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Karas su Kinija 
sugriaus Sov. Rusiją

Sovietinio mokslininko pranašystės

Londonas. —Kaip jau anksčiau kalai prives Maskvą prie galuti-
buvome skelbę, Sovietų Rusijos 
mokslininkas Andrei Amalric, 31 
m., pranašauja, kad Sovietinė 
valstybė pati susinaikins ir jos 
kaip tokios nebebus 1980-85 m. 
Rašytojas George Orwell rašė, 
kad totalistinė valstybė 1984 m. 
pasieks savo totališkumo ribą, 
tačiau Amalric pranašauja galą 
anksčiau. Mokslininkas yrė sovie
tinis gilys, jis nebijo įdurti oficia-1 
liem asmenim, yra buvęs Sibire
už priešvalstybinių raštų rašymą i§ jo skejbiamų minčių atsiskeli- 
ir taip pat nerado gero žodžio ir (jgja kokjos problemos šiandien 
pabėgusiam rašytojui Kuzneco- kamuoja Maskvą. Tuo niekas ne- 
vui, kad sis išvirsimai tapo lais- abejoja jr be abejo Maskva steng- 
vas, o tačiau jis turėjo likti Sov. sjs vjSų bacjų kajp nors išvengti. 
Rusijoje ir stengtis likti laisvas
dvasioje.

Kodo! jo nesuima?

Amalrico straipsnis pasirodė 
šią savaitę Anglijos žurnale “Sur- 
vey”, skirtam sovietikai ir jis 
bus ateinančių metų kovo mėnesį 
išspausdintas atskira knyga Ame
rikoj, kurią išleis žinoma Harpers 
Row leidykla. Knyga pavadinta 
“Ar sovietinė santvarka išliks 
ligi 1984”. Mokslininkas savoj 
pranašystę remia tuo, kad Rusi
ja pergyvena vidaus sunkumus ir 
karą su kom. Kinija.

Vakaruose galvojama, kodėl £*^o.£malriC Žm°aa GiSelle 
jis už tokių straipsnių skelbimą 
KGB nėra suimtas ir baudžia
mas, tačiau manoma, kad Krem
lius nenori dar vieno kankinio, 
kuris labai pagarsėtų pasaulyje, 
tuo pačiu dar daugiau duodamas 
progos niekinti Sovietų Rusijos 
žiaurią sistemą. Almaric skel
bia, kad labai naivi kai kurių 
žmonių galvosena, kad komuniz
mas sugrius nuolat infiltruojant 
Vakarų kultūrą ar papročius. E- 
są turistai, džiazas ar mini sijo
nai nesukurs žmoniško socializ
mo. Amalric teigimu, Sovietų 
Rusijos sistema vis labiau nepas
tovi. Išrinktosios klasės tarpusa
vio rungtynės, taip pat rungty
nės tarp biurokratinio elito ir 
vidurinės klasės intelektualų, va
dovų ir profesionalų nieko gero 
nežadą. Darbininkija, ypač ūkio, 
nėra patenkinta tokia sistema.
Sov. Rusija, panaikinusi krikš
čioniškąją moralę ieško jai pa
kaitalo, skiepydama tautines am
bicijas.

Karas būsiąs 1975- 80 m.

Almaric skelbia, kad karas 
tarp Kinijos ir Sovietų Rusijos į- 
vyksią tarp 1975-80 m., esą taip 
greit, kaip kom. Kinija galės pa
kankamai apsirūpinti atominė
mis bombomis. Sovietų Rusija, 
pagal Amalric, sieks Amerikos pa 
galbos, bet Amerika tuo metu 
jau bus suradusi modus vivendi 
su kom. Kinija ir nesiskubins Mas 
kvai į pagalbą. Karas busiąs il
gas, Sov. Rusija turės atitraukti 
savo armiją iš Europos ir leisti 
Rytų Europai išbėgti iš Sovietų 
Rusijos įtakos. Izoliuota kitur ir 
namuose Sovietų Rusijos vyriau
sybė turės malšinti neramiuosius 
savo pačių miestuose. Visi šie rei-

KALENDORIUS

Gruodžio 19 d.: šv. Nemeri- 
jus, šv. Fausta, Gerdvilis, Ri
mantė.

Gruodžio 20 d.: šv. Filogonas, 
šv. Atala, Sigitas, Grožvilė.

Saulė teka 7:13, leidžias 4:22.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien šalčiau. Temperatūra že
miau 30 laipsnių.

nio pralaimėjimo ir komunistinės 
sistemos sužlugimo. Tačiau Cen- 
tralinėj Azijoj gali išlikti komu
nizmas su būdingu rytietišku 
despotizmu.

Tikėti ar ne

Vieni tuo ką pranašauja Amal
ric tiki, kiti gi nelabai tiki, kad 
per 15 metų sugriūtų Sov. Rusi
ja, tačiau jei ir nelaikytume šio 
jauno mokslininko pranašu, tai

INFILTRUOJA DAUGIAU 

KARIŲ
SAIGONAS. — Šiaur. Vietna

mo karių infiltracija į Vietna
mą buvo praėjusį mėnesį ket
vertą kartų didesnė negu spa
lio mėnesį. Infiltracija yra di
džiausia nuo 1966 m. Tačiau 
nemanoma, kad komunistai ga
lės išvystyti didesnę ofenzyvą, 
tik ir toliau ga’ės vykdyti te
roristinius veiksmus. Infiltraci
ja padidėjo ir todėl, kad komu
nistai labai daug žmonių praran 
da kautynėse. Prez. Nixonas sa
vo kalboje įspėjo komunistus, 
kad infiltracija gali pristabdy
ti JAV karių atitraukimą iš 
Vietnamo.

Kiek žuvo karių

Amerikiečiai kautynėse Viet
name per 9 metus prarado jau 
40,006 vyrų. Praėjusią savaitę 
Vietname žuvo 85 amerikiečiai, 
tai yra mažiau negu savaitė

State be leidimo
NEW DELHI, Indija. — So

vietų Rusija pradėjo statyti 1 
mil. dol. vertės kultūrinį contrą 
be Indijos vyriausybės leidimo. 
Pastatas buvo pradėtas statyti 
pietų valstijoje ir tai esą di
džiausias diplomatinis skanda
las pastarųjų kelių metų bėgy.

Visa tai atidengta, kai pas
tate sugriuvo viena kolona ir 
žuvo devyni darbininkai. Rusai 
norėjo irgi įsteigti tokius kul
tūrinius centrus, kadangi tokių 
centrų Indijoje turi Amerika.

Kelia algas
WASHINGTONAS. — Skel

biama, kad Amerikos tarnauto
jams pakeltos algos nuo 1968 
metų ligi dabar 5.7%. Pvz. che
mikams algos pakilo 8.4%, in
žinierių 6.2%. Iš viso vadina
miems baltakalnieriams algos 
pradėtos daugiau kelti nuo 1967 

j metų.

Sovietų šnipai seka 
tautines grupes

TORONTO. — Kanadoje lei
džiamas dienraštis “Toronto 
Daily Star” lapkr. 29 d. įsidėjo 
platų straipsnį apie' Sovietų 
špionažą. Be kitų dalykų 3traips 
nyje pažymima, kad Sovietų 
žvalgyba (KGB) stropiai seka 
tautines grupes, stebėdama, ar 
jų tarpe nepasireiškia kokių są
jūdžių prieš Sov. Sąjungos in
teresus. Tai yra daromi., palai
kant gana atvirus ryšius, pri
sidengiant plėtimu draugiški} 
santykių tarp Kanadoje esančių 
emigrantų ir tėvynės, iš kurios 
jie išvyko.

Straipsny min’mi rusų emi
grantai, bet tas pats ir su ki
tomis etninėmis grupėmis, ir tai 
emigravusiomis ne tik i Kana
dą. bet ir į kitus kraštus. Ta 
informacija duota uolaus so
vietų žvalgybos sekėjo IVilliam
H. Kelly, kuris, kaip mums laik
raščio nuotraukos siuntėias pa
žymi, prieina pri? Kanados po
licijos surinktu duomenų, Tain 
nat tame straipsnyje pažvmėta, 
kad nereikia, manyti, kad kul
tūriniams tikslams i Kanada at
siųsti studentai ar muteaVnin- 
kai nėra įjungti į šnipių ė ūmo 
tinklą.

Menulio uoliena 
Saigone

SAIGONAS. — JAV kultūros 
centre Saigone išstatyta nedide
lė mėnulio uoliena, pargabenta 
Apollo 11 astronautų. Bus išsta
tyta 8 dienas.

prieš tai, kada žuvo 110. Su
žeista praėjusią savaitę 992 a- 
merikiečiai. Pietų Vietnamo ka
rių tuo pačiu metu žuvo 421. 
Iš viso P. Vietnamas nuo 1960 
metų sausio 1 d. prarado 97,541 
karį, sužeistų buvo 216,128. Per 
praėjusią savaitę komunistai 
prarado 2,396 vyrus, maždaug 
tiek pat, kiek ir savaitė prieš 
tai. Nuo 1961 m. sausio 1 d. 
sąjungininkai nukovė komunis
tų 582,378 karius.

Pietų Vietname komunistinių 
i karo pajėgų yra apie 240,000. 
> Iš viso tai esą 40,000 mažiau 

negu praėjus'ais metais.

James Thomas Davis, pirmas amerikietis karys žuvęs Vietname, 
žuvo 1961, m. gruodžio 22 d. Prie jo portreto stovi jo tėvai Livingston, 
Tenn. Davis krito nuo komunistinio teroristo kulkos.

Kovo 12 d su “Apollo 13” trys astmautai išlekia j mėnulį 
koje Frred Haise, Thomas Mattingly ir James Loveli.

Nuotrrau-

Palengvina prekybą su Kinija
WASHINGTONAS. — JAV 

atleido prekybinius varžtus su 
kom. Kinija. Amerikiečių fir
mos užsic-iyje y^lės prekiauti 
su kom. Kinija, tačiau strategi
nės prekės ir toliau bus varžo
mos. Tai jau antras toks žings- 

i nis, vedąs prie normalesnių JA 
Valstybių ir kom. Kinijos san
tykių. Kaip žinoma, liepos m. 
prez. Nixon leido vykstantiems 
iš Kinijos atsigabenti už 100 
dolerių vertės prekių.

Toks atleidimas ir santykių 
pagerinimas susilauks priekaiš
tų iš Sov. Rusijos, kuriai toks 
JAV ir kom. Kinijos santykių 
gerinimas nepatinka. Vienas iš 
tokių santykių pagerinimų yra 
Varšuvoje pasitarimų atnaujini
mas, kurie buvo nutrūkę jau 
beveik 2 metus. JAV ambasado
rius Varšuvoje Wa!tei Stessel 
ir kom. Kinijos pasiuntinybės 
pareigūnas Lei Yang susitiko 
JAV ambasadoriaus iniciatyva

gruodžio 11 d. JAV tikisi, kad 
bus toks antras susitikimas. Ko 
munistinės Kinijos pasiuntiny
bės Varšuvoje Charge d ’Af f ai
res Lei Yang priėmė kvietimą 
tartis su Pekino žinia, ypač, 
kad Kinijos ir Sov. Rusijos pa
sitarimai Pekine yra patekę į 
akligatvį.

“Pravda” puola 
Japoniją

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos laikraštis “Pravda” piktai 
užpuolė Japoniją, kad ši sutar
timi su JAV demonstruoja at
virą agresiją Tolimuose Rytuo
se ir kenkia Sov. Rusijos sau
gumui. Sovietų Rusijai labiausia 
nepatiko, kad JAV grąžino Ja
ponijai Okinavos salą, gi Mask
va užgrobtų Japonijos salų ne
nori grąžinti. “Pravda” rašo, 
kad Japonijos reikalavimas grą 
žinti Kurilų salas yra pažeidi
mas sutarties, pagal kurią Ja
ponija besąlyginiai kapituliavo. 
Esą, toks salų reikalavimas yra 
revanšistinio pobūdžio ir kelia 
grėsmę Tolimuosiuose Rytuose.

Mirė buvęs Brazilijos
prezidentas

RIO DE JANEIRO. — Buvęs 
Brazilijos prez. Arthur da Cos
ta e Silva, 67 m., mirė širdies 
smūgiu. Jis rugpiūčio mėnesį 
jau buvo paliestas stroko. Jam 
susirgus valdžią užėmė genero
lai.

Streikas Italijoj
ROMA. — Italijoj sustreika

vo 1.5 mil. valstybės tarnauto
jų, sustabdydami pašto prista
tymą, traukinių, telefonų susi
siekimą, mokyklų veiklą ir kt. 
Kraštas atsidūrė chaose.

Astronautai pas 
prezidentę

WASHINGTONAS. — Trys 
Apollo 12 astronautai ir jų žmo
nos pietaus šį šeštadienį kartu 
su prez. Nixon ir jo žmona. Tai 
neformalus astronautų priėmi
mas Baltuose Rūmuose,

LONDONO ŽURNALAS APIEMaskvos šmėklas
Londonas. — Dienraštis “The 

Daily Telegraph” gruodžio 9 d. 
laidoje paskelbė vedamąjį “Mas
kvos šmėklos”, ryškiai priminda
mas 1939 m. įvykius, sovietams 
su vokiečiais pasirašius slaptuo
sius protokolus, kitais žodžiais, 
Stalinui susitarus su Hitleriu.

