite žeme Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininkų, akrais ne sklypais!

Mūrais. 18 metų. 2 gražūs butai po 
4Į/2 kamb. Marąuette Parke. Ka
binetų virtuvės. Keramikos plytelių 
vonios. Sausas, įrengtas rūsys. Mū
ro garažas. Nebrangus. 778-6916.

44-ta ir California
Retai randamas 2-jų aukštų mūr 

namas su dviem modernizuotais 4 
kamb. butais. 2 kamb. butas rūsy. 
Naujas stogas.. Visos naujos lubos. 
Sump pump ir naujas "plumbing”. 2 
maš. garažas. Labai geroj vietoj. 
Aukštos nuomos. Už miesto gyvenan
tis savininkas nori skubiai parduoti 
už žemą kainą. Būsite laimingi. Kreip 
kitės į Miracle Man. Skauibinkie da
bar.

M I C H A ELS 

Tel. 254-8500

EAL ESTATE
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

įiember* IILf
A L E X ŠATAS*— REALTOR

Main offiee 5727 W. Cennah Rd., Cicero, HL Tet OL 6-2288 
Turime šimtus namų Clceroje, Bertvyne, Riveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų (staigų 
ir išsirinkti iš katalogo.
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

6227 Su. Itidgenay Avė. Large 7 )4 
room Georgiam. 1 % baths. Tip top 
Cond. Gas heat. Low taxes. New 
carpenting, drapes, shutters. Plnished 
base. 8 appliances. Central alr cond. 
Many extras priced to soll.

Tel. CO 7-3267 or CO 7-2672
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Bevelk naujas 4 modernių butų
mūras — 8 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 Ir Kedzie. 875,000.

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

Šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 Ir Rockvrell. 
118.500.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tai 
Notary Public

2787 W. 43rd St — OL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIŪIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288

Niekur geriau
Pulkus 2-jų aukštų niūras — 6 ir

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

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

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvė ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas įrengtas beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 ir Rockwell. 
$21,800.

2 butų beveik naujas mūras. At
skirt gazu šildymai. Garažas. Blokas 
nuo parko. $40,500.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 
i mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,500.

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

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

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

Marųuette Pke. Mūr. S butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
348,000.

Marųuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

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

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

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

6 kamb. švarus mūr. bungalovv 
Marųuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,600.

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalovv. prie 72 ir California 
$24,700.

1)4 aukšto švarus med. prie 66 Ir 
Western. 6 Ir 4 kamb. butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metu mūr. rezidencija 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,600.

11 batu, 10 metu. 2-Ju aukštų m*.r 
namas prie 71 Ir California. $152,000.

*1 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood 2 > 0.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St. — Tel. 925-6015

Remkite “Draugę”.
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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:

POPIE2IU ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos..,
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50

k.v. 4.00

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

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

lllllllllllllllll|IIIIIIIIIHhlllllllUIIIMIIIHiliiimiiiiiiiiilliilllilllllllllllllllll|||||||||||||||i

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.

By Owner — Peterson Park
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agenev. 2025 W. 63 PR 8-6032 

t Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

V
11< REZIDENCINIAI, =

KOMERCINIAI,H s MEDICINOS IR EB z: KITOKĮ PASTATAI E

MOT Weet Slzeet 
TbL HE 4-7482

RADIO PROGRAMA

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

PROGOS — OPPORTUNITIES

VVANTED AT ONCE

I N V E S T O R S 
. MANAGERS

BEST OF LOOATIONSs

LUBBOCK, TEXAS, HOUSTON, TEXAS, FT. WORTH, TEXAS, 
COLUMBIA, MISSOURI, AND MANY OTHERS.
FOR PROVEN, SUCCESFUL, RETAIL OUTLET

YOU — Mušt have sound business background and 
'make $5,500 cash investment.

WE — Guarantee pjroven produets.
WE — Pay all rents and Utilities.
WE — Furnish 10 year lease and all eąuipment.
WE — Pay vveekly salary of $175 plūs % of profit.
WE — Train you.
WE — Work with you to contlnually improve.

— POTENTIAL UNLIMITED —
MALĖ OR FEMALE MAY QUALIFY 

If you vvant to be financially independent and run a business

Write : LEE, HELSTROM 
P. 0. Box 10666 

Houston, Texas 77018

D fi M E S I O I

iiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiniihiiiiiiiiiiiiiiiiiimniMiiiMihiiimiiiiiiiiiiiiiiim
Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie

čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba.

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

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

V. 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 kainos *'iri pridėti 5% mokesčių.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 3 kamb. butas, patiems 
apšildyt gazu. $65.00 mėn. Kreiptis 
5958 S. Maplevvood Avė.

tel. 476-S8«4

D fi M E S 1 O I

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

HELP VVANTED MOTERYS

EXPER. GENERAL OFFICE
Steno Helpful 

Apply
JOHN HANCOCK INSUR. CO. 

3207 Milvvaukee Avė.
Mr. J. Helm _ FE 6-5302



Iš Liet. mokslo ir kūrybos simpoziumo Chicagoje. Iš k.dr. Arvyda® Kliorė, dr. I. Čepėnaitė - Užgirienė, 
dr. A. Avižienis ir inž. Br. Nainys. Nuotr. Ant. Gulbinsko

CHICĄGOJ IR APYLINKĖSE
PADĖS PRADĖTI 

REIKŠMINGI DARB£
Šių metų gruodžio mėn. 9 d. 

Lietuvių Foto Archyvo lėšų tel
kimo komitete pirmininko Jono 
Evans įbute įvyko to komiteto 
posėdis, kurio metu buvo ban
dyta apžvelgti ir vienerių metų 
to (komiteto veikla.

