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KATALIKAI
PASAULY

JAV ir kom. Kinija 

pradės pasitarimus

WASHINGTONAS. — Skel
biama, kad Amerikos ir kom. 
Kinijos diplomatiniai pasitari
mai vėl bus pradėti, kurie buvo 
nutrukę prieš 22 mėnesius. To
kia užuomina padaryta po to, 
kai JAV ambasadorius Varšu
voj Walter Stoessel trumpai 
pasikalbėjo su komunistinės Ki
nijos diplomatu Jugoslavijos pa 
rodoj. Apie ką abu diplomatai 
kalbėjosi neskelbiama, tačiau 
valstybės departamento spau
dos atstovas John King pareiš
kė, kad diplomatai pasikeitė 
mintimis. Valstybės sekr. Ro- 
gers praėjusį mėnesį televizijoj 
pareiškė, kad JAV sieks su Ki
nija naujų pasitarimų diploma
tiniu keliu Varšuvoje.
Sieks geresnių santykių

MASKVA. — Sovietų Rusi
jos blokas, susirinkęs Maskvoje, 
kaip Varšuvos pakto nariai, no
ri geresnių su Vakarų Vokieti
ja santykių, tačiau pakartojo, 
kad Bonna pripažin ų Rytinę 
Vokietiją. Paskelbtame komuni
kate tačiau nieko nėra apie pa
sitarimų galimumus tarp Nato 
ir Varšuvos pakto dalyvių, a- 
pie ką buvo kalbama Nato kon
ferencijoje.

Išvyko j Turkiją
Roma. — Krikščionių Vieny

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

Kiniečių studentų centras
MADRIDAS: — Kinijos ko

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

Penkiolika vyskupų į 
sekretoriatą

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

Delegatas į Japoniją
VATIKANAS. — Popiežius 

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

Austrų talka Jugoslavijai
Viena. — Austrijos katalikų arti
mo pagalbos Caritas organizuo- 
ciją pasiuntė į Jugoslaviją spe
cialias darbo grupes padėti at
statyti žemės drebėjimo sugriau- įtejkė savo skiriamuosius raštus, 
tą Banja Luką miestą. Be to Aus- paulius VI.sis ta proga iškėlė Si.
trijos katalikai nukentejusiems didelę reikšmę krikščiony-
nuo žemes drebejimo padetipa- bei Cia pirmiausia isik5rė pirmo.
siuntė Įvairių reikmenų, rūbų, sios krikgčion}ų bendruomenės ir 
patalynes ir vaistų daugiau ne- fia Kristaus §viesa apšvietė 
gu penkių milijonų šilingų ver- krik&ionybės apaStaią šv. Pau.

lių. Ir dabar krikščionybė turi

Šv. Tėvas kalba 
Šv. Petro aikštėje.

susirinkusiems

tes.

Iš Lenkijos į misijas 
Varšuva. — Keturi lenkų ku
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Prez. Nlxon žmona ir dukra Tricia apžiūri Washingtone parodą, vaizduojančią narkotikų pavojų. Parodą apžiū
rėjo 41 krašto gubernatorius ir jų šeimos.

Nato nerodo pritarimo 

Maskvos siūlymui
Nato ir Varšuvos pakto pasitarimas sunkiai įmanomas

NAUJI SUĖMIMAI 
SOVIETŲ RUSIJOJ

Vyriausybė negali atleisti už raštą Jungtinėm Tautom
MASKVA. — Sovietų Rusi

joj 54 asmenys buvo pasirašę 
skundą, kad Sov. Rusijoj nėra 
laisvės. Nežinia koks likimas 
tų raštų Jungtinėse Tautose, 
tačiau pačioje Rusijoje to raš
to autoriai visą laiką suiminėja
mi ir jau dabar suimtas aštun
tas asmuo inž. Arkady Levin. 
Jis suimtas antradienį; penkiom 
dienom praėjus po to, kai pa
reiškė protestą dėl trims me
tams nutę sto to paties skundo 
pasirašiusio buvusio karininko 
Genrik Altunijan.

Tas protesto raštas buvo su
organizuotas penkiolikos asme
nų, iš kurių du pasiųsti į psi
chiatrinę ligoninę, kiti du pa
šalinti iš darbų universitete. 
Kaip žinoma, 15 asmenų, pasi
vadinusių Civilinių teisių Sovie
tų Rusijoj gynimo komitetu, 
suorganizavo rašta Jungtinėm 
Tautom. Dabar iš to komiteto 
du uždaryti j psichiatrinę ligo
ninę, du pašalinti iš darbo uni
versitete, Altunijanas nuteistas. 
Visi 15 yra nuolat įėję grėsmė-

je. Britanijos užs. reikalų min. 
Michael Stewart siūlė sudaryti 
komitetą, kuris išsiaiškintų kaip 
būtų galima toks pasitarimas 
su Sov. Rusija sušaukti. JAV 
valstybės sekr. William Rogers 
palaikė britą, Prancūzijos užs. 
reik. min. Schumann ir Italijos 
Aldo Moro pasipriešino, teigda
mi, kad į tokią konferenciją 
reiktų pakviesti ir neutraliuo
sius Europos kraštus Austriją, 
Šveicariją, Suomiją ir Švediją. 
Taip pat Italijos atstovas pa
reiškė, kad toje konferencijoje 
privalo dalyvauti ir Kanada su 
JAV. Tačiau Sovietų Rusija jau 
tokiam JAV dalyvavimui būtų 
priešinga.

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

Pirmoj eilėj pultų R. Europą
Nato šaltiniai atskleidė, kad 

kilus Europoje susirėmimui, bus 
naudojami atominiai ginklai, jei 
gu Nato pajėgos nebas pajėgios 
atremti Sovietų Rusijos puoli
mus. P:rrr.iausia bus apšaudyti 
strateginiai taikiniai Rytų Eu
ropoje. Pati Rusijii pradžioj ne
bus puolama, kol jai nebus duo
tas įspėjimas per vadinamą karš 
tąją liniją iš Washingtono į Mas 
kvą. Jeigu būtų puolama iš kar
to Sov. Rusija, tai galėtų iš
šaukti jos ilgų distancijų rake
tų kerštą. Iš viso pabrėžiama, 
kad priešas susidurs su visa 
JAV karine jėga.

BRIUSELIS. — Šiaurės At
lanto pakto 15 valstybių su
tarė, kad reikia siekti bendro 
su Sovietų Rusija ir jos sateli
tais pasitarimo, tačiau neišsiaiš
kinta dėl tokio pasitarimo gali
mumų. Nato vyriausi pareigu- j 
nai buvo susirinkę 21-jį kartą, 
tačiau nė vienas diplomatų ne
siskubino priimti Sovietų Rusi
jos pasiūlymo, vadinamos Eu
ropos saugumo konferencijos 
projekto. Pagal tokį projektą 
būtų visos problemos išspręstos 
taikiai. Diplomatai tokiam So
vietų Rusijos siūlymui labai a- 
bejingi.

Visi ir neutralieji
Šiek tiek daugiau dėmesio su

silaukė pasiūlymas kviesti Na
to ir Varšuvos pakto narių pa
sitarimą nusiginklavimo reika
lu. Tačiau daugelis pareiškė, 
kad nėra tikrų duomenų, kiek 
kokių ginklų yra vienoje ir ki
toje geležinės uždangos pusė-

Čekai nenori rusiškų 
filmų

PRAHA. — Čekoslovakų kino 
filmų kritikas Jan Klimet, Pra
hos komunistų laikraštyje “Ru
de Pravo’’ viešai apkaltino če
koslovakų aktorius, kurie są
moningai vengią bendradarbiau 
ti rusų filmų pritaikyme Čeko
slovakijos publikai. Tuo būdu 
buvo sutrukdytas rusų filmo 
“Anna Karenina” vertimas į če
koslovakų kalbą, kai tuo tar
pu daugelyje Prahos kino te
atrų rodo vakariečių pagamin
tą filmą “Raudonojo jaguaro 
mirtis”...

Įsakymo žudyti 
nebuvo

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

Švenčių paliaubos 
Vietname

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

Amerikos štabas skelbia, kad 
pasiekė žinia, jog šiaurės Viet
namo karininkas nubaustas mir 
timi už norėjimą perbėgti j Pie
tų Vietnamo pusę. Taip pat su
šaudyta 12 norėjusių perbėgti 
eilinių. Iš viso komunistai la- 

, bai sustiprino karių sekimą, ka
dangi labai daug bėga iš k'mu-

je: jie sekami, jų namuose da
romos kratos, jie pergyvena te
rorą.

“Chicago Tribiin?” korespon
dentas iš Maskvos skelbia, kad 
suimti trys p o 29 metų studen
tai už vadinamą agitaciją ir an
tikomunistinę propagandą. Už 
tai jiems gręj’a bausmė ligi 7 
metų konee.itrnnjos stovyklos.

Rusų literatūros kankiniai
Romos žiirpai;??. “Citta nuc- 

va”, informuodamas savo skai
tytojus apie rašytojo Solženy- 
cino prašalinimą jš sovietų ra
šytojų sąjungos, cituoja žino
mojo rusų poeto Boris Sluzki 
konfidencialų pareiškimą; “Ne
užmirškite, kad rusų literatūra 
yra ištisai nužymėta kankinių, 
persekiojimų, areštų bei savi
žudybių martirologija. Taip ir 
Aleksandras Solženycinas pase
kė Boris Pasternako. Daniel ir 
Siniavskio keliu. Rašytojo išme
timas iš sąjungos narių tarpo 
reiškia tikrj. civilinę mirtį. So
vietų Sąjungoje tačiau tai nėra 
tik tuščias žodis, bet reiškia ne
tekti darbo, buto ir žmoniško 
pragyvenimo. Bet labiausiai tra 
giška yra ,kad h. Iženycinas ga
li būti teisiamas už savo knygos 
paskelbimą Vakarų pasaulyje.

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

Nenumatoma atitraukti 
daugiau karių

WASHINGTONAS. — Prez. 
Nixon planuoja laikinai sustab
dyti iš Pietų Vietnamo karių 
atitraukimą, kadangi pastebė
ta didesnė priešo infiltracija. 
Nemanoma, kad prez. Nixon pir 
madienio konferencijoje praneš 
apie naujus iš Vietnamo karių 
atitraukimus. Galimas daiktas, 
kad apie naujus karių atitrau
kimus bus paskelbta sausio ar 
vasario mėn.

Išbandė daugiagalvę 
raketą

CAPE KENNEDY. — JAV 
karinės pajėgos išbandė ketvir
tą raketą, galinčią nešti dau
giau galvučių negu vieną. Mi- 
nuteman 3 paleido raketą 
į Pietų Atlante numatytą tai
kinį. Žiūrima, kokios reakcijos 
susilauks šis bandymas Helsin
kio atominio suvaržymo pasi
tarimuose.

SV. TĖVAS APIE TAIKOS 
SIEKIMUS

Viduriniuose Rytuose Vietname

Vatikanas. — Šv. Tėvas Pau- Popiežius Paulius VI-sis, kaip 
liūs Vi-sis specialioje audiencijoje trumpai jau buvo pranešta, pri- 
priėmė naują Sirijos ambasado- imdamas JAV-ių gubernatorių 
rių prie Vatikano Al-Bochi, kuris grupę, aiškiai pasisakė už teisę 

Vietnamo tautai pačiai spręsti 
savo likimą. “L'Osservatore Ro
mano” paskelbtame Popiežiaus 
kalbos tekste sakoma: Su dideliu 
dėmesiu sekame Amerikos kraš
to vykstančias manifestacijas, 
reikalaujant greitai užbaigti Viet 
name karą, kuris jau tiek metų 
tęsiasi. Karo priemonėmis, kurios 
reikalauja tiek išlaidų ir žmonių 
gyvybių, negalima jo išspręsti. 
Todėl mūsų didžiausias troški
mas yra, kad šis ir visi kiti karai, 
būtų užbaigti. Su džiaugsmu su
tikome Amerikos prez. Nixon pa
reiškimą, kad bus visa daroma 
greičiau užbaigti karo veiksmus. 
Suprantame tačiau, kad tai da
bartinėse sąlygose reikalauja di
delio atsakingumo ir gilių svars
tymų, kad nebūtų apvilti sąjun
gininkai, pasitiki Amerikos į- 
sipareigojimais ir pagalba. Ly
giai reikia labai įvertinti ameri
kiečių tautos aukas padėti ken
čiantiems Vietnamo gyvento
jams pasiekti taikingo konflikto 
išsprendimo ginant savarankiš
ka apsisprendimo teisę.

nemaža reikšmės Sirijoje savo 
mokyklomis ir kitomis socialinė
mis bei kultūrinėmis įstaigomis,

nigai, priklausantys Oblatų mi- daug prisidėdama prie krašto pa- 
sionierių kongregacijai, šiomis žangos kėlimo, 
dienomis iš Lenkijos išvyko mi
sijų darbui į Camerūną Afrikoje, 
kur jau dirba keli kiti lenkai ku
nigai.