Britų dienraštis apie “Šrhėk- 
las” rašo, — ryšium su Maskvo
je prasidėjusiais vak. vokiečių ir 
sovietų pasitarimais, kurių tiks
las - atsisakyti ateity naudoti jė
gą. Tie pasitarimai, teigia dien
raštis, kaip tik verčia prisiminti 
1939 m. įvykius.

Molotovas (buvęs sovietų už
sienio reikalų ministeris) tų me
tų rugpiūčio 31 d. kalbėdamas 
Aukščiausios Tarybos posėdyje 
Maskvoje, pasakė: “...taip, dar 
vakar užsienio santykių srityje 
mes su vokiečiais buvome prie
šai. Tačiau šiandien padėtis pa
kito ir mes ' daugiau nebesame 
priešais”.

Toliau “The Daily Telegraph” 
rašo: “Slaptieji 1939 m. nacių- 
sovietų sutarties protokolai (ligi 
šios dienos vis dar nepaskelbti Ru 
sijoje) Estiją, Latviją, Lietuvą ir 
Suomijos, Lenkijos bei Rumuni
jos dalis įvedė į Rusijos “interesų 
sferą” ir tie kraštai joje tebėra.

Tų faktų prisiminimas nereiš
kia, kad š.m. gruodžio 8 d. Mas
kvoje prasidėję pasikalbėjimai 
tarp Gromykos ir dr. Allardto, 
Bonnos ambasadoriaus Maskvo
je, būtų panašūs. Tačiau yra vi

Pasitrauk.s į atsargą gen. Oscar Koch, Carbondale, prisimena antrąjį 
pasaulinį karą ir 25 m. sukaktį nuo vokiečių žiemos ofenzyvos Belgi
joj. Jis buvo žvalgybos viršininkas gen. George Patton komanduoja- 
moj divizijoj ir buvo įspėjęs, kad naciai vykdys ofenzyvą, tačiau 
niekas neklausė.

Įvairios žinios
• Brooklyne kilo didelis gais

ras, žuvo 9 asmenys, keletas su
žeistų. Dešimtys liko be pasto
gės.

• North Carolinos universi
teto biblioteką padegęs negras 
Addison, 27 m. nubaustas 10 
metų kalėjimo.

• Black Panther grupė per 
6 mėn. nukovė 3 policininkus ir 
sužeidė 25. Juodieji teroristai 
labai ginkluoti ir nevengia puo
limų.

• Lenkijos kard. Višinskis 
sugrįžo iš Romos ir buvo en
tuziastingai sutiktas lenkų ka
talikų.

• Šveicarijoj į namus raš. Re- 
marąue, parašiusio “Vakarų 
fronte nieko naujo” knygą, įsi
veržė vagys ir išnešė už 25,000 
dolerių vertės senienų.

• Amerikoje lėktuvų katas
trofų 100,000 nuskristų valan
dų yra 2.86, gi 1967 m. buvo 
2.72.

• Kolumbijos prez. Carlos 
Lieras Restrepo susitiko su Ve- 
necuelos prez. Rafael Caldera 
Cuanta mieste.

sai teisėta bei natūralu juos pri
minti, nes tie įvykiai mums pri
mena tas “pavojingas gilumas”, 
kurios šiandien galėtų būti su
sietos su vadinamuoju “Europos 
saugumu”.

Dienraštis toliau pastebi, kad 
1939 ir šiais metais ne tik Bonno- 
je, bet ir kitur politikų kalbama 

J apie “pasikeitimus Rusijoje”. Jie 
teigia: Maskva siekianti taikin
go sambūvio.

Esą JAV-bių pastangos įtrauk
ti į NATO konferencijos baigia
mąjį pranešimą pastraipą apie 
Rusijos įvykdytą invaziją Čekos
lovakijoje, buvo pasipriešinta ki
tų ministerių. Laimei, baigia lai
kraštis, šių dienų Bonnoje nėra 
Hitlerio, bet demokratinė vyriau
sybė, lojalus Vakarų sąjungos 
narys. (Elta)

JAV pasitraukia iš 
bazės

WASHINGTONAS. — JAV 
vyriausybė praneša, kad ji pra
deda išmontuoti Wheelus bazę 
Libijoj, kaip reikalavo Lib’.įos 
vyriausybė. JAV ambasadorius 
Libijai Joseph Palmer pradėjo 
pasitarimus su naująja Libijos 
vyriausybe dėl atitraukimo iš 
bazės 4,500 karių. Iš bazės pra
dėti išgabenimai jau nuo gruo
džio 12 d. Reikalingi reikmenys 
pergabenami į Europą.

• Viceprez. Agnew išvyksta 
gruodžio 26 d. į Azijos tautas. 
Kartu vyksta grupė žurnalistų, 
tačiau laikraščių “Baltimore 
Sun”, “Washington Post” ir 
“Christian Science Monitor” ko 
respondentai nepateko. Iš viso 
teparinkta tik 10 žurnal’stų. 
“Times’* žurnalo koresponden
tas irgi nepateko, nes vyksta 
“U.S. News and World Report” 
korespondentas.

• Amerikietis kapt. Clelaad 
praradęs Vietnamo kare tris ga 
lūnes, skelbia, kad dėl moder
nios ir skubios medicinos, jo 
gyvybė buvo išgelbėta. Esą, to 
negalėję būti ne tik II-jame pa
sauliniame kare, bet ir Korėjos 
kare.

• Gvatemaloj nužudytas kan 
didatas į merus David Guzman.

Nešvari bomba
LONDONAS. — Kinijos iš

sprogdinta atominė bomba 1968 
m. gruodžio mėnesį paliko labai 
daug atominių kritulių. Apie tai 
skelbia Britanijos atominės e- 
nergijos komisija.



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gruodžio m, 19 d.

Redaguoja J. ŠOLIŪNAS

STALINAITE APIE KREMLIAUS 
VADUS

Jos antrą knygą "Tik vieneri metai" paskelbus 

V. S AURIMAS

METAMS PASIBAIGIANT

Jau įprasta gale metų “suvedi
nėti sąskaitas”. Dažnai rašoma a- 
pie buvusius pasisekimus, bet dar 
4ažniau apie įvairius nepasiseki
mus.

Vargu ar šiandien lietuviško 
išeivijos sporto judėjimo stebėto
jas galėtų pasidžiaugti praėjusių 
njętų derliumi. Nors ir kaip besi
gintum, arba norėtum sušvelnin- 
tį žodį, apie aktyviąją veiklą daug 
ko gera vis tiek negalėtum pasa
kyti. Jos kaip ir nebebuvo.

O dar taip neseniai mes su tik- 
rąi pakilia nuotaika ir džiaugs
mu žvilgterėdavom atgal, nes bu
vo dėl ko džiaugtis ir šypsotis. 
Deja, tai tik praeitis, tai tik isto
rija. Šįmetinis mūsų sportinės veik 
los lapas beveik tuščias ir jį to
kį turėsime užversti. Užversti ir 
prisipažinti, kad savo pareigas 
neatlikome, kad pažadų neįvyk- 
dėme, o tik sumažinome savo gy
vavimo dirvą.
Gaila, labai gaila, jog tokiu liūd
nu tonu turime užtūravot šiuos 
metus. Galėjo būti ir geriau. Ga
lėjo.

Šiais metais mes žengėm tik 
vieną žingsnį pirmyn, o net kele
tą atgal. Žingsnis pirmyn, ir mū
sų golfininkų įsitvirtinimas veik
loje. Ir tuo tenka tik pasidžiaug
ti.

Jau keletą kartų esame minė
ją, jog sportinio sunykimo atsi
ginti tegalėsime tik tada, kada 
suvoksime realybės vaizdą ir jį 
pritaikysime savo veiklai. O , toks 
suvokimas galimas tik tada, kada 
yra pritaikoma veikla prie esa
mų sąlygų. Vienas tokių reikala
vimų mūsų veiklai iš stagnaci
jos taško pajudinti yra naujų 
sporto šakų įvedimas ir propaga
vimas mūsų sportinėje šeimoje. 
Deja, per keletą paskutiniųjų 
veiklos metų savon veiklon tepa
jėgėme įtraukti tik golfin inkus ir 
šaudytojus. O kur visos kitos ga-

1 limos sporto šakos? Jos vis dar 
už durų.

Žvelgiant į paskirų sporto apy
gardų veiklą, tegalime konsta
tuoti, kad Rytų sporto apygarda 
taip ir nebeprisikėlė, nors kai mė
gino tvirtinti, kad kažkoks tai 
prisikėlimas, arba bent mažas 
blykstelėjimas, yra dar vis įma
nomas ir lauktas. Deja, tai 
tik ir paliks viltingas lūkuriavi
mas.
• Kanados sporto apygardos veik
la bazuojasi Toronte esančiais, 
sporto klubais. Torontas, bent 
dabar, yra mūsų sportinei veik
lai pagrindas, nes ten aktyviai 
dar vis tebeveikia du sporto klu
bai — Vytis ir Aušra, kurie kul- 
tyvuoja net keletą sporto šakų. 
Torontui neretai dar vis patal
kininkauja Hamiltonas bei Lon
donas.

Pagaliau Vidurinių vakarų 
sporto apygardoje kiek geriau kap 
stosi Clevelandas ir Chicaga. 
Miega Detroito Kovas, išskyrus 
jo gausius golfininkus.

! Žvelgiant į paskirų šakų akty
vą, pamatysime, kad aktyviausiai 
reiškiasi, šalia golfininkų, mūsų 
krepšininkai, jaunesnieji lengva- 
atletai (Toronte ir Clevelande), 
tinklininkai - Chicagoje ir fut
bolininkai New Yorke ir Chica- 
goje.Tai maždaug ir visas mūsų 
sportinio gyvenimo akiratis. Jis 
nedidelis ir nuolatos mažėja.

Administraciniame darbe jau 
kuris laikas nieks nesigirdi net ir 
iš pačių viršūnių. O dabar kaip 
tik turėtų atsibusti dauguma vei
kėjų ir žaidėjų, nes jau prasidė
jo žaidimai halėse. Ar mes pra
miegosime visą žiemą — parodys 
netolima ateitis. Tikėkime, kad 
mūsų sportinis judėjimas pagyvės 
ir atbus bemiegąs sportuojantis 
jaunimas. Jo laukia lietuvių vi
suomenė.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Bostono tarpklubinės Lietu

vių I, gruodžio 12 įveikė Cambrid 
ge II, santykiu 3-2. Komandoje 
pasižymi neseniai iš kariuomenės 
grįžęs kapitono laipsnyje Algis 
Makaitis; jis laimėjo trečią tašką 
iš keturių rungtynių. M.I.T. su
dorojo, nors ir nelengvai, lygos 
čempionus - Harvardo universi
tetą 3-2 ir padėjo Lietuvių ko
mandai atsistoti trečion vieton. 
Lietuvių 1 su M.I.T. ir Harvardo 
universitetu neseniai sužaidė ly
giomis po 2,5-2,5 tš. MET lygo
je dabar pirmauja Boylstono klu
bas su 4 iš eilės laimėjimais, M. 
I.T. 3,5-0,5; Lithuanian 2-2, Har
vard 1,5-2,5; Cambridge II 1-3 ir 
Cambridge I 0-4.

Lietuvių II, kuriai vadovauja 
Bronius Skrabulis, suklupo prieš 
M.I.T. 2-3 ir laikosi “A” lygos 
varžybose apie vidurį. Abi koman 
dos sekančias rungtynes turės sau 
šio 9 d.

— JAV pirmenybėse, N. Yorke, 
iš kurių trys pirmieji važiuos į 
tarpzonines kitų metų p-bes, pir
mūnais tebesilaiko Addison Re- 
shevsky, Benko, nors įkandin se
ka Larry Evans ir broliai D. ir 
R. Byme.

— Maljorkos tarptautiniam 
turnyre pirmauja buv. pasaulio 
čempionas T. Petrosjan ir Dani
jos didmeisteris Bent Larsen, tu
rėdami pustaškiu daugiau už pa
saulio čempioną Spaskį, čeką

Dabartinis įsisiūbavęs revoliu
cinis pasaulis visiškai blogai į- 
vertino S. Stalina?ės pirmąją 
atsiminimų knygą Ji buvo pa
vadinta “Dvidešimt, laiškų bi
čiuliui”. Labai daug ant autorės 
pyko ir tūžo. Tuo tarpu dau
gybė nuosaikiųjų, šią anglišką
ją laidą perskaitę, ją gerai įver
tino. Ši knyga bu yo įdomiai ir 
sąžiningai parašpta, juo labiau, 
kad autorė nebuvo rašytoja. 
Aišku tie, kurie iš Stabnaitės 
laukė žiaurių burnojimų prieš 
tėvą, kurie laukė kažkokių ypa
tingų sensacijų iš Stalino val
dymo laikų, to ne3usilaukė.

Aišku, visi nepatenkintieji ka
pitalistiniu “pragaru”, pyko ant 
Stalino dukters, kad ji iš to mas 
kvinio rojaus bėgo ir, kad iš
drįso sugriauti “liberaliniame” 
pasaulyje raudonųjų sekamą pa 
saką.

Dabar gi daugelis šia pabė
gėle ėmė tikėti. Ji papasakojo 
net tai, ko “fašistais” vadina
mi atbėgėliai neišdrįso papa
sakoti. Stalinaitė ėmė ir papa
sakojo, kad diktatūra už gele
žinės sienos dar ir šiandien kles
ti. Ten žmogus paverstas kaž
kokiu robotu arba žvėrimi.