Kaip žinia, šis komitetas tel
kia lėšas Lietuvių Foto Archy
vui, kuris yra užsimojęs atlikti 
labai reikšmingą kultūrinį dar
bą — filmuose įamžinti mūsų 
ta/utai ir lietuvybei nusipelnu- 
sius žmones, didesniuosius kultu 
rinio gyvenimo įvyCtius ir pan. 
Tam buvo reikalingos filmavi
mo priemonės, kainuojančios 
daugiau kaip 10.000 dol. šiam 
darbui, kaip jau žinome, vado
vauja mūsų žymus menininkas 
— fotografas, LFA vedėjas 
kun. Algimantas Kezys SJ. Fil
mavimo darbai taip pat yra pa-

Visuomenininkė Stasė Sėmėnienė 
(dešinėj) daug pastangų ir darbo įdė
jo, organizuodama Liet. Foto Archy
vo lėšų telkimo komitetą ir dabar ja
me tebedirba. Kairėje — akt. Eglė 
Vilutienė, darbšti Lėšų telkimo komi
teto narė. Nuotr. V. Noreikos,

kokie jie bus, netolimoje ateity
je sužinosime.

Šio gražaus darbo pradžia, 
tikrai graži. Iniciatyva sveikin
tina ir visų remtina. Šiam 
darbščiam komitetui ir nenuils
tančiam Amerikos lietuviui J.
Evans _  komiteto pirmininkui
linkėtina, kad darbą sėkmingai
baigtų. Jurgis Janušaitis

Į
SUVALKIEČIŲ SUSIRINKIME

PAGERBTA A. A. ADELA 
BURBA

Ląpkr. 26 d. HoJlywood sve
tainėje įvyko Liet. suvalkiečių 
draugijos narių susirinkimas 
vicepirm., Julijos Sačauskas ve
damas. Atidarydama susirinki
mą ji pranešė, kad draugijos 
pirmininkė Adela Burba mirė ir 
yra palaidota — Šv. Kazimiero 
'kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo 
dauguma draugijos narių. Prisi 
minta ir veikėja — narė Vera 
Pocius. Abidvi buvo pagerbtos 
susikaupimu. Draugija joms 
abiems laidotuvių metu pasiun
tė gyvų gėlių vainikus ir atliko 
kitus patarnavimus.

Valdybos vardu pranešimus 
susirinkime padarė Antanas 
Gintneris ir Ona švirmlckas. 
Čia vėl sustota prie mirusios pir 
mininkės darbų. Suvalkiečių 
draugijai ji pirmininkavo išti
sus 14 metų. Aktyviai dirbo j- 
vairiose komisijose ir visur ten, 
kur reikėjo. Pranešėjai ragino 
visus narius tęsti jos pradėtus 
darbus.

Nutarimų raštininkė Eug. 
Strungys perskaitė pereito su
sirinkimo nutarimus, kurie bu-
.vo priimti. Metinio parengimo 
ruošimo komisija (Marė Nebe
neša, (Kazimiera Stukienė ir Jo 
nas Jonikas) pranešė ruoštas 
vakaras gražiai pavyko.

ISekantis draugijos narių susi 
rinkimas įvyks gruodžio 18 d. 
8 vai. vak. Bus valdybos narių 
rinkamai ir aptarti svarbūs drau 
gijos reikalai.

Koresp. Ona švirmlckas

KETURIŲ ŠIMTŲ BALSŲ 
CHORAS

Pietvakarių Dailiojo Meno 
Tarybos ruošiamajame Kalėdi
niame koncerte eolo dainuos 
mūsų žymioji operos solistė Da
na IStanfcaitytė.

Muzikinį akompanimentą at
liks styginis kvartetas ir girdė
site keturių (šimtų balsų chorą, 
susidedantį iš Marijos, šv. Ri
tos, Lourdes ir Lindblom aukš
tesniųjų mdkyklų chorų, Robert 
Ekstrom Chorale ir Catholic 
Chorai iSbciety, vadovaujamą 
Chicagos Chorai Society dlri-

stūmėti pirmyn ir jau turima 
keilių asmenų fragmentai.

Posėdyje pirmūiinikiais J. 
Evans padėkojo visiems komi
teto nariams už atliktą darbą. 
Metų laikotarpyje buvo telkia
mos lėšos pagal aukų lapus at
skirų komiteto narių, buvo 
Union Pier suruoštas vakaras 
ir šarkos ręst. vakarienė, rude
nį Chicagoje dovanų paskirsty
mo proga humoro ir muzikos 
vakaras. Visi parengimai praė
jo su pasisėkimu, o paskutinis 
humoro ir muzikos vakaras bu
vo išskirtinai kultūringas.

Komitetas per savo veiklos 
įmetus sutelkė apie 8000 dol., iš 
kurių buvo galima įsigyti būti
niausius filmavimo aparatus. 
Dar reikės apie 3000 dol. liku
siems aparatams įsigyti, ir tada 
darbą bus galima dirbti be jo
kių trukdymų ar nebereikės 
nuomoti iš kitur reikalingų apa 
ratų.

Komiteto sudarymo mintį iš
kėlė ir daug pastangų jį suorga 
nizuoti padėjo visuomenininkė 
Stasė Semėnienė, (kuri aktyviai 
reiškiasi komiteto veikloje. Tik
rai nuoširdaus ir daug darbo į- 
dėjo komiteto narės: B. Brie
dienė, E. Vilutienė, N. Vengrie
nė, A. Rūgytė, M. Remienė, B. 
Perry, Jane Grabauskienė, D. 
Kurauskienė, A. Dzirvonas, o 
visų rūpesčių naštą nešė lėšų 
telkimo komiteto pirmininkas 
J. Evans ir LFA vedėjas kun. 
A. Kezys SJ.

Tai buvo gerai organizuota 
ir planingai dirbta ir tai užtik-

NAUJI SŪKURIAI 
VIRŠŪNĖJE 

(Atkelta iš 3 pusi.)
glaudžiau bendrijai sutarti ir 
siūlė ateinantį pavasarį pradėti 
pasitarimus su Anglija dėl jos 
įsileidimo į bendriją.