Katalikai Pietų Afrikoj

Prisimindamas skaudžius įvy
kius, taip labai sukrėtusius viso 
pasaulio opiniją, Šv. Tėvas iš
reiškė viltį, kad teisė ir teisingu
mas Sirijoje bus lygiai respektuo-

Johannesburgh. - Kaip pra- jamas ir taikomasjisiems asme- 
neša pasaulio spauda Pietų Afri-|nuns. Nors ne mūsų kompeten- 
kos respublikoje katalikų tikin- cija spręsti tas problemas, kurios 
čiųjų tarpe 75 procentai priklau- priklauso jungtįnėms tautoms, 
so juodajai rasei. Anglikonų Baz- tačiau nepraieidorne nei vienos 
nyčioje juodieji sudaro 70 pro- progos vjsajs galimais būdais pri-
centų. Tik Olandijos reforma- ..... . . -r,
x d * x- -x- l • • sideti prie taikingo Artimųjų Rytų Bažnyčia išimtinai ribojasi , ,
Pietų Afrikoje gyvenančiais bal- tų konflikto išsprendimo ir atei
taisiais, i ty je visa širdimi to sieksime.

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

KALENDORIUS
Gruodžio 6 d.: šv. Mikalojus, 

šv. Krispina, Buttaš, Alanto.
Gruodžio 7 d.: šv. Ambrozi- 

jus, šv. Josefa, Daugardas, Vėt- ■ nįsttaių dalinių? 
ra.

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

Saulė teka 7:02, leidžias 4:20.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien lietus. Temperatūra apie 
40 L

Kiniečiai apstumdė 
britą

BRIUSELIS. — Pranešama, 
kad kiniečių grupė Pekint buvo 
užpuolusi Britanijos ambasados 
pareigūną John Denson, 43 m. 
Įvykis aiškinamas.

Prie Bu Prang bazes Pietų Vietname vietnamietis karys nešasi ka
riniams įrengimams reikalingus prietaisus ir taip pat vaikų vežimėlį, 
nes toj stovykloj yra nemaža ir vaikų. Stovykla yra trys mylios nuo 
Kambodijos sienos ir nuolat apšaudoma komunistų.



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

DVIDEŠIMTAS "TĖVIŠKĖS 

ŽIBURIŲ" GIMTADIENIS

PRANYS ALŠĖNAS

Puikus, didelis * ir turiningas 
lietuvių savaitraštis, “Tėviškės 
Žiburiai”, leidžiamas Toronte ir 
redaguojamas kun. dr. Prano 
Gaidos- Gaidamavičiaus, lapkri
čio 30 d. Prisikėlimo parapijos 
auditorijoje atšventė ir iškilmin
gai paminėjo 20-ties metų gyva
vimo sukaktį. Koncerte ir ban
kete dalyvavo per 300 asmenų - 
svečių, laikraščio steigėjų, rėmė
jų, spaudos darbuotojų - bendra
darbių ir skaitytojų. Svečių tar
pe matėme Vyr. Lietuvos išlais
vinimo K-to pirm. dr. J. Valiūną, 
Generalinį Lietuvos konsulą Ka
nadai dr. J. Žmuidziną ir iš kitų 
vietovių atvykusius — prof. A. 
Musteikį, dail. A. Tamošaitį, 
prof. A. Ramūną, prel. dr. J. Ta- 
darauską ir daugelį kitų.

Truputis .laikraščio istorijos

Šį skirsnelį pradedant, tenka į 
jį pažvelgti dokumentiškai. To
dėl pacituotlnos kai kurios lai
kraščio steigimo susirinkimo pro
tokolo mintys. Tam susirinki
mui pirmininkavo teisininkas Vik 
toras Užupis, o sekretoriavo .St. 
Dargia,

Štai, kai kurios protokolo vie
tos: “1949 m. rugsėjo 24 d,, 8 
vai. vak, įvyko pasitarimas. Pasi
tarime dalyvavo: P. Alekna, kun. 
P, Ažubalis, P. Alšėnas, Bajori- 
nas, Silv. Čepas, A. Čirunas, St. 
Dargis, Dervinskis, kun. dr. J. 
Gutauskas, Yokūbynas, dr. Jasevi- 
čiūtė, dr. Juozapavičius ir Vyt. 
Kastytis.

“Diskusijų bazei sudaryti su
sirinkime Pr. Alšėnas skaitė refe
ratą, iškeldamas mintį leisti nau
ją laikraštį Toronte. O tam su
manymui įgyvendinti - įkurti pir
mą spaudos bendrovę Šerų pa
grindais”.

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

Toliau protokole rašoma:
“Baigdamas referatą prelegen

tas pasiūlė patiektas mintis iš
diskutuoti ir dideliu ryžtu ženg
ti į naujo lietuviško laikraščio 
leidimo darbą Kanadoj”.

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

“Dienos pirmininkas susumuo
ja pasisakymų mintis ir prieina 
išvados, kad laikraštį — leisime, 
kaip dauguma yra pareiškusi. 
Reikią steigti b-vę, organizuoti 
lėšas. Tam darbui — išrinkti k- 
ją. Šero kainą — pasiūlyta 10 
dol. Reikia bendrovę apdrausti 
nuo bent kokių netikėtumų. Tą 
sutvarkysiąs advokatas. Vardo 
reikalą —- išspręsianti k-ja. Rei
kią tuo reikalu ir dr. A. Šapokos 
nuomonės, kaip būsimo redak
toriaus. Išrinkta k-ja iš 7 asme
nų: P. Alekna (16b.), B. Sakalaus 
kas (16b.), Juozapavičius (15b.), 
kun. P. Ažubalis (13 b.), dr. Ja- 
sevičiūtė (13 b.), Bajorinas (10b. 
kand. Čirūnas (7b.), Dargis (5 
b.). Dar pasiūlytas b-vės kapita
las 50.000 dol.”

Pirmasis “Tėviškės Žiburių” 
numeris išėjo iš spaudos 1949 m. 
gruodžio 24 d.

'Minėjimo koncertas

Dvidešimtmečio minėjimą 
trumpu įvadiniu žodžiu atidarė 
P. Bražukas, Kanados Lietuvių 
Katalikų Kultūros Draugijos “Ži
buriai” pirmininkas. /Toji Drau

gija - yra “Tėviškės Žiburių” lei
dėja).

Po to - sekė koncertas, kuria
me sol. J. Vaznelis (per du pasi
rodymus) išpildė trejetą Šimkaus, 
Kučiūno ir Jakubėno komponuo
tų dainų ir Pilypo ariją, iš Ver
di operos “Don Carlo” bei Ūdrio 
dainą iš Klovos operos “Pilėnai”.

Solistė Daiva Mongirdaitė 
(taip pat per du pasirodymus) 
išpildė po dvi Budriūno ir Jaku
bėno kompozicijas, o taip pat — 
ariją iš Beethoveno op. “Fide
lio” ir Deimantų ariją iš Gou- 
nod operos “Faustas”, taip pat - 
dvi ne savų kompozitorių dai
nas: Mozarto “Lopšinę” ir Ardi- 
ti -“Bučinį”.

Be to, minėjimo dalyviai gavo 
gražią progą pasigėrėti abiejų 
čia minėtų mūsų pirmaeilių so
listų duetais: Naujalio “Meilė 
Tėvynės nemari” ir Mozarto du
etu iš op. “Don Giovanni”.

Abiems solistams akompanavo 
Viskontienė, programos pranešė
ju buvp Y. Ąušrota§.

Banketas ir oficialioji dalis

Prieš pasistiprinant maldą su
kalbėjo kun. P. Ažubalis. Pasivai
šinus, buvo laikraščio redakto
riaus, kun. dr. Prano Gaidos, neil 
gas, bet gražus — dailiai sukom
ponuotas žodis, buvo iššaukti ir, 
jiems atsistojus, plojimais pagerb
ti dalyvaujantieji laikraščio stei
gėjai, po to - pristatyti svečiai iš 
arti ir toli.

Žodžiu sukaktuvininkus “Tė 
viškės Žiburius” sveikino vyr. Lie
tuvos išlaisvinimo Komiteto pirm. 
dr. Valiūnas, KLB Krašto v-bos 
pirm. dr. S. Čepas, Gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas, Politinio k-to 
pirin. B. Sakalas, Šalpos grupė 
“Daina” ir kt.

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

Užbaigos ir padėkos žodį tarė 
Petras Bražukas.

Apie sukaktuvininką aplamai

“Tėviškės Žiburiai” yra vienas 
iš didžiausių išeivijoj leidžiamų 
savaitraščių. Jis yra didelis savo 
formatu, gausus puslapių skai
čiumi ir teikiamos medžiagos bei 
žinių kiekiais. Jis subūręs po savo 
sparnu šimtus gerų bendradar
bių, kurie, didelio tikslo vedini, 
nuolat “T. Žiburius” informuo
ja apie mūsų tautiečių gyveni
mą ne tik Kanadoj, bet ir plačia
me pasaulyje. Jis rašo (geriau pa
sakius, spausdina) straipsnius vi
siems lietuviams rūpimais klausi
mais, duoda literatūrinio ir kul
tūrinio gyvenimo vaizdą bei sten' 
giasi, kad laikraščio skaitytojai 
kiekviename numeryje rastų ką 
nors naujo, įdomaus. Laikraštis 
nuolatos leidžiamas 8-nių ir (daž

Dalia chicagiškių žiūrovų (jš viso jų buvo 1300) Clevelando “Grandinė
lės” koncerto metu Chicagoje. Nuotr. J. Garlos

Amerikiečių karių apkasai prie Bu Prang. P. Vietname, netoli Kambo- 
dijos sienos.

DZŪKŲ KRAŠTOTYROS DR-JA 

IR ALYTAUS MUZIEJUS

ANTANAS RUKUIŽA

Spaudoje teko pastebėti klai
dinančių žinių apie Dzūkų kraš
totyros draugijos ir Alytaus 
muziejaus steigimą. Kadangi 
man nuo pat pradžios toje kul
tūrinėje įstaigoje teko dirbti, 
tebūnie leista trumpai nušviesti 
tos įstaigos įsikūrimo eigą.

Didelis kultūrininkas ir visuo
menininkas, tikras Dzūkijos sū
nus dr. Simas Janavičius pas
tebėjo, kad, vykdant kaimų skir 
stymą į vienkiemius, greit pra
dėjo nykti tautinės kultūros se
novės paminklai. Jis suprato, 
kad, kol dar nevėlu, reikalinga 
gelbėti, kas dar galima. Tam 
reikalui pradėjo organizuoti 
Dzūkų kraštotyros draugiją ir 
jos padalinį Alytaus muziejų. 
Dr. S. Janavičius paruošė drau
gijos įstatus ir užregistravo ap
skrities viršininko įstaigoje. 
1929 m. pavasarį buvo sušauk
tas draugijos narių susirinki
mas, kuriame buvo išrinkta val
dyba. Pirmininku išrinktas An
tanas Rukuiža, kuris apsiėmė 
atlikti technišką darbą, o dr. S. 
Janavičius sutiko atstovauti 
draugijai ir palaikyti ryšius su 
įstaigomis ir su Dzūkijos kul
tūrininkais. Be dr. S. Janavi
čiaus ir A. Rukuižos, valdyboje 
aktyviai dirbo mokytojas Jonas 
Miškinis, kuris 1936 m. ir per
ėmė pirmininkavimą ir draugi
jos tvarkymą.

Pirmas šios valdybos rūpestis 
buvo įstatuose numatytas Aly
taus muziejaus organizavimas.

Alytaus mokesčių inspekto
riaus žinioje buvo (už mokes-

nai) dešimties ir daugiau pusla
pių dydžio. Linkėtina “T. Žibu
riams” ir toliau taip gražiai švies
ti ir rodyti kelią pasiilgtos Tėvy
nės link, kaip ligi šiol.

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

Greitesniam eksponatų sutel
kimui dr. S. Janavičius, talki
nant Merkinės vidurinės mokyk 
los direktorių Jonui Miškiniui 
ir Dzūkijos pradžios mokyklos 
mokytojams, 1929 m. vasarą 
Merkinėje suruošė Senovės die
ną, kurion sugabenta labai daug 
tautinių drabužių, juostų ir na
mų bei laukų apyvokos daiktų. 
Parodai reikėjo užimti dviejų 
aukštų keturių kl?"’ : mokyklą.