Antrojoj Stalinaitės knygoj 
yra jos atsiminimų tęsiny^. Kny 
ga pasirodė 1969 m. rugsėjo m. 
New Yorke vardu: “Tiktai vie
neri metai”. Ta pačia proga vie
nas “New York Times” laik
raščio redaktorių, Harrison 
Salisbury, turėjo su Svetlana 
Stalinaitė įdomų pokalbį. Vėliau 
tas pokalbis buvo garsinamas 
visos Amerikos televizijos ir 
radijo tinkle.
Kremliaus vadų charakteristika

Kaip knygoje “Tiktai vieneri 
metai”, taip ir pokalbyje Stali
naitė pabėrė įdomių stebėjimų 
iš Kremliaus didikų gyvenimo.

Ji pavaizdavo daugelio Krem
liaus didikų žiaurumą, jų dva
sios charakterių menkystę. Ji 
daugiau nušvietė savo tėvą Sta
liną, Molotovą, Ždanovą, Miko- 
janą, Malenkovą, Kaganovičių, 
Chruščiovą, Brežnevą, Kosygi
ną, Suslovą ir kitus.

Pažįstą Stalinaitę pastebėjo, 
kad ji nenori būti Sovietų Ru
sijos istorijos ir buvusių val-

Hort ir 17- mėtį Brazilijos čem
pioną Mekingą.

— Kanados pirmenybių laimė
tojai Duncan Suttles iš Vancou- 
verio ir Zvonko Vranesič iš Wes 
ton, Ont. prieš Kalėdas sužais 4 
partijų mačą dėl Kanados titu
lo. Gruodžio vidury Suttles tebe- 
sirengė Belgrado tarptautiniam 
turnyre, kurį vedė vengras Lend- 
jalas ir Jugoslavijos čempionas 
Matulovičius, priešaky Sovietų 
didmeisterių Polugajevskio,. Gele- 
rio, draug su Jugoslavijos Gligo- 
ričiu ir Kanados -Suttles.

Kazys Merkis

Arktinėje srityje kilusi audra sukalė dideles bangas, kurios pasiekė net San Diego krantus Kalifornijoj, 
užliedamos paplūdimį ir žūklės sritį.

džios vadų apibūdinimo anali
zės kūrėja. Ji visur tai pabrė
žia. Ji kukli. Ji džiaug'asi lais
vu ir turtingu Amerikos gyve
nimu. Laukia, kada gaus Ame
rikos pilietybę.

Antrojoje knygoje ji pasa
koja, kas yra įvykę po metų, 
kai ji išvyko iš Maskvos Indi
jon. Savo pasakojimą tęsia iki 
savo užrašų “Dvidešimt laiškų 
bičiuliui”. Tie pasakojimai plau
kia įdomiai. Skaitytoją pagauna 
savo nuoširdumu. Ji dažnai su
gretina savo gyvenimą Mask
voje prie gyvo Stalino ir po jo 
mirties. Ir, štai, tose maskvi- 
nėse paraštėse randame gana 
daug įdomių jos susitikimų su 
Kremliaus didikis, partijos va
dais. Taip pat ji supažindina 
su tų vadų šeimomis ir jų na
riais. Ji moka pagauti tų ko
munizmo didžiūnų charakterius. 
Iškelia jų niekšybes, moka tin
kamai įvertinti jų veiksmus. 
Tie įvertinimai tokie gyvi, daž
nai net pritrenkią. Ji nekalba 
svetimais žodžiais, bet turi sa
vų žodžių. Ji nesiknisa tų žmo
nių biografijų detalėse. Tiesa, 
savo dvasios gelmėse, jos pasi
sakymu, ji seniai yra nutolusi 
nuo šio uždaro pasaulėlio vadi
namų 10 šeimų — didžiūnų vi
soje Kremliaus kuriamoje im
perijoje. Ji tikinti Dievą.

Dešimties Kremliaus šeimų 

ratelis

Svartisu&imie knygos skyriu
je Stalinaitė palietė didžiuosius 
vadus. Ji sudarė jų sąrašą, į ku 
rį pateko Molotovas, Malenko
vas, Vorošilovas, Ždanovas, Be
rija ir kiti žymiausi Stalino ben 
dradarbiai ir jų šeimos. Ji pa
sakoja apie tų šeimų liūdną a- 
nemišką gyvenimą. Atrodo, kad 
jų tarpe ir gėlės nežydėjo arba 
nuvysdavo. Baimė ir įtarinėji
mai, kaip ir visoj šaly, nuolat 
persekiojo šiuos didžiūnus. Po
litinių suiminė^imų Stalininio va 
lymo neišvengė iy šios šeimos. 
Tai palietė Mikojaną, Moloto
vą, Vorošilovą, Ch-- Covą ir 
kitus, jei netiesiog.ai jų šei
mas, tai jų gimines. Mums at
rodytų, jog nesąmonė būtų kaž 
ko bijoti “dešimčiai didžiausių”. 
Bet ir jie vengė kalbėti apie tai, 
kas jiem rūpėjo, ką galvojo. 
Tų didžiūnų žmonos gyveno pa
prastai, jų gyvenimas buvo ty
lus, kuklus, augino vaikus ir 
visada saugojosi atvirų pokal
bių. Jų pareiga buvo pataikauti 
Stalinui ir komunistų partijai. 
Tokiu būdu jie visada pritarda
vo Stalinui. Kol gyveno Stali
nas, tik tokios politbiuro pa
reigos ir buvo.

Aišku, jų ir jų šernų medžia
ginė gerovė buvo nepalygina
mai aukštesnio lyg'o negu ki
tų. Užtat ilgą laiką jie tylutė
liai gyveno savo vasarvietėse 
ir palengvėle seno.

Tačiau tarp viso šio liūdno 
gyvenimo buvo dar viena labai 
slaptos veiklos rūš!s. Buvo pi
namos intrigos, kurios Puvo tai
komos draugui pakarti. Kiek
vienas norėjo iškirti- j pirmuo 
Stalino globotinius. Sios rūšies 
veikla nebuvo lengva. Kiekvie
nas žinojo, jog reikia laikytis

Iftyour horne SAPE'<

Arą fra.zer unit. and ttorage 
thesls locked to protect 
young ehildren?

Ohio valstybės politikai stengiasi į 
demokratų politikų eiles įtraukti buv. 
astronautus John Gleen (k.) ir John 
Gilligan.

dieną ir naktį didžiausio atsar
gumo. Jie gerai žinojo, kad 
Kremliuje ir sienos girdi.

Svetlana Stalinaitė toliau šio
je knygoje aprašo raudonojo 
Kremliaus didikų intrigas 
Kremliuje įvykdavo garsių ir 
negarsių perversmų. Čia buvo 
susitvarkyta su NKVD pabai
sa Berija. Šioji* vietoje- nuriedė
jo nuo valdžios sosto Malenko
vas, Žukovas ir daug kitų Bu
vo taip pat sugniuždyta vadi
nama antipartinė grupė. Ten 
pat savo galybę prarado “ko
munistinės politikos it marksiz
mo žinovas” Bulganinas. šiuo
se rūmuose suliepsnojo ir už
geso Chruščiovo didybė.

illlllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIII

(į
Šiame tome Bagdanavičius anali
zuoja visą eilę įvairių tautų pasa
kų, įjungdamas dar nespausdintas 
lietuviškas pasakas, šioje studijų 
dalyje yra aptariama draustinio 
kambario pasakų susiglaudimas 
su tėvo, norinčio vesti savo duk
terį, pasakomis ir su Pelenės va
ri jantais.
Čia yra platus skyrius apie vilki
nę religiją.
Daug medžiagos kultūrų istorijai. 
Knyga gaunama Drauge ir pas 
platintojus. Kaina 5 dol. Knygos 
Klubo nariams — trečdaliu pigiau. 
IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v
vak. SeStadlenlals 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus

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

Rezld. Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

OINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crau'ford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63 rd Street 
Kampas 63-čioe lr California 

Vol.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šeštadieniais 2—4 vai. 

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

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street
TEL. GR 6-2400

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

Ofs. 735-U477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVŲ iB 

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING

6140 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AkuSerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgiją

6182 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
J O K š A

VAIKU LIGOS

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8—8 vaL vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vol. ryto iki 8 vai. p.p.

Oriso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 230-2919

rei. ofiso tr buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

1 . 2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7771. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., kętv. 6—8 vai., 

antrad. tr penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-980*
DR. J, MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

DR. FRAHK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

5159 South Damen Avenue
Valandos tiik pagal susitarimą 

Trtčiadienlais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

i i * Chirurgija t
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, DL 

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. GRovelhlll 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

TELEFONAS 925-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th SL 
Tel. PRospect 8-1223

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-619S

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir fi—g vai. vak, 

Trečlad. ir šeštad uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenne 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

TeL ofiso PR 6-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
VaL: pirmad., antrad.. penktad. 1-6 
lr 8-8 v v., ketvlrt. 6-8 v. vakaru. 
Šeštadieniai. 11-1 vai DODlet 
-------------------TCTT--------------------------------



Kur rast šviesesnių vilčių

NUSIKALTIMŲ TRAGIZME
EUROPOS SAUGUMO PASITARIMAS

Sovietų pastangos sukviesti Europos saugumo pasitarimą. Pax sovietica

AR GALI PAVYKTI DERYBOS 
HELSINKY

JAV-se 1968 m. buvo pa
vogta 778,000 automobilių, šie
met tų vagysčių skaičius dar 
padidėjęs. Šį reikalą tyrusi 
Chrysler bendrovė skelbia, 
kad, jeigu taip toliau eis, tai 
automobilių vagystės 1970 m. 
padarys nuostolių 1.3 bil. dol. 
Tai vis rodo liūdną krypti — 
kurlink suka JAV gyvenimas.

Kai buvo nužudytas šen. R. 
Kennedy, prezidentas Johnso- 
nas sudarė 13-kos žmonių ko
misiją ištirti nusikaltimų prie
žastis ir nurodyti kelius, kaip 
su jais kovoti. Komisija šiomis 
dienomis paskelbė tyrimų duo- 
mensi. Ji konstatavo gana liūd 
ną padėtį. Praeitais 1968 m. 
policijai buvo pranešta apie 
įvykusius 588,000 stambesnius 
nusikaltimus JAV-se. Bet ži
noma, kad ne visi nusikaltimai 
yra policijos suregistruoti. Ap
skaičiuojama, kad tuos nusikal 
timus yra papildę 2,400,000 
žmonių.

Tai šiurpus skaičius. Jj pa
skelbė laikr. “Chicago Daily 
News” gruodžio 15 d. numery, 
pažymėdamas, kad minėtoji 
komisija atrado, jog sekantis 
nusikaltimų skaičiumi pirmau
jantis kraštas yra Suomija, 
bet ir ją JAV-bės pralenkia 
du kartu. Gi palyginus su ki
tais pažangiais kraštais, Ame
rika savo nusikaltimų procen
tu pralenkia juos nuo 4 iki 12 
kartų. Paskutinį dešimtmetį 
net 200 procentų paaugo areš
tai berniukų nuo 10 iki 14 m. 
amžiaus, kurie buvo sugauti 
plėšikaujant.

Komisija nustatė, kad di
desnieji nusikaltimai (užpuoli
mai, žudymai, prievartavimai) 
miestuose daugiausia yra papil 
domi jaunų negrų, bet iš kitos 
pusės nustatyta, kad du treč
daliu tų didžiųjų nusikaltimų 
aukų taipgi sudaro negrai, a- 
pie ką skelbia “Time” savo 
gruodžio 18 d. numery .

Kokios tų gausių nusikalti
mų priežastys? Komisija nu
statė, kad čia daug turi įtakos 
ta aplinkybė, kad susilpnėjo 
geroji įtaka namuose, šeimoje, 
kaimynystėje, mokykloje ir 
darbovietėje. Skurdesnėse mies 
tų dalyse vaikai auga be my
linčios tėvų įtakos. Tėvo daž
nai nėra arba jis girtas, daž
nai jo vietą užima kitas vy
ras... Moralė pairusi, šeimos 
galva dažnai bedarbis. Skur- 
desniuose rajonuose geri mo
kytojai neilgai tepabūna: jiem 
čia nesaugu, o ir skurdas juos 
slegia. Automatizacija išstumia 
darbininkus ne specialistus. 
Gyventojuose esama perdaug 
ginklų, kurie panaudojami pik
tam. Ginklus turinčių gyven
tojų procentas JAV-se yra di
džiausias pasaulyje. Civilinis 
neklusnumas mažina pagarbą 
įstatymams. Televizija, filmai 
išaukština prievartos valks
mus. Pornografija žlugdo mo
ralinį nusistatymą.

*
Diagnozė nustatyta gana tei 

singa. Ką daryti? Komisija 
visų pirma siūlo jau sugautuo
sius nusikaltėlius kalėjimuose 
ne vien laikyti, o stengtis re- 
habililtuoti, perauklėti, pakei
čiant kalėjimų sistemą, ypač 
pradedant nuo nepilnamečių 
nusikaltėlių namų.