Sunkmetis pršsš akis
Vokiečių kancleris atmetė 

prancūzų prezidento kai kuriuos 
siūlymus — užsienio reikalų mi- 
nisteriams pavesti dirvą paruoš
ti naujiems kraštams bendrijon 
įsijungti ir vertė prancūzų pre
zidentą daryti nuolaidas.

Pompidou, matyt, jau iš anks 
to buvo susitaręs su Belgijos 
ministerių pirmininku Eyskens 
ir bendrijos komisijos pirminin
ku Rey Prancūzijos samprotavi 
mams paremti. Italai, olandai 
rėmė vokiečių kanclerį, kuris 
pareiškė, kad jis negalįs grįžti 
į kraštą, kol nebus sutarta dėl 
naujų narių įsileidimo į bendri
ją

Po dvikovos sutarta derybas 
su Angliia pradėti ateinančio 
birželio 30 d.

Žemės ūkio klausimai vargu 
bus išspręsti iki š. m. pabaigos. 
Patys aštriausi, nesutarimus 
kelią klausimai greičiausiai bus 
sprendžiami ateinanti sausio 
mėn. Pompidou juokais tarti 
žodžiai gali pasitvirtinti: Pran
cūzijos laikrodis gali sustoti 
gruodžio 31 d.

Pirmūnu nesutarimu spragos 
buvo užkaišiotos praneš’mo dai
liais žodžiais, kuriu tikslas ne
parodyti šio meto atšiaurios tik
rovės.

Lietuvių Foto Archyvo lėšų telki
mo komiteto pirmininkas Jonas Evans, 
visada ir visur besisielojus lietuvių gy
venimo rūpesčiais, ryžtasi sėkmingai 
tęsti komiteto veiklą iki darbas bus 
galutinai baigtas. Nuotr. V. Noreikos

rimo pradinį sėkmingą lėšų tel
kimą.

Bet darbas dar nebaigtas. 
Taktai komitetas įgalino pradėti 
dūlinti filmavimo darbus ir pa
lengvino kun. A. Keziui kasdien 
iškylančius rūpesčius. Lėšų rei
kės daugiau ir tam jau planuo
jama ateičiai nauji užmojai. O

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

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS

AREA CODE (312) 247-2425

Dirbtinis šilkas ir vilnos Į Rimties valandėlei

Vokiečių pirmieji šilką pradė
jo gaminti iš dilgėlių. Šiais laikais 
daugelis šilką gamina iš 
medžio. Dirbtino šilko pramonė 
yra labai išsiplėtusi ir daro mil
žinišką pažangą.

Prieš antrąjį pasaulinį karą i- 
talai surado būdą, kaip iš kazei- 
no pagamint vilnas. Kazeino y- 
ra piene. Tai dirbtinų vilnų ga
mybai ir vartojama, kaip žaliava- 
seperuotas nugriebtas pienas.

Dirbtinos vilnos yra visai pa
našios į avių vilnas. Bet jos žy
miai pigesnės už tikrąsias vilnas.

Tą paslaptį, (patentą) kad iš 
pieno kazeino padaroma vilna tu 
ri viena iš didžiausių pasauly dirb 
tino šilko prekybos firma, kuri 
vadinasi ‘“Snia Viscosa” Italijo
je. Netikroji vilna prekyboje va
dinama “Lanital”.

Tas išradimas turi ir savo isto
riją. Kad pasisekė pagaminti 
medžiagą į vilnas panašią - to 
dar neužteko: reikėjo ją suverp
ti. O suverpimas sunkiai ėjosi. 
Pirmas verpimo bandymus darė 
vokiečių mokslininkas Todten- 
hauptas, bet jam nepasisekė baig
ti. Tik dar patobulinus tą dirbti
ną vilną, italų chemikui Feretti 
pavyko suverpti ir gauti visai 
švelnų, blizgantį ploną vilnos 
ploštelį. Tie bandymai buvo pra
dėti 1924 metais, tačiau viešai 
apie tai buvo paskelbta tik 1937 
m. J. Mškns.

MAŽA VALSTYBĖ
Monako valstybėlė turėjo 

21.783 gyventojus 1962 m.
Pačios valstybėlės dydis— 

368,9 akrai.

gonto Dr. Robert Ekstrom.
Dalį programos atliks Mari

jos aukštesniosios mokyklos 
lietuvaičių ansamblis, vadovau
jamas seselės Bemardos.

Šis jungtinio dhono Kalėdinis 
koncertas įvyks šeštadienį, 
gruodžio mėn. 20 d., 8 vai. vak., 
Lourdes gimnazijos au,ditorijo- 
jų, 4034 W. 56th St. (įprie Pu
laski ir 56-tos gatvės).

Bilietai gaunami: Maria High 
School, arba prie įėjimo, ir pas 

! G. Bičiūnaitę 3236 S. Halsted 
St. 326-2724.

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti ir pasiklausyti Dainos 
Stankaitytės ir Jungtinio Kalė
dinio choro. G.

(Atkelta iš 3 psl.)

gyvenimo prasmės klausimus. 
Todėl religijos pasitamavimas 
žmonijai, anglų istoriko Arnol
do j. Toynbee nuomone, nutve
riąs visus kitus istorijos veiks
nius, paimtus kartu. Vienas iš 
būdingiausių jos bruožų yra ne
priklausomybė nuo bet ko, kas 
nėra Dievas, taigi ir nuo valsty
bės. Pagoniškai dievinamas tau
tinis, klasinis ar rasinis kolek
tyvas persekioja tikrąją religi
ją, nes Dievas tegali būti vie
nas. Štai kodėl istoriko A. 
Toynbee manymu, ir romėnų 
imperializmas, dievinęs impera
torių, ir modernusis fašizmas, 
nacizmas ar komunizmas, į a'bso 
liūto sostą pasodinęs tautinį, ra
sinį ar klasinį kolektyvą, yra 
pagoniškos religijos pakaitalas, 
skelbiąs žūtbūtinę kovą nepri
klausomai tikrojo Dievo religi
jai.

