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KATALIKAI
PASAULY

Eucharistinis kongresas 
Australijoj

Vatikanas: —Popiežius Paulius 
VI-sis, pasitaręs su tarptautinio 
eucharistinio sąjūdžio vyriausią
ja vadovybe, nustatė, kad ketu
riasdešimtasis pasaulinis eucha
ristinis kongresas bus rengiamas 
1973 m. Melboume Australijoje. 
Komentuodama šį faktą didžio
ji pasaulio spauda pastebi, kad y- 
ra galima, jog 1973 m. keturias
dešimtojo eucharistinio kongreso 
proga Paulius VI-sis pirmą kartą 
aplankys ir Australijos kontinen
tą.

Apaštalinis pronuncijus 
Kanadai

Ottava. —Kanados vyriausy
bei užmezgus diplomatinius san
tykius su Apaštalų Sostu, popie
žius Paulius VI-sis paskyrė pir
mąjį apaštalini pronuncijų Kana 
dai, arkivyskupą Emmanuelį Cla 
rizijų. Naujasis Vatikano pronun
cijus įteikė savo skiriamuosius 
raštus Kanados vyriausybės gene
raliniam gubernatoriui dr. Miche 
nėr. Ta proga Kanados vyriausy
bės reprezentantas pareiškė, kad 
visame pasaulyje ne tik krikščio
nys bet ir nekrikščionys pripa
žįsta didį moralinį Šv. Tėvo au
toritetą ir labai gerbia jo pastan
gas visų tautų tarpe įgyvendinti 
taiką ir bendradarbiavimą bei 
teisingumo ir teisės respektavi- 
mą.

Artimo pagalbos organizacijų , 
konferencija

Oslo. — Norvegijos sostinėje 
Oslo įvyko tarptautinė visų krikš
čionių Bažnyčių artimo pagal
bos “Joint Church Aid” organi
zacijų V-ji konferencija. Konfe
rencijoje dalyvavo 35 įvairių tau
tų artimo pagalbos organizacijos, 
kurios' rūpinasi pagalbos teiki
mu kenčiantiems Biafros krašto 
gyventojams Afrikoje. Ypatingu 
dėmesiu konferencijoje buvo svar 
styta kritiška gyventojų padėtis 
Biafros karo srityse ir nutarta 
dar labiau plėsti maisto ir vaistų 
teikimą oro keliu. Be to krikš
čionių artimo pagalbos konferen
cija atskiru pareiškimu kreipėsi 
į visų tautų vyriausybes raginda
ma skubiai ir rimtąi padaryti vi
sus reikiamus diplomatinius žy
gius, kad pagaliau abi Biafros ka
re dalyvaujančios šalys pradėtų 
rimtus ir galutinius pasitarimus 
karo veiksmams sustabdyti ir pas
toviai taikai įgyvendinti.

Nazaretas — taikos simbolis
Nazaretas. — Senojo ir Naujo

jo Nazareto burmistrai^ tarptau
tinėje konferencijoje, kurioje da
lyvavo ir Šventosios Žemės katali
kų globos komisariato atstovai tė
vai pranciškonai, paskelbė, kad 
Nazareto mieste, kuriame pagal 
šv. Rašto pranešimą gyveno 
Švenčiausioji Dievo Motina Mari
ja, ateinančių metų Marijos Ap
reiškimo šventė kovo 25 d., bus 
iškilmingai švenčiama visam 
mieste. Nazareto burmistrai 
taip pat pabrėžė, kad 
Nazaretas yra tikrosios taikos 
simbolis. Jame ir šiandieną tai
kingai sugyvena tiek arabai tiek 
izraelitai.

Naujas žurnalas Formozoj
Toipeh. — Laisvosios Kinijos 

Formozos saloje tėvų jėzuitų va
dovaujamas katalikų universite
tas Fujen, Taipeh mieste pradė
jo leisti pirmąjį teologijos žurna
lą kiniečių kalba. Pirmasis žurna
lo numeris pateikia originalius 
kiniečių teologų straipsnius ir žy
miausių Vakarų teologų studijų 
vertimus kiniečių kalba.

Komunstų

atsitraukdamas
nepriversi taikytis

Pietų Vietnamo prezidento 
mintys

HAMBURGAS. — Pietų Viet
namo prez. Nguyen Van Thieu 
pareiškė, kad jis abejojąs ar 
Šiaurės Vietnamas taikysis, A- 
merikai atitraukiant karius iš 
Vietnamo. Tai jis pareiškė pa
sikalbėjime su vokiečių žurnalu 
“Der Spiegei”. Jis pažymėjo, 
kad komunistąi, nepaisant dide
lių nuostolių, dar vykdys ofen
zyvą, tačiau ji Pietų Vietnamo 
nepaklupdys ant kelių. Esą, tie, 
kurie mano, kad amerikiečiams 
pasitraukiant iŠ Vietnamo, Š. 
Vietnamas taikysis, visai nesu
pranta komunizmo. Jis netikįs, 
kad komunistai daugiau taps 
realistai po to, kai Amerika a- 
titraiuks karius. Priešingai, jie 
tai išnaudos, bet, esą, P. Viet
namas nepateks į spąstus. 
Prezidentas taip pat kritikavo, 
kad buvo sustabdytas bombar
davimas, nepareikalavus iš ko
munistų. kad šie sustabdytu ap
šaudymus raketomis. Kadangi 
tokio įspėiimo nebuvo, komu
nistai ir toliau žudo bombomis 
civilius gyventojus.

Komunistai 100 karty
i pažeidė paliaubas

SAIGONAS. — Kaip ir buvo 
i laukta, komunistai nesilaikė pa
liaubų ir jas pažeidė įvykdyda
mi 111 puolimų, kuriuose pra
rado 100 vyrų ir 11 pateko į 
nelaisvę. Žuvo Pietų Vietnamo 
12 karių, sužeista 25 vietnamie
čiai ir 3 amerikiečiai. Praėjusią 
savaitę žuvo 66 amerikiečai, tai 
mažiausias skaičius nuo rūgščio 
28 d. - spalio 4 d. savaitės. Iš 
viso jau Vietname žuvo 39,893
amerikiečiai.

Kongo katalikų kunigų se
minarijose šiemet žymiai padau
gėjo kandidatų kunigystės pa
šaukimui skaičius. Iš viso šie
met Kongo kunigų seminarijose 
studijuoja 353 seminaristai.

Sovietai išsigando demonstrantų
Žydai piketavo New Yorke
NEW YORKAS. — Sovietų 

Rusijos pareigūnas atvyko į po
licijos stotį reikalaudamas, kad 
būtų pašalinti demonstrantai 
nuo jų pastatų. Esą, Sov. Rusi
jos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Jakob Malik skambin
siąs prez. Nixon, jei nebus de
monstrantai pašalinti. Grupė žy 
dų, susirinkusių prie Sovietų Ru 
sijos pastato reikalavo iš So
vietų Rusijos išleisti žydus šauk 
darni “Leiskite išvykti’’. Netru
kus demonstrantai pasišalino,
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Situaciniame žemėlapyje matyti kiek žemių Izraelis užgrobė 1967 m. karo metu. Kairėje Izraelis prieš karą ir dešinėje
po karo. Arabai nori priversti žydus pasitraukti į 1967 ntsienas.

Amerikiečiai kariai prie eglutės Duc Lap bazėje Pietų Vietname .turėjo progos šiek tiek atsikvėpti, vykstant paliau
boms, Šv. Kalėdų proga.

SV. KALĖDOS PASAULYJE
Vatikane

VATIKANAS. — Šv. Tėvas 
Paulius VI, kalbėdamas susirin
kusiems Šv. Petro aikštėje 25, 
000 miniai išreiškė apgailestavi
mą, kad nesibaigia karas Nige
rijoj, Vid. Rytuose ir Vietname. 
Šv. Tėvas pageidavo, kad Kalė
dų paliaubos būtų Vietname pra 
ilgintos. Tačiau karas Nigerijoj 
vyksta, Izraelis gi Kalėdų metu 
daužė Egipto taikinius net aš
tuonetą valandų ir tai buvo pats 
dužiausias puobmas ”un praė
jusio karo. Šv. Tėvas knietė vi
sus siekti rasinės ir sovietinės 
lygybės. Kalėdų metu Šv. Tėvas 
lankėsi Romos skurdžių rajo
ne. Aplankė našlę su penketą 
vaikų, išdalino pinigų ir daiktų 

Izraelyje
BETLIEJUS. — Tūkstančiai 

turistų lankėsi šioje Kristaus 
gimimo vietoje lankydamies

tačiau rusai 19 precinkto poli
cijos pareigūnui Raymond 
Glynn pasakė, kad jei vėl pa
sitaikys tokios demonstracijos, 
ambasadorius įteiks oficialią 
notą.

Sovietų misijos trijų aukštų 
pastate yra policijos, stoties, ug
niagesių būstinės ir sinagogos. 
Sovietų Rusijos pareigūnai ne
gali pakęsti jokių demonstraci
jų, nes niekas jų taip neveikia, 
kaip laisvo žodžio baimė. Žydai 
grupavosi ant 67 Avė., tarp 
Lexinton ir Third Avė.

Kristaus Gimimo bažnyčioje. 
Aplink patruliavo Izraelio kariai 
ir važinėjo karinės mašinos. Tik 
su leidimais galėjo žmonės at
vykti į toje 1000 metų amžiaus 
baziliką ir jų dalyvavo apie 1, 
500. Tai diplomatai, aukšti Iz
raelio pareigūnai ir kibi svečiai. 
Iš bazilikos skambant giesmėms 
per garsiakalbius, grupė užsie
nio hipių šaukė “^eikite iš Viet 
namo”. Vyriausybės pareigūnai 
nutildė triukšmautojus. Krikš
čionių krautuvės buvo uždary
tos. tačiau arabų ir žydų krau
tuvės buvo atdaros. Nors buvo 
saugotas! nuo teroristinių veiks 
mų, tačiau buvo tikėtasi, kad 
Šv. Kalėdos praeis taikiai, kas 
ir Įvyko.

Vengrijoj
VIENA. — Pirmą kartą JAV 

ambasadoje Budapešte Kalėdų 
šv. Mišias atnašavo kard. Mind
szenty amerikiečiams ambasa
dos namuose. Kaip žinoma, kar
dinolas čia yra prisiglaudęs nuo 
1965 m. revoliucijos. Prie pa
stato budėjo penketas JAV ma
rinų. Kardinolas yra 77 m. ir 
patenkinamos sveikatos.

Vyko šventėms namo
VIENA. —Tūkstančiai dirban 

čių Vakaruose Balkanų kraštų 
darbininkų grįžo Kalėdoms į na
mus. Iš Jugoslavijos Vakarų Vo 
kietijoj dirba apie pusė milijono 
žmonių, kurių daugelis grįžo Ka 
ledoms i namus. Jugoslavija tik 
viena iš komunistinių valstybių, 
kuri leidžia savo darbininkamsi

} vykti į užsienį.

Ir toliau Maskva 
suimineja intelektualus

MASKVA. — Sovietų Rusijos 
pareigūnai ir toliau suiminėja 
rašytojus, dar labiau stengda
miesi suvaržyti bet kokias lais
ves. Dabar suimti asmenys iš 
39 pasirašiusių raštą, smerkian
tį rašytojo Solženycino išmeti
mą iš rašytojų sąjungos. Skel
biama, kad pasirašęs raštą eko
nomistas Viktor Krasin, 40 m., 
nubaustas į Sibirą penkeriems 
metams. Jis apkaltintas kaip 
parazitas, tačiau jis duoną pel- 
nęsis vertimais. Krasin jau yra 
buvęs sovietiniame kalėjime, o 
jo tėvas buvo nužudytas kruvi
nojo Stalino laikais. Kitas gru
pės narys poetas Anatoly Ja- 
kobson buvo nubaustas 11 dol. 
bauda už chuliganizmą. Jis su 
kitais reikalavo daugiau teisių 
Raudonojoj aikštėj. Taip pat 
suimta poetė Natalija Gorba- 
nevskaja, 33 m., dviejų vaikų 
motina.

Nekokie Jugoslavijos
ir Bulgarijos santykiai

BIELGRADAS. — Jugoslavi
jos užsienio reikalų min. Mirko 
Tepavic pareiškė seime, kad ne
paisant Bulgarijos užs. reik. mi
nisterio Ivan Bashev vizito, san
tykiai tarp tų dviejų kraštų dar 
tebėra įtempti. Didžiausias ne
sutarimas yra dėl Makedonijos, 
kurios didžioji dalis po H pas. 
karo teko Jugoslavijai.

Okupanto ir 
gamtos malone

OKUP. LIETUVA. — Kaip 
skelbia “Tiesa” gruodžio 21 d. 
laidoje, gruodžio 27 d. pradeda
mos Lietuvoje ledo ritulio pir
menybės. Kadangi net ir ket
virčiui šimtmečio praėjus po ka
ro okupantas neįtaisė dirbtinų 
aikščių salėse, pirmenybės vyk
domos laukuose ir apie tai “Tie
sa” rašo:

“Čempionato nuostatuose įra
šytas punktas, kuriuo numato
ma, nebaigus pirmenybių dėl me 
teriologinių sąlygų, komandų 
vietas nustatyti pagal rezulta
tus po paskutinio baigto rato”.

Prieš keletą metų iš paverg
tosios Lietuvos pasiekė žinios, 
kad kai buvo rusas partijos sek
retorius paprašytas salėje dirb
tinio ledo, okupantas ironiškai 
atsakęs, kad Sibire yra vietų su 
amžinu ledu. Taigi pavergtosios 
Lietuvos sportas priklauso nuo 
okupantų ir gamtos malonių.

Sov. Rusija nepatenkinta 

Vatikano radiju
Piktai puola Lietuvių radijo valandėlę

Sovietų spaudoje — ir nebe 
pirmą kartą — skelbiami pikti 
atsiliepimai bei puolimai prieš 
Vakarų radijo siųstuvų, ypač 
Europoje, laidas, skiriamas Lie
tuvos gyventojams. Rusų laik
raščiai jau daugelį kartų pikti
nosi Vatikano, Romos ir, sa
vo metu, ir Madrido radijo pra
nešimais, skirtais Lietuvai.

Pyksta ant lietuvių spaudos
Savaitinis Sovietų S-gos Ra

šytojų draugiijos organas “Li- 
teratumaja Gazeta’’, neabejoti
nai atstovaująs, aišku, ir Krem
liaus kryptį, lapkričio mėn. pra
džioje paskelbė straipsnį “Kris
taus vardu prisidengus”.

Čia visu smarkumu užpuola
mos Vatikano radijo siųstuvo 
laidos lietuvių kalba. Pagal so
vietų savaitraštį, “istorinių fak
tų falsifikavime” Vatikano ra
dijas niekuo nesiskiria nuo ki
tų prieškomunistinių balsų, ku
rie kasdien skamba pasauly.

Kad Maskvos savaitraštis ne
patenkintas Vatikano radijo pro 
gramom lietuvių kalba — su
prantama, nes to radijo progra
mos Lietuvoje plačiai klauso
mos.