Komisija visai teisingai pa 
brėžia, kad reikia gerinti so
cialines sąlygas, nes skurdas, 
be kitų negerovių, būna ir nu
sikaltimų perykla .Todėl ko
misija net kelia balsą, kad so
cialinės gerovės programai 
plėsti vyriausybė turėtų kas
met skirti 20 milijonų dolerių,

PARĖMĖ BIAFREKCIUS
Šveicarijos vyriausybė remia 

Šveicarijos katalikų ir protes
tantų akciją padėti kenčian
tiems Biafros karo aukoms 
Afrikoje, šių metų eigoje Švei
carijos vyriausybė, katalikų

(didelę to dalį jau dabar ski
ria), nors tai ir reikėtų nu
traukti nuo karo Vietname, 
nuo tolimųjų erdvių tyrinėji
mų.

Atsisakymas sutramdyti ag
resorių vargu ar gera politi
ka. Taip pat atmintina, kad 
tolimųjų erdvių tyrimai yra 
aukštos vertės ne tik moksli
niu atžvilgiu, bet jų paruoši
mas bei vykdymas duoda daug 
darbų, pajamų darbo žmonėm. 
Bet iš kitos pusės, neginčyti
nas dalykas, kad reikia rūpin
tis socialine gerove, negailint 
tam lėšų.

Komisija taip pat skatina 
padidinti lėšas įstatymų vyk
dymą prižiūrinčiom įstaigom, 
tam skiriant nemažiau, kaip 
5 bil. dolerių metams. Siūlo 
sujungti policiją, teismus, pa
taisos ištaigas į vieną veiks
mingą kovos su nusikaltimais 
miestuose sistemą Taioeri tei
sinė pagalba neturtingiesiems 
sluoksniams mus palaimingas 
dalykas.

*
Nusikaltimų problemą svars 

tant reikia taipgi atkreipti dė
mėsi i Gallup ins+i+uto praves
tus tyrimus, atliktus “News- 
week” žurnalo pavedimu ir pla
čiau aprašytus “Dabbininko” 
gruodžio 10 d. numery. Gallup 
instituto duomenimis blėstan
tis religingumas prisideda prie 
nusikaltimų augimo. Seksua
linis palaidumas bei atlaidu
mas griauna tautos moralę. 
Taigi, akcentuojamas reikalas 
moralinio ugdymo

Gallupo instituto surinkti 
duomenys pabrėžia žmonių no
rą, kad būtų daugiau tremruo 
jami, paruošiami darbui bedar 
biai, kad būtų plečiamas me
diciniškas beturčių ir senelių 
aprūpinimas, statomos naujos 
mokyklos.

*
Visi šie dalykai teisingi ir 

reikalingi. Tižiau atmintinas 
faktas, kad gyvenimo standar
tas JAV-se yra aukščiausias 
pasaulyje. Bedarbių šalpa ge
resnė negu be; kur kitur. A- 
merika žinoma savo prabanga, 
o vis dėlto — nusikaltimų pro
centu liūdnai pralenkia visą 
pasaulį. Taigi, sunku bus ras
ti išgelbėjimą, medžiaginiuose 
dalykuose. Svarbu būtų stip
rinti moralinį auklėjimą Seimo • 
se, mokyklose, apšvarinti fil
mu?. teatru griežčiau už
tvenkti k idemoralizuojan
čiai pornografijai, padėti stip
rėti religiniam gyvenimui. Be 
sąžinę ir moralinį jausmą ug
dančių priemonių viskas pareis 
tik nūo policijos, o ji negali 
kiekviename žingsnyje sekti pi 
lietų; vien policinėmis priemo
nėmis neįmanoma darnaus gy
venimo susilaukti.

*
Kitados galvojantiems žmo

nėms padarė didelio įspūdžio 
prof. Bureau veikalas: “Pap
ročių palaidumas”, kuriame jis 
gausiai surinktais faktais, pir
moj eilėj turėdamas galvoje 
įvykius Prancūzijoje, įrodė, 
kad su papročių palaidumu, re
liginės įtakos blėsimu susietas 
tautos posūkis pavojingu ke
liu. Jis tada pažymėjo, kad 
jei religi jos įtaka atsipalaiduo
tų didelėje gyventojų dalyje, 
tik tada būtų pajusta visas 
grėsmės sunkumas. Amerikos 
mokyklose uždraudus maldą 
ir naikinant religijos įtaką, 
jeigu nebus reikiamai parem
tos privačios, religinėj dvasioj 
jaunimą ugdančios mokyklos 
ir bus priverstos užsidaryti, 
dabartinė tragedia dar labiau 
kryps blogojon pusėn. J. Pr.

Caritas ir protestantų “Jodnt 
Churoh Aid” lairtamo globos or
ganizacijoms paskyrė virš dvie
jų milijonų šveicarų frankų, 
kurie buvo panaudoti Biafros 
gyventojams maistu ir vaistais 
padėti.

Gruodžio mėn. pirmąją savai
tę trijuose pasitarimuose: Ūki
nės bendrijos pirmūnų Haago
je, šiaurinio Atlanto santarvės 
valstybių užsienio reikalų, kraš
to apsaugos ministeriu — Briu
selyje ir liaudies respublikų ri
kiuotojų dviejų dienų pokalbis 
Maskvoje, buvo paliesti ir Eu
ropos valstybių saugumo rei
kalai.

Minėti pasitarimai turėjo skir 
tingus tikslus. Ūkinė Europos 
bendruomenė save laiko Euro
pos ūkinio apsijungimo bran
duoliu, plečiamu kultūros ir po
litikos bare. Pirmiausia jai rū
pi atidėtų ūkinių klausimų spren 
dimas.

šiaurinio Atlanto santarvė
Santarvės pasitarime atvirai 

iškilo Sovietų pastangos sukvies 
ti Helsinkyje, ateinančių metų 
pirmame pusmetyje, Europos 
valstybes žemyno saugumo klau 
simui aptarti.

Federalinės Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris Walter 
Scheel nurodė, kad Europos val
stybės turi būti deryboms pa
siruošusios. JAV valstybės sek
retorius Wi1liam P. Rogers pa
reiškė susirūpinimą dėl Europos 
valstybių pasitarimo. Kam, esą, 
reikalingas triukšmas apie Eu
ropos valstybių būsimą pokalbį, 
iei iš anksto galima numatyti 
ųi nesėkmę? Jis lyg savęs klau
sė: “Ko Sovietai siekia būsimuo 
se Europos valstybių pasitari
muose?’’

Krašto apsaugos sekretorius 
Melvin Lairdas užtikrino, kąd 
JAV 300,000 kariniai daliniai, 
nežiūrint kai kuriu senatorių 
spaudimo jiems atšaukti, bus 
palikti bent iki 1971 m. vidu
rio.

(
Ko siekia Sovietai?

Liaudies respublikų rikiuoto- 
, jai buvo sukviesti tik pirmajam 

žingsniui — deryboms su Fede
ralinė Vokietiją pasiruošti. Wal- 
ter U’brichtas nuvykęs į Mask
vą dvi dienas prieš pasitarimų 
pradžią bandė įtikinti sovieti
nės politikos vadovus, kad ir 
šiuo metu reikia kietai laikytis 
ir reikalauti, kad Federalinė Vo
kietija pripažintų jo vyriausy
bę. Maskvos užsienio politikos 
rikiuotojai nepritarė io taktikai. 
Globotinis buvo paliktas vieni
šas.

Sovietai ir kitos liaudies res
publikos nepritarė W. Ulbrich- 
tui. Sovietams šiuo metu rūpi 
tolimesni tikslai, o liaudies res
publikos tikisi glaudesnio ūki
nio bendravimo, didesnio pasi
keitimo prekėmis su Federaline 
Vokietija.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

14. SAULĖS RELIGIJA
Upanišados yra įdomios ne tik savo būdingu ra

cionalistiniu priėjimu prie religinės problemos, bet ir 
kaip liudininkas senesnių ar jaunesnių religinių kultū
rų. Taip Chhandogya upanišada turi vietų, kuriose api
būdina saulės religiją. Šis apibūdinimas patvirtina kai 
kurių modernių autorių padarytas saulės religijos 
charakteristikas.

Žodis “saman” šioje upanišadoje reiškia tą pat, ką 
gėris. “Dėl to žmonės, kai nori pasakyti, kad kas yra 
geras, sako: “Saman” (128). Tuo pačiu žodžiu jie apta
ria saulės gerumą. “Mąstykime apie septyniariopą 
‘Saman’, kaip saulę. Saulė yra ‘saman’, nes ji yra vi
sada ta pati (sama). Ji yra ‘saman’, nes ji yra ta pa
ti. Kiekvienas, kuris mano, kad jis žiūri į mane, jis 
žiūri į mane” (130).

Prof. M. Eliade yra atkreipęs dėmesį į tai, kad 
saulės religijai yra būdingas pastovumo bruožas, kaip 
atsvara mėnulio religijai, kuri yra būdinga nuolatiniu 
kintamumu. Čia pacituotuose sakiniuose mes ir mato
me išreikštą saulės religijos pastovumą. Čia net du 
kartu yra pakartota mintis, kad saulė yra visada ta 
pati.

Šiam pasisakymui yra pridėtos ir būdingos upa
nišadų filosofijos, kuri yra išreikšta paskutiniu saki
niu. Jo tiksals yra išryškinti žmogaus pažinimo pra
našumą prieš išorinį realumą. Pati saulė čia primena 
žmogui, kad ne būtinai jam reikia žiūrėti į saulę, už

GEDIMINAS GAI VA
PAULIUS ŽIŪKUSPax sovietica

Sovietai panaudojo įvairius 
vėjus Europos valstybių bend- 

Kokie valstybės sekretoriaus t ravimo sėklai sėti. 1955 m. ge- 
žodžiais tarus, sovietiniai tiks- i 8užė_s mėn. Varšuvos santarvė 
lai sukviesti Europos valstybių I pasiūlė visoms E’irooos valsty- 
saugumo pasitarimui? I saugumo sutartį pasirašy-

Pirmasis Sovietų tikslas iš
laikyti jtaką dabartinėse sieno
se.

Antrasis — priversti Euro
pos valstybes, o ypač Federali- 
nę Vokietiją nusiginkluoti.

Tretysis — sumažinti JAV 
įtaką Europoje.

Ir ketvirtasis — pristabdyti 
Vakarų Europos valstybių ūki
nį ir politinį apsijungimą.

Sovietų tikslai turėtų būti ži
nomi ypač valstybės sekretoriui 
ir Vliko tarptautinės politikos 
aptarėiui, kuris pastaraiame sei 
me puoselėio vPti apie Euronos 
valstybių pasitarimo teieriamą 
atoveiksmi Lietuvos bylai. Deia, 
šiai vilčiai pateisinti neturime 
rimtų duomenų.

Senos Sovietu pastangos

Sovietai, jau 1954 m., ką tik 
Stalinui mirus, ėmė garsiai šne 
kėti apie Europos valstybių pa
sitarimą saugumo klausimais. 
Anuo metu užkliuvo vokiečių 
apjungimas, dviejų vokiškų val
stybių santykiavimas. Per pen
kiolika .metų Sovietai be pasi
gailėjimo puolė Federalinę Vo
kietiją, tariamą atkirčio šalinin
ką, ir progai pasitaikius siūlė 
Europos valstybėms susirinkti 
saugumo reikalui. aptarti. Per 
minėtą tarpsnį Maskva neparo
dė menkiausios geros valios vo
kiečiams apjungti. Tai buvo ašt 
resnės kovos ir atoslūgių tarps
nis, protarpiais įkaitinęs san
tykius su vakariečiais Berlyno 
byloje, bet lydimas įvairių su
manymų, pav. Adam Rapackio 
sumanymo vidurio Europai nu
ginkluoti. neišvengiamas.

Mergytė Kristie Slater, 5 metų amžiaus laiminga savo tėvo Randall Slater rankose, grįžusi j CShiattanoo- 
g’ą, Tenn., kur ji buvo dingusi Iš didžiules krautuvės žaislų skyriaus. Ji buvo rasta kitoje žaislų krautu
vėje — Atlantoje , Ga., dviem dienom praslinkus nuo jos dingimo. Motina yra kairėje.

I

' ti. Šiuo ir kitais siūlymais So
vietai siekė pripažinimo: ką 
mes va’dome — mums priklau
so, kitais klausimais reikia su
sitarti.

Prancūzijos prezidento de
Gaulle kelionė į Sovietus 1966 
m. vasarą buvo panaudota į- 
piršti Europos valstybių pasi
tarimą saugumo klausimais. 
1966.VI.22 d. sovietiniame laik
raštyje “New Times” vedama
jame įrodinėta, kad JAV kari
nė jėga graso Europos saugu-
mui. Tame pat sovietiniame laik konferenci(os iausj a 2.
raatyje Lev Sėd,nas paskelbė d-iai fcai Wmėti d b kur
oframam 11 HTir/AYYnr. A IT n <-«•■»-» f’ar*-

buvo atiduota Europos didele dastraipsnį “Europos Magna Car- 
ta”, siūlydamas Europos val
stybėms nuo Atlanto ligi Uralo 
glaudžiai bendradarbiauti.

1966 m. Sovietai ir Prancū
zija, o 1967 m. Anglija ir Itali
ja pasirašė raštą kviesti Euro
pos valstybių pasitarimui sau
gumo klausimams svarstyti. Šių 
metų kovo mėn. vėl Sovietai 
pradėjo naujus žygius dėl Eu
ropos valstybių pokalbio. Mask
vai pavyko sukelti susidomėji
mą būsimu pasitarimu, nors jis 
nežadina sėkmės vilčių.