Ne vienas šių kolektyvinių 
stabų mūsų amžiuje sugriuvo. 
Šiandien visi matome, kad ir 
paskutinysis komunizmo stabas 
netenka pasitikėjimo, svyruoja 
ir skyla, palikdamas mases kaip 
laivą be uosto. Krikščionybė iš 
naujo iškils visu savo prasmin
gumu, jei mes įsigilinsime j jos 
turinį, pažinsime Kristų, kuris 
yra mūsų tarpe (plg. IH Ad
vento sekmadienio Evangeliją, 
Jon. 1, 19-28) ir gyvensime Jė
zaus Kristaus mokslu. Per kiek
vienas Mišias skaitoma Evan- 
geliia. Kartais ji aiškinama. Bet 
niekas taip greit nepamiršta
mas, kaip Evangelija. Dėl to, 
galima sakyti, ir kyla įvairios 
religinės ir socialinės krizės.

K. Br.

SINODO STUDUŲ KOMISIJŲ 
DARBAI

Nors Pasaulio vyskupų nepa
prastasis Sinodas Romoje bai
gė savo darbus, tačiau sinodo 
metu sudalytos įvairios studijų 
komisijos toliau tęsia savo dar
bus. Tose komisijose dirba ir iš 
Lietuvos bei Latvijos atvykę 
vyskupai Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijų apaštalinis adminis
tratorius vyskupas Juozapas 
Matulaitis * Labukas ir Rygos 
bei Liepojos vyskupijų apašta
linis administratorius vyskupas 
Julijonais Vaivods.

A|A
JAMES P. PHILLIPS

Mirė gruod. 11d., 1969 1 vai. popiet.

Gimė North Adams, Mass.
— ”

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona FrancėS (Kruszaš), duk
tė Robertą Blash, žentas Robert, broliai Mykolas, brolienė Ra- 
salee su dukra, ir Antanas, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo dr-jai.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 

Lituanica.

Laidotuvės jvyks pirmad., gruod. 15 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas, broliai ir kiti giminės.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
AUGUSTINAS LIGMALIS

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1967 m. gruodžio 13 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes io niekados negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą gedulingos pamaldos jvyks sekmad., gruodžio 14 d. 11 
vai. ryto Ziono Evangelikų Liuteronų bažnyčioje, 22-ra ir Bell Avė.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažjstamus dalyvauti pa
maldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Augustino Ligmalio 
sielą.

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentas ir anūkė.

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gruodžio mėn. 13 d.

Skautui Filisteriui

A. f A. VALENTINUI BAUŽAI 
staiga mirus, jo tėvus, žmoną YOLANDĄ, dukras 
AUDR/į, NIKOLĘ, LlJAN/į, brolį VYTAUTJJ, seserį NI- 
JOLĘir kitus gimines užjaučia ir kartu liūdi

Filisteru Sąjungos Detroito Skyrius

Buv. L. B. apylinkės valdybos nariui

A. -Į- A.
VALENTINUI BAUŽAI mirus, 

jo žmoną YOLflND/J, šeimą ir visus gimines užjaučia 
ir kartu liūdi

LB Detroito Apylinkės Valdyba

A. -Į- A.
VALENTINUI BAUŽAI staigiai mirus,
nuoširdžiai už jaučiam žmoną YOLAND/į su dukrelė
mis, tėvus, seserį NIJOLĘ, brolį VYTAUTĄ ir jų 
šeimas.

Dalia ir Antanas Rackai

A. f A.
ERIKUI TORNAU mirus, 

mieliems draugams LAIMUTEI ir ALEKSANDRUI 

TORNAU gilią užuojautą reiškia

Bronė ir Jonas Kova

Laidotuvių direktoriui

A. f A. VALENTINUI BAUŽAI _ 
staiga mirus, jo brolį jūrų šaulį VYTAUTĄ BAUŽĄ, 
žmoną Y01ANDĄ su dukromis, tėvus, seserį ir kitus 
gimines užjaučia ir kartu liūdi

Detroito Jūrų šaulių “švyturio” 
Kuopos Valdyba

A. f A. VALENTINUI BAUŽAI 
staigiai pasitraukus iš mūsų tarpo, Detroito sporti
ninkės ir sportininkai reiškia gilią užuojautą žmo
nai YOLANDAI ir dukrelėms, tėvams, seseriai NIJO
LEI, broliui VYTAUTUI ir jų šeimoms.

Detroito Sporto Klubas “Kovas”

A. + A.
ANTANUI KAUNUI

Lietuvoje mirus, jo seseris PETRONĖLĘ DOVIDAI- 
TIENĘ ir BRONĘ MATAIT1ENĘ su šeimomis giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Albinas ir Sofija Slivinskai

A. + A.
BENEDIKTA KUKŠTA

BARKAUSKAITĖ
Gyveno Tovvn ot Lake apylinkėj.
Mirė gruod. 11 d., 196#, 12 vai. dieną, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo is Kaltinėnų parapijos.
Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, 2- dukterys: Jose- 

pliine, žentas Walter Sakalauskas, ir Sophie, žentas Ramon Juris, 
sūnus Frank A., 2 anūkės: Loretta, Zigmą u ir PhylUs Jaspcr, 2 
proanūkai*: Michaile ir Todd, ir kiti giminės, drangai ir pažįstami.