Atvykę svečiai — valstybės 
prezidentas su palyda, teatro 
režisieriai, muzikai, chorvedžiai, 
žurnalistai ir kiti — pirmiausa 
aplankė parodą ir, nustebę jos 
spalvingumu ir turtingumu, pa
tenkinti nuėjo į tribūną. Visus 
sužavėjo iki šiol neregėtas vaiz
das, kai apie šimtas 60 su vir
šum metų amžiaus močiučių, 
gal dar savo motinų tautiniais 
drabužiais, kaimo orkestrui gro
jant, su dr. S. Janavitum prie
šakyje pražygiavo pro tribūną. 
Be to, pasirodė chorai, orkest
rai ir šokių grupės. Iš senovės 
dienos pasirodymų daug pasi
naudojo chorvedžiai, muzikai, iš 
girdę naujų dzūkiškų dainų. Tau 
tinių šokių mėgėjai buvo nuste
binti šokiais, ypatiagai visiems 
krito į akis iki šiol nematytas 
šokis “Mikita”. Žurnalistai, su
grįžę namo, savj laikraščiuose 
išspausdino ilgiausius straips
nius. Merkinės dieno', pavyzdžiu 
greit po visą Lie uvą pradėjo 
ruošti panašias šveitęs, o tauti
niai šokiai iš kaimo gryčių nu
sikėlė į Kauno sceną ir net į 
karininkų ramovę.

Tvarkant parodon atvežtus 
daiktus, dr. S. Janavičius įteikė 
man 200 litų ir paprašė kartu 
su dviem dzūkais mokytojais 
parinkti muziejui būdingų tauti
nių drabužių. Kadangi dzūkės 
nebrangiai vertino savo drabu
žius, tai už 200 litų buvo pri
pirkta nemaža krūva, o priejuos 
čių ir juostų daug gauta už dy
ki, Namų ir laukų apyvokos 
daiktų taip pat muz'eiui buvo 
nemažai dovanota. Tokiu būdu 
A'ytaus muziejus iš Senovės 
dienos gavo didelį kraitį. Po ku
rio laiko visi daiktai buvo su
vežti į muziejaus patalpą. Daik

tams tinkamai ir saugiai užlai
kyti buvo užsakytos dvi dide
lės iš abiejų pusių įstiklintos 
tpintos ir viena gabrioletinė į- 
stiklinta spinta numizmatikai ir 
archeologiniams radiniams lai
kyti. Namų apyvokos daiktams 
sudėti prie sienų buvo padary
ki or lentynos. Įvairinti daiktam, 
sj intom ir kitiem reikalam bu
vo išleista apie 500 litų. Šias 
iš aidas padengė pats dr. S. Ja
navičius.

Tai tokia trur t,a Dzūkijos 
kraštotyros dt >.i?iios ir muzie
jaus įsikūrimo istorija, iš ku
rios aišku, kad tikrasis įkūrė
jas, organizatorius ir mecena
tas buvo ne kas kitas, kaip a. a. 
dr. S. Janavičius.

Dabar, praslinkus 40 metų 
nuo Dzūkų kraštotyros draugi
jos ir Alytaus muziejaus įsikū
rimo, šių metų lapkričio 12 d. 
“Draugo” Nr. 266 tilpo dr. Ju
liaus Vidzgirio straipsnis, pava
dintas “Alytaus gimnazija Dzū
kijos švietimo židinys”, šiame 
straipsnyje dr. J. Vidzgiris ra
šo: “Visas miestas pažino spal
vingą, bohemiškai • nusiteikusio 
keramiko, dailininko ir mokyto
jo Vytauto Brazdžiaus asme
nybę. 1929 m. jis įsteigė Aly
taus kraštotyros muziejų”.

Kadangi nei draugijos steigia
majame susirinkime, nej vėliau 
muziejaus tvarkymo darbuose
V. Brazdžius niekur nedalyva
vo, tai J. Vidzgirio pripažini
mas jam muziejaus steigėjo var
do yra klaidingas.

ŠV. TĖVAS APIE NAUJAS 
MIŠIŲ APEIGAS

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

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku- 
ioje vaizduojama kenčianti tau- 
a ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai- 
omas tas, kuris, gyvendamas 
aisvėje, negali, nenori ar nesu- 
eba padėti belaisviui?”
Veikalas tinka kiekvienai sce- 

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

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

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

NAUJI — PATOBULINTI 
GERESNI NEI PINIGAI

DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI

Į LIETUVĄ
OFICIALIAI 

PILNAI GARANTUOTI
NAUJOS NUPIGINTOS 

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

so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grųžana tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

vumo ženklu. Todėl su pagrindu 
keliamias klausimas, kodėl kata 
likų Bažnyčioje įvedamas toks 
nepaprastas, staigus pakeitima3 
ir ką jis liečia? Paulius VI-sis 
nurodė, 'kad toks šv. Mišių apei 
gų pakeitimas buvo nutartas 
Vatikano H-jo Susirinkimo, sie
kiant pritaikinti jas šių dienų 
reikalavimams tačiau ištikimai 
išlaikant jų pirmykštę esmę. Šv. 
Mišių reforma — pabrėžė Po
piežius _  yra aukšoiaurios Baž
nyčios vadovybės nutarta ir rei 
kalauja iš visų tikinčiųjų pilno 
paklusnumo bei vieningo priė
mimo. Tai nėra savavaliavimas, 
nei Laikinas bandymas ar kelių 
karštuolių improvizacija. Tai 
yra aukščiausios iliturginės ko
misijos ilgų studijų pasėka, ku
ri galutinai nustato naujas, vie
ningas šventų Mišių apeigas vi
soje Bažnyčioje ir tuomi užker 
ta kelią tolimesniam betkokiam 
savavaliavimui. Naujosios Mi
šios savo jauna, gyva ir aiškia 
dvasia dar labilaiu iškelia visos 
■katalikų Bažnyčios vienybę, ku
ri taip spindėjo pirmaisiais kri
kščionybės amžiais, kada visi ti
kintieji “buvo vienaširdžiai mai 
doje ir vieningi dvasioje”.

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES
Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.

Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.

Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.

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

JUBILIEJINIS MEDALIS P ASAULINIAME LEIDINYJE
.    _ _ »— , ■ . . -A

Lietuvių Fondo išleistas Lietuvos valstybės 50 metų atkūrimo su
kakčiai paminėti jubiliejinis medalis yra atspaustas pasauliniame 
numizmatikų leidinyje “NUMISMATIC ISSUES OF THE FRANKLIN 
MINT 1969 EDITION (Covermg the Years 1965—1968). Leidinys 
turi 206 psl. Jame atspausta šimtai įvairių kraštų monetų-medalių 
nuotraukų, tarp kurių ir Lietuvos jubiliejinė moneta - medalis pui
kiai atrodo ir gražiai representuoja mūsų tėvynę plačiame pasaulyje? 
Minėtame leidinyje medalio vertė pažymėta $15.00. Kalėdų švenčių 
ir kitomis progomis šis medalis yra gražiausia ir prasmingiausia 
dovana, primenanti mūsų tėvynės svarbiausius ir reikšmingiausius 
istorinius tarpsnius. Medalis — ypač puiki dovana mūsų jaunimui.

Medalio kaina su dėžute $12.50, be dėžutės $104)0. Užsakant paštu, 
pridėti 50 c. pašto išlaidoms. Medalį galima gauti LF būstinėje 6643 
S. Mapleuood Avė., Chicago, Dl. 60629, telef. 778-2858.

KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA; a'jTe-j'’ ttt rt »r »tr* » •»

mfin.
SS
5.50

1 mfin.
2.00
1.75
2.25

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

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

Baigdamas kalbą šventasis 
Tėvas plačiau kalbėjo apie pa
darytus pakeitimus, kurie nei 

i kiek nepakeičia šventųjų Mišių 
esmės tik jau padaro gyvas, 
jaunas, visiems suprantamas, 
dar labiau pabrėžiant visų ti
kinčiųjų dalyvavimą Kristau® 
aukoje.

ANDINO KONFERENCIJA
Peru sostinėje Limoje įvyta) 

savitarpinės prekybos (ANDI
NO) konferencija, kurioje da
lyvavo Venezuela, Kolumbiją, 
Ekvadoras, Peru, Čili ir Bolivi
ja. Minėti kraštai susitarė pir
maisiais metais pasikeisti pre
kėmis 120 milijonų dolerių ver
tės. K. KL
—11 T-"^".T
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Tinkamos Kalėdų 
Dovanos

“ATSIMINIMAI IŠ BALFO 
VEIKLOS”

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

“VYTAUTAS THE GREAT”
Istorinis, įdomus veikalas — 

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

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



Advento laikotarpis —

ŽMOGAUS IŠAUKŠTINIMAS iš tamsos į sviesą
Žmogus gyvena lūkesčiais ir 

viltimis. Ir tai nuo pat ma
žens. Mažas nori būti kaip su
augęs, suaugęs — sveikas ir 
turtingas, ligonis — pasveikti, 
neturtingas — bent žmoniškai 
pragyventi. Lūkesčiais nuo se- 
n° gyvena ir žmonija. Juo dau
giau kultūrinių vertybių žmo
gus pasiekia, juo daugiau jų 
dar nori. Juo daugiau patogu
mų turi, juo nori jų dar dau
giau turėti, kad mažiau reik
tų vargti, mažiau dėti pastan
gų savo gyvenimą padaryti ge
resniu. Taip yra ir moralinių 
vertybių srityje — juo žmo
gus savo sieloje jaučia dides
nę ramyfbę, juo trokšta dau
giau tos dvasinės ramybės, 
daugiau užsitikrinimo, pasiti
kėjimo laikinumu ir amžiny
be.

Tas žmogaus ir žmonijos am 
žinąs laukimas perteikiamas 
daugelio religijų, ypač krikš
čionių tikėjimo adventinio lai
kotarpio pavidalu. Tai lyg no
ras perkelti ilgų amžių žmoni
jos lūkesčius j keturių savai
čių laikotarpį, kad jame krikš
čionys pajustų bent laukimą 
pasaulio Išgelbėtojo, kuris bu
vo Senojo Testamento pranašų 
pranašautas, šiuo advento lai
kotarpiu krikščionybė mėgina 
liturginiu būdu perteikti savo 
tikintiesiems dvasinį žmogaus 
skurdą, geresnio gyvenimo ne
užgesinamą troškimą ir pasi
tikėjimą, kad ateis išganymo 
laikas ir geresnio gyvenimo už
tikrinimas.

Adventas vienu požiūriu tu
ri labai aiškią religinę prasmę, 
kitu — žmogaus gyvenimo lai
ke ir amžinybėje įprasminimo 
įdėją. Žmogus pasitiki Dievy
be, nuo kurios jis priklauso ir 
į kurią visa savo prigimtimi 
veržiasi. Bet kartu jis pasitiki 
ir savyje įdiegta proto ir va
lios jėga, padedančia pačiam 
žmogui laisvai tvarkyti savo 
gyvenimo kelius. Adventas — 
tai kiekvieno žmogaus būsena 
gyvenime.

*
Sakoma, kad niekas pasau

lyje žmogaus negali taip pa
žeminti kaip žmogus. Bet iš 
tikrųjų niekas taip žmogaus 
nepažemina, kaip gali paže
minti jis t.ats save. Paniekin
damas savo prigimties galias, 
protu ir valia nusilenkdamas 
žemesniam už save gamtos kū
riniui, žmogus iš aukštumos 
leidžiasi į savęs sunaikinimą, 
kada jau nebetrokšta nieko 
aukštesnio, amžinesnio, geres
nio. O kai netrokšta tobules
nio gyvenimo, tai jo ir negali 
rasti, nes grįžimas atgal žmo
gų atskiria nuo jo tobulybės 
šaltinio — Dievo. Toks žmo
gus buvo, kai jis pajuto nu
traukęs ryšį su savo Kūrėju. 
Toks yra ir dabar, kai jis lais
vai ir sąmoningai atsisako ieš
koti tiesos, mylėti Dievą ir ar
timą.

Pirmoji žmogui išaukštinti 
Dievo dovana buvo iškėlimas 
iš žmonių tarpo Moters, kuri 
turėjo tapti Dievo Sūnaus Mo
tina. Tai Marijai suteikta Ne
kalto Prasidėjimo dovana, ku
ri yra ir visai žmonijai suteik

Spaudoj ir gyvenime

NĖRA KUR PAVALGYTI GARGŽDUOSE
Jau ketvirtis šimtmečio kai o- 

kupantai šeimininkauja Lietuvoj 
ir vis dar neįstengė sutvarkyti 
žmonių maitinimo. Štai, net pa
čių okupantų kontroliuojama 
“Tiesa" nr. 231 (1969.X.4) rašo 
apie Gargždus:

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

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

—Tačiau juk Gargždai turi
restorana. Ir dar kokįl Tik pi-

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

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

*
Tikroji vertybė nesikeičia. 