SOVIETŲ PASMERKTAS 
INTELEKTUALAS

Iš Charkovo pranešama, kad 
sovietinis teismas pasmerkė in
žinierių Henriką Altunian, ku
ris (kartu su kitais sovietų inte
lektualais pasirašė atsišaukimą 
Jungtinių tautų žmogaus teisių 
komisijai, reikalaujant apsau
goti žmogaus teises ig pagrindi
nes asmens laisves ISbvietų Są- ! 220 milijonų rusų 
jungoje.

tenka to, kad jis mąsto apie žiūrėjimą į saulės religinį 
simbolį. >

Kitas išryškėjęs kultūros istorijoje faktas yra 
saulės religijos ryšys su gyvuliais ir paukščiais. Tuo 
tarpu mėnulio religija buvo augalinio gyvastingumo 
kultivavimo religija. Šioje upanišadoje dėlto nieko ne
kalbama apie saulės ryšį su augmenija, bet labai iš
ryškinamas jos ryšys su gyvuliais. “Tegul jis žino, 
kad visos būtybės yra nuo jos (saulės) priklauso
mos... Nuo jos priklauso gyvuliai... Nuo jos priklauso 
žmonės. Nuo jos priklauso paukščiai, skrendą ore be at
ramos, išsilaikydami patys, nes jie yra iš to (Om) 
‘saman’ ” (130).

Nuo saulės priklauso ir Devai, nes ir jie yra spin
dintys. Nuo saulės priklauso įvairios įžymybės. Dėlto 
su pagrindu saulės religija yra laikoma įžymaus žmo
gaus religija, kuri nėra prieinama prasčiokui. Tai yra 
davę pradžią vystytis religiniame gyvenime vad. slap
tiesiems mokslams, kurie ne visiems yra skelbiami. 
“Nuo jos (saulės) priklauso visi gemalai.” Čia auto
rius išskaičiuoja, nuo kurio dienos meto kuris daly
kas priklauso.

Atbodo, kad ir iki mūsų laikų populiarus laimin
gas skaičius 21 turi ryšį su saulės religija, nes čia 
sutinkame šitokį sakinį: “Su dvidešimt vienu skieme
niu žmogus pasiekia saulę (ir mirtį), nes saulė yra 
dvidešimt pirmoji nuo čia. Su dvidešimt antru jis pa
siekia, kas yra anapus saulės, t. y. palaima ir laisvė 
nuo susikrimtimo” (131).

Kalbant apie slaptumo reiškinį religijoje, įdomus 
yra šitoks upanišados pamokymas: “Tėvas dėlto gabi 
tą Bramano mokslą pasakyti savo vyriausiam sūnui 
ar vertingam mokiniui. Tačiau niekas to negab sakyti Į 
kam nors kitam, net jeigu kas duotų visą jūrų apsuptą I

Amerikos -Rusijos nusiginkla
vimo ar ginklavimosi apriboji
mo derybos Suomijojs sostinėj' 
Helsinky vyksta j’au kelinta sa
vaitė. Jos yra slaptos. Žiniose pa
rodoma besišypsą delegacijų pir
mininkai ir daugiau nieko.

Yra dedančių viltis, kad j'os pa
siseks, kad nuo čia prąsidedės ka
rinės grėsmės atoslūgis. Tačiau 
mūsų gyvenimo patirtis sako, kad 
jos nieko gero neduos. Greičiau
siai nebus prieita rimtesnių ir 
toliau siekiančių susitarimų. O 
jeigu būtų prieita, tai tų slaptų 
pasitarimų išdavos yra žinomos. 
Sovietai tariasi, kai tas jiems rei
kalinga propaganda, o susitaria 
tik tada, kai laimėjimas užtikrin
tas. Jalta, Potsdamas ir panašios

lis.

Ar karas išvengiamas

Jeigu derybose Helsinky būtų ei
nama prie tikro nusiginklavimo 
ir pašalinimo karinės grėsmės,
ten, be'Sovietų Rusijos ir Amen kį kin4 atoi™e dar n,era

Inhn, ptitAVi cen I nnt Mzil nnlznC L-zaI
kos, dalyvautų Anglija, Pran
cūzija, Raud. Kinija, o gal ir 
Vokietija, Japonija ir dar kas. 
Šiuo laiku nei Vokietija, nei Ja
ponija, juo labiau Anglija ir Pran 
cūzija negraso niekam. To nega
lima pasakyti apie raudonuosius 
kinus. Du didieji kariniai prie
šai šių dienų sąlygose yra Rusija 
ir Kinija. Rusai ir kinai tai labai 
gerai žino. Tai žinodama, Rusija 
nesutiks ir negali nusiginkluoti. 
Kinai sieks žemių, kurias jų sene
liai yra valdę, juo labiau, kad 
juos verčia gyventojų didelis per 
teklius ieškoti tuščios erdvės. Ru
sai tos erdvės nenori ir nenorės 
atiduoti. Todėl manytume, kad 
tarp 700 milijonų kinų ir apie 

karas yra

žemę, pilną turtų, nes šis mokslas yra daugiau vertas 
negu tai; tikrai, jis yra vertas daugiau” (140)..

Žinoma, ši slaptybė čia yra nudažyta bramaniško- 
jo savęs sutapatinimo su dievybe. Tokio mokslo iš 
tikrųjų negalima skelbti kiekvienam, nes jis iš to pa
sidarys labai praktiškas išvadas, būtent nesiskaitys 
su kitais.

Wilhelm Koppers prieina nuomonės, kad Indijos 
kastų sistemos priežasties kaip tik reikia ieškoti ne tiek 
tautiniuose skirtumuose, kiek savęs sutapatinime su 
dievybe, žmogus, rimtai persiėmęs šiuo mokslu, pasi
daro neliečiamas “untouchable”. Šis neliečiamumo 
mokslas Indijoje prasidėjo apie 400 metų prieš Kr., 
kai iškilo kova tarp bramanizmo ir budizmo. Jis faktiš
kai yra suformavęs Indijos istoriją.

W. Koppers, pritardamas B. R. Ambedkar, apgai
lestauja, kad šis faktas yra praleidžiamas iš akių In
dijos istorijos tyrinėtojų (Das Schicksal dės Gottes- 
gedankens in den Religionen Indiens, leidinyje Chris- 
tus und die Religionen der Erde, II tomas 695 psl.).

Grįžtant prie saulės religijos įtakos Indijos reli
ginei raidai ir yapč upanišadininkų dėmesiui teorinei 
sričiai ir nesidomėjimui dorine sritimi, reikia atkreip
ti dėmesį į W. Schmidto saulės, ir mėnulio pirminių 
religinių formų tyrinėjimus Indonezijos tautose. Iš ten 
aiškėja, kad saulės mitologija, palyginti, yra doriniu 
atžvilgiu žemesnio laipsnio, negu mėnulio mitologija. 
Tėvui Schmidt tai ypač paaiškėja, kai jis saulės religi
jos užimtas sritis palygina su centraline Borneo, kur 
ši įtaka nepasiekė (Grundlinien einer Vergleichung 
der Religionen und Mythologien der Austronesischen 
Voelker, 137 psl.).

(Bus daugiau)

Jeigu rusai negali nusigink- 
kluoti ar apriboti ginklaviniosi, 
kodėl jie derasi? Rusija plečia sa
vo ekspansiją į visus pasaulio 
kraštus. Karas Vietname, žydų- 
arabų nesutarimas yra daugiau
sia dėlto, kad rusai to nori. Viet
namo komunistai turi ir savo sie
kimų, bet be rusų pagalbos gin
klais ir karinėmis medžiagomis 
bei demonstrantų Amerikoje pa
galbos jie seniai būtų sustoję ka
riavę.

Arabai ir žydai yra amžini 
priešai. Po tų kelių dienų karo, 
kada žydai sunaikino arabų kari
nę jėgą, jeigu rusai nebūtų naujai 
apginklavę arabų, ten ilgam būtų 
ramu, nors tie du priešai ir šnai
ruotų vienas į kitą.

Visiems šiems rusų kėslams 
pastoja kelią Amerika. Taip pat 
niekas šiandien negali pasakyti, 
kokį vaidmenį suvaidins Ameri
ka sovietų-kinų konflikto atve
ju. Čia rusai nepasitiki amerikie
čiais. Rusų tikslas kaip galima 
greičiau nuginkluoti Ameriką, pa 
tiems nenusiginkluojant, o tada

labai stipri, gal būt, nelaukus, kol 
jie pasiruoš, smogti smūgį ki
nams. Šiuo atveju turi būti sau
gus užnugaris nuo Amerikos ir 
jų pačių okupuotų kraštų.

Saugumo vakaruose užsitikri
ni mas

Užvaldyti 700 milijonų kinų gal 
ir būtų sunku, bet po stipraus a- 
tominio smūgio rusai gali tikėtis 
derybų su kinais, kurių išdavoje 
jie galėtų kontroliuoti Kinijos gy
venimą. Tačiau šiuo rusų puoli
mo atveju jie turi būti saugūs, kad 
Amerika neiškrėstų kokio neti
kėtumo. Tam ir yra šios derybos.

Gyventi karinėje grėsmėje vįsą 
laiką yra baisu. Amerika nori 
taiko? su visom tautom. Ameri
kos kairysis sparnas, nors negau
sus, bet labai aktyvus ir nori A- 
merikos nusiginklavimo. Ameri
kos vyriausybė, norėdama pasto
ti kelią kairės propagandai, ban
do derybas. Tačiau reikia labai 
abejoti, kad kas nors tikėtų jų 
sėkmingurnu. Kaip jau minėta, 
jeigu būtų kiek vilties toms dery
boms, jose dalyvautų daug dau
giau partnerių.

Pasaulis nori taikos. Pasauliui 
reikalinga taika. Įtampa visuose 
kraštuose kelia vidaus negeroves. 
Tik ištroškę kraujo gali norėti 
karo. Ir nepaisant didelių ir ge
rų žmonijos norų, kol komuniz
mas ar rusiškas imperializmas 
neatsisakys savo grobikiškų tiks
lų ir noro užvaldyti pasaulį, jo
kios derybos nieko gero neduos. 
Jeigu rusai Helsinky negalės ap
gauti amerikiečių, ten nebus ir 
jokio susitarimo.
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Laiškas iš Jeruzalės

KELIONE KRISTAUS TAKAIS
J. VENCKUS, SJ 

Atvažiavo daugiau jėzuitų iš
Indijos. Sudarėme grupę. Jie 
pirmą kartą, o aš jau antrą kar 
tą važiuoju į Nazaretą, bet kitu 
keliu, tuo keliu, kuriuo Juoza
pas ir Marija keliavo iš Naza
reto j Betliejų (arab. reiškia 
duonos namai). Tai buvo pa
lyginti didelė kelionė — 140 
km. iki Jeruzalės ir apie 10 km. 
iki Betliejaus.

Mums šiuo tarpu nėra reika
lo spręsti, kaip jie tą kelionę 
atliko, kokia dvasia ir kokia nuo 
taika. Jie, išrinktos tautos vai
kai, turėjo klausyti okupanto 
įsakymo. Romos kariuomenė 
buvo užėmusi žydų žemę 63 m. 
pr. Kr. Ta maža tautelė sudarė 
romėnams daug rūpesčių ir ne
malonumų, nes buvo nesuval
doma ir nekentė romėnų, o dar 
daugiau jų dievų. Jie turėjo sa
vo vieną Jahvę.

Romėnai su tokia pat panie
ka neapkentė žydų žemės, ne
vadindama jos kitaip, kaip tik 
Palestina, ir tai tautai neatrado 
geresnių žodžių, kaip “gens dam 
nata” — prakeikta tauta.

Vadovas mums parodė tą vie
tą, kur Marija pasigedo Kris
taus. Pasiekėme Lubban, var
das reiškia pieną, gali reikšti 
kraštą, kur pienas ir medus te
ka, gali reikšti kalkių uolenas, 
kurios yra baltos kaip pienas. 
Sichemar Sikar, dabar Napluse

Jonas (4:1-32), aprašyda
mas Kristaus susitikimą su sa
mariete moterimi, vadina šį 
miestą Sikar, netoli Gerazimo 
kalno, prie Jokūbo šulinio, ku
ris yra gilus (43 m.), poetiško
je vietoje, gerai išsilaikęs.

Čia Abraomas sudėjo iš ak
menų aukurą, Jokūbas nusipir
ko žemę, Jokūbo sūnūs Simo
nas ir Levis išžudė smurtu daug 
gyventojų, kurie išniekino jų 
seserį Diną (Gen. 34). Jokūbas 
labai apgailestavo tą įvykį ir 
net mirties patale savo sūnų 
žiaurumą pasmerkė (Gen. 49:5 
- 7). Čia palaidotas ir Juozapas.

Samarija, dabar Sebastiyieh
Dievaičio Baalio kultas buvo 

praplitęs, už ką pranašai savo 
tautiečius dažnai bardavo, čia 
gyveno Simonas Magus, kuris 
už pinigus norėjo nusipirkti iš 
apaštalų galią duoti šv. Dvasią. 
Nuo to kilęs simonizmo vardas, 
tai reiškia pirkti ar parduoti 
šventus daiktus už pinigus.

Pagal padavimą čia šv. Jonas 
Krikšt. buvo kalėjime, kur jam 
nukirto galvą ir čia pat buvo 
palaidotas. Dabar net kapą ro
do. Yra daug griuvėsių.