Velionė buvo amžina narė šv. Kazimiero Sės. rėmėjų dr-jos.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 3 vai. poįriet Budrikio koplyč., 

4605 S. Hermitage Avė.
Laidotuvės jvyks pirmad., gruod. 15 d. iš koplyčios 8:45 vaL 

ryto bus atlydėtas j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
t šv. Kazimiero kapines. .•<

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

Nuliūdę: VYRAS, DUKTERYS, SŪNUS, ŽENTAI, ANŪKES IR 
PROANŪKAI.

Laidotuvių direktoriai Daimid tr Gaidas. TeL VA T-1741.
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X Lituanistinių mokyklų dai
navimo ir tautinių šokių moky-
tojai prašoma padėti paruošti 
Moksleivių pavasario šventės

X Kun. Leonardas Vaišvila, 
buvęs vikaras Nekalto Prasidė- j skambinti 
jirno parapijoje Brighton Palike, 
paskirtas toms pačioihs parei
gomis Sv. Juozapo parapijoje,
ISO. Chicagoje.

X Algirdo Grigaičio meniškų 
foto dariau paroda šiuo metu 
vylksta filtandard Federal Sav- 
inig & Loan bendrovės pa
talpose, 4192 Archer Avė., H 
aukšte. Parodą galima lankyti 
ir, reikalui esant, darbus įsigy
ti banlko darbo metu. Ji tęsis 
ligi vasario 1 dienos. Įėjimas 
laisvas ir nemokamas. Visuome 
nė kviečiama dalyvauti.

x Liet. mokytojų s-gos narių 
susirinkimas su diskusijomis, pe
dagoginiais klausimais įvyksta

X Balfo 108 skyriaus narių 
susirmkimaa įvyksta gruodžio 
14 d. skyriaus iždininkės Regi
nos Simokaitienės bute —2534
W. 64 ISt. Kviečiamai visi nariai
ir norintieji naujai įstoti.

X Patikslinama, kad Draugo
dainų ir tautinių šokių reper- penktadienio, gruodžio 12 d., lai 
tuarus. Platesnis aplinkraštis doje, 5 psl. po viena nuotrauka 
per mokyklų direktorius ir ve- | iš Detroito dėl korektūros klai- 
dėjus išsiuntinėtas senokai. Dai buvo parašyta Matauskienė, 
navimo mokytojai prašomi; o turėjo būti _ y. Majauskie- 

V. Lapėnui FU po j^ta nuotrauka praleista
5-5349, o tautinių šokių moky
tojai N. Pupienei 471-0693. Del
simas labai kenkia bendram 
darbui.

X Graudis, I. Smieliauskie- 
nės vadovaujamas lietuvių tau
tinių šokių ratelis, šį savaitgalį 
išpildys programą Urtoanoje į- 
vairių tautų festivalyje. Gran
dis dažnai kviečiama išpildyti 
programas ne tik lietuviams, 
bet ir kitataučiams.

X Lietuvių muzikologijos ar
chyve paskutinėmis savaitėmis 
padėjo dirbti iš Sao Paulo besi
svečiuojanti visuomenininke Ona 
Masilionytė ir kita viešnia Grož 
vyda Giedraitytė. Skautas Ar,

šj sekmadienį, gruodžio 14 d. 2 Lapas baigia tvarkyti plokšte- 
vai. po p. Jaunimo centre. Visi les įr padės tvarkyti šimtus
nariai ir besidomintieji kviečia
mi dalyvauti.

X Politinis simpoziumas te
ma: “Kur mes šiandien stovi
me’’ įvyks rytoj, sekmadienį, 3 
v. p.p. Pakšto salėje, 3800 So. 
Califomia Avė. Simpoziume da
lyvauja: V. Meškauskas, L. Pra 
pudlenis, kun. J. Prunskis, dr. 
Z. Rekašius, V. Šimkus, prof. 
B. Vitkus ir taippat pakviesti 
Alto, Liet. Bendruomenės cen
tro valdybos ir “Naujienų” at
stovai. Įėjimas visiems laisvas, 
nemokamas. Moderatorius kun. 
dr. F. Guredkas. Rengia LFB 
Chicagos apyg. valdyba.

X Dr. V. Šimaitis, be sumi
nėtųjų, dar kalbės simpoziume.

X p. Marčiųkaitis, Detroit,

garsiajuosčių ir pianollų roliu- 
kų. Laisvalaikiais pagelbsti se
nas darbuotojas J. Navukėnas. 
Pageidaujama ir daugiau talki
ninkų, ypatingai buvusių J. Ber 
tūlio draugi;, kad padėtų sutvar 
kyti didžiulį palikimą.

x Dan Zdanis, nors jau vy
resnio amžiaus, bet gieda Šv. 
Jurgio par. chore, skaito “Drau 
gą”; prieš šventes 'buvo atvy
kęs pasveikinti eiles sau arti
mų marijonų ir mūsų redakcijos 
narių.

X Sofija Oželienė, nuošir
džiai sveikina savo draugus ir

Jolantos Kereiienės pavardė. 
Korespondentų atsiprašome.

x Politinis simpoziumas į- 
vyiksta rytoj 3 v. pp. B. Pakš
to salėje. Visi kviečiami, įėjimas 
laisvas ir nemokamas. Simpoziu 
me kalbės 9 lietuvių laikraščių 
ir bendrinių organizacijų atsto
vai. Moderatorius, kun. dr. F. 
Gureckas.

X Akademinio skautų sąjū
džio Chicagos skyriaus ruošda
ma žiemos stovykla įvyksta 
XII. 29 — I. 4 dienomis. Daly
vius registruoja Elena šiumai- 
tė, 3428 So. Emerald Avė., telf. 
Bl 7-1726. Paskutinis terminas 
gruodžio 19 d.

X Jorge Luis Borges eilėraš
tis, atspausdintas šios dienos 
kultūriniame priede, iš ispanų 
kallbos lietuvių kalbon yra iš
verstas Povilo Gaučio.

X Kun. Augustinas Sabas, 
Manitouwadge, Ont., raus parė
mė 5 doi. auka. Ačiū.