Keičiasi aplinka ir gyvenimo 
būdas, bet religinės vertybės, 
kurios prasideda žmogaus lai
ke ir atbaigiamos amžinybėje, 
išlieka visuomet tokios pat, 
nes jos remiasi ne žmogumi, o 
žmogaus Kūrėju. Nesikeičia ir 
žmogiškos vertybės, nes ir jos 
neapsprendžiamos nei erdvės, 
nei laiko. Visuomet žmogus 
nori pažinti tiesą, nors dažnai 
tik jos dalį tepažįsta. Bet tie
sa išlieka visuomet nepasikeitu 
si. žmogus jaučia meilės sal
dumą, nors kartais pyktis ar 
neapykanta ją apkartina. Bet 
niekas negali paneigti meilės 
būtinumo žmonių gyvenime. 
Laisvė dažnai sunaikinama ver 
gijoj, bet dėl nieko kito taip 
nekovojamą, kaip dėl laisvės, 
kuri, uždedama atsakomybę ir 
skatindama kūrybiškumą, iš
kelia žmogaus asmens vertę ir 
padeda gyventi laimingesnį gy
venimą.

Kristus gynė visas tas žmo
giškas vertybes. Ne tik gynė, 
bet jas ir išaukštino, praplės- 
damas dvasinį žmogaus paži
nimą, pavyzdžiu parodydamas 
meilės Dievui ir artimui vertę 
ir ją iškeldamas į amžinos ver
tės dorybę. Žmogaus laisvės 
Kristus ne tik nesuvaržė, bet 
ją dar labiau atrėmė į dieviš
kus pažadus, pripažindamas 
teisę būti laisviems ir padary
damas visus vertais Dievo vai
kų laisvės.

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

nigų turėk! Kodėl ten nenueiti?
—bandai prieštarauti.

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

— Tai kur žmonės valgo?
—Kiekvieną dieną krosus bė

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

dvira-Vieni mašinėlėm, kiti

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

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

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

“Nesu politikas” — pareiškė 
prel. Tulaba

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

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

— Ir suspėjat?
— Kur ten suspėsi, jei tik 

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

— Viršininkai nesibara, kad 
vėluojat?

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

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

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

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

J. Žvilb.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVICIUS

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

NUO ASMENŲ GARBINIMO J BENDRYBĖS 
MOKSLĄ

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

maną. Ajatašatru jam atsakė: Ne, ne. Nekalbėk man 
apie tai. Aš tikrai garbinu jį, kaip aukštybę, kaip vi
sos kūrinijos galvą, kaip karalių.”

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

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

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

Greičiausiai jis čia turi galvoje ne fizinį garsą, 
bet žmogaus veiklą apskritai, nes Ajatašatru šitaip 
jį pataiso: “Aš garbinu jį tikrai, kaip gyvenimą.” 
Kai Gargya nori garbinti “asmenį erdvėje”, Ajata- 
šatru jam atsako: “Aš tikrai jį garbinu, kaip antrą
jį, kuris niekada mūsų nepalieka. Kas šitaip jį garbi
na, tas yra Antrojo galioje, kurio pasekėjai niekada 
jo nepalieka.”

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

Gargya tęsia toliau savo išpažinimus: “Aš, kaip 
bramanas, garbinu šešėlį.” Iš Ajatašatru atsakymo 
mums aiškėja, ką tas šešėlis reiškia: “Aš jį tikrai 
garbinu, kaip mirtį,” sako jis. Pagaliau, tarsi netekęs 
kantrybės, Gargya sako: “Aš, kaip bramanas, garbi-i
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dinti tiek su tarptautine raida, 
tiek ir su mūsų pastangomis at
gauti Lietuvos laisvę bei keliais, 
kurie į ją veda. Radzivanas su
sirinkusius sveikino ir Vliko pir
mininko dr. K. J. Valiūno vardu 
— šis tą dieną buvo išvykęs į 
Torontą dalyvauti “Tėv. Žibu
rių” 20 m. šventėje ir kanadie
čiams padaryti pranešimų.

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

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

Apibūdino ideologijas pasauly

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

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

Didžiausias pasaulyje sprausminis lėktuvas, palyginus su normaliu keleiviniu lėktuvu 
Kennedy aerodrome New Yorke.

Tulabos nuomone, komunis
tai esą gudrūs propagandinin
kai, tačiau pats marksizmas kai 
kur jau netekąs įtakos, pvz. Pie
tų Amerikoje. Pats komunizmas
pastaruoju metu išgyvena ideolo sitikėjo. Jei kas nors tavim pa
ginę krizę, be to, jis susiduria ir 
su politiniais sunkumais. Skai
dymasis silpnina komunistų įta
ką ir galią pasaulyje.

Materializmas veda į nykimą

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

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

Visur ieškoti draugų

Prieš materializmą reikia pa
statyti dvasines vertybes, kalbė
jo Tulaba. Juk žmogus “ne tik 
duona sotus”. Kadangi komuniz 
mas yra visų mūsų bendras prie-

(Nukelta į 5 pusi.)

Rimties valandėlei

Būdamas panašus į Dievą, 
žmogus žino, kas gera ir kas 
bloga. Jis žino, kad protas jam 
yra duotas tiesai pažinti, o va
lia — prie aukščiausiojo gėrio 
prisirišti.

Dievas nuolat save apreiškia. 
Dievas kalba žmogui nuo pat is
torijos aušros. Rojuje Dievas 
kalbėjosi su Adomu ir juo pa-

sitiki, tam atsiranda proga pa 
sitikėjimą išduoti. Taip Adomas 
ir padarė. Kančia ir Kalvarija 
prasidėjo rojuje. Ten parodyta 
ir begalinė Dievo meilė.

Adomas Dievą atstūmė. Jis 
nutraukė su Dievu visus ryšius 
ir pasinėrė tamson. Mes pažys
tame tą tamsą, kada Dievas vi
sai nuo mūsų pasitraukia, kada 
su mumis nekalba, kada mus 
vienus palieka. “Palaiminti 
skaisčios širdies, nes jie Dievą 
regės”. Tai yra tokia tamsa, ku
ri ne tik šviesos nepraleidžia, 
bet ir jos bijo. Mes pažįstame tą 
stovį. Juk dažnai atsitinka, kad
Dievo žodis mums nieko nesą-1 patys badu mirsim?.” Bet vyras
ko. Bet tai reiškia, sako pran
cūzas mąstytojas Louis Evely, 
kad ne Dievas yra toli nuo mū
sų, bet mes esame toli nuo Die
vo.

Adomas nusidėjęs pasislėpė 
už lapų uždangos. Jis taip elgė
si todėl, kad neišgirstų Dievo 
kalbos. Dievas pirmasis jį pra
kalbino, dialogą užmezgė. Jis 
taip daro ir su mumis.

— Adomai, ateik arčiau, nes 
atėjau su tavim pasikalbėti. Ne
apsimesk, kad manęs negirdi. 
Nesislapstyk, ausų ne.ižs’kimšk! 
Juk žinai, kad visada šaukiu ta
ve švelniai, mylėdamas.

Panašiai Dievas elgėsi su Ab
raomu. Su Moze Dievas kalbėjo 
veidas į veidą. Jis taip kalbėjo 
per pranašus. Taip buvo tol, kol 
Žodis n- buvo tepęs kūnu ir ap
sigyvenęs tarp mūsų. Dabar 
Dievas gyvena tarp mūsų, tep
damas žmogumi. Dievo Sūnaus

nu asmenį, kuris yra kūne.” Ajatašatru, subaręs jį, 
kaip ir .visais kitais atvejais, sako: “Aš garbinu jį, 
kaip įsikūnijusį. Kas šitaip jį garbina, tas pasidaro 
įsikūnijęs, ir jo ainija pasidaro įsikūnijusi”. Tai iš
girdęs Gargya nutilo ir daugiau nebediskutavo.

Šis paskutinis atsakymas gali reikšti skirtingus 
dalykus, priklausomai nuo to, kokioje kultūroje jis sto
vi. Jeigu galėtume mes jį perkelti į krikščionišką gal
voseną, tei įsikūnijusis reikštų Dievo Sūnų, tapusį 
žmogumi, ir visą tą palaimą, kurią turi šio įsikūniji
mo garbintojas. Tačiau, kai mes esame Indijos upani
šadų kultūroje, aiškindami šio sakinio prasmę, turi
me šioje kultūroje ir pasilikti. Kokia yra šio pasaky
mo pirminė kilmė, prasmė, mes nežinome, bet mes ži
nome, kaip jis turėjo būti suprantamas bramaniško- 
je galvosenoje. Jis vedė į betarpišką pigų žmogaus 
sudievinimą.

Apžvelkime bendru žvilgsniu šių dviejų asmenų 
pasikalbėjimą. Jame susitinka du labai reikšmingi luo
mai. Kaip iš tolimesnio aprašymo aiškėja, Gargya yra 
bramanas o Ajatašatru —Kshatriya kastos atsto
vas. Ši kasta buvo diduomenės arba, kaip mes saky
tume, riterių kasta. Apie juos sakoma, kad “mirtis 
lovoje jiems buvo ne tik negarbinga, bet net nuodė
minga, einant kastos teise.” (M. Weber, The Religion 
of India, 65 psl.). Einant legenda, ši kasta buvo nu
šluota nuo žemės paviršiaus dėl jos nesantaikos su 
bramanais (Ten pat).

Tačiau šioje upanišadoje ne tik tokios nesantai
kos mes nepastebime, bet matome bramaną atėjus 
mokytis išminties pas kshatriyą. Ką mes galime pas
tebėti šiame pasikalbėjime? Atkreipkime dėmesį į tai, 
kad bramanizmo atstovas čia nesiūlo garbinti gam
tos jėgų, bet asmenį, reiškiamą gamtos jėgų. Tačiau 
tai yra ne bramaniška laikysena, bent ne išsivysčiusio 
bramanizmo forma.

(Bus daugiau)

tapimas žmogumi iš pat pradžių 
buvo Dievo planuose nuspręs
tas. Per Dievą Žmogų, ir tik per 
jį, Dievą, neatskiriamai susi
jungė su žmogaus prigimtimi. 
Nuo šio laiko žmonių giminė, 
kaip tokia, niekuomet negali 
pražūti; dabar mes, atskiri žmo 
nės, visuomet galime Dievo Sū
nuje rasti jėgų grąžinti malonei, 
jei ištiktų nelaimė jos netekti. 
Šios galimybės be Dievo tapimo 
žmogumi mes neturėtumėm. 
Nuo to laiko, kaip pats Dievo 
Sūnus teikėsi tapti žmonių gi
minės nariu, juo didesnė suteik
ta mums malonių gausybė Be 
to, kiekvienam atskiram žmo
gui duota didesnė tvirtybės ir 
ištikimybės jėga.

Kinijoje buvo bado metas. 
Hon^Lok ir jo žmona gyveno 
baisiame skurde: teturėjo tik 
keletą saujų ryžių.

Tą dieną atėjo pas juos kai
mynas, prašydamas pagalbos. 
Hon-Lok žmona tarė savo vy
rui; “Jei mes jam duosim ryžių,

atsakė: “Jei nepagclbėsime kai
mynui, mudu gal. mirsime rytoj, 
o jis jau šiandien miršta.” Ir 
pasidalino ryžiais su varginges
nių už save. ; į-- r

Dievas nenori, kad mes nesi- 
rūpintumėm patys savim, bet 
taip pat nenori, kad užmirštu- 
mėm kitus. Jis davė mums mei
lės taisyklę; “Daryk kitiems, kų 
norėtum, kad kiti tau darytų.'’

Vienos didžiulės krautuvės 
savininkas išsitarė, kad didelė 
dalis visų jo susierzinimų ir per
gyvenimų yra klientų skundai 
ir dejavimai dėl prekių, patar
navimo, patarnautojų.

Kartą pamatęs besiartinančią 
jauną moteriškę, savininkas 
galvojo: “Tikrų tikriausiai atei
na skųstis!”

“Aš ateinu tamstai pasakyti, 
kad esu susižavėjusi jūsų krau
tuve. Esu nauja šiame mieste ir, 
jei sutiksiu daugiau taip man
dagių žmonių, kaip jūsų tarnau
tojai, būsiu neapsakomai lai
minga”, — pasakė savininkui 
jauna moteriškė.

Mes šiandien nemokam? įžiū
rėti nei dalykuose, nei žmo
nėse gėrio ir grožio. Yra per
daug pesimistų, žiūrinčių į vis
ką ir visus tik iš blogos pusės 
ir nuolat dejuojančių.