Kas sovietiniams laikraštinin
kams ypatingai nepatinka, yra 
tai, kad, jų žodžiais kalbant, 
“Vatikano radijo propagandinin 
kai plačiai naudojasi antikomu
nistine medžiaga, paskelbta lie
tuvių išeivių tautinėje spaudo
je”.

Ko Kremlius neatskleidė
Štai ką “Literatumaja Gaze

ta” teigia: “Vatikano radijo ry
šys su sovietinės Lietuvos prie
šais yra neginčijamas faktas....” 
Savo straipsnį sovietų Rašyto
jų s-gos organas baigia tokiu 
tvirtinimu: “Visa ši veikla yra

UlKiAII LEE 
MASTERS 1
AMERICAN POET

UNITKl) STATES

Pagerbiant poetus bus išleista visa eilė 
pašto ženklų. Čia pirmoji serija su po
eto Edgar Lee Masters paveikslu.

Nepavyko moterų ir 
vaikų kelione

NEW YORKAS. — Ameri
kos moterys ir vaikai, viso 152 
asmenys, kurių vyrai ir tėvai 
yra Šiaurės Vietnamo nelaisvė
je, praleido Kalėdas Paryžiuje, 
norėdamos susisiekti su Šiaurės 
Vietnamo pareigūnais, kad pa
aiškintų, kas yra ištikę jų vy
rus ir tėvus. Viena moteris bu
vo priimta ir jai Hanoi parei
gūnas pareiškė, kad ji yra Wa- 
shingtono iškamša ir, esą, su
grįžusi į Ameriką ji turi pasa
kyti, kad amerikiečiai yra žu
dikai. Iš viso 58 moterys ir 94 
vaikai nuvyko į Paryžių. Jų ke
lionę apmokėjo milionierius 
Ross Perot, tačiau moterys nie
ko nepasiekė. Perot taip pat pri 
krovė du lėktuvus su dovano
mis kariams, esantiems šiaurės 
Vietnamo nelaisvėje, bet komu
nistai ir tų lėktuvų neįsileido.

priešinga oficialių Vatikano pa
reiškimų dvasiai” ir čia pat pri
duria: “Lietuva yra suvereni 
socialistinė respublika, kurios 
atžvilgiu turėtų būti respektuo
jami pagrindiniai tarptautinai 
dėsniai”.

Pastarieji žodžiai, skiriami iš 
dalies užsieniečiui, ne tik jam, 
bet ir eiliniam skaitytojui So
vieti joje tegalės sukelti ne tik 
nusistebėjimą, bet ir ironišką 
šypsnį.

Lietuva — suvereni valstybė? 
Bet juk ji sovietų paversta su
dėtine Sovietų Sąjungos dalimi, 
jos įstaigos pavaldžios Maskvai, 
dauguma žinybų joje tvarkoma 
Maskvos, Lietuva neturi nei sa
vo kariuomenės, savarankiškos 
užsienio politikos, nei savo va
liutos ir ji — suvereni?

Maskvinis savaitraštis dabar 
reikalauja, kad “suvereninės 
Lietuvos” atžvilgiu būtų pager
biami tarptautinės teisės dės
niai. Vėl nepaprastas įžūlumas. 
Taip, Lietuva, ligi 1940 m. bir
želio mėn. buvo suvereni vals
tybė, tačiau ne kas kitas, kaip 
sovietai grubiai pažeidė visus 
pagrindinius tarptautinės teisės 
dėsnius, tą kraštą okupavę bei 
jį pavertę sudėtine Sovietų Są
jungos dalimi.

Pagaliau, jei Maskvos rašy
tojų organas taip uoliai gina 
“suvereninės” respublikos Lie
tuvos reikalus ir teikia patari
mus vakariečiams, tai ar jis ir, 
aišku, pats Kremlius, neatsklei
džia tikrovės, būtent, kad jie 
Lietuvos nelaiko jokia suvereni
ne valstybe? (Elta)

TRUMPAI
IŠ VISUR
• Švedijoj paprašė pabėgėlio 

teisių 47 čekai, kurie atvyko čia 
prieš ketvertą dienų. Jie pabėgo 
iš 76 asmenų turistų grupės.

• Sov. Rusijos karo laivai 
lankysis Sudane.

Japonijoj šį sekmadienį į- 
vyksta seimo rinkimai. Mano
ma, kad laimės Šato proame- 
rikietiškoji partija.

• Karibų jūros salyne įvyko 
žemės drebėjimas. Neužregist
ruota nuostolių.

• Louisiana miestelį Kaplan 
perėjo didelis viesulas, užmuš
damas moterį ir sugriaudamas 
keletą namų.

• Šveicarijoj sniego griūtis 
palaidojo penketą jaunuolių, kiti 
septyni išsigelbėjo.

• Turkijoj įvyko žemės dre
bėjimas. Keletas pastatų ap
griauta.

Irake rasta statulų iŠ ant
rojo šimtmečio.

KALENDORIUS

Gruodžio 28 d.: šv. Teodoras, 
šv. Vincenta, Dautaras, Eglė.

Gruodžio 27 d.: šv. Jonas Ev., 
šv. Teofilė, Rymas, Vyga. -

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

Saulė teka 7:16, leidžias 4:26.

SNOW
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien galimas sniegas. Tempera
tūra apie 30 laipsnių.
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ATEITININKUOS JUBILIEJAUS 
SLENKSTYJE

Artėja 1970-ji metai, kuriuos 
Ateitininkų federacijos valdyba 
nutarusi pavadinti Ateitininki- 
jos metais. Sueina šešiasdešimt 
metų nuo ateitininkijos sąjūdžio 
kūrimosi dienų Lietuvos laisvės 
priešaušryje. Kelių iniciatorių 
dėka 1910 m. Degučiuose, prie 
Marijampolės, įvyko studentų su 
slbūrimas, nutaręs leisti “Ateitį” 
ir įsteigti moksleivių ir studentų 
organizaciją, pavadintą tuo pa
čiu vardu. Pranas Dovydaitis iš
renkamas pirmuoju ateitininkų 
pirmininku ir jam pavedama or
ganizuoti moksleiviją. Nežiūrint 
šimtamečio, Lietuvos pavergimo 
ir organizavimosi draudimo, 
naujasis sąjūdis plėtėsi iš gim
nazijos į gimnaziją ir iš univer
siteto į universitetą, patraukda
mas jaunas širdis idealui “Vi
są ątnaujinti Kristuje,” tėvynės 
meilei, mokslo,'doros ir kultūros 
kalimui. Ateitininkų vienetams 
bęsikuriant, 1914 prasidėjęs pir 
masis Pasaulinis karas nutraukia 
organizacinius ryšius tarp gim
nazijų ir universitetų, bet neį
stengia užgniaužti idealo plėto
tės jaunimo tarpe.

Nepriklausomos Lietuvos a- 
teitininkiškoji moksleivija ir stu 
dentija greit įgavo krikščioniš
kojo elito dvasią ir veidą. Po 19- 
27 metų Palangos reorganizaci
nės konferencijos visos trilypės 
federacijos ateitis atrodė labai 
šviesi ir Lietuvai daug žadanti. 
Deja, antrojo Pasaulinio karo 
audra, okupacija ir ypač ilgame
tis Stalino teroras bei deportaci
jos giliai pakirto tepražystantį 
ateitininkijos medį, tačiau jo sėk 
los pasiekė beveik visą laisvąjį 
pasąųlį. Jau ketvirtis šimtmečio 
kai tėvynėje lietuviškoji gyvy
bė bei veikla tebėra sovietų vie
šųjų ir slaptųjų jėgų engiama.

Didieji istorijos lūžiai ir kovos 
dėl Lietuvos laisvės pareikalavo 
iš ateitininkijos dar neapskai
čiuotų kraujo ir tremties aukų. 
Dėl ateitininkijos idealų nelaiku 
į kapus nuėjo žymi jos kūrėjų 
dalis. Laisvėje begyveną, mes gi
lai jaučiame Lietuvos pavergtų 
brolių ir seserų mums uždėtą pa
reigą kovoti už žmogaus teisių 
ątgavimą ir tautos laisvę.

Dabartinė ateitininkiškosios 
veiklos dinamika kuriasi gilaus

O
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tikėjimo prasmės pažinime. Beri
bės Kristaus meilės skatinami, 
mes ieškome ir atrandame Ap
vaizdos mums skirtus uždavi
nius ir darbus. Žmogus tampa 
asmenybe savo dvasios plėtra, 
pasipuošusia tikėjimo idealais. 
Šiais idealais gyvendami ir jais 
vis naujas širdis įžiebdami, mes 
tiesiame ateitininkiškąjį kelią 
septintajam veiklos dešimtme
čiui.

Aštuntasis ateitininkų kongre
sas Chicagoj' (1970. IX 4-7) jau 
yra tapęs didžiuliu darbo baru. 
Chicagos ateitininkai yra gausiai 
įsijungę į jo surengimo planus. 
Jie lauks visų trijų tūkstančių a- 
teitininkų ir bus pasirengę juos 
sutikti. 1970-ji, kaip ateitininkiš
kosios veiklos jubiliejaus metai, 
įpareigoja visus ateitininkus įr vi 
sus jų vienetus pagyvinti veiklą, 
įdedant daugiau energijos, gabu
mų bei kūrybingumo mažiems ir 
dideliems uždaviniams. Jeigu 
kiekvienas ateitininkas žengs tik 
keletą žingsnių — ateitininkija 
šuoliu pajudės. Tik savo didele 
veikla ir darbais mes padarysi
me jubiliejinius metus Ateitinin 
kijos Metais.

(AFV)

GROŽIS CHICAGOJE

“Grožis — gyvenimo tobulu
mui,” mes sakome. Šiame saki
nyje glūdi raktas ir jėgą. Raktas, 
nes atidaro galimybes artintis į 
Vįsuotinį Grožį ir jėga, nes šį 
Grožį pajutus gaunasi ne tik no
ras asmenybę tobulinti, bet ir 
neprapulti gyvenimo dūmų ka
muoliuose.

Lengviausia šias tiesas prisi
minti (o gal ir įsitikinti) tai pa
tirtim. Jautraus asmens patirtis 
gali konkrečiai mus supažindin
ti su šiuo raktu ir jėga.

Sausio 4 d. yra tokia proga. 
Rašytojas Č. Grincevičius mielai 
sutiko pasidalinti savo įspū
džiais, surinktais Polynezijos pa
dangėse. Susirinkimas įvyks 203 
km. Jaunimo centre po įprastųjų 
11 vai. Mišių.

Kviečiame ne tik sendraugius, 
jaundraugius, bet ir moksleivius, 
studentus bei jų draugus. Pasku- 
tiniomis žiniomis šypsenos mo
nopolio nei vieni neturi...

Gandai sklinda, kad ir kavos 
būsią.

Sendraugių valdyba

sf-l

Tokį lietuvišką kryžių išdrožė Sta 
sys Motuzas, 2848 Vechta/Old., 
Landwehrstr. 1, W. Germany — 
Vak; Vokietijoje gyvenąs lietuvis 
drožinėtojas. Drožinys skirtas Lie 
tuvos okupacijos (1940 - 1970) 
trisdešimties metų sukakčiai pri
minti. Pagal drožinio pavyzdį bu
vo atspausdintas didesnis atviru
kų skaičius, su kitoje pusėje pa
aiškinimais lietuvių, vokiečių ir 
anglų kalbomis, šią nuotrauką — 
Lietuvišką kryžių ir sovietinį kry
žių nešantį okupuotą lietuvį, jau 
atspausdino keli vokiečių žurna- 
ląi, paskelbė Eltos biuleteniai, lei
džiami svetimomis kalbomis.

VIEŠAS LAIŠKAS NAUJŲ 
METŲ LAUKIANTIEMS

Mieli skaitytojai!
Maloniai kviečiame Jus, Jū

sų artimuosius ir draugus kar
tu su mumis ateitininkiškotje 
šeimoje sutikti Naujuosius Me
tus.

Gražioje, erdvioje Press- 
man’s Hali salėje, 5717 So. Ke
dzie Avė. rinksimės gruodžio

Į 31 d., 8 vai. vakare. Vaišinsi- 
1 mės skania vakariene, kuri 
' prasidės 9 vai. vakare. Prie va
karienės bus veltui gaunami ir 
gėrimai. Aaįp pat bus ir šokiai 
ir da:na, ir meninė programa.

Įdomią, visus linksmai nu
teikiančią meninę programą iš
pildys Dana Bajelytė ir Zita 

j Bumeikytė, Izabelės Motekai- 
I tienės dainavimo studijos dą- 
i lyvės. Joms akompanuos muz. 
Mąnigltrdąs Motekaitis.

Staliukus užsisakyti galima 
tel. 434-2090.

Lauksime Jūsų visų — 
linksminkimės VISI drauge.

Jūsų,
Korpi Giedrą ir Vyresniosios

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, pagerbus ten šių kapinių steigėjo kun. 
Motiejaus Kriaučiūno palaikus, kalbasi tie asmenys, kurie rūpinasi 
lietuvių teisėms kapinėse apginti. Iš kairūs į dešinę; L. Giedraitienė 
(šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypininkų draugijos pirm.), šv. Kry- 
žiaup parapijos klebonas E. Abromaitis, Algis Regis ir Kazys Barzdu
kas. Nuotrauka A. Gulbinsko"

MŪSŲ KOLONIJOSE
Washington, D. C.

PAMINĖTAS ALEKSANDRAS 

STULGINSKIS

t’L : * *Washingtono Lietuvių Bend
ruomenėj kurios pirmininku yra 
A. Gureckas, gruodžio mėn. 14 
d. suruošė Lietuvos Prezidento 
Aleksandro Stulginskio minėji
mą. Iškilmės pradėtos pamaldo
mis Domininkonų bažnyčioje. 
Šv. Mišias atnašavo ir pritaikin
tą minėjimo proga pamokslą pa
sakė tėvas dr. Tomas Žiūraitis. 
Akademija - minėjimas įvyko 
Statler Hilton viešbutyje. Išsa
miai buvusio prezidento ir Sibi
ro kankinio nueitą kelią apibū
dino savo kalbomis Lietuvos at
stovas Juozas Rajeckas, pirma

sis Lietuvos kariuomenės sava
noris pulkininkas Kazys Škirpa 
ir prof. Vladas Viliamas. Minė
jimas paįvairintas velionies laiš
kais, rašytais savų dukrai ir 
anūkei, kuriuos paskaitė Tadas 
Vasaitis ir Vakarės Aistytės pa
deklamuotais poetų Mačernio, 
Putino ir kt. eilėraščiais. Susirin 
kę priėmė rezoliuciją, kuria iš
reiškiama užuojauta dr. Aldo
nai Juozevičienei - Stulginskaitei 
(prezidento dukrai) ir drauge 
raginama visuomenė sekti Alek
sandro Stulginskio pavyzdžiu. 
Gražiai minėjimą pravedė prof. 
Antanas Vasaitis. G. K.