X L. Žuolis iš Chicagos už
sakė daugiau kalėdin'ų kortelių 
ir pridėjo 5 dol. auką. Dėkoja
me.

X Prof. Balys Vitkus, žino
mas mūsų visuomenės darbuo
jas kalėdinių sveikinimų vietoje 
paskyrė 25 dol. auką “Ateities” 
žurnalui ir 5 doi. “Draugui” 
paremti. Dėkojame.

Metropolitan operos solistė Lilija Šukytė, kuri ateinančių metų kovo 1 
d. koncertuos Orchestra Hali Chicagoje. Koncertu rūpinasi Lietuvių 
fondas

CHICAGOS ŽINIOS
TRANSLIUOS OPERĄ

Radijo stotis WGN gruodžio 
13 d., 1 vai. po piet transliuoja 
anksčiau Metropolitan operos 
scenoje įrekoiduotą Mozarto 
dviveiksmę operą Gosi fan tut- 
te.
MIESTAS NEMOKĖJO KAIP 

IŠGAUTI $500,000

Maisto ir vaistų administracijos 
Washingtone. Jis yra buvęs chi 
rurgu prie Mayo klinikų ir dir
bęs administracinį darbą gydy
tojų (AMA) sąjungoje. Parei
gas pradės eiti 1970 m. vasario 
1 dieną.
PRAMONĖS KOMPLEKSAS 
IŠDIGS RIVERVIEVV PARKE

IŠ Ak TI Ik TOLI
J. A VALSTYBĖSE

Chicagos parkų distriktas 
gražini išpildė federalinės val
džios lapelius ir gavo iš jos 
$500,000 išdžiūvusių medžių iš
kirtimui ir naujų sodinimui. Bet 
miesto viešųjų darbų departa
mento tarnautojai tris kartus 
nevykusiai išpildė (tuos pačius 
lapelius, bet nepavyko gauti 
$500,000 tiems patiems tiks
lams, nes terminas jau buvo už
sibaigęs. Parkų distriktas buvo 
pasiūlęs pageltos lapelių išpil
dymui, bet miesto tarnautojai 
pasigyrė, kad patys mokėsią tai 
padaryti.

Arvey korporacija, nupirkusi 
buvusį 70 akrų Riverview pasi
linksminimų parką šiaurės Chi
cagoje, žada ten už 30 mil. do
lerių steigti pramonės kom- 

' pleksą, kuriame bus darbo iki 
4,000 darbininkų. Miestui irgi 
bus naudinga, nes gaus apie 3 
mil. dolerių kasmet nuosavybės 
mokėsčiaią.
SPROGIMAS NUKĖLĖ STOGĄ

Sprogimas Culver chemikalų 
kompanijoje nukėlė pastato sto 
gą ir išnešė sienas. ISužeisti trys 
darbininkai nuvežti į Šv. Juozą 
po ligoninę Elgine.

NELEIDŽIAMA 1SNTEGROGĖ- 
MIS VAŽINĖTIS PARKUOSE

TRAUKINIŲ
PATARNAVIMAS

Chicagos parkų distriktas 
praneša, kad sportininkams ne
leidžiama naudotis sniegrogėmis 
parkų nuosavybėje, nes jos su
darančios žalos velėnai, . me- 

! džiams (bei krūmams ir pavojaus 
parkų lankytojams. Be to, par
kų pareigūnai primena sn'.egro- 
gių savininkams, kad jos laiko
mos automašinomis ir turi būti 
registruotos, atseit reikia joms 
išrūp'nti ir valstijos ir miesto 
registracijos lenteles bei ženk
lus.

Tarpvalstybinė pramonės ko
misija (ICC) davė leidimą Penn 
Central geležinkeliui sustabdyti 
dviejų keleivinių traukinių pa
tarnavimą.

muose, ISpringfield, Pą. Rima 
- Detroito Lietuvių kolou jų ™ metu Harvardo universlte- 

labai sukrėtė liūdm žinia, gau- te «<=kia magistro laipsnio, o 
to iš Porto Kto>, kad ten, tar, J® ^eduotous Adolfas Gatga-
nybiniais reikalais nuvykęs, šir las f,2lltoa “tatotų yra gavęs 
.. ..... . garsiame Camegie Institutedies pr.epuohu ištiktas, gruo- » dėgto f._

:džio 8 d. vakare mirė laidotuvių & ’ .
l ,. „ .. o - zuką New Yorko universitete., direktorius Vabemtmas Bauža, *
37 metų amžiaus. Velionis buvo
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Tinkamos Kalėdų 
Dovanos

★

“ATSIMINIMAI Iš BALFO 
VEIKLOS”

NAUJAS MAISTO IR VAISTŲ 
SKYRIAUS TVARKYTOJASVestuvės planuojamos ateinantį 

pavasarį.
AUSTRALIJOJ

— Karlis Zitars, latvių agro
nomas ir kultūrininkas, didelis 
lietuvių tautos bičiulis, mirė

Šioj knygoj yra 404 pusi., 
įskaitant apie 15 0 foto 
iš BALFo veiklos Amerikoj ir 
iš gyvenimo tremtinių visoj Eu
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.

, x VI. Pauža, Detroit, Mich., i aktyvus visoje eilėje organizaci 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Nau- žinomas visuomenės veikėjas,' jų ir neeilinis visų lietuviškų 
jųjų Metų švenčių proga. Kalė-; mūsų spaudos darbus parėmė 7 užsimojimų rėmėjas. Liko nu

liūdę tėvai, žmona, trys maža- 
rengiamą metės dukrelės, brolis, sesuo ir

Šiomis dienomis dr. Charles 
Edwards iš Winnetlkos paskir
tas komisionierium federalinėsdiinių kortelių siuntnėjimo vie- dbl. auka. Dėkui.