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

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

Baigiant pasaulio vyskupų Si
nodo II-ją sesiją, uždarymo posė
dyje buvo priimtas specialus pa
reiškimas, kun skaitė Krokuvos 
arkivyskupas kardinolas Wojtyla. 
Pareiškime sakoma: “Baigiant 
šią nepaprastąją pasaulio vysku
pu sinodo sesiją Bažnyčios sino
do nariai reiškia savo meilę ir 
atsidavimą Šventajam Tėvui, Kris 
taus Vietininkui ir visos Bažny
čios Ganytojui, kuris nuolat da
lyvaudamas sinodo darbuose įro
dė savo kilnų kolegiališkumą su 
viso pasaulio katalikų vyskupais. 
Dėkojame (Pasaulio vyskupų si
nodo nariai dėkoja) Šv. Tėvui už 
jo skelbiamą Kristaus mokslą y- 
pač šiais laikais, kada daugelio 
tikėjimui gręsia dideli pavojai. Si
nodo nariai meldžia Šventąjį Tė- 
vą lr toliau nesiliauti laisvai vyk
dyti visos Bažnyčios Ganytojo 
pareigas,, kurioms įgyvendinti iš

IAISKAIl”[(RAUGIrj

ŠIAUDINUKAI IR MON
TESSORI MOKYKLA

Pripuolamai turėjau progą su
sipažinti su Amerikos Lietuvių 
Vaikų namelių vedėjos D. Petru
lytės laišku, rašytu visiems Mon
tessori namelius lankančių vaikų 
tėvams.

Laiškas išsamus ir vertas visų 
tėvų dėmesio. Petrutytė savo laiš
ke iškelia priešmokyklinio am
žiaus vaiko auklėjimo reikšmę. 
Yra labai gražu ir miela, jog D. 
Petrutytė susirūpinusi mūsų prie
augliu.

Tačiau jos laiškas pasiekė tik 
tuos tėvus, kurie Ągi nemažiau 
susirūpinę savo vaikų ateitimi ir 
iš viso lietuvybės išlaikymu.

Viena jauna motina, kurios du 
vaikučiai jau turi Montessori dip
lomus, trečia dabar lanko (kiek 
dar lankys nežinia), pasakė: “no
rint, kad prieauglis išliktų lietu
viškas, jam reikia duoti lietuviš
ką pagrindą”. Jos nuomone “to
kį pagrindą reikia duoti dar prieš 
mokykliniame amžiuje, t.y. nuo 
pat kūdikystės dienų. Pirmasis 
žingsnis — tėvų pareiga pirmuo
sius žodžius vaikus mokyti lietu
vių kalba (nežiūrint, kad neretai 
tėvai tarpusavyje ir angliškai pa
sišneka). Kitas žingsnis taip pat 
yra svarbus, tai leisti vaikus į 
priešmokyklinio amžiaus esamus 
vaikų namelius. Tas turi nepa
prastai daug reikšmės tolimes
niam vaiko vystymuisi.

Kaip žinome ir priešmokykli
nio auklėjimo nameliuose reika
lingos mokslo priemonės. Tam 
reikalui Šių metų gruodžio 7 d. 
Jaunimo centre Lietuvių Montes
sori namelių vaikų tėvai rengia, 
(pačių tėvų pagamintų) kalėdi
nėms eglutėms šiaudinių papuo
šalų išpardavimą. Ta pačia pro
ga svečiai bus vaišinami ir ka
vute.

Ar nebūtų gražu, kad šiais me
tais, bent dalinai, tarp nereikš
mingų blizgučių kalėdines eglu
tes papuoštume ir savais (saky
čiau tautiniais) papuošalais. Vi
si didžiuojamės, kad tokiais pa
čiais papuošalais papuošta Kalė
dų eglutė mokslo muziejuje, tarp
tautinėje eglučių parodoje užpel
nytai atkreipia visų dėmesį. Ko
dėl tais pačiais ornamentais pa
puoštas eglutes negali turėti kiek
viena lietuvių šeima savo na
muose? Čia ne tik papuošime sa
vo namus šios didelės šventės 
proga, bet kartu prisdėsime ir 
prie lietuvybės išlaikymo.

Šią progą norėčiau padaryti pa
siūlymą. Norint, kad Montessori 
nameliai būtų prieinami platės- 
niai lietuvių visuomenei, reikia 
plėsti pačią Montessori draugiją, 
įtraukiant ne tik tuos, kurie ten 
leidžia savo vaikus, bet ir dau
giau lietuvių. Tada atsiras dides
nis skaičius tėvų, kurie galės sa
vo vaikus leisti į tą tautiniu po
žiūriu naudingą instituciją. Mon
tessori draugijos nario mokestis 
turėtų būti paliktas pačių narių 
nuožiūrai..

K. Radvila

visos širdies pasižada padėti. Pa
saulio vyskupų sinodas šioje sesi
joje, pagal Vatikano II Susirinki
mo doktriną, turėdamas prieš 
akis Bažnyčios universalinę misi
ją, siekė sustiprinti tikėjimo pla
tinimą, dvasinio gyvenimo ugdy
mą ir tinkamą tarnavimą visai 
žmonijai. Šios misijos vykdyme 
taip pat turi dar aktyviau daly
vauti įvairių pašaukimų tikintie
ji. Kadangi Kristus Bažnyčios val
dymą ir rūpinimąsi tikinčiaisiais 
pavedė apaštalams ir jų įpėdi
niams su Petru ir Petro vadovybė
je, ypatingai reikia išlaikyti ir 
dar labiau sustiprinti tas jėgas, 
kurios kyla ir remiasi Popiežiaus 
primatu ir vyskupu kolegiališku- 
mu...

“Mūsų laikais — sakoma to
liau pasaulio vyskupų Sinodo bai
giamajame pareiškime — kada 
visame pasaulyje ir Bažnyčioje 
siaučia audra, visų svarbiausias 
dalykas yra išlaikyti tikėjimo vie
nybę ir siekti tikrosios taikos. Ši
ta Bažnyčios vienybė, taip karštai 
visą krikščionių trokštamą, la
biausiai priklauso tiek nuo arti
mo bendradarbiavimo tarp Apaš
talų Sosto ir atskirų kraštų vys
kupų konferencijų, tiek nuė arti
mo bendradarbiavimo šių kon
ferencijų tarpe. Šiam bendradar
biavimui aptarti ir padaryti jį 
dar labiau veiksmingu ir buvo 
susirinkęs pasaulio vyskupų sino
das. Tegu Dievas ir Šventosios 
Dvasios malonė padeda, kad šis 
Sinodas dar labiau sustiprintų 
visų tikinčiųjų bendradarbiavi
mą, kuris yra visos žmonijos vie
nybės ženklais”. —-Tais žodžiais 
baigiamas pasaulio vyskupų sino
do baigiamasis pareiškimas, kurį 
vienbalsiai priėmė sinode daly
vavę vyskupai.

Sinodui pasibaigus Romoje 
dar pasiliko sinode sudarytų įvai
rių komisijų nariai, kurie tęsia si
nodo iškeltų klausimų svarstymą 
ir sinode priimtų nutarimų prak
tiško įgyvendinimo būdus.

mSCElL ANEOUS

BAN G A
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti W'A 5-3607 

P. Rudėnas K. Šimulis

Namų Apšildymas
HKA1TNO SERVICE 

įdedu naujus pečius lr vandens 
Šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 H 8. Auna Avė., Drena. 
IUinois. Telef. 447-8804.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
Į. MIGLINAS

Krautuvė Marąuette Pke.
2346 W. 69th St. — Tel. 776-1436 

Namų teL — PR 6-1063

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRES8 

>501 W. 69 SU Tel. WA 5-2781
2608 W. 69 St. 
8888 S. Halsted

Tel. WA 5-2781 
Tek 254-8826

Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams

E. tr V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

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

Tel. GR 0-3134 arba GR 6-8358 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO!

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Samv, Gyvybes, 
sveikatos, biznio, 
automobiliu.

Patogios išsimo
kė j iru o sglygos.

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

A. ABALL ROOFING CO.
Ištaigia pri ai 46 metus 

Daugiams visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome lž lauko. Taisome mūra **tu«k- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

REAL ESTATE

IŠNUOMOJAMA FOR KENT

REAL ESTATE

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

CONTRACTORS

v —
1»<, — REZIDENCINIAI,
ra KOMERCINIAI,H S MEDICINOS IR

| KITOKĮ PASTATAI E

MOT West 60tfc Straet 
TeL HE 4.7482

BUTAI- rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2825 W. 08 PR 8-0032

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

Išnuom. naujai dekoruotas mieg. 
kambarys (bungalow’e) Marųue- 
tte parke. 434-1223
Išnuomojamas 5 kambarių moder
niškas apšildomas butas, suaugu
siems. 2305 So. Leavitt Street — 
Skambinti :

VI 7-7663 arba RE 7-7591

Bevelk naujas 4 modernių butų 
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
69 lr Kedzie. $76,000.

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Rockwell. 
$18,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tai 
Notary Public

2737 W. 43rd SL — OL 4-2390

I

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-oondltlonlng — 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-Iro m n 1

DGMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. U’estern, Chicago 9. III.

PARDAVIMUI

Parduodami 2 liet. autentiški tau
tiniai rūbai (mergaitėms), kaina 
po $100. Teirautis vakarais.

Tel. GR 6-1621.

Pardavimui — šaldytuvas ir lova 
su gerais matracais. Kaip nauji.

GR 6-8164

D E M E S I O i

RADIO PROGRAMA

Niekur geriau
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781
METALO IR 
STIKLO

Puikus 2-jų aukštu mūras — 6 ir
S kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.

Vertingas mūras. Naujas stogas, 
elektra, gazo šildymas ir garažas. ' n» o.
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue- ' IVOTOS, MiO“ 
tte pke. $26,950. —«li»«

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. Į (JG11ČU, DUiyS 
virtuvė ir vonia. Naujas gazu šlldy- » * D
mas. Sausas Įrengtas beismentas. LdllCldl, fiyn- 
Mūr. garažas. Arti 67 lr Rockwell.
$21,800.

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

Pigus lotas dviem butam statyti.

os ir Turėklai

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- 
dutes pasaka. Programą veda — 
Steponas 4. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvS, 502 E. 
Broadivay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”,

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas ,
FBANK ZAPOLIS

3208 H Weet 95th Street 
Chlongo, IUinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4882
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MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli įmesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. BUDIS — TsL CL 4-1050

ĮSIGYKITE DABAR !
Raymond H. Lapln, buv. prez. L. 
Johnsono paskirtas Federal Nat. 
Mortgage įstaigos prezidentu, buvo 
dabar apkaltintas 38,500 dol. iš
eikvojimu ir atleistas.

LOKOMOTYVAI J TAIYVANĄ

Pereitą, savaitę iš Ohicagoe 
uosto j Taiwaną išplaukė laivas 
Union Friendsihip vežąs 7.5 miL 
dolerių vertės krovinį, 44 dyze
linius lokomotyvus, sumontuo
tus Electro * Motive kompani
joj La Grange, Rl.

— Ėmėjų būtų daug, bet kad tų 
davėjų maža. (šilališkių patarlė), 
ta, tuščiavarpfai tiesiai stovi. (Ute
niškių patarlė).

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

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRE

Tremtiniu, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį-

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kairu 

$5.00.
Illinois State gyventojai prie I 

turi pridėti 5% mokesčių.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 84th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

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

DRAUGAS
4545 West OSrd Street 

CHICAGO », ILLINOT8

20 BUTŲ
Pasakiškos pajamos iš 20-ties mo- Marąuette pke.
j.—i_ ... kt_____ 2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu-demiškų ir smagių butų. Nepap- minu m langai, naujas šildymas, ka- 
rastai geras pirkinys, taip kaip blnetų virtuve, arti mūsų _29.600. 
stovi, bet parodysime geresnių ga
limybių. Namas tik 5 metų senu
mo ir ypatingai geroj vietoj — 55 
ir Laram ie. Savininkas gyvena už 
miesto, nori skubiai parduoti. Įsi
gysite su mažu įmokėjimu. Leng
vai praturtėsite. Kreipkitės j Mi
racle Man. Skambinkite dabar.

Štai 4 butu pulkus mūras Mar 
ąuette pke. 2 po 6 kamb. lr 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. I auto 
mūro garažas. $40,40<L

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

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — MOTERYS

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

STASYS SULA
■•% INTERČONTINENTAL R. E. 

PALMDALE. CALIFORNIA 93550

Namų tel. (218) 479-3015, Weet E.A. 
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininkų, akrais ne sklypais!

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

HE 4-2323

4 BUTAI
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.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

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

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

Marąuette Pke. Mūr. S butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48.000.

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb, bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

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

PERSONNEL
CLERK

Interesting varied work. Mušt 
be able to type. High school grad- 
uate. Good starting salary. Many 
fringe benefits. Company cafete- 
ria. Pleasant vvorking conditions.

Call MR. GALLAGHER

762 - 70000

UTILITY MAN
For cleaning and odd jobs in our 
new processing laboratory. Mušt 
have drivers license. Apply betvveen 
10 a.m. and 5 p.m.

PERFECT PHOTO
2717 No. Lehmann Court, Chicago

Near Clark and Diversey

5)4 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. $27,500.

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

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

1% ankšto švarus med. prie 66 lr 
Weatern. 6 ir 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas 
$19,660.