APRAŠYTI KALĖDINIAI 
LIETUVIŲ PAPROČIAI

Įdomi knyga yra “The Fami

ly Christmas Book” Christmas 
Traditions Around The World, 
kurią išleido Doubleday & Com
pany, Ine., Garden City, N. Y. 
1969 m. autorė Barbara Rinkoff 
yra surinkusi Kalėdų papročius 
dvylikoje tautų, jų tarpe Lietu
va minima 18 psl., aprašant, 
kaip kalėdiniais šiaudinukais 
puoerama lietuviška eglutė. V 
skyriuje, 40—41 psl., aprašomi 
lietuviški papročiai Kūčių vaka
rą ir Kalėdų dieną.

KANADOS ŽINIOS

Toronto Ont.
JAUNIMO ŠVENTE- 

KONCERTAS
Gruodžio 6 d. Toronte buvo 

nuostabiai graži, jungtinė jau
nimo šventė - koncertas. Prisi
kėlimo parapijos salėje pirmiau
siai pasirodė svečiai iš Montre
alio — jaunimo ansamblis “Gin
taras” su liaudies instrumentų 
orkestru, keturiomis daininin
kėmis ir tautiniais šokiais. Savo 
programos išpildymu, ypač ke
turios dainininkės, visus suževė 
jo. Ansamblio vadovai Z. Lape
nas, H. Lapėnienė ir I. Kličienė 
gali didžiuotis savo pasiektais 
laimėjimais.

Po “Gintaro” išėjo scehon 
Toronto Lituanistikos seminaro 
dramos grupė su V. Krėvės Ra
ganiumi. Jį scenai paruošė ir 
režisavo A. Sungailienė. Ir reži- 
sorė ir jaunieji artistai, nors ir 
sunkiai dirbo, bet už tai rezul
tatai gražūs. Scenoje pamatėme 
gabalėlį Lietuvos, gražų ir jau
dinantį. Bene geriausiai savo 
rolėje pasirodė R. Sungaila,
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S so savo nuožiūra. Nesuaau- 
s dotų straipsnių nesaugo, juos 
a grąžina tik iš anksto susita- 
a rus. Redakcija už skelbimų 
a turinj neatsako. Skelbimų 

: kainos prisiunčiamos gavus 
5 prašymus.
r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui^
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• Administracija dirba kas- = 
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niais — 8:30 — 12:00.

buvo gera ir motina — J. Dū- 
daitė, taip pat skerdžius — E. 
Rovas, Elenutė — R. Ulbaitė, 
klebonas — A. Bušinskas ir kt.

Po “Raganiaus’’ pasirodė To
ronto ansamblis “Birbynė”, va
dovaujamas muzikės D. Skrins- 
kaitės - Viskontienės. Prieš me
tus davęs savo krikštynų kon
certą, “Birbynės’’ ansamblis pa 
sirodė tvirtai stovįs ant kelio. 
Ir savo skaičiumi, net 80, ir sa
vo repertuaro gausumu daug ža 
danti pajėga ne tik Torontui, 
bet ir kitoms lietuviškoms ko
lonijoms. Savo retomis liaudies 
dainomis nustebino net ir žino
vus. O senimas, lengviau gali 
atsidusti, kad yra kas juos pa
vaduoja, jau pavargusius po 
sunkia pragyventų metų našta. 
Ir nieko nesinori daugiau pri
dėti, kaip tik įvado žodžius pro
gramoje: “Ar mūsų dainos nu
skambės, kaip jūs jaunystėje

dainavot? Ar taip skambės mū
sų instrumentai, kaip jie aidėjo 
tėvynėje? Tik jūs į tai galite 
atsakyti! O mes? Mes ieškom 
praeities, kad ir mūsų vaikų lū
pose rytoj adr vis skambėtų 
pose rytoj dar vis skambėtų

Tr ieškokite! Tai mūsų visų 
nuoširdžiausias troškimas. V. T.

JUGOSLAVŲ KATALIKŲ 
PADĖKA

Banja Lukas katalikų vysku
pas Piohler, visų nukentėjusių 
nuo žemės drebėjimo tikinč'ųjų 
vardu, pareiškė ypatingą padė
ką Austrijos (katalikams už su
teiktą pagalbą nelaimėje. Jugos 
lavijos katalikų vyskupas savo 
padėką pareiškė asmeniškai Ei- 
senstadto vyskupui Laszlo, ku
ris Austrijos vyskupų vardu 
dalyvavo ISplit vyskupijas pa
skelbimo arkivyskupija iškilmė
se Jugoslavijoje.

Free Gift!
from the "accessibfes"

sį 16 gabalu Stabilos Tableware — peilių komplektą var
tosite bet kokia proga. Bamboo stiliuos nerūtiyjąneio plieno 
Ir Iaieite koteliai (atrodo kaip juodo ebony medžio papuošti 
sidabro) akcentuoja rytietiškų skonį, tinkamų specialiam val
giui. šis gražus 16 gabalų komplektas jūsų nemokamai, ati
darius naują sąskaitą su $500.06 ar (Įauginu ar padedau tto 
kią sumą jūsų turimon sąskaiton. St. Anthony Savings turi 
platu pasirinkimą taupymo planų, įskaitant h- 5’/i% Single 
Payment Certificate (Minimum $7,500). visiems taupymo pa
geidavimams. Galima tik viena dovana šeimai. Pasiūlymas 
baigsis Sausio 15 d.; dovanos paštu neeiunčiamos. Skambin
kite arba atvykite dar šiandien.

aint 
ptliony 
avings

1447 South 49th Court 
Cicero, Illinois 60650

PHONE. 656-6330 JOSEPH E, GRIBAUSKAS, EXEC, SECY

Member Federal Savings and loan Insurance Corooratfon, Wasb!ngton, 0.0,

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas J) užsisako 

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

sugrupuotos alfabeto eile.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

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

H I G
CURRENT RATĘ

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS

H RATES

PER ANNUM ’ 
oNinvėstment 

i BONUS
$1,000 MEN.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Ulinois 60632

R E C
J. & J. PHARMACY 

2557 W. 69th Street

Telef. PR 6-4363 £
P T| A I

STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7lst Street

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

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

Nemokamai supakuojame dovanas.

H

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu
viški valgiau

Atdara nuo 6-tos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

PALANGA’RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
J?

Kiekvienam, kuris nori pramokti a*nglų 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
(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)

y. PETERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas

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

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

UUnois State gyventojai prie kainua *''ri pridėti 0% mokesčių.

$6.00

$7.00

$5.00
«i



Žvilgsnis atgal

METAMS BAIGIANTIS

Rimtieg valandSlel

GYVENIMAS DIEVO PRIGIMTYJE

Vėl baigiasi vieneri mūsų 
veiklos metai. Baigiasi ir de
šimtmetis, niuo kurio pradėsi
me skaičiuoti naują datą. Kar
tu prasideda liūdnos sukakties 
metai — trisdešimt metų, kai 
buvo užgrobta Lietuva ir su
naikinta nepriklausomybė. Ko
kie turėtų būti veiklos planai 
ateinančiais metais ir net atei
nančiam dešimtmety, turėsime 
progos dar ne kartą pasisaky
ti. Bet pirmiausia reikia pa
žvelgti į praėjusių metų ryš
kesnius įvykius, kurie turės 
didesnės įtakos ateičiai ir mū
sų pasireiškimams.

Laisvės byla pereitais me
tais nėra pasistūmėjusi į prie
kį nė vienu žingsniu. Tr tai ne 
dėl mūsų kaltės, bet dėl tarp
tautinės politikos susiklostymų 
ir įtakų. Bet galima pasidžiaug 
ti, kad ryžtas nesusilpnėjo- ir 
mūsų pačių neatsargumu ne
buvo suardyta nieko, kas di
delėmis pastangomis buvo sta
tyta. Ne taip džiugus reiški
nys, kad net Vasario 16-tosios 
ar pavergtųjų tautų savaitės 
proga šio krašto pareigūnų 
pareiškimai jau buvo daugiau 
diplomatiški, negu nuoširdūs, 
ir daugiau liečią sentimentus, 
negu dabarties tikrovę. Tačiau 
šia proga mūsų sustiprinta in
formacija svetimųjų tarpe gal 
ir papildė tai, ko stokojo vie
šieji vyriausybės pareiškimai.

Visuomeninė veikla ryškes
nio veido nėra parodžiusi. Vie
na, gal dėl to, jog mūsuose 
dar vis tebevyrauja nusiteiki
mas, kad visi turi dirbti viską 
ir kad prieš trisdešimt metų 
naudotos priemonės yra tokios 
pat paveikios, kaip ir anuo
met, kai mūsų priešas buvo 
kartu ir laisvojo pasaulio prie
šas. Džiugesniu žingsniu reik
tų laikų mėginimą sustiprinti 
lietuvišką švietimą ir paruošti 
daugiau švietimui vadovų stu
dijomis, pokalbiais, paragini
mais ir parama. Apleidus švie
timą, būtų apleista ir laisvės 
byla, nes tik įsitikinę savo tau
tine tapatybe ir pasiryžę ją 
išlaikyti galės tą veiklą pra
tęsti.

*
Ryškesniais pereitų metų 

veiklos momentais reiktų lai
kyti lietuvių mokslininkų su
važiavimą, Vyriausio Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto suorga
nizuotą politiniais klausimais 
jaunimo pokalbį ir radijo in
formaciją Madride, Ispanijoje. 
Jeigu mokslo žmonių suvažia
vimas ir nebuvo visiškai tobu
las, tai vistik didesnis skai
čius universitetuose, tyrimo in
stitutuose ir profesinėse įstai
gose dirbančiųjų susirinkimas 
yra didelis įnašas į lietuvių 
gyvenimą išeivijoje. Čia pra
dėtas aukštojo mokslo pasie
kusiųjų lietuvių apjungimas y- 
ra sveikintinas ir tautinės veik 
los prasme, nes tai duoda vil
čių, kad tie, kurie dirba siau
rose specialybėse, neatitruks 
nuo lietuviško gyvenimo ir tau 
tinių problemų.

Vyriausiojo Lietuvos išlais
vinimo komiteto drąsi iniciaty
va į laisvinimo darbą įtraukti 
daugiau jaunų žmonių yra vil
tis, kad tas darbas nesibaigs 
tik vyresniųjų deklaracijomis 
ir rezoliucijomis, bet ir toliau 
bus vedamas pozityvia kryp
timi. Po dvidešimt penkerių 
metų gyvenimo išeivijoje vy

Spaudoj ir gyvenime
KALBOS PATARĖJAS, VEIKLOS 

INFORMUOTOJAS
“Pasaulio Lietuvis”, PLB val

dybos leidžiamas laikraštis nuo 
savo 8 (44) numerio įsivedė
naują skyrių “Mūsų Kalba”, kur 
mūsų kalbininkai: prof. Pr. Skar
džius, L. Dambriūnas, St. Barz
dukas duoda naudingų patari
mų kalbos klausimais. Tam pas

resnieji politikai, nors ir turį 
gerų norų, yra pasiekę to am
žiaus, kuris verčia juos poil
siui. Iš aštuntą dešimtį metų 
einančių žmonių jau negalima 
laukti nei didesnės iniciatyvos, 
nei energijos ir net nei eilinių 
darbų tobulesnio atlikimo. Jau 
laikas vadovybėn įjungti jau
nesnių žmonių, turinčių naujų 
idėjų ir daugiau energijos. Bet 
kartu reikia sugebančių ir no
rinčių dirbti tą darbą, kurį 
Vlikas iki šiol dirbo.

Mūsų informacija okupuotai 
Lietuvai gerokai šlubuoja. Ne
galima paneigti Amerikos Bal
so, Vatikano ar Romos radi
jų programų naudingumo, bet 
jos pavergtame krašte per 
daug atitrukusios nuo tik
rovės. Amerikos Balso žinios 
ne visuomet ten yra supran
tamos. Vatikano žinių siauru
mas ir silpni komentarai neį
tikina komunistinio auklėjimo 
paveikto jaunimo. Romos ra
dijas mažiau girdimas ir ne
turi pakankamai žinių, kurių 
laukia Lietuvos žmonės. Tai ne 
mūsų darbuotojų kaltė, bet 
tarptautinės politikos įtaką.

Tačiau reikia pripažint faktą, 
kad ten laukia daugiau ir aiš
kesnių žinių, ypač aiškesnių 
pasisakymų prieš komunizmo 
teoriją ir praktiką. Galima 
laukti, kad Madrido radijas 
tai papildys. Gautomis žinio
mis tai jau jaučiama. Ir šiuo 
atveju reikia pareikšti pagarbą 
Vlikui, ypač pirmininkui dr.
J. K. Valiūnui už drąsą ir e- 
nergiją, kurios šiuo metu rei
kia daugiau negu prieš keletą 
metų. Ir tai džiugios naujie
nos iš praėjusių metų, kurie 
baigiasi kalendoriuje, bet ne 
mūsų veikloj.

■*
Mažiau ryškūs, bet taip pat 

ne be naudos buvo ir laikraš
tininkų susitikimai su Vyriau
siuoju Lietuvos išlaisvinimo 
komitetu bei kviestais prele
gentais New Yorke ir su Pa
saulio Lietuvių bendruomenės 
vajdovybe bei jaunimo organi
zacijų atstovais Tabor farmo- 
je. Pirmajame labiau išryškė
jo bendravimo su savo tautie
čiais iš anapus realiosios pa
dėties nustatymas, antrajame 
— bendruomenės užmojai vi
suomenėje ir švietimo plot
mėje. Nors vienam ir kitam su
sitikime dalis kalbėtojų nebu
vo tinkamai susipažinę su svar 
Stoniais reikalais ir netyčia 
klaidžiojo padebesiuose, bet 
vistik laikraščių atstovai ga
lėjo pažinti tikruosius lietuvių 
visuomenės vadus ir visuome
nei perduoti jų ryžto dalį. O 
tai ir sudaro tampresnį ryšį 
tarp vadovaujančių veiksnią ir 
juos remiančios lietuviškos dau 
gumos.

Metams baigiantis reiktų ne 
tik visuomenės ir laisvės ko
vos vadams, bet ir visai lietu
vių išeivijai pažvelgti į nueitą 
kelią. Vadai be kariuomenės 
neatstovautų ne tik pavergtai 
tautai, bet net ir išeivijai. Rei
kia ieškoti būdų, kad vieni su 
kitais nuošitdžiau ir dažniau 
kalbėtųsi, vieni kitiems duotų 
sugestijų ir paskatų, nes tik 
bendru darbu tegalima viešu
mon kelti laisvės bylą, stiprin
ti švietimą ir pratęsti lietuviš
ką veiklą, kol ji bus reikalin
ga pavergtai Lietuvai ir mūsų j 
pačių išlsilaikymui. Pr. Gr. į

kirti du puslapiai. Rašoma su
glaustai ir paliečiama visa eilė 
praktiškų klausimų.