X Į Dainaviečių
į priegia-uuos staty- Mnnri,, 

bai paremti. (pr.)

Mich., prisiuntė 5 dol. auką. J* sf.tiria 10 dol. auką. Al- 
Dėkojame. ‘ vudo senelių prieglaudos staty

X Santaros - šviesos Federa
cija maloniai kviečia aitsilanky-
li į tradicinį 1970 Naujųjų me- Įdubas

Naujų Metų sutikimą teirautis kiti giminės. Atsisveikinimo Melbourne. Studijuodamas įstei

X Chicagos Anglijos lietuvių karais.
pas A. Smilgą YA 7-1286 va

(pr.)
. .... . , ateinantį sekmad.enį x Visus savo draugus svei-
tų sutikimą, gruod. 31 d., Mar- gruodžio mėn. 14 d. šaukia savo kinu au gy Kalėdom irNauials Lac House, 194 S. Marion St., narių visuotinį metinį susirin- Oais £et^^£u 
Oak Park, 111. (3 blakaa į šiaurę kirną, kuris įvyks Lietuvos Vy-1
nuo Madison ir l_į rytus nuo čių salėje chicagoje, 2 vai. po
Harlem Avė.) Pietūs su šampa 
nu, prabangioje, erdvioje salė
je grojant šauniam orkestrui, otieji" tlpti "įklnbo nariais.’ 
Nemokamas mašinų pastatymas 
prie salės. Pradžia 8 v. v. Sta
liukai 10—12 žmonių. Užsako
mi tel. 434-8836 ir 434-6325.

(pr.)

pietų. Kviečiami ir visi Didž. 
Britanijoje gyvenę lietuviai, no-

Kandidatuoti į valdomuosius 
organus ir balsuoti rinkimuose
galės visi tikrieji klutbo nariai,

nimo kortelių aukoju D. Kuni
gaikštienės Birutės dr-jai 
$15.00. Julija Monstaiv.čienė.
... ' (pr.)

X Leokadijos Braždenės 
maisto produktų krautuvės nau
jas adresas: 2617 W. 71 St. tel.

akademija įvyko gruodžio 12 d. gė Rygoje latvių studentų kor-
8 vai. vak. jo paties naujoje poraciją Betveroniją, kuri palai 
koplyčioje, 19144 Schoolcraft. kė glaudžius ryšius su VDU-to 
Palaidotas gruodžio 13 d., šeš- stud. korporacija “Romuva”, 
tadienį. Iš tos pat laidotuvių Jo laidotuvėse dalyvavo ir lietu- 
koplyčios 8:30 vai. ryto buvo viai.

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

užsimokėję nario mokestį, todėl 
visiems primename atsinešti na
rio knygutes. Naujiems nariams 
knygutės bus išduodamos vieto
je. Po susirinkimo ten pat bus 
bendros klubo narių vaišės. Tuo

PR 8-2030. Kūčių ir Kalėdų sta
lui paruošta penkių rūšių silkių, 
dar daugiau žuvų patiekalų ir 
lobstierių bed šrimpsų: penkių 
rūšių vinigretai, aguonų pienas, 
sližillcai, barščiai, grybų ausiu- 
kės; raguolis, medalininkai ir

išlydėtas į ŠV. Antano bažnyčią. 
Po gedulingų pamaldų nulydė
tas į Holy Sepulchre kapines.

(sln.)
— Rima Salytė Padėkos die

nos savaitgalyje susižiedavo su 
dr. Adolfų Gaigalu. Sužieduotu
vės įvyko jos tėvų prof. dr. An
tano Salio ir Sofijos Salių na-

— “Aušros” teatras MeP 
įbourne plečia savo veiklą ir ruo 
šiasi lietuvių meno dienoms 
Australijoje. Teatrui vadovavu
si V. Kružienė alš pareigų p an
trankė. Dabar vadovauja Edv. 
Šidlauskas.

Balfo vajus sėkmingai tęsiamas 
Chicagoj. Į falkininkų eiles įsijun
gė daug rinkėjų, čia matome tal
kininkę Liudą Gruzdienę, kuriai 
Cicero gyventojas Jonas Gužaitis 

I įteikė 52 dol. čekį.

“VYTAUTAS THE GREAT”
Istorinis, įdomus veikalas — 

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

reikalu daugiau informacijų pa- kt. Be jau žinomų mūsų įvairių 
skelbtos Anglikono 'biuletenyje.1 bortų dar turime 4 rūšių naujų 
Skaitl.ngai dalyvauti Ikviečia tortų, įvairių mėsos ruliadų ir 
Chicagos Anglijos Lietuvių klu- visa, kas tik reikalinga Kūčių
bo valdyba.

X Albinas Kurkulis,
(pr.)

X Susirinkimas. Pranešimas.
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos priešmetinis susirin
kimas specialiai atkeltas vieną Į
savaitę anksčiau. Susirinkimas , A ... . .
įvyks ketvirtadienį gruodžio metų asmemško patyrimo
d., 8 v. v. Hollywood salėj. 2417' altajomus g jums sąž.nmga. 
W 43 St. Visi nariai-ės kviečia-

akcijų
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine., 
Tel. FI 6-1234. Albinas turi

DIDŽ. BRITANIJOJ
— “Nidos” knygų klubo (lei

dyklos) ir “Europos Lietuvio” 
savaitraščio išleistas kasdieninis 

kalendorius,
X James Phillips, laidotuvių 

direktoriaus Antano Phillips, — nupiešiamas 
brolis ištiktas širdies smūgio 370 lapelių apimties, skir- 
mirė gruodžio 11 d. Šv. Kryktas 1970 metams, jau išspaus- 
žiaus ligoninėje. Paliko žmoną fintas ir šiomis dienomis buvo 
Frances ir ištekėjusią dukterį išsiuntinėtas visiems savaitraš

Abiejų knygų autorius: prel. 
dr. J. B. Končius. Gaunamos 
“Drauge”.

mi dalyvauti, nes mūsų veikėja 
buvus 14 metų pirmininke a. a. 
Adela Burbienė mirė. Jos vietoj 
turime išsirinkti kitą naują pir
mininkę, taip pat visą naują 
Ttildybą, kuri dirbtų Suvalkiečių 
draugijos labui. Naują ar tą pa
čią užginti, palikti, tas priklau
so nuo visų draugijos narių, 
kad būtų gera mums visiems ir 
Draugija augtų. Būkit visi, bus 
ir kitų reikalų aptarti. Svarbu 
būti visiems.