11 botų, 10 metų, 2-Ju aukštų mū.r 
namas prie 71 lr OEdlfomla. $162,600.

21 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood 2.10.660.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

EXPER’D GENERAL OFFICE
Steno helpful 

Apply—
JOHN HANCOCK INS. OO.

3207 Mihvaukee Avenue 
Mr. J. Heliu — Tel. PE 6-5302

Wm. O’Donell, Ine. 
Elkhom, Wisconsin

Has Openings For The Folkuvlng:

T H R E E 
MECHANICS
TOP DOLLAR FOR TOP MAN 

Excell. opportunity. Full tlme em
ployment.

Apply In Peram Or Call 
(414) 723-3200

Platinkite “Draugę”. Remkite “Draugę”.
HELP VVANTED VYRAI

Perskaitę "Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti

REA L ESTATE
iiimimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

MemBers of 11.L.8.
š L E X ŠATAS — REALTOR

Matu office 5727 W. Oennak Rd., Cicero, HL TeL OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
ir Setrinkti H katalogo.

iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

Exeellent Openings In Indiana

ELECTRICIANS AND 
MILLVVRIGHTS

Average Houily Rate $4.65 Per Hour

Large gray iron foundry, located in Southern Indiana, seeks ąuali
fied electricians and millwrights. Fine comrmmity with excel. school 
and recreational facilities. Close to excellent camping, fishing and 
hunting areas.

IVRITE R. NICHALSON

GOLDEN FOUNDRY CO.
Columbus, Indiana 47201
An Eąual Opportunity Emoloyer

DĖMESIO!
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Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 

— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku
muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

Sv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenimą Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

I

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos..,
viešojo gyvenimo klausimais — m.v.

k.v.

ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13
apie masonus

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

Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje

3.50
4.00

0.50

1.50
iiiiitiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiH'io'i ......  ""'•''ifciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilililii

Perskaitė Dranga, duokite kitiems pasiskaityti.



VLIKAS PRADĖJO POKALBIUS
(Atikelta iš 3 pusi.)

šas, tad ir siūloma: jungtis prie 
visut, kurie prieš jį kovoja. Rei
kia veržtis į įvairias ideologijas, 
kad ir į masonus ir visur būti
na ieškoti sau, savo laisvės ko
vai draugų. Tai sunki kova, bet ji 
nėra beviltiška, — baigė prane
šimą prel. dr. L. Tulaba.

Apie Lietuvos laisvinimo kelią
St. Žymantas (Žakevičius) pla

čiau kalbėjo apie Lietuvos laisvi
nimo kelią, pažymėjęs, kad tai 
padrikos mintys. Žymantas primi 
nė, kad kaip tik Šiais metais su
kanka 25 metai, kai Berlyne bu
vo įkurta Lietuvoje įsteigto Vliko 
delegatūra. Pats Žymantas buvo 
dalyvavęs VLIKo veikloje Lietu
voje, o užsienio delegatūros su
manytoju reikia laikyti Lietuvo
je mirusį prof. Tadą Petkevičių.

Žymantas priminė, kad mūsų 
tikslas —sulaukti laksvos Lietu
vos yra visiškai aiškus ir nepasi
keitęs. Kitas dalykas, tai reikalas 
mūsų laisvinimo kovai suteikti 
naują turinį bei formą. Dėl to vi
suomenėje jau kyla paskiri bal
sai. Taip, kalbėjo Žymantas, tas 
mūsų kelias į krašto laisvę yra 
“vingiuotas, su kliūtimis, mes ga
lime pavargti, betgi jis — neper
traukiamas vyksmas ir jis reiškia 
nepertraukiamą kovą.”

1970 «— didelių bandymų 
metai

Pranešėjas priminė, kad oku
pantas 1970 metais rengiasi pa

vasario 16 proga jau virsta ne
kalto turinio deklaracijomis.

Politinė išeivių misija

Pranešėjas pažymėjo, kad mū
sų politiniai išeiviai ne laisvina 
tautą, bet “padeda tautai išsilais
vinti”. Todėl “tautos pirmumo 
principu” reikia grįsti visą mū
sų politiką išeivijoje. Esą, “mums 
trūksta dvasinių saitų su tauta ir 
tauta nuo mūsų tolsta. Mes ir to
liau privalome kovoti prieš oku
pantą ir prieš režimą, tačiau patį 
režimą reikia skirti nuo tautos.
Mūsų santykius su tauta reikia 
palaikyti Vasario 16-sios dvasio
je” .

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

Nepakanka tik informacijos, 
reikia kultūros vertybių išeivijoje

St. Žymantas teigė, kad mums 
nepakanka tik informacijos ir ši 
dar nėra veiksminga. Mums rei
kia ypatingai ryškinti kovą kultu 
rinėje srity. Esą, “mokslo kūri
niai svarbesni už politinius me
morandumus, kultūrininkų vaid 
muo nemenkesnis už politikų.”
Ypatingai svarbus rašytojų, daili‘Steigė chorus ir jie giedojo lie- 
ninkų įnašas. , tuvižkas giesmes pamaldų me-

Čia Žymantas priminė kelis Į tu. Parapijose gimė ir ilgus me- 
iŠeivius, sugebėjusius su dvasinė- tus išsilaikė visa eilė lietuviškų 
mis vertybėmis įsibrauti į ameri- organizacijų. Ir kai šiandien 
kiečių ir kitų užsieniečių tarpą Į vėd grįžtama prie minties sustip

Dalis skautų akademikų akivaizdinio suvažiavimo metu Chicagoje
Nuotr. J. Garlos

Ne kalbomis, bet darbu 
išliksime gyvi

Šiandien vis daugiau ir dau- atrodo, kad muz. VI. Baltrušai-

rapijos salėje lapkričio mėn. 26 
d., j kurį atsilankė nemaža sve
čių ir choristų.

Svečius ir choristus pasveiki
no choro valdybos pirmininkas 
V. Monikus, pasigėrėdamas šios 
gražios šeimos nueitu keliu. į

Svečias prof. Jakštas prisi
minė muz. Baltrušaičio darbus 
ir gėrėjosi skambančiomis lietu
viškomis dainomis. J. Karvelis 
ragino, kad choras išleistų savo 
plokštelę, kaip patvarų savo dar 
bų paminklą. Choro vadovas 
muz. VI. Baltrušaitis prisiminė 
Kiprą Petrauską, kuris nemė- 

j gęs kalbų, o tik darbą ir kvie
tė visą choro šeimą į kietą ir 
patvarų darbą, laikytis gražaus 
sutarimo, vienybės ir tik tokio
mis priemonėmis išliksime gyvi 
— kalbėjo VI. Baltrušaitis.

Kan. V. Zakarauskas, kun. J.

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

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

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

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

gyvenimo ir našaus darbo ke
lyje. Sėkmės ateičiai.

Jurgis Janušaitis
-—o—-

— Kas nori miego, tam dr ant 
akmenų minkšta. (Panevėžiečių 

I patarlė).

PADĖKA

a|a

giau imama kalbėti apie lietu
viškosios parapijos reikšmę lie
tuvybei išlaikyti. Taip galvojo 
ir senesnioji ateivių karta ir tik 
tokios minties vedini jie jungė
si į parapijas, statė bažnyčias,

minėti Lietuvos įjungimo, paver : <P«* \ajdys, Šilbajoris, Damb- raiti lietuvišką veiklą lietuvi
įJmT307ą~’s7k£lt^ Iškelt*s ir ukrainiečių
metai mums laikytini bandymo | va±iu° - JI,e .su^be}° so
mėtais. “Esą, mums nėra reikalo ^0 ml • Harvardo uni
tą sukaktį minėti, tačiau mūsų versitete susitarė įrengti ukraims- 
veiksniams atsiras pareiga 1970

koše parapijose, dažnai kyla min

tis nori atiduoti šiam chorui ir 
giedamam kūriniui visą širdį.

Choro veikla sėkmingai tęsia
ma. Ir ateinančių metų gavė
nios metu, gal būt paskutinę 
priųš Velykas savaitę choras nu 
mato suruošti bažnytinį ‘koncer
tą ir dar kartą atlikti C. Sas
nausko Reąuiom.

Choras turi aktyvių narių 
apie 60, o neretai į repeticijas 
atsilanko net ir iki 80 asmenų. 
Choro administraciniais reika
lais sumaniai rūpinasi pirmįnin-

...before she was born
the March of Dimes wants every 
nother-to-be to know that prenatal 
;are can reduce birth defects — 
hat the rūbelis (German measles] 
raccine and'the Rh vaccine can 
educe birth defects.

DE PROFUNDIS
Kantata

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

Perskaitę ‘ Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti.

JOHN THOMPSON
Mūsu mylimas mit-8 1989 

m. lapu r. mftn. 20 d. lr buvo 
palaidotas lapk.r. mCn. 24 d. 
šv. Kazimiei-o UaphiOse, C h i va
poje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteiks jom paskutini pa
tarnavimą lr palydėjo i amžino 
poilsio vieta.

Nuoftirdilat dėkojame kun. J. 
Kuzinskui., kuris atlaike godu- 
llngus pamaldus už Jo sieli}. 
Taip pat dėkojame U-iktorluI p. 
A. Kamiiutkul.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą.- Dėkojame v*t«iems. kurie 
priMlimtS velioniui gSlIų. bei 
pareiškė mums toje liūdesio 
valandoje užuojauta.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kurioms at
skirai neturime galimybes pa
dėkoti.

Dėkojamo grabnešiams ir lai
dotuvių dIreik,toriui Petrui Bie
liūnui už malonu patarnavimą-

Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui.

žmona su šeima ir kitigimlnCu 'X..

tis, kad viena iš tokios veiklos kas V. Momkus, vicepirm. Ed- 
prieanonių ir yra, jau anksčiau wards, sekretorė A. Dubaus-

tikos skyrių su gausiais leidiniais 
ir kt.

Dėlto ir lietuviai išeiviai turi
metais įvykdyti kietą, ryžtingą at
kirtį komunistams, kurie sieks , . _ . . , ,
vėl bandyti įteisinti Lietuvos o- te,ktl žymiai didesni dėmėsi dva- 
kup'iciją ” sinems (mokslinėms, Iiteraturi-

1 tą atkirčio okupantui vyks- nė™s " kt.) vertybėms Vakaruo 
mą, planus, turėtų būti įtraukti se kurti. Ir juo labiau, kai oku- 
ir kiti lietuviškieji veiksniai, kaip Pai]tas i tai gal daugiau dėmesio

kreipia, kaip į politinę emigran
tų Vakaruose veiklą.

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

nifestus,*' pasiekt? ir" JAv'kongre- įtuvos atsto]vas ’r kad įūtų
namas radijo keliu išeivių bal
sas, ypač siekiant lietuvių kalba 

i programų Laisvosios Europos ra
dijo siųstuve.

Savo žodį Žymantas baigė buv. 
Žymantas toliau priminė poe-į VLIKo pirmininko M. Krupavi- 

to B. Brazdžionio žodžius apie tai, čiaus žodžiais, pasakytais 1953

ALTa, Bendruomenė, profesinės 
lietuvių organizacijos, net parapi 
jos ir kt. Be to, rętyėtų vienin
gai veikti ir su estais bei latviais. 

Reikės pasauly paskleisti ma-

Pavergtieji ir žmogaus koja 
mėnulyje

kad žmogus sugeba pastatyti ko 
ją pasauly, bet tautoms nesutei
kiama laisvė. Lietuvos laisvės ko 
va nebuvo lengva nuo 1940 m., 
ji nelengva ir dabar. Liūdna, 
kad nesulaukiama paramos iš už 
slėnia, o jei tokia atsiranda, tai 
ji tik simbolinė. Vis dėlto, pra
nešėjas teigė, “Lietuva nepralai 
mėjo”, tautoje stebime dvasinį, 
kūrybinį gajumą, o Lietuvos jau
nimas mumyse tegali kelti pasi
didžiavimą. Visa tai stiprina mū
sų tikėjimą, nors jėgų išsekimas, 
rusinimas krašte negali nekelti 
rūpesčių.

St Žymantas, priminęs JAV 
vyriausybės nusistatymą nepripa 
žinti Lietuvos įjungimo, pridūrė, 
kad kažin ar Washingtono politi
ka suderinama su jo pareiški
mais. Pvz. “A. Balso” programų

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

VLIKas siekia eiti į visuomenę
Politinį pokalbį vedė Tautos 

fondo vicepirm. St. Lūšys, o už
darė VLIKo vicepirmininkas bei 
informacijos tvarkytojas J. Audė
nas. Jis pasidžiaugė gausiu, gy
vu dalyvių atgarsiu ir priminė, 
kad iškeltas mintis Vliko taryba 
priims dėmesin, apsvarstys. Kai 
kurias mintis ir Vilkas kelia savo 
metiniame suvažiavime.