Šis naujasis numeris taip pat 
duoda sąrašą visų dabar Lietu
vos diplomatinėje tarnyboje esan
čių žmonių, kartu pažymėda
mas-ir jų adresus. Daugeliui la-

Amerikos Lietuvių tarybos valdyba 1969 m. Iš kairės (sėdi): P. Dargis, Eug. Bartkus, pirmininkas, L. Šimutis, 
garbės pirmininkas, J. Zuris ir E. Vilimaitė; (stovi), dr. VI. Šimaitis, J. Jasaitis, L. Jaras, J. Talalas, dr. K. Šidlaus
kas, dr. J. Valaitis ir T. Blinstrubas. Nuotr. V. Noreikos

ŽEMDIRBIU SUVAŽIAVIMO TIKSIĄS
Įsipareigoti partijai. Lietuviai suvažiavime

Trečiojo visasąjunginio kolū
kiečių suvažiavimo rašte komu
nistų partijai, aukščiausios ta
rybos prezidiumui ir vyriausy
bei įsipareigojimai yra tokie:

“Partija ir vyriausybė ragina 
mus trumpu laiku žymiai vir
šyti dabartinį žemės ūkio ga
mybos lygį, pasiekti sparčius 
ir pastovius jos vystymosi tem
pus.

Reikia pripažinti, kad pagal 
kai kuriuos svarbius rodiklius 
mūsų kolūkiai dar atsilieka nuo 
padidėjusių gyvenimo reikala
vimų, toli gražu dar ne visiškai 
panaudoja esamus išteklius že
mės ūkio gamybai didinti ir dar
bo našumui kelti. Eilėje kolūkių 
dar yra daug trūkumų naudo
jant pagrindinį turtą — žemę, 
taip pat techniką, trąšas, garny 
binius ir finansinius išteklius. 
Daug geriau turi būti tvarkoma 
sėklininkystė ir verslininkystė.

Mes padarysime viską, kad 
sparčiau pašalintume trūkumus 
savo darbe ir panaudotume kol
ūkines gamybos galimybes. 
Remdamiesi dosnia valstybės pa 
gaiba, mes nuosekliai techniš
kai perginkluosime žemės ūkį, 
įdiegsime mechanizavimą lau
kuose ir fermose, melioruosime 
žemes, visokeriopai keisime žem 
dirbystės ir gyvulininkystės kul 
turą, kad nuolat didėtų laukų 
derlingumas ir gyvulininkystės

bai naudingos informacijos. 
“Pasaulio Lietuvis” rūpestin

gai St. Barzduko redaguojamas 
ir suglaustai apžvelgia lietuvių 
veiklą visuose kontinentuose. Ad
ministracijos adresas: Ant. Gai- 
liušis, 1829 m. Lampson Rd., 
Cleveland, Ohio 44112.

Laikraštis nuolat tobulina
mas. J. Daugi.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Ir mes patys, apžvelgdami keturių Bramano kojų 
sistemą, pastebėjome, kad organiškos vienybės tarp jos 
pažiūrų nėra. Ir šis trūkumas kankino mokįnį.

Ugnys, matydamos šią mokinio tragiką, tarėsi, 
kaip jam pagelbėti, atsidėkodamos už tai, kad jis jas 
rūpestingai prižiūrėjo. Jos jam tarė:“Kvėpavimas yra 
Bramana, malonumai yra Bramana, eteris yra Brama
ną.” Tačiau ir šis mokslas mokinio pilnai nepatenki
nimo. Jis atsakė: “Aš suprantu, kad kvėpavimas yra 
Bramana, bet aš nesuprantu malonumų ir eterio” 
(152).

Ugnys atstovavo skirtingas religines kryptis, dėlto 
ir jų atsakymas Upakošalai negalėjo būti vieningas. 
Jos dar kartą bandė savo mokslą jam išdėstyti kiek
viena atskirai. Ugnis, kuri degė saulei, jam tarė: “As
muo, kuris yra matomas saulėje, esu aš, esu aš tik
rai. Kas tai žino ir kas apie tai mąsto, sunaikina nuo
dėmę, laimi pasaulį, pasiekia pilno amžiaus ir ilgai gy
vena. Jo palikuonys nežūva. Mes saugojame jį šiame 
ir kitame pasaulyje...” (152).

Ugnis, kuri degė vandeniui, erdvėms, žvaigždėms 
ir mėnuliui, apie save pasakė: “Asmuo, kuris yra ma
tomas mėnulyje, esu aš, esu aš iš tikrųjų.” Toliau ji 
lygiai tais pačiais žodžiais, kaip pirmoji ugnis, kalbė
jo apie nuodėmės sunaikinimą ir pasaulio užvaldymą.

Trečioji ugnis kalbėjo: “Kvėpavimas, eteris, dangus 
ir žaibas yra mano formos. Asmuo, kuris yra matomas 
žaibe esu aš, aš iš tikrųjų.” Apie nuodėmės nugalė
jimą ir pasaulio užvaldymą ir ši ugnis išsireiškė tais
pačiais žodžiais, kaip dvi pirmosios.

Dar kartą visos trys šios ugnys šitaip užbaigė sa
vo pamokymą: “Tai yra mūsų mokslas, bičiuli, ir Pa
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našumas, vis daugiau būtų pa
gaminama ir parduodama vals
tybei grūdų, mėsos, pieno, med
vilnės, cukrinių runkelių, bulvių, 
daržovių ir kitų žemės ūkio ga
minių, plečiama ir piginama pa
šarų gamyba.

'Ir ateityje mes nuolat rūpin
simės kelti darbo našumą, ma
žinti savikainą ir gerinti žemės 
ūkio gaminių kokybę, didinti 
visuomenniės gamybos našumą, 
plačiau įdiegti į gamybą pirmū
nų patyrimą, mokslo ir techni
kos laimėjimus.

Mes suprantame, kad toliau 
vystyti kolūkinę gąmybą, gerin
ti kaimo darbuotojų gyvenimą, 
panaikinti ribas tarp miesto ir 
kaimo neįmanoma, visokeriopai 
neplečiant gamybinės, gyvena
mųjų namų ir ku1 tūrinės - buiti
nės statybos. Todėl mes ir toliau 
plėsime statybą kaime, atkak
liai ugdysime nuolatinius staty
bininkų kadrus, vystysime vie
tinių statybinių medžiagų gamy
bą, kad kiekviena gyvenvietė, 
kaimas, stanica, aūlas, kišla
kas būtu vis geriau sutvarky
tas ir gražesnis.

Mes sudarysime visas sąly
gas, kad kaimo jaunimas, įval
dęs mokslą ir techniką, našiai 
dirbtų laukuose ir fermose, tvar 
kytų savo gyvenimą ir buitį 
taip, kaip prisakė didysis Leni
nas”.

Komunistų partija daug rei
kalauja iš žemdirbių, bet iki šio 
meto mažai ką tesugeba jiems 
duoti. Kolūkiečių įsipareigoji
mai skamba juokingai ir tragiš
kai. Tai komunistų partijos val
domų dvarų įmonių balsas.

Lietuviai suvažiavime
Prezidiume pasodinti keturi lie
tuviai. Ten pūpsojo ir toks “žem 
dirbys”, “kolūkietis” Antanas 
Sniečkus, vyriausias Maskvos 
varovas. Redakcinėje komisijoje 
įrašytas V. Adomavičius.

Mandatų komisijos pirminin
ko F. Kulakavo pranešime ne
paminėtas nė vienas lietuvis 
darbo didvyris ar “didmoterė”. 
[Lietuvių delegacija Maskvoje 
turėjo padaryti išvadas.

Tass paskelbė “keturių didžių
jų” nuotrauką. A. Kosyginas nu 
silenkęs. I. Brežnevas sudėjęs 
rankas ant pilvo faustiškai žvel
gia į kaimynę visasąjunginių 
melžėių varžybų nugalėtoją Ma
riją šauhenę, o N. Godgornis 
santūriai šypsosi iš savo draugų 
vaidybos.

Šį kartą 74 Lietuvos atstovus 
i kolūkiečių suvažiavimą nustel
bė gerai atrodanti melžėja M. 
Šaulienė.

Lietuvio kalba suvažiavime
Lietuvių laimėjimais gyrėsi 

socialistinio darbo didvyris, Ma
rijampolės rajono kolūkio pir
mininkas, jau minėtas V. Ado
mavičius. Jis pradėjo kalbą ap
tardamas praėjusio karo siau
bą, jo pasėkas primetęs rudie
siems fašistams, o raudonųjų 
fašistų kruvinas rankas švaru
tėliu vandeniu nuplovęs. Jis pa
lietė tris klausimus; kodylavi- 
mą komunistų partijai, lietuvių 
žemdirbių laimėjimus ir užjūry 
esančių nacionalistų baubą.

Jis daugiau šnekėjo apie jo 
vadovaujamą Černiachovskio 
vardo ko’ūkį. Net plojimų su
laukė kolūkio gamybos duome
nis paminėjęs. Mes pagamino
me tiek tai centneriu iš hekta-

ties pažinimas. Mokytojas tau pasakys kelią” (153). 
Kai mokytojas grįžo, mokinio veidas buvo nušvitęs. Mo 
kytojas paklausė, kas jį išmokė. Mokinys išsyk gynėsi. 
Jis tik paklausė: “Ar tos ugnys yra tik ugnys?" Kai 
mokytojas paklausė, ar ugnys jį pamokė, jis prisipaži
no ir papasakojo, ką buvo girdėjęs.

Mokytojo reakcija į tai nebuvo palanki. Jo pažiū
rą išreiškia šis jo palyginimas: “Mano bičiuli, jos ta
ve išmokė apie pasaulius, o aš tau štai ką pasakysiu: 
kaip vanduo neprilimpa prie lotoso lapo, taip blogas 
darbas neprilimpa prie to, kuris jį žino” (153).

Šis epizodas mums gyvai paliudija tas aplinkybes, 
kuriose buvo kuriamos upanišados. Čia yra diskutuo
jamos ir priešingos pažiūros. Mokinys čia aiškiai junta 
kaltės problemą. Ji yra išreikšta trijų ugnių pasisaky
muose. Mokytojui tačiau tai nėra didelė problema. Ji 
yra nugalima žinojimu. Negana to. Atrodo, kad jis tie
siog toleruoja blogą darbą, jei kas jį daro žinodamas.

Ne tik ši upanišada, bet ir anksčiau mūsų stu
dijuota Brihadaranyaka arba nepripažįsta nuodėmės re 
alumo, arba ją ignoruoja. Yajnavalkya kartą kalbėjo: 
Žmogus “yra laisvas nuo geidulių, laisvas nuo blo
gio, laisvas nuo baimės. Kaip žmogus, apkabintas my
limos žmonos, visiškai nežino, kas yra iš lauko ir kas 
yra iš vidaus, taip žmogus, apkabintas suprantančiojo 
Paties, nežino, kas yra iš lauko, kas yra iš vidaus. 
Tai yra tikroji jo forma, kurioje jo norai išsipildo, 
kurioje tik Pats yra jo noras, kur jokio kito noro nė
ra likę; jis neturi rūpesčių” (93).

Mums visuomet pasilieka klausimas, kaip žmogus 
gali būti toks optimistas, kad nesiskaitytų su nuodė
me. Atrodo, kad jį į tai veda du keliai: labai didelis 
jo mokslingumas ir labai didelis jo religingumas.

Nėra abejonės, kad kiekvienoje mūsų nuodėmėje 
yra nemažas' kiekis neišmanymo. Dėlto, nugalint ne
išmanymą, yra nugalima nuodėmė. Tačiau kiekvieno
je mūsų nuodėmėje yra ir tam tikras kiekis maištin

Simeonas Jėzaus motinai Ma
rijai kalbėjo: “šis Kūdikis dau
geliui Izraelyje bus proga nu
pulti ir prisikelti. Jis bus prieš
taravimų ženklas, — tavo pačios 
sielą pervers kalavijas, — kad 
būtų atidengtos daugelio min
tys” (Plg. Luko evangeliją 2, 
33-40).

Kas gamtos vardu kėsinosi 
prieš dieviškąjį gyvenimą, pačią 
gamtą iškreipia, šiam atvejui 
tinka Kristaus žodžiai: “Kas no
ri išgelbėti savo gyvybę, praras 
jų, o kas prarastų savo gyvy
bę dėl manęs, ją išgelbės” (Luk. 
9, 24).

Akis yra žavinčio grožio Die
vo dovana, bet ji neįveda į pro
to, širdies pasaulį. Protas yra 
tūkstantį kartų didesnė dovana; 
jis turi aukščiausio skaidrio in
tuiciją: bet jis neiveda į malo
nės pasaulį. Tikėjimas yra Die
vo dovana: jis tobulina mumy
se gamtos ir proto pasaulio pa
žinimą ir. pagaudamas mus auk
ščiau. leidžia įžengti į malonės 
pasauli.

Šventoji Dvasia, nužengusi į 
tvarinį, pakeičia jį Dievo Sū
naus pavidalu. Kaip sudievino 
ir išaukštino Kristaus žmogys
tę.

Šventoji Dvasia gyvena žmo
gaus sieloje, kuri tapo Kristaus 
nariu. Iš šio’ gyvenimo plaukia 
sielai palaiminga šv. Dvasios jė
ga ir įtaka, ši palaiminga jėga 
pasireiškia pagaliau sielos su
dievinimu. Šią į Dievą panašią 
sielos būseną mes teologiškai 
vadiname pašvenčiamąja malo
ne. Tad pašvenčiamoji malonė 
yra ne kas kita, kaip dalyvavi
mas Dievo prigimtyie; per ją 
mes daromės panašūs į Dievą. 
Iš pašvenčiamosios malonės 
plaukia sielai visos jos sudievini
mo galios. Per ią mes įgauname 
galią dieviškai ir su Dievu mąs
tyti, norėti ir veikti. Per ją mes 
įsijungiame i trisasmenio Dievo 
gyvenimą. Dievas yra mumyse, 
ir visa Šv. Trejybė įgyvena mū
sų sieloje, kaip šventoj bažny
čioj, per nuolatinį šventą su 
mumis bendravimą: “Kas mane 
myli. laikys mano žodį. Ir ma
no Tėvas jį mylės, mes pas ji

ro — ploja. Iš karvės primelžė- 
me tiek tai pieno — ploja. Gerai 
nušėrėme parduodamus gyvu
lius — plojimas.

Jam niekas neplojo, kai jis 
ėmė pulti užjūrio buržuazinius 
nacionalistus, kurie, esą, nieki
na Lietuvos laimėjimus. Jis tęsė 
A. Sniečkaus užjūrio naciona
listų puolimą įrodyti Maskvai — 
štai, prieš kokį priešą mes įsten 
giame kovą vesti...

gumo prieš absoliutinę tvarką arba Dievą. Dėlto tik 
atstatymas santykių su Dievu išlaisvina žmogų iš nuo
dėmės. Tačiau indas mąstytojas, žinodamas šias abi 
tiesas, su jomis nueina pertoli. Jis mano, kad jo paži
nimas yra toks didelis ir jo artumas su Dievu yra tie
siog tapatybė su juo, kad nuodėmė jam iš viso nepri
limpa, kaip vanduo prie lotoso žiedo.