Taboro kalnas
Arabiškai Gebel et Tur reiš

kia kalnų kalnas. Kalno aukštu 
mas nuo jūros paviršiaus yra 
588 m. Jo viršūnė atrodo lyg 
koks altorius: 1200 x 400 m. 
Palipęs matai Esdrelono lygu
mą aplinkui, matai Libano, Si
rijos ir Jordanijos žemes. Tas 
kalnas žydų ir vėliau krikščio
nių literatūroje yra vadinamas 
šventuoju kalnu.

Bendrai, yra įdomu matyti

Senasis Betliejus.

Šv. Rašte, kaip žydai vertino 
kalnus. Jie matė kalnuose Die
vo didybės išraišką, tai yra vie
tos, kur esi arčiausiai Dievo, 
kur vienam gera mąstyti Dievo 
darbus.

Taboras nėra aukščiausias 
kalnas Palestinoje. Hermonas 
(arab. Džebel eš - Šeik ar Džebel 
eth - Thel — sniego kalnas) 
prie Sirijos ir Libano 28 - 30 km. 
ilgumo yra daug aukštesnis 
(2758 m.), bet Taboras gavo 
ypatingą pagarbą, nes ten Kris
tus persimainė, t. y. pasidarė 
šviesus kaip saulė. Psalmės gi
ria jų grožį. Psalmė 89 (88): 
13. “Tu sutvėrei pietus ir šiau
rę ir tavyje linksminasi Taboras 
ir Hermonas”.

Vakaruose yra Karmelio kal
nas, riba tarp Galilėjos ir Sa- 
marijos, 30 km. ilgio ir 12-14 
km. pločio ir, važiuojant nuo 
Haifos į Tel Aviv, Karmelis ta
ve lydi. Aukščiausias punktas 
650 m. Įdomu, kad fenikiečiai 
ir žydai mėgdavo laidoti savo 
mirusius tų kalnų uolose. Kal
nų atšlaitės leidžiasi laiptų for
ma, kur auga vynuogės ir aly

Nuotr. J. Venckaus, S.J.Žydų sinagoga Kaparnaume 1969 m.

vų medžiai. Tos terasos yra 
tam, kad lyjant vanduo greitai 
nenubėgtų žemyn, kad pasilik
damas ilgiau, labiau persunktų 
žemę.

Kristaus persimainymas yra 
aprašytas Morkaus (9:2-13). 
Šitas įvykis turėjo apaštalų gy
venime didelę reikšmę, o dabar 
ir mūsų. Visi tą Kristi} taip jau 
buvo pradėję niekinti, net apaš 
talai nusivylė ir pradėjo abejo
ti,, ar beapsimoka Kristų sek
ti, gal geriau grįžti namo ir 
žvejoti Genezareto ežere. Kris
taus persimainymas atnešė apaš 
talams naujos vilties, pamatė, 
kad jeigu Kristus yra kartais 
žmonių niekinamas ir stumdo
mas, tai paeina ne nuo to, kad 
Kristus yra per silpnas apsi
ginti, bet nuo to, kad Kristus 
nori būti nusižeminęs ir malo
numu nori patraukti žmones.

Kunigai turėjo laimę čia at
laikyti šv. Mišias, be abejo visi 
prašė Dievo tos malonės, kad 
Kristus ir mūsų tamsiame pa
saulyje pasidarytų žmonėms 
šviesus ir kad mūsų pačių gy
venimas būtų krikščioniškai švie 
sesnis.

Nuotr. J. Venckaus, S. J.

Bažnyčia meniškai yra nepap- f 
rastai graži. Padarėme nuotrau
kų, o ko negalėjome padaryti, 
tai įsigijome jau padarytų, kad 
sugrįžę galėtume parodyti ki
tiems.

Iš ten pasukome į Genezare- 
to ežerą prie Kaparnaumo kran 
to. Ten ant kranto prie mėnu
lio ilgą vakarą praleidome mąs
tydami. Nė vienas nenori atsi
traukti, nes čia daug kas pri
simena iš Kristaus gyvenimo. 
Galiliejaus ežeras yra vadina
mas Kristaus ežeru. Jis tą eže
rą mylėjo, to ežero niekas ne- 
apstatė nė kabinomis, nė vasa
rotojų namais. Daugelis slaptai 
to vandens pasisemia, veidą pa
siplauna, persižegnoja, nes tas 
vanduo yra Kristaus pašventin
tas. Bq abeio, Kristus plaukda
mas per ežerą yra ne vieną kar
tą įmerkęs savo dieviškas ran
kas ir tuo ta. vandeni pašventęs. 
Pagaliau atsitraukėme nuo eže 
ro ir pasukome į Nazareto pu
sę.

Kana, dabar Kefar - Kana
Šv. Jonas (2:1-12) aprašo 

nepaprastai gražią sceną iš Kris 
taus gyvenimo. Čia kaip tik Kris 
tus po 30 paslėpto Nazarete gy
venimo metų pradeda savo vie
šą gyvenimą. Jo balsas skambė
jo slėniuose, kalnuose, kaimuo
se ir Jeruzalės mieste tiems, 
kurie jį mylėjo ir tiems, kurie 
jo neapkentė, kol nutilo ant kry 
žiaus. Tai buvo mirtingojo Kris
taus žodžiai.

se nuskambėjo pirmą kartą tas 
garsus “Benedictus”, o kituose
— “Magnificat”. Dabar yra Šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčia, kur 
jis gimė. Yra grota, gyvenamo 
namo dalis. Bažnyčia buvo is
panų pastatyta. Ispanai daug 
daiktų atvežė. Yra meno bran
genybių. Murillo šv. Jonas dy
kumose, kitas paveikslas — šv. 
Jono nukankinimas, nupieštas 
Ribalta. Gražios šv. Pranciš
kaus ir šv. Klaros stovyklos Do
mininko Konstantino iš Palermo 
(1879). Turi ir Rubenso paveiks 
lų .Tai yra labai didelės verty
bės tokioje nedidelėje bažnyčio
je.

Kita bažnyčia (10 min. eiti)
— Marijos aplankymo. Man ai® 
kino, kad paprastos šventyklos 
kunigas turėdavęs dvejus na 
mus: vienus žiemai, arčiau prie 
šventyklos, kitus vasarai. Ko
dėl Elzbieta pasitraukė į kitus 
namus ? Pasakoja, kad žydų tau 
tos kuklumas reikalavęs iš nėš
čių moterų viešai nesirodyti, juo 
labiau, kad ji jau buvo vyresnio 
amžiaus. Kaip tik šituose na
muose tos dvi moterys susitiko, 
ir čia pirmą kartą nuskambėjo 
Magnificat.

Ain Kareme aplankėme Alfon 
so Ratisbonne (1817 — 1884), 
garsaus prancūzų žydo, intelek
tualaus liberalo, kapą, kuris Ro
moje Šv. Andriejaus delle Frat- 
te bažnyčioje turėio Marijos vi
ziją. Jis tapo kataliku, įsteigė 
Siono seserų vienuolyną žydams 
atversti. Tas Marijos paveiks
las Amerikoje vertinamas kaip 
stebuklingas medalis su dauge
liu novenų. Alfonso brolis Teo
doras (1802 — 1884) taip pat 
tapo kunigu.

Jeruzalės šventoves
Lithostratos — Praetorium 

arba Ecce Homo, bažnyčia, kur 
Pilotas nuteisė Kristų mirti, da
bar aptarnaujama Siono seserų. 
Geriausiai išsilikusi vieta. Pas 
kutinės vakarienės namo ma
tyti tik patalpos. Žemai — Do
vydo kapas, kur rabinai budi, 
žvakutes uždeginėja.

Istoriškai tai visiškai nesu
derinama, kad Kristus virš Do
vydo kapo būtų valgęs pasku
tinę vakarienę. Iš ten Kristus 
ėjo per Aukso vartus žemyn, 
per Kedroną į Alyvų kalną, ku
ris yra žavingas. Dabar ten y- 
ra nepaprastai graži bažnyčia, 

kurioje turėjau progą atlaiky
ti šv. Mišias ir pasakyti angliš
kai pamokslą, nes buvo sekma
dienis ir susirinko daug ameri
kiečių.

Reikia pasakyti, kad šalia yra 
bažnytėlė su Marijos kapu, dėl 
kurios buvo daug nepavyzdin- 
gų kovų tarp įvairių konfesijų. 
Katalikai ten nelaiko Mišių. Iš 
ten Kristų vedė i Kaipo namus, 
kur Jėzus praleido naktį. Giliai 
po žeme matyti vieta, kur Kris
tus labai nejaukiai turėjo jaus
tis. Viršuj yra graži bažnyčia, 
vadinama Gallicantu (Gaidžio 
giesmė). Įdomu, kad žmonės 
čia daugiau garbina Petrą, ku
ris su ašaromis apgailestavo 
Kristaus išsižadėjimą, negu Kri
staus epizodą su vvriausiu ku
nigu ir jo tarnu, kirtusiu Kris
tui ranka j veidą.

Iš t^n Kristų vedė i Antoni- 
iaus pi’j. kur buvo Pilotas su 
kariuomene, kad greitai numal
šintu triukšmą, ieigu jis kiltų. 
Kadangi mes esame prie buvu
sios šventyklos, mums rūpėjo 
pamatyti, kas liko. Iš tikrųjų,

Jis Kanoje padarė pirmąjį 
stebuklą, labai .simpatišką ste
buklą ne kur kitur, o vestuvė
se. Mes beveik visi stengiamės 
daryti mažesnius ar didesnius 
stebuklus ką tik vedusiems, lin
kėdami jiems meilės moterystė
je, teikdami dovanas gyvenimo 
pradžiai palengvinti ir atsimini
mui. Kristus, būdamas Dievas, 
galėjo žmonių moterystei daug 
daugiau padaryti, galėjo mote 
rystę pašventinti, stačiai sudie
vinti ir visus kvapiu vynu pa
vaišinti. Dabar šitoje vietoje y- 
ra bažnyčia su visokiais paveiks 
lais, kurie primena įvykį, su puo 
dais, kurie galėjo atitikti anų 
laikų puodus ir pan.

Emmaus, dabar arabiškai 
EI Quebeibeh

Nuo Jeruzalės 60 stadijų, a- 
pie 12 km., buvo mažas kaime
lis, kur buvo Kleopo namai. Šv. 
Lukas (24:13-35) aprašo du 
Kristaus mokinius, kurie Vely
kų dieną, nepakankamai laukę 
ir neįsitikinę Kristaus prisikėli
mu, nusiminę ėjo namo. “Mes 
tikėjomės, o dabar...” Kristus 
juos kelyje sutikęs pamokė, pa
guodė ir pakviestas pasiliko va
karienei.

Ein ar Ain Karėm
Tai senas miestelis, minimas 

kaip Kerim (Jos. 15:59) ii- pil
na forma — Bet Hakker'em 
(Jer. 6:1). Evangelijoj mieste
lio vardas nepasakytas. Tik Ma 
rija išėjo skubiai i kalnus, į Ju
do miestą, į Zakarijo namus, 
kur susitiko dvi garbingos mo
terys ir abi nešiojo po širdi
mis kūdikius, kurie išaugę savo 
gyvenimu ir mokslu žymiai pa
keis pasaub. Abu bus blogų žmo 
nių nužudyti, nes nepakęs jų 
mokslo. Vienas jų Kristus, ki
tas — šv. Jonas Krikštytojas.

Kaip tik čia vienuose namuo-

Kunigai, dalyvavę Šv. Kazimiero liet. parapijos Worcesteryje 75 m. 
jubiliejaus iškilmėse. Nuotr. V. Maželio
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nieko nebeliko. Musulmonai pa
statė toje pačioje vietoje ne
paprastai gražią mečetę. Tai e- 
santi ta pati vieta, kur Abrao
mas norėjo paaukoti Izaoką — 
Moriah kalnas (Gen. 22). Mu
sulmonų labai branginama me
četė, brangiausia po Kaaba Me
koje ir Muhamedo kapo Medi
noje. Yra kita mečetė šalia, pie
tų pusėje — ,E1 Aqsa — labai 
sena. Ji buvo neseniai kokio 
keistuolio fanatiko bombos su
žalota. Jos dabar lankyti nelei
džia.

Nuėjau pažiūrėti to sąšlavy
no, Gehenna vadinamo, kuris 
davė pragarui vardą. Gehenna 
— pragaras. Išeina, kad praga
ras yra vieta, kur eis sielos, 
kurios atsisakė čia žemėje Die
vui tarnauti, kad Dievas jų ne
įsileis į dangų, nes yra kaip

i kokios žmonijos sąšlavos.
Kedrono slėnis yra žavingas, 

nuostabiai gražus. Iš vienos pu
sės Siono miestas su Aukso var 
tais, iš kitos — Alyvų kalnas 
su alyvų medžiais ir kapų mau-. 
zolėjais Šv. Rašto didvyriams 
bei Juozapato slėniu, paminėtu 
Joelio (4:1-3), kur Dievas tei
siąs pasaulį. Einant toliau, ara
bai norėjo mums parodyti vietą, 
kur Judas pasikorė. Mums dau
giau rūpėjo Siloe šaltiniai, kur 
Kristus išgydė aklą gimusį (Jo. 
9:1-7). Mes tuo vandeniu plo- 
vėmės veidą ir akis, kad nebū
tume akli šventiems dalykams.