Ona Švlrmickas. 
Korespondentė, (pr.)

patars investavime vertybėse.
(sk.)

x Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Suinte
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (sk.)

X Marųuette Delicatessen 
krautuvės savininkės Leokadija 
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. i 
FR 0-2711 (tuk.) 1

X RAŠOMOS MAŠINĖLĖS, 
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angį. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk.)

bei Kalėdų stalui. Užsisakykite 
iš anksto, kad spėtume jums 
paruošti. (sk.)

X Naujenybė: 4 bangų radi
jas ir magnetofonas. Veikia na
mų elektra ir baterijomis. Virš 
šimto visokių radijų. Gradins
kas, 2512 W. 47 St., FR 6-1998. 
Atd. sekim. 11—4. (sk.)

X AM radijo dovanai, kai 
pirksit Zenith spalvotą TV Ka
lėdinės sveik, kortelės, liet. 
plokštelės, įvairios dovanos, ra
dijai, stereo fono magnetofonai. 
Ko tik reik — tai pas Balį Braz- 
džionį užeik, 2646 W. 71st. St. 
PR 8-5374. Krautuvė atidaryta 
ir sekmadieniais nuo 9 v. r. iki 
2 popiet. (sk.)

Robertą Blash. Velionis bus pa
šarvotas šiandien vakare A. 
Phillips koplyčioje. Laidojamas 
pirmadienį.

X Ona Stasiulienė atsiuntė 
5 doi. auką už kalėdinius atvi
rukus. Ačiū.

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

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

X Dovanų siuntinius { Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
<HO 8734 iRk i

x Kai jums deimanto prirei
kia, gero laikrodžio ar žiedo, 
Tveras Marųuette Parke teikia, 
duoda nuolaidas dar priedo. 
TVERAS JEWELRY, 2646 W. 
69 Str.

Kaip geram pirkėjui dera,
Viską perka tilk pas Tverą.

(dlę)

čio skaitytojams ir Nidos kny
gų prenumeratoriams. Kalendo
riaus tekstas, kaip ir kiekvie
nais metais, stropiai paruoštas. 
Drauge pridėta ir kartoninė len 
telė su spalvotu Lietuvos vyčiu. 
Kalendoriaus kaina 1,50 dol. 
Galima užsisakyti adresu: Li
thuanian House LTD, 1 Ladbro 
ke Gardens, London, W. 11, 
Great Britaim.

PRANCŪZIJOJE
— Vienuolė Marie-Claire (A. 

Matulaitytė), gimusi 1899 m. 
Pavengrupių kaime, Kudirkos 
Naumiesčio valsčiuje, išbuvusi 
St. Sacrement vienuolyne Car- 
pentras (Vaucluse) daugiau 
kaip 30 metų, mirė lapkričio 11 
dieną.

Skelbiama keleivių registracija keliaujančių į 
Lietuvos kankinių koplyčios palaiminimų
Šventasis Tėvas palaimins Lietuvos kankinių koplyčią liepos mė

nesio 7 ar 8 dieną. Iš Amerikos ir Kanados organizuojamos penkios skir
tingos keleivių grupės:

Viena — vienos savaitės, tik tiesiai į Romą ir po savaitės Romoje 
tiesiai atgal.

Antra- dviejų savaičių: tiesiai į Romą, vieną savaitę Romoje ir vie
ną savaitę iš Romos per Europą.

Trečia — dviejų savaičių: savaitę per Europą prieš Romą, vieną 
savaitę Romoje ir iš Romos tiesiai į U.S.A.

Ketvirta — trijų savaičių: vieną savaitę per Europą į Romą. vieną 
savaitę Romoje ir vieną savaitę iš Romos per Europą.

Pirmoji ir antroji grupė išskristų iš New Yorko liepos 4 d. vakare 
Trečia iš New York birželio 30 ir ketvirta birželio 28 d.

Kanados lietuviams bus organizuojama grupė iš Toronto.

Netrukus bus skelbiamos spaudoje lankomų vietų ir kainoraščių 
detalės.

Kelionei registracijos lapų bus galima gauti lietuvių klebonijose.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYK I. A

n 3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837

ALRK Moterų s-gos veikėją D. Žilis pagerbiant. Lapkr. 23 d. Gold Coast patalpose prie stalo iš k.: kun. J. 
Kuzinskas. Moterų s-gos 75 kuop. dvasios vadas kun. dr. J. Velutis, J. Daužvardienė, vysk. V. Brizgys, va
karo vedėjas kun. dr. J. Prunskis, Moterų s gos 50 m. jubileijinės knygos redaktorė Ir buvusi centro sekre
torė Donna Žilis, jos vyras Benediktas, šv. Kazimiero seserų vienuolyno kapelionas kun. V. Mikolaitis, 
buvusi "Moterų Dirvos” redaktorė ir Moterų s-gos 25 m. jubiliejinės knygos redaktorė Sakalienė, marijo
nų apskr. dvasios vadas kun. J, Kskdauskas ir rengimo komisijos pirm. Marija PaukštienA

Visais kelionės reikalais kreiptis: CATHINTOURS 
109 N. Dearborn St. 
Chicago. DI. 60602. 
Telef.: 332-4111.

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

Kalbame lietuviškai.

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 6060h