Teisingą žinojimo ir religijos santykį ryšium su 
nuodėmės nugalėjimu mums pateikia ap. Jonas. Ir jam 
“Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės.” Ir 
jeigu mes vaikščiojame šviesoje, viskas yra gerai. “Kris 
taus kraujas apvalo mus nuo kiekvienos nuodėmės”.

Tačiau būtų naivu manyti, kad mes visada vaikš
čiojame šviesoje. “Jei sakytume, kad neturime nuodė
mės, mes patys save suvedžiojame ir nėra mumyse tie
sos” (1 Jon. 1,7-10). Krikščioniškoje galvosenoje Die
vo ir žmogaus artimumas, nors labai realus, tačiau 
niekada nepanaikina Aš ir Tu santykio, kas iš tikrųjų 
atsitinka indui mąstytojui ir panaikina galimybę suvok
ti nuodėmę.

19. GRĮŽTA MIRUSIEJI AR NE?

Šiuo klausimu upanišadose yra skirtingų pažiūrų. 
Vyraujanti pažiūra yra ta, kad grįžta po mirties tik 
tokie žmonės, kurie Bramanos aukštumos nėra pasie
kę. Tačiau kadangi Bramanos aukštuma retai kam yra 
pasiekiama, tai grįžta dar kartą gyventi dauguma.

Paprasto žmogaus pomirtinis kelias vienoje šios 
upanišados vietoje yra šitaip nusakytas: “Tie, kurie gy
vena miestelyje, atlieka aukojimus, dirba bendrajai 
gerovei ir išmaldoms, eina į dūmus, iš dūmų į naktį, 
iš nakties į tamsiąją mėnulio pusę, iš tamsiosios mė
nulio pusės į šešis mėnesius, kai saulė eina į pietus. 
Bet jie nepasiekia vienerių metų.

{Bus daugiau),

ateisime ir padarysime pas jį 
buveinę” (Jon. 14,23). Pašven
čiamąja malone išpuošta siela 
palaiko nuolatinį dvasinį sąlytį 
su Šv. Trejybe, savo galiomis 
jį pasiekia ir apsupa patį trias- 
menį Dievą ir dalyvauja trijų 
dieviškųių asmenų gyvenime. 
Šis šv. Trejybės mumyse gyve
nimas yra pašvenčiamosios ma
lonės ’šdava. Ši pastaroji tačiau 
yra iSdava patepimo šv. Dva
sia, kuri spinduliuoja Kristaus 
nariu tapusiam tvariniui.

Prancūzas gydytojas ir filo
sofas E. Liittre sakydamas, kad 
“absoliutas yra vandenynas, ku 
riam neturime nei valties, nei 
burių”, norėjo pasakyti, jog iš 
savo žemesnės regėjimo plot
mės, tai yra iš grynojo mokslų 
krantus, nematąs Dievo. Tai ne
reiškia, kad nebūtų galima su
sekti Dievo minties pėdsakų leis 
tajame pasaulyje; tie pėdsakai 
yra ne tik pastebimi, bet aiškūs 
ir nesuskaitomi. Rodos, kad 
gamtos evangelija būtų stebuk
linga knyga. Bet, jai skaityti, 
reikia mąstyti — dvasia regėti, 
o mintis — tai jau siela, ne 
mokslas, ne pozityvizmas mate
rialistine ir dabartine to žodžio 
prasme. Dievas pradeda egzis
tuoti mąstytojui psichologinėje 
ar metafizinėie plotmėje, o vi
siškai išsiskleidžia sielos aukš
tybėse, religinėje plotmėje. Ne
galima Dievo išpažinti be tikėji
mo, o savo ruožtu tikė jimas yra 
neįmanomas be atsiklaupimo 
maldai. Tikėjimas į Dievą visada 
yra nuolankus suklupimas prieš 
Nelygstamąją Paslaptį, bet, prie 
šingai, kiekviename netikėjime 
visada yra išdidumo nenusilenk- 
ti prieš tai, kas peržengia žino
jimą (Plg. dr. J. Girniaus “Žmo
gus 'be Dievo, 1964 m. 537 psl.). 
Jei spręsi apie Mozę astronomi
nėje ir geologinėje šviesoje, tai 
klysi, bet dėl savo kaltės, nes 
Biblijos požvilgis, kuris yra žmo 
gaus ir sielos požvilgis, nėra 
mokslo požvilgis, kuris yra me
džiagos ir kosmoso požvilgis.

Žmonės yra per daug vaizda
vę ortodoksiią apinasriu, o do
rybe — kliūtimi gyvenimui. Be 
abejo, katalikybė yra rūsti reli
gija, bet rūsti kam? Klaidai, 
piktui, tam minties ir širdies 
suelgetėjimui, sumenkėjimui, 
kliūtims, taikliai pasteebi pran
cūzas mąstytojas J. Serrelos, 
tramdančioms didžiąją šviesą ir 
didįjį žmogišką ir dievišką džiau 
gsmą. Katalikybė duoda atsa
kymą i žmogaus klausimą. Be 
abejo, katalikybė yra kovos reli
gija, bet kas yra jos priešai? 
Gi neigiamybės. Didžioji šviesy
bė turi tik vieną priešą — tam
sybes. ' K. Br.
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10% — 20% — 30% pigiau mokSalt
už apdraudę nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4330
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Alvudo kūčių jaukumu — lietuviškumu džiaugiasi Kivėnų šeima ir Stasys 
Terminas. Nuotr. M. Nagio

SIUNTINIAI f LIETUVA

Amerikos Lietuvių tarybos

ir kitus kraštus.

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

Visuvažiavimas
Amerikos Lietuvių tarybos me

tinis suvažiavimas, įvykęs 1969 
gruodžio 13 d. Chicagoje, Bis- 
marcko viešbutyje, išklausęs ALT 
valdybos pareigūnų pranešimus 
ir apsvarstęs esamąją tarptauti
nę padėtį, nutarė įpareigoti ALT 
valdybą stropiai stebėti Sovietų 
Sąjungos pasiūlymo dėl Europos 
saugumo konferencijos eigą ir at
likti viską, kad tokios konferen
cijos atveju Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybei būtų iš 
naujo pristatytas visas Lietuvos 
laisvės bylos reikalas.

Suvažiavimas kreipiasi į Ame
rikos lietuvių organizacijoas ir pa 
vienius lietuvius kviesdamas su
aktyvinti lėšų telkimą Vasario 
16-tos minėjimų proga. Jų me
tu lietuviškosios organizacijos ir 
pavieniai lietuviai yra kviečiami 
sudaryti lėšų telkimo komitetus, 
kurie pasiektų visus Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse gyvenan
čius lietuvius, tiek tuos, kurie da
lyvauja, tiek tuos, kurie dėl įvai
rių priežasčių negali dalyvauti 
Vasario 16-tos minėjimuose.

TELEVIZIIOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymai

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

2846 W. 69th St — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

ANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421
Vakarais skambinti WA 5-8607 

P. Rndenas K. Šimulis

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS. K E A L ESTATE DĖMESIO!

HELP VVANTED — VYRAI
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PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel GR 6-4421
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APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobilių.

Patogios išsimo
kė j bu o sąlygos.

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

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
tom* IS lauko. Taisome mūra **tuck- 
polntlng'* Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

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

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTS

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 — 3 po 4 kamb. lr 7 kamb. 
59 lr Kedzie. $75,000. -

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 41 lr Rockwell
$13,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Taz 
Notary Public

2737 W. 43rd St — OL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income To 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Niekur geriau

RADIO PROGRAMA

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

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

GKINDEIt APPRENTICE
Por Manufacturer Of Bali And Roller 

Beari rigs
Steady Work; Overtime 

Company Benefits

BEARINGS MFG. COMPANY
1033 N. Kolmar Avė., Tel. 278-6200

“Position with a f u ture!” 
IMMEDIATE OPENING f

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

Mr. Don Dillard

IMPORT MOTORS LTD.
2660 - 28th St. S. E. 
Grand Rapids, Mhh.

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

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

TEL. — 487-9191

MAINTENANCE MECHANIC

Suvažiavimas dideliu pasiten
kinimu konstatuoja faktą, kad 
gausios Amerikos lietuvių orga
nizacijos ir plačioji Amerikos lie
tuvių visuomenė ligi šiol akty
viai rėmė Amerikos Lietuvių ta
rybos darbus, nuoširdžiai dėko
ja tų organizacijų vadovybėms, 
jų nariams, spaudai, radijo va
landėlių vedėjams, Lietuvių TV 
Chicagoje ir visai visuomenei už 
tą paramą ir prašo toliau viso
mis priemonėmis tiek moraliai, 
bet materialiai remti Amerikos 
Lietuvių tarybos vedamą kovą 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Išklausęs ALT valdybos veiklos 
pranešimus, suvažiavimas verti
na valdybos narių darbo atski
romis sritimis pasiskirstymą, reiš 
kia nuoširdžią padėką už Ameri
kos Lietuvių kongreso 1969 me
tais Detroite suorganizavimą, už 
nuoširdų pareigų atlikimą, va
dovaujant Amerikos Lietuvių ta
rybos kovai dėl Lietuvos laisvės.

Suvažiavimas paveda ALT val
dybai jo vardu pasveikinti JAV 
prezidentą, valstybės sekretorių 
ir padėkoti suvažiavimą sveikinu-
siems.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

£501 W. 69 St. Tel. WA 5-2731
2608 W. 69 St. Tel. WA 5-2781
3338 8. Halsted Tel. 254-3326
Didelis Jvalrių prekių pasirinkimas 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. Ir V. Žukauskai

■mninnmmmmmmnRmntmmmmNinaiuiimmmmiinnmmnminininininiiiiniinniii 
RICHMOND AUTO SERVICE 

2934 West 63 r d Street 
Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls
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Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

REAL ESTATE

4 BUTAI

Pulkus 2-Jų aukštų mūras — 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. 
vlrtuvS lr vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 Ir Rockwell. 
$21,800.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

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

S
J 3457 West Street 
J TeL HE 4-7432

No age llmit. Experience ln oper- 
ation and maintenance of can clos- 
ing machines and SMC flllers pre
ferred. Exoellent opportunity and 
pay. Company benefits. Call Mr. 
Petri, 523-0500.

RIVAL PET FOODS
4500 S. Tripp, Chicago, Ulinois

eats . . , ii. ...
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

PLATEN PRESSMAN 
Excellent salary and 

benefits.
Call — 234-0888

Už nuostabiai nebrangią kainą 
pirkaite šį labai gerą 2-jų aukštų 
mūrą su dviem didesniais 5 kamb. 
butais ir dviem 4 kamb. butais. 
Pilnas rūsys. Gazinis “boileris.” 
Modemus “plumbing”. Nuomos iš
mokės morgičių, plius — į kišenę 
įsidėsite gerus pinigus ir turėsite 
butą nemokamai. Geroj Marąuette 
parko apylinkėj. Pelningas na
mas. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkit dabar.

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

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

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

Marąuette l’ke. Mūr. 3 butai lr pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43,000.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

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

ĮSIGYKITE DABAR

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Stenography helpful, excellent 

worktng conditions, liberal benefits.
JOHN HANCOCK 

INSURANCE COMPANY 
3207 N. Milwaukee Avė., PE 6-5302 

An eąual opportunity empioyer

Išklausęs pranešimus apie ALT 
valdybos sušauktą Amerikos Lie
tuvių kongresą Detroite š.m. rug
piūčio 30 ir 31 dienomis, suvažia
vimas pareiškė, kad kongresas y- 
ra praėjęs lietuviško solidaru
mo ir vienybės dvasioje, didžiai 
vertina to kongreso atliktus dar
bus, priimtas rezoliucijas ir nu
tarimus. Suvažiavimas reiškia 
nuoširdžią padėką Detroito Lie
tuvių organizacijų centrui, jo 
pirmininkui Kaziui Veikučiui, vai 
dybos nariams, komisijoms bei 
visiems prisidėjusięms, ALT val
dybos atstovei Elzbietai Paura- 
zienei už pagrindinių kongresui 
suorganizuoti darbų atlikimą, 
ALT nariui John Evans už pini
ginę kongresui paramą ir visiems 
kitiems, kurie vienu ar kitu bū
du prisidėjo prie šio kongreso sėk
mingo suorganizavimo ir prave
dimo.

PERU IR KUBA
Gailimas dalykas, kad netoli

moje ateityje Peru užmegs dip
lomatinius santykius su Kuibia. 
Jau dabar Kuba leidžia norin
tiems įvažiuoti į Peru. Į dabar 
vykstantį urologų suvažiavimą 
yra nuvykę į Peru trys medici
nos daktarai. Peru laikraštis 
“Espreso” įsidėjo žinią, kad 
gruodžio mėn. į Peru atvyksta 
Kubos Išachmatinimkai. Nežinia, 
kaip į tai pažiūrės OEA (Pietų 
Amerikos valstybių organizaci
ja), kurios narys yra ir Peru.

KRITIŠKA KUBOS PADĖTIS

įdedu naujus pečius lr vandene 
Šildytuvus. ISvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d81 du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose. (

Darbas atliekamas su lietu
višku sųžlnlngumu.

ALBINAS BANYS
4027 H S. Anna Avė., tiyona, 
Illinois. Telef. 447-8806.

GARBAGE DRUMS
VVITII COVERS AND HANDLES 

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

M O V I N G

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 93550

Namų tel. (213) 479-3015, West B.A. 
Pirkite žeme Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— Iš savininkų, akrais ne sklypais!

SPLENDID
SPECIAL

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

2 TYPISTS
GLENCOE, ILLINOIS

RENĖ RASA

Amerikos spauda rašo, kad 
Kubos ekonominė padėtis per
gyvena krizę. Taip pait ir žemės 
ūkis yra visiškai kritęs, nekal
bant jau apie cukraus gamybą, 
kuri yra tikrai kritiškoje padė
tyje. Tuo tarpu ir Sovietai su- 

Įsirūpinę, kaip toliau vystysis 
j Kubos ekonomija. Castrn iš Ru
sijos už cukrų norėtų gauti po 
6 centus už svarą, bet Rusija 
tuo tarpu sutinka mokėti tik 4 
centus. Ir šie centai nebus Ku
bai išmokami grynais doleriais 
(kurių ir pati Rusija neturi), o 
bus atsiskaitoma mašinomis ir 
ginklais. Tokia padėtis verčia 
Oastro viena akimi žvelgti j 
Washingtoną, kuris yra dosnus 
kitiems kraštams. K. Kl.

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje’

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

Jūsų svajonių namas už neįmano
mai nuostabią kainą. 3 dideli mie
gamieji, valgomasis kamb., pri
jungtas “breezeway” tarp namo ir 
garažo. Gražus “panel” iškaltas rū
sys. Puikus namas su daug priedų, 
Queen of the Universe parap. Būsi 
karalienė namuose tinkamuose ta
vo karaliui. Kreipkitės į Miracle 
Man. Skambinkit dabar.

5 H kamb. 9 metų mūr. split-level, 
prie 111-tos lr Pulaski. 60 p. skly
pas. $24,500.

2 butai po 5 kamb. prie 70 lr Tal
man. $27,600.

6 kamb. švarus mūr. bungalow 
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19.600.