NEPRIĖMĖ Į PĖSTININKUS

Lenką® Janavičius buvo pa
šauktas stoti į kariuomenę. Gy
vendamas toliau nuo centrų ar 
neturėdamas pinigų, jis pėsčias 
atžygiavo stoti prieš komisiją. 
Svarbiausia, kad to kelio eiti 
jam teko net 117 mylių.

Komisija pasitikrino ir nu
tarė: “Blogos kojos — nepa
jėgs atlaikyti žygio”.

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.

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

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

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

Kova prieš narkotikus 
gubernatorių konferencijoje

GRAŽINA KRIVICKIENE

Prezidentas Richard M. Nix- 
on matydamas, kaip plinta nar
kotikų vartojimas ir žlugdo jau 
nimą, sukvietė į Washingtoną 
JAV valstijų gubernatorius su1 
žmonomis ir paaugliais vaikais 
supažindinti juos su paskutniais 
tyrimų daviniais ir priemonė
mis kovoti su šia blogybe.

Savo žodyje, pasakytame kon 
ferencijoje, prezidentas Nixo- 
nas pastebėjo, kad nelegalius 
narkotikus Amerikoje vartoja 
apie 8 mil. žmonių, tarp kurių 
apie vienas trečdalis universite
to studentų ir apie 16% viduri
nių mokyklų mokinių. Washing- 
tone apie pusę vagysčių ir plė
šimų įvykdo narkotikus varto- 
jantieįi. Buvo manyta, kad baus 
mėmis bus galima tai sustabdy
ti, bet iš tikrųjų visų pirma rei
kia geriau susipažinti ir, supa
žindinus jaunimą, kovoti su šia 
blogybe. Krašte šių kenksmin
gų narkotikų vartojimas yra vir 
tęs tikra liga. Anot prezidento 
istorija rodo, kad, jeigu tokia 
liga paliečia ir vadovaujančius 
sluoksnius, jie žūsta. Ar tas tu
rėtų atsitikti ir su Amerika? 
Prezidentas į konferenciją pa
kvietė ne vien gubernatorius, 
bet ir jų šeimas, kad jie, susi
pažinę su narkotikų pavojais, 
grįžę į savo valstijas, su dides
niu pasiryžimu įsitrauktų į ko
vą prieš šias negeroves.

Konferencijoje įdomiai ir gy
vai kalbėjo viceprezidentas Spi- 
ro T. Agnew, taip pat visa ei
lė aukštų pareigūnų, kaip Teisin 
gumo sekretorius John N. Mit- 
chell, Sveikatos, Mokslo ir Šal
pos departamento sekretorius 
Robert H. Finch, Teisingumo 
departamento narkotikų ir kenk

J. & J. PHARMACY 

2557 W. 69th Street

Telef. PR 6-4363

*

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais li ketvirtad lentai* nuo » lkl #:C0 Kitom dienom nuo 
® tk! « va.1 vak Sekmadieniai* nuo 12 lkl B v. v.
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — GA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS.

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

RECEPTAI
STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7lst Street

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

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

Nemokamai supakuojame dovanas.

MARQUETTE PARK LOUNGE
6553-55 South Kedzie Avenue 

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

PATIEKIAMI ŠEIMOS STILIUMI PIETOS
Kaina — $2.50 žmogui 

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

• JONAS STANKŪNAS, savininkas

BRUNO KEPYKLOJE KEPA 
LIETUVIŠKĄ DUONĄ

HEALTH BREAD — Skaldytų 
rugių, Pyragaičius be druskos ir

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

3339 S. Lituanica A v., Chicago, III. 60608, CL 4-6376
............................ ................. ■ ■■■■........ &

smingų vaistų biuro direktorius 
John E. Ingersoll. Ypač įspū
dingai savo patirtus išgyveni
mus perdavė iš TV daugeliui 
pažįstamas Arthur G. Linklet- 
ter, kurio dvidešimties metų 
duktė tapo narkotikų auka. Kai 
bėjo protinių ligų instituto di
rektorius, pateikdamas vėliau
sius narkotikų žalingumo tyri
mo davinius, ir kiti. Be to, su
sirinkusieji turėjo progą pama
tyti įspūdingus spalvoto filmo 
epizodus, dvasiniai palaužtų jau 
nuolių tragišką likimą ar mirtį 
perdaug paėmus narkotikų.

Konferencijos pabaigoje kiek 
vienam gubernatoriui preziden
tas įteikė iš mėnulio astronau
tų atvežtų atskalų, įdėtų j puoš
nius rėmelius su maža vėliavė
le. Anot prezidento, politikai 
visada žada “nukelti1 nuo dan
gaus mėnulį”, bet jis esąs pir
masis politikas, galįs įteikti mė
nulį. j- ‘ ■'

Susirinkusiems koresponden
tams ir svečiams buvo išdalin
ta įdomios literatūros, liečian
čios narkdtikų vartojimo pavo
jus ir padarinius. Viena jauna 
mergaitė turėio ir norintiems 
davė susipažinimui Kalifornijo
je jaunimui leidžiamo kovai su 
narkotikais žurnalo “Listen” 
kai kuriuos numerius.

PASKUTINIAI EGZAMINAI

— Senele, kodėl tu visą dieną 
skaitai vis bibliją? — klausia 
vaikaitis.

— Brangiausias mano, — pra
dėjo aiškinti senelė, \__ gal tu
geriausiai suprasi, jei tau pa
sakysiu, kad lalš ruošiuos pasku
tiniams savo egzaminams. ♦

<

4

4
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MOSU KOLONIJOSE
Cleveland, Ohio

BUS PAMINĖTAS PREZ.
A. STULGINSKIS

Jau buvo pranešta apie įstei
gimą Clevelande komiteto reng
ti mirusio buvusio Lietuvos pre
zidento, Nepriklausomybės Ak
to signataro, a. a. Aleksandro 
Stulginskio pagerbimą.

Pagerbimui diena galutinai 
nuskirta sausio 18 d., sekmadie
nis; vieta — naujosios parapi
jos auditorija, pradžia apie 4 
vai', po pietų.

I3u pagerbimu susijusios apei
gos prasidės abiejose bažnyčio
se iškilmingomis pamaldomis, 'j 
Atvyks vyskupas Brizgys iš 
Chicagos pamaldoms.

4 vai. naujos parapijos salė
je bus akademi ja su menine pro 
©narna, apie ką vėliau bus pra
nešta plačiau. '

Visi stenkitės skirta tą die
ną pagerbimui atminties to žy- 

> maus tautos vyro, ilgiausia išgy 
venusio, ir sunkiausia nukentė
jusio, buvusio Lietuvos Respulb- 
lifkos prezidento. ,

Pagerbimui rengti komitetą 
sudairė beveik visų organizacijų 
atstovai, kaip ir pritinka. Ko
mitetui vadovauti išrinkti: pir- 
min’irtkas Pr. Razgaitis, sekreto
rė Ona Jokubaitienė, nariai Jo- 
nas Daugėla, ir K. S. Karpius, 
visų srovių sudėtinis. K. S. K.

LIETUVIAI KOLUMBO 
VYČIAI

Gruodžio 13 d. teko dalyvau
ti, Kolumbo vyčių kalėdiniam 
parengime. Visi buvo pavaišin
ti ir pasikeitė dovanomis.

Teko susitikti buvusį pirrni-
* minką Vilių Grigą, Vladą Kirki

lą, Liudą Valinčių. Kitiems sky
riams priklauso Adomaitis, Lu- 
tkas, Liutkus, Navarskas.

Ši organizacija labai stipri. 
Clevelande turi apie 30 nuosa
vų namų su salėmis, susirinki
mų kambariais įr skaityklomis. 
Ji kovoja už Lietuvos ir kitų 
pavergtų tautų laisvę. D.

Worcester, Mass.

KALĖDINIS POBŪVIS

Moterų s-gos 5-tos kp. susirin 
kimas ir kalėdinis pobūvis įvyko 
gruodžio 7 d. parapijos svetai-

* nėję. Vog per duria įžengus bu
vo jaučiama kalėdinė nuotaika, 
nes šeimininkės buvo gražiai 
išpuošusios.

Į pobūvį atsilankė dvasios va
das kleb. kun. J. Jutkevičius, 
kun. J. Steponaitis, šv. Kazi
miero seselės, Moterų s-gos 4 
kp. pirmininkė A. Ambrozaitie- 
nė ir Vasyliūnienė (abi iš Cam- 
bridge, Mass.)1, didelė visuome
nės veikėja, kuri ne tik mūsų 
kuopoje, bet ir visoje Moterų 
s-je yra išvariusi gilią darbo 
vaga, G. Kaneb — ne tik pati 
dalyvavo, bet prisiuntė kuopai 
sveikinimus su dovana. Mes lin
kime šv. Kalėdų proga, kad G.

Kaneb, būdama jaunesnės kar
tos atstovė, grįžtų atgal į mū
sų tarpą, atnešdama naujus su
manymus ir nauju entuziazmu 
uždegtų narių širdis.

Vasyliūnienė skaitė paskaitė
lę: “Kaip turėtu elgtis šių die
nų moteris”. Prelegentė iškėlė 
konkrečių minčių naudingų mū 
sų kasdieniniam gyvenime: kal
bame kas ką išmanome, viską 
kritikuojame; pasidaryk’me nu
žemintos, nes nusileidžiant dau
giau iš’ošiame. Liežuvis padaro 
daug ža’os, ypač moterų tar
pe; stengkimės ū apva’dyti san
tykiuose su k’tais, šeimos tar
pe labai naudinga kartais bū
tų .Amkalbėti kita asmenį labai 
lengva, bet susivaldyti — sun
kiau negu kokti darbą padaryti. 
Tarpusavio santykiai veda i san 
tykiavima. nes pavieniai esame 
lygūs nuliui. Branginkime orga
nizaciją. ypatingai Motėm są
jungą, kuri duoda, ir apdraudą, 
tai kam mokėti pinigus sveti
miesiems. Santykiaujant su ki
tais gera pažinti ių tempera
mentą, kurių yra keturios rū
šys. šių dienu žmogus užmiršo 
religiniai mąstyti, tik galvoja 
apie save.

Po paskaitos buvo iškelta ke
letas klausimu, i kuriuos prele
gentė mielai atsakė.

Vasyliūnienė yra smuikininko
I. Vasyliūno žmona, Vasyliūnas 
savo garsiais koncertais yra ži
nomas ne tik lietuvių, bęt ir 
svetimtaučių tarpe. Pirm. pa
kviestas, žodelį tarė dvasios va
das ir 4-tos kuopos pirm. kun.
J. Steponaitis sukalbėjo maldą, 
po kurios prasidėjo linksmoji da 
lis. Skambėjo šv. Kalėdų gies
mės ir lietuviškos damos. Kiek
viena narė yra puiki šeiminin
kė, už tai stalas buvo apdėtas 
visokiais skanumynais su ių vir 
šininku “Napoleonu”, kurį pa
ruošė Mikalauskienė ir visi juo 
pasivaišino, o kad būtų dides
nis apetitas, pridėjo savo ga
mybos krupniko, o Marcinkevi
čienė atnešė vyno.

O. Šarkauskienė ir Gražulie- 
nė, kurios buvo atsilankę į ši 
pobūvį, įstojo į 5-tos kuopos na
res. Sveikiname ir džiaugiamės, 
kad mūsų šeima padidėjo.

Pirm. Watkins palinkėjo vi
soms laimingų šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų. J. M.

MEDICINA IR GINKLAI
/

Čili turi daug gerų vokiečių 
ir žydų kilmės medicinos gydy
tojų. Jie jau yra padarę kelias 
širdies perkėlimo operacijas; 
keįios iš jų yra pasisekusios ir 
žmonės tebegyvena. Dabar Čilė 
ruošiasi Valparaiso mieste įruolš 
ti modemišką širdies operacijų 
ligoninę.

Vyriausybė perka naujų mo
demiškų ginklų ir net ikaro lai
vų. Dėl tokio šio krašto ginkla
vimosi susirūpino Argentina, 
nes jos manymu, tai esąs grą- 
sinimas Argentinai; dažnai į- 
vyiksta sienos konfliktai.

Altos konferencijom Chicagoje metu kalba pirm. E. Bartkus.

Iš Worcesterio liet. Šv. Kazimiero parapijos 75 m. iškilmių. Vysk. V. 
Brizgys (viduryje), klebonas kun. Jutt - Jutkevičius ir dail. V. K, Jo
nynas apžiūri restauruotą bažnyčią. Nuotr. Vyt. Maželio

PRISIMINKIME SAVĄJA 
SPAUDA

Ji daug padeda — padėkime ir jai 

J. KUPRIONIS

reikalo žlugdymu, nežiūrint ko
kias intencijas tie partizanišku- 
mai beturėtų. Ir sujungtos mū
sų pajėgos nėra tiek didelės,- kad 
galėtume pasivelyti jas dar skal
dyti.

Paliekant nuošaly tuos pasi
taikančius nukrypimus, didžioji 
mūsų visuomenės dauguma turi 
pakankamai gerą pasirinkimą 
gana blogų nusistovėjusios kryp- 

1 ties laikraščių bei žurnalų. Jie 
gali įvairuoti pagal pasaulėžiūrą, 
bet vis jie turi vieną bendrą pas
tangą išlaikyti lietuvišką visuo
menę gyvą, dvasiniai ir medžiagi
niai progresuojančią ir išlaisvin
ti tėvų žemę nuo rusų okupaci
jos. Suprantama, Maskvai tarnau
janti ir už jos pinigus leidžiama, 
nors ir lietuviškais žodžiais ra
šanti, spauda čia neliečiama.