VLIKas numato eiti į visuo
menę ir dalintis įvairiais, ypač 
Lietuvos laisvę liečiančiais klau
simais. Dėlto pradėti to simpoziu 
mo darbai. Tai liudija ir gruo
džio 1-2 d. VLIKo pirmininko dr. 
K. J. Valiūno viešnagė Kanado
je, Toronte ir Hamiltone, ir ten

labai lietuvių mėgti, bažnyčiose 
giedą chorai.

Visi gerai žinome ir nuošir-1 
džiai gėrimės tais chorais, ku
rie ir šiandien lietuviškose pa
rapijose gražiai reiškiasi, judi
na veiklą ir savo giesmėmis į 
dvasinio susikaupimo valandas 
traukia tūkstančius žmonių.

šia proga noriu stabtelėti 
ties Gimimo Šv. P. M. lietuvių 
parapijos choru. Marąuette 
Parko lietuvių parapija, sugebė 
jusi prieš keletą metų pasista
tydinti pagal arch. J. Muloko 
projektą, tikrai gražią švento
vę, šiandien yna viena iš didžiau
sių visoje Chicagoje, o gal ir 
visame laisvajame pasaulyje. 
Bažnyčios architektūriniu gro
žiu šiandien gėrisi daugelis sve
timtaučių. Tuo pačiu džiugu, 
kad šioje parapijos bažnyčioje 
sekmadieniais taip gražiai skam 
ba ir lietuviškoji giesmė.

Dar juk nepamiršome šią va
sarą šio choro suruošto Birželio 
skaudiiųjų įvykių minėjimo, ku 
rio metu choras atliko C. Sas- 
nauško Reąuiem. Ir tai buvo 
vienas iš iškiliųjų mūsų tautos 
už laisvę žuvusių ir tremtyje 
Sibiro po kančių mirusių atmi
nimas.

Šios parapijos chorui sėkmin
gai vadovauja griežtos rankos, 
bet laibai mielo būdo vyras, muz. 
Vladas Baltrušaitis. Ir 'kai re
peticijų metu stebi choro darbą,

kienė, ižd. V. Kupdkevičius, kny 
gininikė S. Cibienė.

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

prevent birth defects
fire to //»<»

Milini 
m iii Miis
lATi M-12 PHOTO: P-12

siaurinimas, atsisakymas išleisti padaryti pranešimai.
specialų pašto ženklą. Be to, Beje, po abiejų pranešimų, vi- 
Valst. departamento pareiškimai sa eilė dalyvių iškėlė daug pa-

Aktorius O’ Brian ruoSUtsi Vienai scenai “PlėSiko*' pastatyme, šiam reikalui 
naudodamas didžiulį ereli, kurio išskėstų sparnų ilgis siekia 7 pėdas.

klausimų referentams. Jie lietė 
saitus su Lietuva, informacijos 
svarbą, ryšius su masonais, Vati
kano paramą Lietuvai, prel. Tu- 
labos iškeltą "mums naudingą 
gaullizmą” ir kt Apie tai —kitą 
kartą.

NENORI GINKLUOTIS
Kodumbijos kancleris Lopez 

Michelaen atsakydamas į Rocke
fellerio pareiškimą dėl Pietų 
Amerikos, pareiškė, kad Ame
rikos noras padėti tiems kraš
tams esąs sveikintinas. P. Ame
rikos kraštai taip pat rodą 
daug iniciatyvos pažangos sri
ty, kurios šiauriečiai kartais 
gal nesuprantą. Kancelis pareiš 
kė, kad jis -visais punktais su
tinkąs su Rockefellerio ir Nix- 
omo pareiškimais, tik nesutinka, 
kad P. A. kraštai turėtų ginkluo 
tis, neoš tas galįs privesti juos 
prie nereikalingų nesusiprati-

l mų. K. KL

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 koplyčiojo. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS

AREA CODE (312) 247-2425

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

A. -f- A.
PRANĖ NAUJOKIENĖ

KfiŽEMEKAI TYTE

Gimusi Lietuvoje, Sintautų miest., Šakių apskr. Los Angeles, 
Calif. išgyveno 19 metų. Mirė staigiai susiirgusi kraujoplūdžiu gal
voje, antrą dieną nuvežta į ligoninę, sulaukusi 64 metų amžiaus.

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

Dideliam nuliūdime lieka:

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

Mielą jaunystes draugę

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

Albina Dumbrienė 
Monika Žukauskienė 
Alicija Rūgytė

A. j- A.
JUOZAS SENIŪNAS

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

kaime.
Kanadoje išgyveno 21 m.
Pasiliko skausmo prislėgti broliai Jonas ir Antanas 

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

Kūnas pašarvotas Barto koplyčioje, 1401 Quarry 
Avė., N. W., Grand Rapids, Mich.

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

Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Petro ir Povilo pa
rapijos kapus.

Skausmo prislėgtas brolio Kazimiero sūnus Liudas.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas jį 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.

A. -f- A.
MARTYNAS KLIMKAITIS

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

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

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

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

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 6 vai. vak. Lack-Lackawicz 
koplyčioje, i2424 W. 69th St.

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

popiet bus nulydėtas į Liet. Tautines kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai.

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

JONAS KEBLERIS
Gyveno 1924 S. 49th Court, Cicero, Illinois.
Mirė gruod. 4 d., 1969, 5 vai. vak., sulaukęs 64 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr. Jurbarko par. Pa

teikiu kaimo. Amerikoje išgyveno 21 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė (Nacevičiūtė), 

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

Priklausė Liet. Paštininkų dr-jai.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 6:30 v. v. Vance koplyčioje, 

1424 S. 50th Avė., Cicero. UI.
Laidotuvės įvyks antrad., gruodžio 9 d. iš koplyčios 8:30 

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

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

mus dalyvauti šios laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai.
Laid. direkt. Jean Vance. Tel. 652-5245.
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/f AR T! IR TOL!
X Liudo Montrimo medžio 

drožiniai — gera dovana arti
miesiems artėjančių Kalėdų ir 
Naujųjų metų švenčių proga. 
Įdomių dirbinių, tinkančių bu
tui papuošti ar artimiesiems 
dovanoti, galima gauti “Drau
go” administracijoje darbo me-

X Vysk. V. Brizgys, kun. A. tu.
Miciūnas, marijonų viceprovin- X Kun. J. Vaišnys, SJ, 
cijolas ir “Draugo” namo vy- “Laiškų lietuviams” redakto- 
resnysis, kun. B. Baginskis, lat- rius, išvyko į Hamiltoną, kur 
vių marijonų vyresnysis, šian- Aušros Vartų parapijoje praves 
dien dalyvauja a. a. vyek. J. visos savaitės misijas. Parapijai 
Rancans laidotuvėse Grand Ra- ten labai gražiai vadovauja prel. 
pids, Midi. dr. J. Tadaratuskas.

X Jonas Balchunas, 10250 x Virginijos šimaitytės su 
S. Turner, šiomis dienomis pa- Valentinu Krumpliu sutuoktuvės
skirtas Clearing pašto vedėju, 
6425 S. Central J. Balchunas 
pašte yra išdirbęs 28 metus, 
yra vedęs ii' turi tris sūnus. Jis 
yra kolektorius Kankinių Ka
ralienės parapijoje iir priklauso 
veteranų Amvets postui nr. 7.

X Pranas Savickas, 6940 S. 
Artesian, baigiąs antrą kaden
ciją Epringfielde atstovaudar 
mas 27-tą distriiktą, Cook aps
krities demokratų organizaci
jos numatytas kitų metų pirmi 
niuose rinkimuose kandidatu į 
senatorius. Tą postą dabair už
ima respublikonas John Lani- 
gan.

X Petras Spetyla serga ifr 
yra paguldytas į ligoninę. Jo 
dabartinis adresas yra Room 
403, Fairview Hospital, 4850 
N. Marine dr., Chicago 60640.

X Dr. Antanas ir Ona Čerš
ka!, 5 Lodsel Drive, East St. 
Louis, - Iii. 62203, dėl .persikėli
mo į naują butą ir daugybės 
darbo nefoeįstenigia pasiųsti vi
siems savo giminėms, bičiuliams 
ir pažįstamiems šv. Kalėdų šven 
čių ir Naujųjų metų sveikini
mų. Taigi visus juos sveikina 
per “Draugą”, linkėdami get- 
riausios sėkmės. Drauge pridė
jo 25 dol. auką mūsų spaudai 
paremti. Dėkojame.

X Akademinio skautų sąjū
džio Chicagos Skyriaus narių 
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 14 d., sekmadienį, 6:30 vai. 
vak. Jaunimo centre. Fil. R. 
Vėžys skaitys savo humoristinę 
kūrybą. Bus aptarti žiemos sto 
vykios reikalai, kuri įvyks Xn. 
29. — I. 4 prie Cadillac, Mich. 
Visi nariai,-ės kviečiami daly
vauti.

X Dariaus ir Girėno lituanis
tiinė mokykla vasario 14 d. Jau 
nimo centre ruošia, koncertą su , siuntė 5 dol. auką. Dėkui 
žinomu aktorium ir humoristu
Vitalių Žukausku.

X Lietuvių Fondą gražiai pa 
rėmė alytiškiai. Minėdami savo 
gimnazijos 50 metų sukaktį, jie 
įteikė 1200 dol. auką (ne 1000 
dol. kaip buvo skelbta).

X Kun. dr. Antano IStaniuky- 
no 51 metų mirties sukaktį mi
nint, bus atnašaujamos šv. Mi
šios pirmadiepį, gruodžio 15 d., 
6:30 v. ryto, šv. Kaizimiero se
serų koplyčioje. (pr.)

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

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

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

(šk.)
X šviežios žąsys šventėms 

gyvos po 65 cL svaras ir pa
ruoštos kepimui po 75 ct. sva
ras. Teirautis tel. 815-338 1260. 
Kalbame lietuviškai ir angliš
kai

bus šį šeštadienį 4 vai. po pie
tų Švč. M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčioje.

x Chicagos aukšt. lit. mo
kykloje šiuo metu dirba šie mo
kytojai: J. Masilionis (direkt.), 
Ig. Serapinas (inspekt.), EI. 
Songinienė (mokyt. tarb. setar.),
D. Eidukienė, kun. Alg. Kezys,
P. Lampsatiefnė, V. Liulevičius, 
J. Mačiulis, N. Pupienė, A. Rū
gytė, Ir. Smieliauskienė, kun. J. 
Vaišnys, D. Velička, Z. Visoc
kienė, R. šilkaitis, Ed. šiltaaitis, 
Aid. Šimaitienė.

X Lietuviška knyga ir ypač 
jų didesnis telkinys — prasmin 
ga ir naudinga dovana artėjau 
čių švenčių proga. Įvairiuose 
Vakarų kraštuose išleistų lietu
viškų 'knygų daugiausia yra 
“Drauge”. Pareikalavus katalo
gas siunčiamas nemokamai. At- 
vykstantiejį į Clhicagą prašomi 
užeiti ir .pasirinkti.

X Mrs. Emily Balzekas, Chi 
cago, Ilk, dėkodama už korteles 
prisiuntė 5 dol. Dėkui.

X K. Mikšys, Chicago, mums 
padėkojo už kalėdines korteles 
ir pridėjo 5 dol. auką. Ačiū.

X G. Sakevičius, Hot Springs 
National Park, Ark., dėkodamas 
už kalėdines korteles, prisiuntė 
5 dol. auką. Ačiū.

X Marija Knystautienė, Dan 
būry, Conn., gavusi kalėdines 
korteles, parėmė mūsų spaudos 
darbus 5 dol. auka. Dėkojame.

X Stasys ir Marija Metrikiai 
(Farm Food Co.), Chicago, IK., 
parėmė mūsų spaudą 5 dol. au
ka. Ačiū.

x V. Abramikas, Sauk Vi
llage, III., už kalėdines korteles 
prisiuntė 5 dol. Dėkui.

X A. Valavičius, Los Ange
les, už kalėdines korteles pri-

X Ant. Grinius, Detroit, 
Mich. iparėmė mūsų spaudą 5 
dol. adlca. Dėkojame.

X “Draugas”, pagal anksty
vesnes instrukcijas turėtų at
spausdinti kuponą: — “Dailės 
Paroda Chicagoje”, kultūriniam 
priede. (pr.)

X Karolė Baltrušaitytė vado
vaus programai Jaunimo cent
rui išlaikyti tradicinėje vakarie
nėje, kuri įvyks gruodžio 7 d., 
sekmadienį, 5 vai. vak. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. (pr.)

X Pirk komplektą — sutau
pysi. Telefunken patefonas, 4 
bangų radijas, 2 garsiakalbių 
kabinetai — 395 dol., kartu tik 
$299.95. Gradinskas, 1512 W, 
47 iStt., FR 6-1998. Atd. ir sekm. 
11—4. («fc.)