6 kamb. (4 mleg.), 18 metų mūr. 
bungalow. prie 72 lr California 
$24,700.

t H aukšto švarus med. prie 66 lr 
Western. 6 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $19,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas 
$19.690.

11 butų, 10 metų. $-Ju aukštų mū.r 
namas prie 71 lr California. $162,909

SI p. tinkamas statybai sklypas 
prie 77 lr Maplevvood t 10.690

MEILE TRIKAMPY

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

COMPANY BENEFITS

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Apie šią knygą, kurią išleido 
Liet Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in

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

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

lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna.”

SL Rastonis:

Contact MRS. HANDLEY 
for intervlew 835-4124

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agencv. 2925 W. 63 PR 8-6032 

Nelaukit užslregtstruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali » me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

M ICN A ELS 
Tel. 254-8500

Mūr. 2-jų aukštų pajamų namas.
Krautuvė ir 3-jų kamb. butas už
pakaly, i2 butai po 6 kamb. (’1 pil
nai apstatytas) antram aukšte. Pil
nas rūsys. Savininkas eina pensi
jon. Apylinkėj 47 th ir S. Wood St. 
Skambinkite LA 3-9857.

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

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

lšnuom. 4 kamb. butas tikamas 
dviems vyresnio amžiaus žmonėms. 
Garažas ir rūsys rūbams plauti. Be 
apšildymo, 100 dol. mėn. 4216 So. 
Campbell, skambinkit 927*7043 ar
ba YArds 7-9580.

Išnucim. miegamas kambarys. Gali
ma naudotis virtuve. 6500 S. Clare
mont Avė. Skambinkite GR 6*2598

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
i RUDIS — Tel. CL 4-1050

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”. Platinkite “Draugę

REA L ESTATE

»»

Prie knygos kainos Ilinois gy
ventojai prašomi pridėti 5 proc, 
mokesčiams.

Apsimoka skelbtis DRAUGĘ, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
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Remkite “Draugę”.

ios visiems prieinamos.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
823 U ĖST S4th PLACE 
T»lef FRontier 0-188?

Heating Contractor

A. W. dausen, 46 m. amžiaus, pa
skirtas didžiausio Amerikoje banko 
— Bank of America, prezidentu. 
Finansininko karjerą jin pradėjo 
viename mažame San Francisco 
banke kaip pinigų skaičiuotojai 
#ri«ė 20 metų.

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3.00. 

Į Galima įsigyti “DRAUGE”.

įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-oondltlonlng — 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAL

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

Skelbkites “Drauge»»

HELP VVANTED — VYRAI

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of lf.L.8.
A L E X ŠATAS — R EALTOR

Main Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, HL TeL OL 6-2238 
Tarime šimtu# namų Ciceroje, 3erwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakarininoee priemlesėiuoee. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
Ir Išsirinkti ii katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

Immediate Openings

EXPERIENCED 
BORING MILL OPERATOR 

MACHINE TOOL ASSEMBLERS
MACHINE TOOL DESIGN 

ENGINEER 

Apply At Employment Offiice

BE N DIX-BESLY 
CORPORAT ION

Highway 51
South Beloit, Illinois

An Eąual Opportunity Umployer



Alvudo devintose kūčiose partizanų pagerbimui uždega žvakę Danutė Bružaitė. 
Jos Dalvdovė — op. sol. Alės Kalvaitytės-Velbasienės dukraitė. Raliuoja An
tanas Kivėnas. Nuotr. M. Nagio

PRASIDĖJO KALĖDOS 

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE
GRAŽINA KRIVICKIENft

Vakarinėj Baltųjų rūmų daly 
įvairių žinių agentūrų atstovai 

* renkasi patirti Amerikos užsie
nio politikos ir vidaus gyveni
mo žinių, išeinančių iš preziden
tūros. Tuo tarpu rytinėje Rū
mų dalyje susirenka beveik iš
imtinai moterys koresponden
tės, norinčios sužinoti sociali
nius paruošimus prezidentūroje. 
Nixonienės veiklą bei jos dieno
tvarkę pateikia jos spaudos sek 
retorė Connie Stuart du kartus 
per savaitę Baltųjų rūmų teatro 
patalpose.t Nuo gruodžio 8 d. čia vyko 
pranešimai apie kalėdinius pa
siruošimus, švenčių programas 
ir Baltųjų rūmų kalėdinius de
koravimus.

Gruodžio 11 d. 19 pėdų eglė 
iš Ohio iškilo ligi lubų didelia
me Baltųjų rūmų šiaurinės da
lies prieangyje. Iš lauko ir vi
duje prasidėjo dekoravimo dar

ybai, kurie pavesti atlikti Henry
F. Callahan Saks, poniai Nixon 
prižiūrint tuos darbus.

Kai korespondentes, atėjusios 
į oficialiąsias antro aukšto pa
talpas, žiūrėjo, kaip vyksta pir
mieji dekoravimo darbai žalu
mynų vainikais apsukant mar
muro kolonas, raudonai deko
ruojant kristalines žvakides, a- 
tėjusi ponia Nixon su vyresnią

ją ja dukra Patricia (vadina Tri- 
cia) praleido 45 minutes, besi- 
kalbėdamos su reporterėmis, ap 
žiūrinėdamos išdėliotas ant sta
lų sumontuojamas 18 šimtme
čio itališkas nuostabiai gražias 
žmonių ir gyvulių figūras, ruo
šiamas sustatyti 14 pėdų aukš
čio ir ilgio prakartėlėje. Čia mes 
patyrėme, kad Nixonai su Tri- 
cia pirmą Kalėdų dieną praleis 
Baltuose rūmuose. Jiems trūk- 
sią švenčių proga dukters Julie 
ir žento David, kurie praleis 
šventes pas žento tėvus (Eisen-

Miss Ruth Dort, spaudos įstaigos darbuotoja Columbus, Ohio, džiau
giasi gavusi prezidento Nisono kalėdinį sveikinimą. Tačiau adresuojant 
j vyko klaida; vietoje Miss buvo parašyta’ Mra a*

ON

PER
ANNUM

INTEREST COMPOUNDED DAILY

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

A 90 day gold eagle passbook account 
which pays 5% per annum ($50.00

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

Savings in by the lOih earn from the įsi.

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

(more than twice the legal requirements)
Federal Charter ■ Federal Supervision ■ Justin Mackiewich, President

4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140 ■ TuM- rri* ’ N8sn ■

ir pan. Tačiau tai surišta su 
transporto ir kartais vėlyvo grį
žimo problemomis. Tik išėjus iš 

į Baltųjų rūmų atsiduri nesau
giose, pilnose pavojų gatvėse. 
Tačiau pamatyti Bob Hope bu
vo tikrai įdomu. Patekusios į 
sąrašus ir atvykusios į Baltuo
sius rūmus korespondentės tu
rėjo progos stebėti atėjusius pa
kviestus svečius besisveikinan- 
6:us su prezidentu, jo žmona ir 
Bob Hope ( jo žmona jau buvo 
išvykusi į Europą).

Daug humoristinių deiman
čiukų pabėrė savo aštriu sąmo
jum Bob Hope ypač smarkiai 
atakuodamas priešais jį sėdintį 
viceprezidentą Spiro. Agnew ir 
kitus. Tarpe žymesniųjų artistų 
šioje trupėje pažymėtini Con- 
nie Stevens, Teresa Graves, pa
saulinė grožio karalienė austrė 
Eva Rhur Staeir.

Pakviestieji sausakimšai už
pildė sėdimas vitas. Korespon
dentai ir fotografai stovėio pa
sieniais. Netoli manęs buvo Hen 
ry Fordo žmona, ekscentriškai 
išsipuošusi.

Programai pasibaigus visi su
giedojo Tyliąją nąktį, Preziden
tas padėkojo programos atlikė
jams ir ypatingai Bob Hope, 
kuris nenuPsdamas jau eilę me
tų Kalėdų proga išvyksta į ka
riuomenės bazes paivairinti ka
rių gyvenimo toli nuo Amerikos 
ir savo šeimų. Prezidentas pa
stebėjo, kad svečiu tarpe vra 
šiuose rūmuose gyvenusi ir ište
kėjusi Lynda Johnson ir jos 
vyras majoras Rofob, buvęs Viet 
namo karys. Tuos žodžius išgir
dusi jauna moteris nušvito. Ji 
nusiėmė akinius, ir uniformuoto 
jauno kario lydimi jie nuėjo pa
sisveikinti su prezidentu.

Išėjus iš salės, kuri jau buvo 
kalėdiškai dekoruota, galėjome 
pamatyti ir kitus gražiai išpuoš
tus kambarius žalumynais ir 
baltomis, raudonomis gėlėmis, 
žėrinčią tūkstančiais lempelių 
didžiulę eglę apkabintą vaini-' 
kais, žibučiais ir penkiasdešim
ties Amerikos valstijų gėlėmis 
papuoštais aksominiais dideliais 
bumbulais. Mėlynajame kamba
ryje svečių laukė lengva vaka
rienė, gražiai papuošti užkan
džiai ir šampanas. Orkestras 
grojo šokių muziką. Sukinėjosi 
jauni karininkai su programą 
atlikusiomis merginomis. Tačiau 
Baltųjų rūmų šeimininkai jau 
šioje pramogų dalyje nebedaly- 
vavo.

hower), JAV ambasadorių Briu
selyje Belgijoje. Paklausus, ką 
Nixonienė padovanos Kalėdų 
proga prezidentui, ji atsakė, kad 
tai būsią paprasti dalykai — 
kaklaraištis ar sagutės į ran
kogalius. Taip pat patyrėme, 
kad Patricia turės Baltuose rū
muose priėmimą savo amžiaus 
svečiams, šiaip ji dali savo lai
ko praleidžia, ruošdama moksle 
atsilikusius vargšų vaikus, lan
ko sergančius ligoninėje ir pan.

Dešimties pėdų aukščio eglu
tė pastatyta Nixonų privačiose 
patalpose ir papuošta negau
siais kalėdiniais papuošalais, ku
riuos jie naudoja metai iš me
tų, kiek papildydami.

Ta proga jūsų korespondentė 
paklausė ponios Nixonienės, ar 
ji galėtų papildyti jų kalėdinius 
eglutės papuošimus keliais lie
tuviškais kalėdiniais šiaudinu
kais. Ponia Nixonienė pastebė- i 
jo, kad jai būtų įdomu ir malo-1 
nu juos turėti. Pažadėjau juos 
įteikti per ponią Smith, šia pro
ga lydėjusią Nixonienę. Gruo
džio 17 d. šiaudinukus įteikiau. 
Juos atsiuntė tarpininkaujant 
J. Daužvardienei, Vanda Rada- j 
,wich.

Gruodžio 14 dieną Kalėdų se
zonas pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis rytinėje rūmų sa
lėje. Pamaldų metu buvo išpil
dyta Handel Messiah, dalyvau
jant solistams, dainininkams, 
chorui, instrumentalistams.

Tos pat dienos vakare įvyko 
Bofe Hope ir jo grupės pasiro
dymas prieš jiems išvykstant 
į kariuomenės bazes užjūryje. 
Pirmasis sustojimas būsiąs va
karų Berlynas.

Korespondentės atvykstan
čios į Nixonienės spaudos sky
riaus pranešimus ne kartą turi 
progą stebėti ruošiamus priėmi
mus, atvykstančias delegacijas

— Nekaltieji gyvena amžinai. 
Nekaltas žmogus yra šventas 
žmogus, o šventieji nemi ršta.

A. Kairys “Palikmas”
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PAMIRŠTIEJI
APGAILESTAUJA

Clevelande lapkričio 30 d. į- 
vyko Balfo 25 metų sukaktis su 
menine programa, kalbomis ir 
pagerbimais Balfo veikėjų, ku
rie buvo išaukštinti, apdovanoti 
garbės diplomais už jųjų didžiuo
sius darbus Balfui, o po sukak
ties. 25-rių metų paminėjimo, til 
po platūs aprašymai mūsų lietu
viškoje spaudoje dar su jųjų pa
veikslais papuošiant tuos savo 
raštus. Gaila ir labai gaila, kad 
tik tiek, Balfo 25-rių metų sukak 
ties paminėjimo rengėjai tegalė
jo rasti tų “didžiųjų” ir garbin
gųjų veikėjų, kurie tiek. “daug” 
pasidarbavo Balfui. Tą viską ži
nantiems, darosi liūdna, ypatin 
gai tiems, kurie Balfo skyrius or
ganizavo, jiems pirmininkavo, 
jam kuriantis rinko pinigus, važi 
nėjo po namus rinkdami drabu
žius, kartais juos išvalydami; 
perrinkę, vakarais kraudavo į dė
žes ir ^siųsdavo į Vokietiją, tiems 
mūsų broliams ir sesėms, kurie 
nūnai nė vardo jųjų nenori pa
minėti. Nesakau, kad visi toki 
yra, bet didžiuma tokių tikrai y- 
ra ir gal jie džiaugtųsi, kad senes 
nioji karta ir čia augusieji grei
čiau būtų palaidoti tylos grabe, 
nes mums visiems jau yra žino
ma, kad senosios kartos jžy- 
rpiausi veikėjai-jos arba geriau 
pasakius mūsų pirmosios išeivi
jos milžinai, plunksniškos dir
vos artojai pasiekė gilesnius am
želius ar didžiuma jųjų jau am
žinybėje ilsisi. Bet kurie dar pa
jėgesni ir tą viską matydami ir

A. -f- A. VLADUI JAUTAKIUI mirus, 
jo žmoną MARIJA, mielą birutininkę, dukterį SAULĘ 
ir žentą ALFONSjį GEČĄ, sūnų KAROLĮ su marčia, 
anūkėlės RASELĘ ir DANA ir kitus anūkus bei gimi
nes nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

L. D. Kunigaikštienes Birutės 
Dr. G. Chicagos Skyrius

«■

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota 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 VV. CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS

AREA CODE (312) 247-2425

A. A.

MYKOLAS PLEPYS
Gyveno Tovvn of Lake apylinkėj.
Mirė gruod. 25 d., 1969, 6 vai. ryto, sulaukęs 78 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų.
Amerikoje išgyveno 20. m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vladas, marti Valerija, duk

tė Irena, žentas Walter Peliacheusky, 6 anūkai, sesuo Ona Pruns- 
kietienė Lietuvoje, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas sekmad., 6 v. vak. Eudeikio koplyčioje, 4605 
S. Hermitage Avė. Atsisveikinimas su velioniu sekmadienį, 8 vai. vak.

Laidotuvės įvyks pirmad., gruodžio 29 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus nulydėtas į Liet. Tautines kapines.

Vietoje gėlių prašome aukoti velionies paminklui.
Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šipse laidotuvėse.
Laidotuvių direktorius Daimid ir Gaidas. Tel. YA 7-1741.

EARN

skaitydami spaudoje, turi šiurkšj 
taus pasityčiojimo, ypatingai, ku 
rie tiek daug dirbo ir sielojosi dėl 
savo tautos ir pačios mūsų tėvy
nės Lietuvos, kiek jie pristatė mū 
sų išeivijoje bažnyčių, mokyklų, 
salių, klubų; kiek jie pripirko 

. Lietuvos bonų ir padarė didžiau 
I šių aukų, nors tais laikais ir ma
žai uždirbdami, bet jie pajėgė iš- 

I laikyti kelioliką lietuviškų laik
raščių, kurių nūnais jau daug 

| mažiau yra pasilikusių, negu jų 
buvo senesniuose laikuose.

Ne tik clevelandiečių senajai 
kartai yra gerai žinoma, kiek a. 
a. Alekas Banys pasiaukojo dėl 
mūsų tėvynės Lietuvos, Balfo ir 
kitų reikalų, tai ne tik Clevelan 
de niekas jojo nepralenkė, bet 
gal ir visoje mūsų išeivijoje, nes 
kaip a. a. Alekas buvo juodųjų 
skaudžiai primuštas ir vėliau mi 
rė, tai giminės ir Lietuvių salės 
direkcija, daug prisidėjo prie 
šio mūsų tautos sūnaus laidotu
vių, nes jis savo santaupas buvo 
išaukojęs, bet apie šį velionį ir 
jojo didžiuosius darbus daugiau 
nieko negirdėti nei žodžiu nei 
plunksna. O tokie vėlesnės kar
tos “pamiršimai”, senąją kartą 
vis daugiau ir daugiau atšaldo 
nuo savo tautos darbų ir apskri
tai visų aukų. Neilgas laikas pra
bėgs, kaip ir nūdieninė karta, jo
sios veikėjai ir visi darbai irgi 
bus pamiršti, nes senoji karta il
gus metus išlaikė šioje šalyje 
lietuvybę ir tautiškumą. Dieve 
duok, kad ir vėlesnioji karta tiek 
metų pasiliktų lietuviškame žo
dyje ir lietuviškoje dvasioje ir,

kad tiek gražiųjų darbų nudirb
tų Lietuvai ir visai mūsų išeivi
jai, ypatingai nepamirštant mū 
sų senosios kartos ir čia augu- 
sios. Senelis

PRIEŠKALĖDINIS 
SUSIĖJIMAS IR VAIŠĖS

Gruodžio 13 d. H.O.F Brau- 
kaus salėje vyčiai turėjo savo 
priešmetines vaišes, kuriose da
lyvavo nemažai senjorų vyčių ir 
jų draugų. Ne tik turėjo gražų 
pobūvį-vaišes, bet ir kalėdinė
mis dovanėlėmis pasikeitė ir kiek 
vienas kitam palinkėjo linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų. Skoningai pasivaišinus, 
draugiškai besikalbant ir štai 
pribūna pagarsėjusi kapela-orkes 
tras, kuriam pradėjus groti, ir vy 
čiaj senjorai ilgiau negalėjo sė
dėti ramiai, bet bematant, no
rintieji pasišokti, tuojau susijun
gė su kitataučiais šokėjais, kur

Mielam chormeisteriui
ALFONSUI GEČUI IR JO 

ŽMONAI SAULEI,
jos Tėveliui iškel javus i amžinybę, nuošir
džią užuojautą reiškia

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

Mūsų Sparnų redakcinės komisijos 
nariui

A. + A.

Kuratoriui Mykolui Plepiui
mirus,

sūnų VLADĄ ir dukrą IRENĄ su šei
momis, artimuosius ir gimines okupuo
toje Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu liūdi

Lietuvos Ev. Reformatų kolegija 
Chicagos parapija 
Mūsų Sparnų redakcija

PADĖKA
A. -f- A.

JUOZAPAS F. MATTUS
Mūsų mylimas draugas mirė 1969 m. gruod. mėn. 18 d. ir 

buvo palaidotas gruod. mėn. 22 d. Ėv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietąs.

, Nuoširdžiai džkojame kun. A. Baltiniui kuris atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame kun. J. Makarui, ku
ris palydėjo velionį į kapines. Dėkojame kun. kleb. A. Kiškū 
nui ir Šv. Vardo dr-jos nariams už maldas koplyčioje.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Jurgiui F. 
Rudminui už malonų patarnavimą.

Visiems , visiems nuoširdus dėkui.

Artimi draugai Šapučių šeima

senjorai ir senjorės galėjo pasigė
rėti ir kelias valandas linksmai 
praleisti laisvalaikį, besiklausant 
orkestro gražios muzikos ir jau
nimo dainų. Už šio gražaus po- 

i būvio surengimą, tebūna didelis 
j ačių veikiančiajai komisijai, ku
rią sudaro: St. Sankalaitė, M. 
Trainauskaitė, R. Sankalienė, K. 
Petkūnienė, P. Zigmas ir J. Sa- 
laševičienė. Senelis

PAMINĖTI MIKĘ 
KARDINOLAI

Siksto koplyčioje Vatikane, 
dalyvaujant Popiežiui Pauliui 
Vl-jaan, buvo paminėti šiais me
tais mirę penki kardinolai. Mi
rusių kardinolų tarpe yra Pra
hos arkiv. kard. Beran, Krikš
čionių vienybės sekretoriato pir 
mininkas kard. Augustinas Bea 
ir Venecijos patriarkas kard. 
Urbani, kuris buvo Italijos vys 
kupų konferencijos pirmininkas.

J
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X Dvi Ateitininkų kultūri
nes premijas po 1500 dol. 1969 
m., būtent Šalkauskio ir Korp! 
Šatrijos, sudėjo šie asmenys: 
dr. K. Ambrozaitis, dr. K. Bo
belis, dr. J.Kazickas, dr. P. Ki 
sielius, dr. J. Kižys (500 dol.), 
dr. A. Lipskis/lr. A. Razma, 
dr. V. šaulys, dr. A. Šmulkš
tys, dr. B.Va'latka ir dr. P. Že
maitis. ”

X Apie Chicagos lietuvių pa 
stangas atgauti tradicinį laido
tuvių būdą Šv. Kazimiero ka
pinėse ilgoką straipsnį įsidėjo 
ukrainiečių katalikų Šv. Vladi
miro ir Šv. Olgos par. laikraš
tis “Visn'k” nr. 34 (gruodžio
7 d.).

X LJD.K. Birutės Dr., gar
bės pirmininkės a. a. Sofijos 
Smetonienės mintie® metinių 
proga, Chicagos Skyrius auko
jo Lietuvių Fondui 25 dol. (pr.)

X Dr. Aldona ir Neris Slin
kai, prieš išvažiuodami pra
leisti Kalėdų šventes į savo 
naują poilsio vėtą Wisconsine, 
prie Koshkonog ežero, nuta
rė vietoje šventinių sveikinimų 
savo draugams ir pažįsta 
miems paremti mūsų spaudą, 
pasikardami “Draugui” 20 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame.

X Svečias iš Los Angeles 
inž. K. Jarašiūnas kalbės te
ma, kur invesuoti pinigUB, kad 
apsisaugotume nuo infliacijos 
ir gautume gerus nuošimčius. 
Informacija įvyks šį sekmadie 
nį, gruodžio 28 d. 3 v. p. p. 
2523 W. 71 iSt. Su'nteresuotie 
kviečiami atsilankyti.

X Ateitininką' ir plati visuo 
menė kviečiami sekmadienį, 
sausio 4 d., 12val. Jaunimo 
centran 203 kamb. pažiūrėti 
skaidrų iš Tahitj ir Borą Borą.

X Elena Abelkienė, remian
ti labdaros pareng imus ir pati 
vadovaujanti Putinamo sese
lėms lėšų telkimui, padarė šiau 
dinukų papuošalų alštuonių pė
dų eglutei ir paaukojo Miami 
Alios skyriui, kuris p:rmą kar 
tą dalyvavo tautybių pasirody 
me. Lietuvių eglute miamiečiai 
labai domėjosi.

X A. Stasiulis, Chicago, UI., 
parėmė mūsų spaudos darbus
8 dol. auka. Dėkojame.

X Ant. Radauskas iš Chica
gos prisiuntė 8 dol. auką. Nuo
širdžiai dėkojame.

X RAŠOMOS MAŠINĖLĖS, 
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angl. 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.)

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

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

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

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

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine., 
TeL Fl 6-1234. Albinas turi 
daug metų asmeniško patyrimo 
su akcijomis ir jums sąžiningai 
patars investavime vertybėse.

(sk.)

X Vysk. V. Brizgys, Lietu
vos gen. konsulas dr. P. Dauž
vardis, dr. J. Kubilius S.J., 
VLIKo narys prof. Balys Vit
kus, ALTos tarybos narys J. 
Jaša.tis, Lituanus pirm. Vyt. 
Kasniūnas Jr. ir 'kiti kalbės šį 
vakarą Lietuvių Forumo radi
jo programos metu.

X Elena Kubilienė, Chicago,
III., ant a. a. Valerijos Tallat- 
Kelpšienės, mielos močiutės, ir 
ant a. a. Vandos Tallat-Keipšai 
tės-Puškarskienės mamytės Eta
pų Kaltinėnų kapinėse, pagerb
dama mirusiųjų prisiminimą, 
1969 m. spalio mėnesį pastatė 
paminklą ir antkapį.

X Jonas Jasiūnas iš Evans
ton, UI., ilgametis “Draugo” 
prenumeratorius ir rėmėjas, pa 
guldytas į Ravenswood ligoni
nę tyrimui, o radus reikalui ir 
gerklės operacijai.

x Dr. Fr. Mažeika, Chicago,
M., parėmė mūsų spaudos dar
bus 6 dol. auka. Dėkojame.

X Už stiprią lietuvybę pasi
sako skaitytojai, remdami lietu
višką spaudą. Aukojo: po 2 dol. 
— Pr. Amibrazev'čius, B. But
kus, M. Šveikauskis, J. Punkris, 
J. Venckus, C. Staniulis, A. 
Monkevičius, J. Andriliūnas, 
kun. dr. K. Ruibys, J. Golcas, 

i VI. Sandą, A. Mitkevičius, T. 
Mockus, K. Vildžius, J. šepe
tys, Kęstutis J. Traškumas, V.
M. Tamulaitis; po 1 dol. — T. 
Perukas, Sister M. Alphonse P., 

j Arv. Barzdukas, P. Molis, B. Si- 
sevich. Visiems tariame nuošir
dų ačiū.

X Dr. Edm. Drukte'flūs, Day- 
toln, Ohio, sveikindamas mus su 
šventėmis, pridėjo 10 dol. auką 
spauda' paremti. Labai ačiū.

X Dr. L. O. Griniūtė iš Chi- 
| cagos parėmė “Draugą” 5 dol. 
auka. Dėkojame.

X A. Pūdymaitis, Chicago, 
UI. už kalendorių ir korteles 
prisiuntė 6 dol. Dėkojame, 

i X Anna Jesudavičius Chica
go, III., prisiuntė 5 dol. auką. 

j Ač'ū.
X J. Mikšys, Hamilton, Ka

nadoje, mūsų spaudos darbus 
parėmė 8,50 dol. aukai. Laibai 
ačiū.

X K. Daugvydas, Detroit, 
Mich. “Draugą” parėmė 5 dol. 
auka. Dėkui.

X Br. Giovannoni iš Chicia- 
gos prisiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X Seselė M. Berenlce O.S.F., 
Detro't, Mich., parėmė mūsų 
spaudos darbą 5 dol. auka. Dė
kojame.

X A. a. dr. Broniaus Gaižiū
no šeima nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie prisiuntė sveikini- 
nimus skaudžiose Šv. Kalėdų 
šventėse, kurias šeima šventė 
po velionio mirties. Linki vi
siems sveikų ir laimingų Nau
jųjų Metų. (pr.)

X LJL BIRUTĖS DRAUGI- 
GIJA IR L. V. SĄJUNGA 
“RAMOVĖ KVIEČIA ATSI
LANKYTI Į RENGIAMĄ 
NAUJŲ MEįlŲ SUTIKIMĄ, 
kuris įvyks Dariaus-Girėno sa
lėje 4416 So VVESTERN Avė., 
gruodžio mėn. 31 dieną. Pra
džia 9 vai. vakaro.

Vietas — stalus, dalyvauti 
šiame sutikime, galima užs'sa- 
kyti pas p. Kulikauskienę Tel. 
RE 5-5118, airba pas p. Babic- 
klenę Tel. VI 7-1712.

Jau užsisakiusieji vietas — 
stalus, dalyvauti šiame sutiki
me, prašome bilietus atsiimti 
iki gruodžio mėn. 28 dienos.

(pr.)
X Cicero — Parkholme — 6 

kamb. (3 mieg.) bungalow. Pil
nas skiepas ir pastogė, kair&to 
vandens gazo šil'ma, 2-jų maš. 
mūr. garažas. Palikimas, todėl 
tik $17,500.00 Teiraukitės — 
Alex Realty, 656-2232. (sk.)

X Naujausios Neo Lituanų 
orkestro šokių plokštelės. Ki
tos lietuviškos ir nelietuviškos 

! plokštelės šventinėms nuotai
koms. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., FR 6-1998. (sk.)

Vyriausias Marijonų vienuolijos vadovas Marianapolyje. Iš kairės 
Marianapolio direktorius kun. Donaldas Petraitis, svečias iš Romos, 
vienuolijos generolas kun. J. Sielski ir Marianapolio vienuol. vyresny
sis kun. Jonas Jančius. Garbingasis svečias, pirmasis Amerikoje gimęs 
marijonas, užimąs šią vietą, lankysis vėliau ir Chicagoje.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
NAUJA DAKTARĖ BIRUTĖ

PLEŠKYTĖ JAKŠTIENĖ

1969 m. rugsėjo 17 d. Illino- 
jaus universitete Urbainoje ap
gynė disertacinę temą iš biolo
gijos mokslo “Immuno Para- 
zitdiogiie” ir gavo daktaro 
laipsnį.

Imunologija yra mokslas člš 
nematomojo pasaulio, kur vi
sas darbas yra dirbamas su 
pagalba elektroninių mikrosko
pų, kurie objektą gali padidin
ti net iki trijų šimtų tūkstan
čių kartų.

Tezei parengti Birutė Jakš
tienė padarė daugiau kaip 1200 
nuotraukų, padidintų nuo ke
turiasdešimt penkių tūkstančių 
iki penkiasdešimt tūkstančių 
kartų, bet tezei apginti tepa
naudojo tiik daugiau kaip 300 
nuotraukų. Visa tezė su nuo
traukomis sudarė 400 su vir
šum puslapių.

Birutė Jakštiene g.mė 1939 
m. sausio 20 d. Klaipėdoj, gra 
žioje Girulių jūros vasarvietė
je. Pradžios mokyklą pradėjo 
lankyti 1945 m. lietuvių sto
vykloje Buxtehu,de, o baigė 
1949 m. DiephOlze ir tais par 
čiais metais pradėjo lankyti 
Dcpholzo lietuvių gimnaziją. 
1949 m. gruodžio 31 d. aplei
do Diepholzo stovyklą ir išvy-(. 
ko į Jungtines Amerikos Vals 
tybes. Atvykusi Amerikon, tuo 
jau pradėjo lankyti šv. Petro 
ir Pauliaus pradžios mokyklą. 
Mokyklą baigė 1952 m.