X Reikalinga moteris prižiū
rėti namą ir 2-jų metų vaiką. 
Galėtų gyventi vietoje, Wood- 
ridge, Bl. Dėl sąlygų Skambin
kite 636-4033. (sk.)

X RAŠOMOS MAŠINĖLĖS,
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., het.-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 Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London. E. 2. England.

Ask,). JSHO 8734. (ak.)

Balfo Chicagos apskr. v-ba ir skyrių atstovai vajaus reikalu turėjo pasitarimą, kulrio metu paaiškėjo, kad nuošir
dūs 107 rinkėjai rūpestingai renka aukas. Daromos nemažos pastangos vajų padaryti sėkmingą. Susirinkimo daly
vių dalis. Sėdi iš k. į d.: V. Mankus, E. Markūnienė, G. Valentinienė. V. Baleišytė ir A. Dzirvonas; stovi F. Se
reičikas, G. Valentinas, J. Litvinas, V. Navickas, Ed. Litvinas, J. Mackevičius, K. Repšys, V. Šimkus, K. Bal
čiūnas ir K. Čepaitis.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
SUNKIAI SERGA SAVANORIS 

KŪRĖJAS
Jau kelintas mėnuo kaip ser

ga savanoris — kūrėjas Kazys 
Dobilas. Gydosi namuose, glo
bojamas savo žmonos. Jam yra 
reikalinga priežiūra per visas 
24 vai. Iš gaunamos pensijos li
gos atveju sunku išsiversti, to
dėl žmona turį dirbti. Jai ne
sant namuose daug padeda ge
raširdė kaimynė E. Navickienė 
ir vienas, kitas asmuo, artimo 
meilės ir tautinės pareigos ve
damas.

Lapkričio 29 d. K. Dobilui 
suėjo 70 metų. Ta proga ligonį 
aplankė kai kurie artimieji. V. 
ir B. Motušiai įteikė auką ap
mokėti už vieną savaitę slaugei.
Kariuomenės šventės proga at
silankė pulk. M. Naujokas ir 
sveikino kariškių vardu. Taip 
pat Cicero šaulių būrio v-bos 
nariai su pirmininku Bernatavi-, 
čium ligonį aplankė.

Negalima pamiršti žmogaus, 
sunkioje valandoje, (kuris rizi
kavo savo gyvybę ir sveikatą, ' parįe* 
kad galėtume laisvi būti, siekti
mokslo ir džiaugtis nepuikiau- •

V Juodvalkiu, koplyčioje ir kapišonui gyvenamu. K. Dobilas , . ’ , t * ,, ,, ,nėse prie duobės maldas atkal
bėjo tėvas Kezys S. J., asistuo
jant kun. Sugintui. Atsisveiki
nimo kalbas šaulių vardu pasa
kė Antanas Gintneris, buvusių 
Lietuvos policijos tarnautojų 
vardu Povilas Dirkis ir kun. B.

X Nuoširdžios aukos stipri
na mūsų spaudą. Dėkodami už 
kalėdines korteles, aukų prisiun 
tė: po 4 dol. — P. želvys, J. 
Radas, P. Janulaitis, P. Mok- 
šyB, George Kartis, A. Girčienė, 
A. M. Shlikas, J. Jacobus; po 3 
dol. — A. J. Spetyla, A. Kisie
lius, P. Blavesčiūnas, Stasė 
Burneckas, J. Kuzavinis, K. 
Svekniokas, Pr. šliteris, M. Čer 
niūtė, V. P. Kuzma, J. Zimkus, 
Al. Petraitis, P. Mazaitis, V. 
Garbenis, J. Sadūnas; A. Ech- 
neris, G. Bliūdžius, ISt. Kezutis, 
A. Anidriušdenė, Anelė Kručas; 
visiems dėkojame.

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

Kaip geram pirkėjui dera,
Viską perka tik pas Tverą.

(sk.) Įčioje atšventė vedybų auksinį

,'Grandinėlės” šokėjai koncerto metu. Chicagoje, Nuotr. J. Garlos

1919 m. įstojo savanoriu į besi
kuriančią Lietuvos kariuomenę. 
Kovose su priešu pasižymėjo 
narsumu ir už tai buvo atžymė
tas Vyčio kryžiumi. Karo lauke 
tapo sunkiai sužalotas ir neteko 
kairės rankos. Lietuvoje atatin
kamu vyriausybės patvarkymu, 
socialiniai buvo pilnai aprūpin
tas. Prisėjus gelbėtis nuo Mas
kvos užpuolikų, prasidėjo invar 
lido ir į senatvę žengiančio 
žmogaus vargai. Atvykęs į šį 
kraštą dirbo sunkų fizinį daifoą; 
tai prisidėjo prie sveikatos ne
tekimo ir ligos priartinimo.

K. Dobilo adresas: 1820 s. 
49th Avė., Cicero. EI. 60650.

B.

ATSISVEIKINTA ĮSU A. A. 
JONU JUODVALKIU

Š. m. lapkričio 20 d. Chica
goje mirė a, a. Jonas Juodval
kis, buvęs aukštas nepriklauso
mos Lietuvos policijos pareigū
nas. Buvo pašarvotas Mažeikos 
ir Evans koplyčioje Marąuette

Atsisveikinant su a. a. Jonu

ČIUPO PORNOGRAFIŠKŲ 
LEIDINIŲ PARDAVĖJUS

_ , x . v -v .... . Rllitoois valstijos ir Cook ap-
Sugmtas. Pnrt *Wdtetent,|<kritte8 „uataty-
prie kapo —»—
Marija ir (Lietuvos himnas, o 
laidotuvių direktorius Evans gi'
ginių ir artimųjų vardu, visus fihnuS( paweiks_
dalyvius užprašė pasistiprinti ir 
kiek dar pabendrauti į Šarkos 
restoraną.

A. a. Juodvalkis buvo religin
gas ir giliai tikintis. Paliko ne
mažai rankraščių, kuriuos rei
kia tikėtis, kad testamento vyk 
dytojai išleis atskiru leidinėliu.

Stepas Paulauskas

ATŠVENTĖ AUKSINŲ VEDY
BINIO GYVENIMO SUKAKTĮ

Kazimiera ir Jonas Porems- 
kiai .lapkričio 22 d. Brighton 
parko lietuvių parapijos fcažny-

(50 m.) jubiliejų. Prel. Mozeris 
atnašavo šv. Mišias ir suteikė 
palaiminimą.

Sukaktuvininkai kilę iš Pane
vėžio apskrities: Kazimiera iš 
Vaskonių km. Naujamiesčio pa
rap.; Jonas iš Panevėžio mies-

prieš 50 metų įvyko jų jungtu
vės 18-tos lietuvių kolonijos 
bažnyčioje.

Užaugino du sūnus Raymon 
dą ir Praną ir dukterį — Kal

to. Į šį kraštą atvyko 1913 m. | riną. Taipogi sulaukė anūkų, 
atsitiktinai tuo pačiu laivu, ku-: Sukaktuvines šaunias vaišes 
riarne ir susipažino. Nora šiame Hollywood’o svetainėje suruošė 
krašte jie apsistojo atskiruose duktė Kotryna Razgienė, kur 
miestuose: jis — Philadelp'hijoj, 140 svečių, skambant dainoms
jį_ Chicagoje, tačiau netrukus ir A. Valiūno orkestrui, nuotai-
Jonas persikėiė į Chicagą ir kingai vaišinosi.

Kazimiera ir Jonas Pore'makiai Brighton Parko lietuvių bažnyčioje at
šventę 50 metų vedybinio gyvenimo auksinę sukaktį. Nuotr. A. Stankaičio

CHICAGOS ŽINIOS

planą, tuo pačiu momentu
įsiveržė į 20 knygynų pardavi
nėjančių pomografiškas kny

lūs. Konfiskuota keliolika sunk
vežimių įvairios švankios me
džiagos. Pardavėjams bus iškel 
tos bylos.
50 CENTŲ UŽ VAŽIAVIMĄ 

CTA AUTOBUSAIS
CTA susisiekimas pramato, 

jog sekančiais metais susidarys 
toks didelis deficitas, kad pagal 
ruošiamą 1970 m. biudžetą 
pramatoma padidinti keleiviams 
važmą aki 50 centų. Tai įvyk
tų toitų metų pradžioje, grei
čiausia vasario mėnesyje.

AUKSINIAI JUBILIEJAI
Gyventojų surašinėjimo biu

J A. VALSTYBĖSE
— Prel. P. M. Juras lapkri

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

— S.L.A. 14 kuopos narių ne
paprastas — metinis susirinki
mas kviečiamas šį sekmadienį, 
gruodžio 7 d„ Clevelande Lietu
vių salės svetainėje. Susirinki
mo pradžia 12.00 valanda (tuoj 
po pamaldų). Susirinkimo dar
botvarkė: SLA (Pildomosios Ta
rybos narių kandidatų, kuopos 
valdybos narių ir kitų pareigū
nų rinlkimai, kuopos svarbiųjų 
reikalų aptarimas. Susirinkimą
uždarius 2 vai. ten pat įvyto *enraHČ,°
Kuopos narių bei jųjų šeimų ?Clgl™C'BPaU^* 
broliško bendravtote pietūs. Vi- tolba Pasakų
si Kuopos nariai prašomi susi
rinkime ir pietuose būtinai da
lyvauti.

ARGENTINOJE
— “Ateities” draugija įsteig

ta Buenos Aires. Jos tikslas — 
palaikyti ir puoselėti mūsų tė-

ras Chicagoje paskelbė, kad tik
tai viena iš 150 vedusių porų 
sulaukia auksinį 50 metų vedy
binio gyvenimo jubiliejų.

RUOŠIASI RINKIMAMS

Cook apskrities respublikonų 
(partijos centro komitetas su
ruošė vakarienę Conrad Hiiton 
viešbutyje, kur 2,500 asmenų 
užsimokėjo po $100 už lėkštę. 
Partija tuomi kitų metų rinki
minei kampanijai sutelkė apie 
$200,000.

VABZDŽIAMS NAIKINTI 
LABAI TINKA ALUS

Dr. Floyd iSlmith, Įkalbėda
mas Amerikos Entomologijos 
draugijos metinio banketo me
tu (Sheraton viešbutyje, pareiš
kė, 'kad nusistovėjęs alus dar
žuose, ūkiuose ir šiltnamiuose 
naikina 30 kartų daugiau kenks 
mingų vabzdžių negu dešimtme
čius naudotas metaldehidas. 
Tiktų ir šviežias alus, daktaras 
su humoru pasakė, bet kas 
šviežią norėtų išpilti.

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

Kalbame lietuviškai.

iHEALTHY FOOD RESTAURAHT
LIETUVIŲ VALGYK I. A

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

vėlių kalbą, papročius, kultūrą. 
Jos pastangomis sukurtas nau
jas tautinių šokių ansamblis, 
spėjo jau gražiai užsirekomen
duota.

— Emigrantų dienos proga 
televizijos programoje buvo pa- . 
rodytos šv. Mišios, kuriose da-* 
lyvavo ir lietuvių jaunimas su 
vėliavomis.

_  Marcelė Špokaitė — Ro-
meikienė, raseiniškė, mirė eida
ma 70-uosius metus. Palaidota 
Lanus kapinėse su katalikiško
mis apeigomis.

BELGIJOJ
— Aleksandras Tenisonas, ,

bendradarbis

rinkinį, skirtą vaikams. Vienos 
belgų leidyklos direktorius buvo 
juo sudomintas ir paprašė jam 
pasiųsti susipažinti. Atsakymas 
laukiamas. Al. Tenisono dabar
tinis adresas: Alf. Coodstr. 18, 
Antwerpen, Beigium.

VOKIETIJOJ
— Vokietijos Lietuvių Ben

druomenės statutas jau buvo 
kaiteiiojamas keletą kartų. Da
bartinė krašto taryba nutarė 
statutą patobulinti ir sudarė 
komisiją statuto peržiūrėjimui, 
tauri prašo lietuvių Bendruome
nės (apylinkių valdybas ir na
rius pasisakyti dėl statuto patai 
symo.

— Jaunimo seminaras ir atei 
nančiais metais numatytas Stutr 
tgarte, gegužės mėnesį.

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:

LIETUVIŲ POEZIJOS
ANTOLOGIJA . . . $7.00

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA I dalis $6.00

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA H dal. $10.00

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 
klubo leidiniuose surinkti pa-

! grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i» 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Sis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais.

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

4 DAINOS
Giedra Gudauskienė

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

Toliau seka dainos: “Smilgos”, 
žodžiai F. Kiršos, “Piemenėlis”, 
žodžiai F. Kiršos, “Kalėdų gėlės”, 
žodžiai V. Nemunėlio ir “Oi, tu, 
kregždutė”, žodžiai suvalkiečių 
liaudies dainos.

Kaina 3 dol., gaunama Drau
ge.

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