1956 m.baigė aukšt. mokyk
lą ir šeštadieninę aukštesniąją 
lltuanstinę mokyklą ir tais pa
čiais metais įstojo į Illinojaus 
universitetą, kurį biaigėl960 m. 
bakalauro laipsniu. Pagrindinė 
mokslo šaJka — fiziologija. Dve 
jus metus dirbo, o tada vėl grį 
žo į tą patį universitetą, bet Chi

X Lietuvybė laikosi mūsų 
jungtinių pastangų dėkai. Ją 
ypač stiprina lietuviška spauda, 
kurią skaitytojai remia. Auko
jo: po 4 doi. — J. Vilpišauskas, 
Andrius šikšnius, K, Gimžaus
kas, kun. M. Vembrė; po 3 dol. 
— Miss. A. T. Mockus, J. Ak- 
senavičius, J. Sama tis, Elena 
ISabalis, Maria filajūsnas, J. Liau- 
danskis, Mir. Baz'liauskas, V. 
Mataitis, Fr. Wertelka, A. Pik- 
tuižis, J. Rugienius, kam. M. 
Vaitkus, K. Chemlauskas, K 

'P. Deveikis, D. PaplausT.ds, Z. 
Samuolis, V. Benokra'tas, Ona 

Į Šlapelis, Ona Tamulevičienė, A. 
Ivinskaitė, S. Krutulis, J. Za- 
bufeas. Visiems nuoširdžiai dė
kojame.

X A. Kamarauskas, Chicago,
III., atsiuntė 5 dol. spaudai pa
remti. Ačiū.

X Frank Krasauskas iš Chi
cagos, dėkodamas už korteles, 
pridėjo 6 dol. spaudai paremti. 
Ačiū.

X V. IStrash iš Kenoshos at
siuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X John Shatas iš Waterbu- 
rio mūsų spaudos darbus parė
mė 5 dol. auka. Dėkojame.

X S. Balsys, Brooklyn, N. Y. 
už korteles prisiuntė 5 dol. Dė
kui.

cagoje. Ir 1964 m. gavo ma- į 
g,stro laipsnį iš anatomijos, j 
Mokslo nepertraukdama, bet1 
persikėlusi į Urbaną tame pa
čiame universitete tęsė studi
jas, tik pereidama į kitą moks 
Jo žaibą — biologiją, kur pasi
rinko imunologiją. Ir 1969 m. 
rugsėjo 17 d. savo ilgų metų 
darbą apvainikavo daktaro 
laipsniu.

Birutė Jakštienė ir toliau pa t 
siilieka dirbti tame pačiame uni 
versitete kaip imunologė ir per 
eina dirbti prie drugi o (mala- 
rijos) ligos imuniteto tyrimų.

RALFAS SURINKO 16,000 
DOLERIŲ

Balfo apskr. valdybos ir sky 
rių atsovų pasitarime buvo nu
tarta sausio mėn. surengti ofic. 
vajaus užbaigimą ir apskrities 
25 metų veiklos minėjimą su 
programa parap. salėje. Skyrių 
atstovai E. Litvinas, E. Markū- 
nienė, V. Kregždys, F. Sereiči- 
kas, O. Zailsikienė, K. Balčiū
nas,, J. Litvinas, V. Baleišytė,
K. Bružas, V. Navickas, R. S - 
mokaitienė, I. Tavairas prane
šė, kad vajus eina prie pabai
gos, šiuo metu jau yra surink
ta 16,000 dol. Įvairiais šalpos 
reikalais kalbėjo J. Mackevi
čius, K. Repšys, Ūselis, S. Rau 
donis ir kiti. Balfo c. v. vardu 
nuoširdiems Balfo darbuoto
jams pareiškė padėką A. Dzirvo- 
nias. Susirinkimui vad. VI. Šim
kus, kuriam dalyviai linkėjo lai
mingos kelionės Pietų Ameri
kon.

IŠ LRKS 160 KUOPOS 
VEIKLOS

LjR.K Susiv. Amerikoje 160 
(Brighton Park) kuopos v-bos 
posėdyje, kuris įvyko gruodžio i 
19 d. Vyčių salėje, dalyvavo 6 
valdybos nariai iš 8. Nutarta: 
a) sukviesti metinį kuopos na
rių susirinkamą 1970 m. vasa
rio 1 d. (sekmadienį) 2 vai. po 
pietų Vyčių salėje, b) paskir
ti 10 dol. auką Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčiai. Auką įteikti ir pa
reikšti padėką klebonui prel. 
D. Mozeriui už leidimą be atly-

JAV LB centro valdybos pirm. 
inž. Bronius Nainys kalba Mokslo 
ir kūrybos suvažiavimo dalyviams.

Nuotr. Ant. Gulbinsko

J A. VALSTYBĖSE
— Dr. Petras Gailiūnas, dir

bąs federalinės valdž.os gyvu
lių ligų tyrimo institute, Long 
Island, N. Y., neseniai paskelbė 
veterinarijos žurnale savo giles
nę tyrmų studiją “Mikroskopi
niai odos pasikeitimai gyvul.ų, 
sergančių nosies ir nagų ligo
mis”. Studija irgi paskelbta rin
kinyje “Arčhdv fuer die gesamte 
Virusforschungs 25”.

— Petras Gailiūnas, Jr., dr. 
P. Gadiūno sūnus, iš Long Is- 
land, N. Y., praėjusį rugsėjo 
mėn. buvo priimtas į Lojolos 
universiteto medicinos mokyk
lą, kaipo aukštais pažymiais į- 
siigijęs bakalauro laipsnį ir jau 
baigė pirmą trimestrą ketvir
tuoju studentu, patekdamas į 
dekano garbės sąrašus.

_ Lietuvių encikl. anglų kal
ba bus šeši tomai. Per metus 
siekiama išleisti po vieną tomą. 
Jau yra sudaryta kartoteka ir 
planas kiekvienam tomui. Tą 
sunkų pagrindinį darbą atliko 
red. prof. IS. Sužiedėlis drauge 
su leidėju J. Kapočiumi. Taip iš 
anksto suplanavus, nebebus 
daug nukrypimų. Mirus J. Ka
počiaus broliui Viktorai ir susir
gus enciklopedijos leidyklos 
technikui Kaziui Simonavičiui, 
daug techniško darbo tenka at
likti pačiam J. Kapočiui, kuris 
pats po sunkios širdies atakos 
nėra stiprus. Todėl visokeriopa 
taika leidžiant anglišką lituanis 
tinę enciklopediją yra būtina.

Chicagos Anglijos lietuvių klubo buv. valdyba Lietuvių radijo forume su 
LRF vadovybe ir svečiais rašytojais iš Anglijos. Iš k.: B. Sebastijonas, A. Lakas, 
V. Kasniūnas, A. Rudis, jr., kun. J. Kuzmickis-Gailius,,L. Venckus, V. Šlaitas 
ir J. Šidlauskas.

CHICAGOS ŽINIOS
KETURI ŽUVO NELAIMĖJE me pirmą aukštą peniau aukštų 

Keturi asmenys žuvo ir du| Capitol viešbučio, 417 N. Clark, 
buvo kritiškai sužeisti dviems Saugumo sumetimais apie 190
automašinoms susidūrus Ham- 
monde.

RESTORANAS DEGĖ
Gaisras sudarė apie $10,000 

nuostolių restorane užimanč.a-

gjnimo naudotis mokyklos pa
talpomis. Bus pranešamai atsto 
vų apie praėjusį 64-tąjį seimą 
Waterbury ir 65-tojo seimo 
svarstymai, kuris įvyks 1972 m. 
Chicagoje.

St. J.

KALĖDINIŲ PAPUOŠALŲ 
KONKURSO REZULTATAI
Frank Zapolio, 3208 W. 95 GAZOLINAS PABRANGO 

Str., Evergreen Park, Bl., rū-1 G^.0^ Clncagoje pabran-
pesčiu radštas ir jo globoja-1 aP-* 4 ^tus Už
mas bei finansuojamas šiau-!^į^dato^ imama uz ga- 
dinių kalėdinių eglučių papuo- C' lmama
salų konkursas pasibaigė. Jam 42'į c' ? tos . a^e 13
labai uoliai talkininkavo Uršu- ^ų ema valdžiai ir Blmoos 
lė Astrienė; teisėjais buvo pa- valst’Jai nrOkescraas, 
kviesti — Miss Helen Pius,
Mrs. Bernice Kasarski ir Mrs.
Lucille Vesota.

Čia skelbiamas konkursą lai
mėjusių ir dovanas gavusių są 
rasas, pagal užimtas vietas: 1.
Mary Simonėl s, 2. S'gutė Mi- i _ 
kutaitis, 3. Marian Meier, 4. Y 
Živilė Brakauskas, $. Carolyn 
Kasarski, 6. Geri Augustine, 7. 
Mary ISdmonėlis, 8. Mary Simo 
nelis, 9. Wanda Radavich, 10. 
Mary Simonėlis. Fr. Z.

IŠ ARTI IR TOLI
_  L. žurnalistų sąjungos

centro valdyba priėmė į sąjun
gą ir įrašė į centrinį skyrių 
Juozą Va šnį, S. J., Laiškai Lie
tuviams redaktorių. Į sąjungą 
vėl grįžo Vytautas Gedgaudas, 
Dirvos redaktorius, ir įrašytas 
ta'p pat į centrinį skyrių. Cen
trinis skyrius šiuo metu turi 
66 narius.

— Pranas Katilius iš Scran- 
ton, Pa., išrinktas Lackawanna 
apskrities penkto magistralinio 
rajono taikos teisėju.

— Jonas Mockaitis išrinktas 
meru Duryea, iPa. Petras Prū
sokas jr. perrinktas nariu į 
Edvvardsville, Pa., miesto tary
bą. Povilas Skiptūnas išrinktas 
Warrior Run, Pa., rajono mo
kesčių kolektoriumi, o ten pat 
Vincas Bonsevičius išrinktas 
auditoriumi.

— Kun. Antanas Norkūnas,
klebonas šv. Marijos parapijos 
Kingston, Pa., paminėjo kuni
gystės 25 metų sukaktį.

— Prelatas Juozas V. Mi
liauskas, šv. Juozapo parapijos 
Scranton, Pa., klebonas emeri
tas, gruodž. 21 d. atnašavo pa
dėkos Mišias 50 metų kunigys
tės proga. Pagerbimas įvyko 
iSheraton Inn patalpose.

— Donna iShalala, Syracuse 
universiteto socialinių mokslų 
ass. profesorė, dalyvavo Colum 
taa universiteto suruoštoje 36- 
oje American asamblėjoje, kur 
koreferavo temai: Urbanistikos 
krizė: neišrištos problemos, ne
bandyta sprendimai.

viešbučio svečių trumpam išsi
nešdino.

POMPIDOU LANKYSIS
Prancūzijos prezidentas Geor

gės Pompidou lankysis Chica
goje vasario 28—kovo 4 d. Nu
matoma jį apgyvendinti Drake 
viešbutyje. Su juo keliaus apie 
100 asmenų palyda ir 60 laikraš 
tininf.tų.

254 ASMENYS SUDEGĖ
Šiemet iki šiol Cook apskri

tyje gaisruose žuvo 254 asme
nys.

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

Kalbame lietuviškai.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYK I. A

3236 South Halsted Street
y Telef.: DAnube 6-9837
H Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

INDIJOJE
— Kuu. Donatas Slapšys, jė

zuitas Indijos misionierius, siųs 
damas geriausius linkėjimus 
1970 mętams, rašo, kad jam 
pastaruoju laiku teko plačiai pof 
Indiją važinėti, užmegzti ryšius, 
iš kurių titimasi susilaukti 
susidomėjimo ir krikščionybe. 
Gruodžio vidury jo misijų apy
linkėse buvo labai gražus oras, 
bet nemaža 'politinė įtampa dėl 
rinkimų. KraJštas kunkuliuoja 
ir tik ateitis parodys, ko bus 
galima susilaukti. Jo adresas: 
Rev. Donatus SlapSys, S.J., St. > 
Anthony*s Church, Kurduwadi, 
Dist. Sholapu, India.

AUSTRALIJOJ
— Albertas Zubras, žinomas

spaudos darbuotojas ir kultūri
ninkas, atšventė savo 60 m. am 
žiaus sukaktį. Yra parašęs ke
letą studijų, taurios buvo išleis
tos atskirais leidiniai ir pa- * 
skelbęs daugybę rašinių perio
dikoje.

— A. a. Zosė Dargvainienė
mirė Geelonge, sulaukusi 91 
metų amžiaus. Paliko du sūnų 
ir dvi dukras. Visa Dargvainių 
šeima tautiškai labai sąmonin
ga.

— Adolfas ir Marytė Bauma- 
nai, aktyvūs Geelonigo liet. ben
druomenės nariai, persikėlė gy
venti į Vokietiją.

— Kap tonas Brūzga, New- • 
castle lietuvis, australų spau
doje minimas kaip narsus ka
rys, pasižymėjęs Vietnamo from 
te. Jo tėvas ilgesnį laiką buvo 
Newcastle lietuv'ų bendruome
nės apylinkės pirmininkas.

— Melboumo Dainos sambū
ris paminėjo savo 20 metų veik
los sukaktį.

— Kun. dr. P. Bačinskas^
Brisbahėje graž'ad reiškiasi 
kaip lietuvių kolonijos kapelio 
nas.

BRAZILIJOJ
— Rinkimai į Brazilijos lietu

vių bendruomenės tarybą orga
nus bus pravesti ateinančių me
tų vasario ir kovo mėnesiais. 
Balsuojama korespondentiniu 
būdu. Rinkiminės komisijos pre- r 
sidiumo pirmininku pakviestas 
kim. Jonais Šeškevičius.

— Altanas LLaukus ir Elena 
Šimonytė, sukūrė lietuvišką šei 
mą, kurią surišo ir palaimino 
prel. Pijus Ragažinskas. Vestu
vės buvo labai iškilmingos, pa
maldų metu giedojo parapijos 
choras.

— Ateitininkų kuopa veikia 
Vilią Zelinoje, kun. J. Šeškevi
čiaus globojama.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Kino studija sukūrė naują 

meninį filmą “Gražuolė”. Jį re
žisavo A. Žebriūnas, vyr. ope
ratorius A. Mockus, dailininkai- 
A. Nicius ir V. Vilimienė. Fil
mui muziką parašė jaunas bet 
garsėjantis kompozitorius V. 
Ganelinas.

— Panevėžio rajono “žini- 
jos” draugijos skyrius ateizmo 
mokyklos klausytojams, kurių 
daugumą sudaro mokytojai, su
organizavo ekškursiją į Vilnių, 
kurios metu aplankytas ateisti- ) 
nis muziejus ir Vilniaus bažny
čios. Panaši ekskursija buvusi 
suorganizuota ir mokiniams ak
tyviausiems mdkyklų ateistams.

— Anglijos poetas Lord By- 
ron gimė 1788 m. sausio 22 d.