Ne pelno tikslais spauda leidžia
ma

Neturime nei vieno lietuviško 
laikraščio ar žurnalo, kurio leidi
mas būtų pelningas. Beveik vi
sais atvejais žmonės dirba iš pasi
šventimo. Pavyzdžiui, aplanky
kime šio laikraščio, Draugo spau 
stuvę, ir pamatysime, kaip ten 
visa eilė žmonių dirba tik už mi
nimalų atlyginimą, be jokios kar
jeros perspektyvų, o kiti pasišven-! 
tę dirba be jokio atlyginimo, tik 
už pragyvenimą. Tik ši aplinky- , 
bė Draugą gelbsti, įgalindama1 
duoti platesnį ir įvairesnį turinį 
bei gerinti laikraščio išvaizdą ne- 
iškeliant prenumeratos kainos, 
kad daugiau tautiečių galėtų 
dienraštį prenumeruoti.

Atsižvelgiant į tą taip svarbų ' 
uždavinį, kurį atlieka lietuviško-

I ji spauda, nei viena lietuvių šei-
i_____ ____ _  . _ ___ :_________ j

EKUMENINIS KONGRESAS
Pasaulio Bažnyčių Tarybos 

iniciatyvia ateinančiais metais 
Beirute organizuojamas ekume
ninis susitikimas, kuriame daly 
vaus 30 krikščionių Bažnyčių 
atstovų ir dešimt kitų religijų, 
budistų, hindu'stų ir musulmo
nų dvasninkų. ISiusitikimo tiks
las yra iapsvarstyti bendrus vi
soms religijoms taikos, žmogaus 
asmens teisių ir religijų bendra 
darblavimo Mausimus.

ma negali turėti jokio pasiteisini
mo neprenumeruoti, ir laiku ne
apsimokėti, bent už vieną lietu
višką dienraštį ar savaitraštį ir 
bent vieną ar du lietuviškus žur
nalus. Dabar jau retai kas iš mū
sų tautiečių tėra medžiaginiai 
tiek suvargęs, kad nepajėgtų to 
padaryti. Tai minimumas, lietu
viškai šeimai išeivijoje, jei ji dar 
nėra galutinai suvargusi dvasi
niai.

Artėjant Kalėdoms bei Nau
jiems Metams sukame galvas, ko
kių čia dovanų benupirkti savie
siems ar netgi kaimynams. Ver
tingesnės dovanos, kaip laikraščio j 
ar žurnalo prenumerata, vargu 
begalima rasti. Jos vertė kelerio
pa - tai dovana artimajam ir do
vana Lietuvai.

Taip pat šiame laikotarpyje 
vykstanti įvairių sambūrių bei or
ganizacijų susirinkimai reiktų iš
naudoti paskatinti jų dalyvius 
nei vienam ateinančiais metais 
nelikti be laikraščio ar žurnalo 
pagal jo pasirinkimą.

Naujoji Monako princesės Grace 
šukuosena Paryžiuje sukėlė nema
žą susidomėjimą

— William Jame® Mayo, įstei 
gėjas garsios Mayo klinikos, Ro- 
chester, Minn., gimė 1861 m. 
birž. 29 d.

— Transatlantinis keleivių 
skridimas pradėtas 1939 m. birž. 
28 d.

Šiandien sunkiai beįsivaiz- 
duojami namai, kurie neturėtų 
televizijos ar radijo. Be jų namai 
skęstų mirtinoj tyloj ir būtų užsi
darę, atsisikyrę nuo pasaulio.

Mes lietuviai išeivijoje turime 
dvigubą pasaulį. Mums įdomu, 
kas dedasi aplink mus, ir TV bei 
radio mums apie tai informuoja. 
Be to, mes turime dar kitą, lietu
viškąjį pasaulį, kur mūsų gimi
nės, artimieji, pažįstami ir nepa
žįstami, bet jie savi, nes jie, kaip 
ir mes - lietuviai. Tegu kartais 
jie mums nepatinka, ar tarpusa
vy pasiginčijame, bet vis tiek jie 
mums artimesni kaip bet kas ki
tas.

Gyventi ar bendrauti su lietu
viškuoju pasauliu teturime be
veik vienintelę priemonę -tai sa
vąją spaudą. Ji yra pagrindinis 
lietuviškosios gyvybės pulsas. Jei 
kuriuose namuose nėra lietuviš
ko laikraščio ar žurnalo, ten 
jau merdėjimas arba savo tėvų 
palikimo laidojimas.

Spaudos prenumeravimas kartu 
reiškia ir lietuviško reikalo rėmi
mą. Jo reikšmė dviguba. Viena, 
iš laikraščio sužinome kas deda
si mūsų lietuviškame pasaulyje. 
Antra, tuomet stipriname lietu
viškojo kraujo cirkuliaciją. La
bai jau neapgalvotas dalykas, jei 
kas sako: “Et, laikraščiam skaity
ti aš neturiu laiko, tad jų ir ne- 
prenumeruoju”, arba, “jie neįdo
miai rašo”, arba, “perdaug gin- 
čyjasi” ar pan. Bet tai tik sau pa-

siteisinimas, gal dėl sutaupymo 
vieno ar kito dolerio, kurį vis 
tiek išleidžia, dažnai visai ne
vertiems dalykams.

Reikia prenumeruoti lietuviškus 
laikraščius

Esminis reikalas ne tame, kad 
tu ne visada turi laiko laikraštį 
perskaityti. Jei tu neperskaitai, 
tai kiti perskaito. Bet jei tu ne
prenumeruosi, tai spauda nega
lės išsilaikyti. Jei spauda sunyks 
ir nutils, taigi žinome ką tai 
reiškia. Kiti gal neturi aiškaus 
supratimo, ar nepagalvoja, kuo 
spauda remiasi. Didžioji ir pagrin 
dinė išlaidų našta tenka pirma
jam laikraščio ar knygos egzem
plioriui, jo paruošimui. Toliau, 
kiti egzemplioriai tai tik spaus
dinamo mašinos rato papildomas 
apsisukimas, plius popieris bei iš
siuntinėjimas. Dėl to 100, ar 1000 
prenumeratorių leidėjui sudaro 
didžiausį skirtumą. Tik didesnio 
prenumeratorių skaičius įgalina 
leidėją pritraukti daugiau gabes
nių bendradarbių, tobulinti lei
dinio turinį bei išvaizdą ir netgi 
atpiginti prenumeratą.

Mūsų skaičius ribotas. Jei vie
nas kitas atsisako, tai kas belie
ka? O tačiau, jei tokių atsisa- 
kinėtojų liktų minimumas, tai 
mūsų dar pakankamas skaičius 
turėti, bent ribotą kiekį, gerai iš
silaikančių, gražaus turinio bei 
išvaizdos ir daugumai prieinama 
kaina laikraščių bei žurnalų. Ne
maža tam kenkia šių leidinių e- 
pidemija. Buvo laikotarpis, kada 
vienas ar kitas rašyti mokantis 
vyrukas, nenorėdamas pasiieško
ti sau darbo kurioje nors įstaigo
je, pradėdavo leisti laikraštį. Dar 
dažnesnis atvejis, kai tūlas smar
kuolis, nepajėgdamas savęs apval
dyti ir savo pažiūrų ar nuomo
nės suderinti su platesnės apim
ties sąjūdžiais, susiranda grupe
lę šalininkų, ir tai jau “pagrin
das” atskiram laikraščiui ar žur
nalui. Tą reikia laikyti kaip mū- 

Nuotr. V. Noreikos sų nelaime ir bendro lietuviško

Jaunimui reikia literatūros, 
kad atostogos neatrodytų ilgos, 
nuobodžios ir neprasmingos.

Paaugusiam jaunimui reko
menduojamos knygos:

Kas bus, kas nebus, bet žemaitis 
nepražus, 2.50 
B. Sruoga

Kon-Tiki
Thor Heyerdahal

Naktys Karališkiuose,
L. Dovydaitis

Rytų pasakos,
Vincas Krėvė

3.75

2.00

2.50

3-00

2.00

2.00'

Šen kareivis Matatutis 
J. Jankus

Trys sakalai,
A. Vambutas

Ukee- Waguu,
A. Colbachini, SDR

Knygos gaunamos DRAUGE, 
prie kainos prašoma pridėti 5 
proc. mokesčiams.

...before she was boru
The March of Dimes wants every 
nother-to-be to know that prenatal 
Sare can reduce birth defects — 
hat the rubella (German measles) 
laccine and the Rh vaccine can 
educe birth defects.

preveni'birth defects
tire /o the»/!/((//

lAr.- M-ia , fHoro* f-u

STEPSELIS
Romo
Šliažo
Eleklro
Kino

ti
Teatras

CHICAGOJE-
KALEDŲ DIENĄ
1969 m. gruodžio men.

2 5-ta dieną
tarp 8-os vai. vakaro ir 2-os 

vai. ryto

WESTERN AVENUE 
BALLROOM 

3504 So. Westem Avenue

Bilietai — $3.00; studentams $2.00

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS!

Tas džiaugsmas bus žymiai didesnis ir pilnesnis, kai turėsite 
lietuviško skonio kepyklos gaminių. Čia j pagalbą ateina BRIGHTON 
BAKERY. Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė'iš savo 
tėvo Felikso Mackevičiaus netik kepyk’ą, bet ir visą kepimo meną 
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY kepinių. Jisai kaip ir jo tėvas 
teikia pagalbą šeimininkėms visokių iškilmių progomis, bet svar
biausiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga.

Feliksas Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune Nepri
klausomoje Lietuvoje ir kelioliką metų Čikagoje, o dabar visą savo 
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI.

Artėjančioms Kalėdų šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir šeiminin
kių bendradarbiavimo — paduoti užsakymus kiek galima anksčiau, kad 
galėtų visokiais gaminiais aprūpinti visus ir tinkamu laiku.

Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marciponų, lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, taipgi 
ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLJ (Baumkucheną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais.

Savo užsakymus perduokite telefonu VIrginia 7-1250 TUOJAU 
PAT ir galėsite ramiai laukti šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

BRIGHTON BAKERY
2457 W. 46th Place, Chicago, III. 60632
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
CICERE BALFO VAJŲ 

UŽBAIGIANT
Cicero apylinkės Balfo vajaus 

aukų rinkėjai, kiek jų jėgos 
leido, aplankė šimtus lietuviškų 
-pastogių ir savo darbą baigė. 
Vienok, ar tai dėl adresų pasi
keitimo, ar jų neaiškumo, ne
buvo įmanoma kiekvieną apylin 
kės lietuvį ir liętuvę asmeniš
kai pasiekti. Tikėdami, kad visi 
turi nuoširdų norą savo dalimi 
prisidėti prie broliškosios šal
pos, drįstame prašyti visų, į ku
rių duris nebuvo pasibelsta, sa
vo auką paštu pasiųsti šiuo ad
resu: St. Anthony Savings & 
Loan Association, BALFO Acct. 
No. 21203 1447 S. 49th Court. 
Cicero, Hl. 60650.

Aukotojų dosnumu ir rinkėjų 
pastangomis sutelktoji suma pa 
gelbės ne vienam į vargą pate
kusiam ir nušluostys ne vieną

varžytinės, o dabar negali net 
prisiprašyti žmogaus įeiti vado- 
vybėn, nariai apsnūdo, nelanko į tūkstančių

Dieve, neturėjau minties jžeičfi-
nėti latvių jų šventės proga. To
limesnis mano straipsnio kon
tekstas rodo, kad kai kada kan
dama ir dosni ranka. Tai pirmas 
netikslumas, P. Čepėno pastebė
tas. Antras, kąd Rygoje prieš pir
mąjį pasaulinį karą buvę ne 20 

lietuvių, bet net 35

HELP WANTK1) — MOTERYS

CLASSIFIED GUIDE general office

D fi M E S I O !

susirinkimų.
Jei kurios draugijos ar klu

bai būtų likviduojami, tai jų 
turtai turėtų būti atiduoti lab
darybei arba skirti pagelbėti Lie 
tuvaį išlaisvinti iš ruso bolševi
ko okupanto. K. P. D.

LITUANISTINES MOKYKLOS
BRIDGEPORTE EGLUTĖ

Šv. Jurgio parapijos Lituanis 
tinės mokyklos Kalėdų eglutę 
rengia Tėvų komitetas — St. 
Kelečiemė, -pirm., P. iSmaližienė, 
A. Bilitavičius ir komisija — 
P. Stravinskas, P. Miniotas ir 
'kit. Eglutė įvyksta ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 21 d. 2 v. 
p. p. mokyklos didžioje salėje.

Programoje — Lituanistikos 
mokyklos ansamblis, vadovau-

m j - x T^-x- jamas mokyt. Vytauto Bilitava- vargo ašarą. Tad šventą Kūčių fy . , .° ciaus, pagiedos ir -padainuos mo
mentui pritaikintų giesmių irvakarą, laužysime šeimos kalė

dinę plotkelę ir su Sibiro trem
tiniu ir su kaliniu, su ligos ir se 
natvės ar kitokio vargo prislėg
tu broliu pavergtoje tėvynėje ir | 
plačiajame pasaulyje.

Dėkingumą pareiškiant, linki
me aukotojams, rinkėjams ir vi 
siems vajaus (bendradarbiams

dainelių; be to pašoks tautinių 
šokių, vad. p-lei Bilitavičiūtei; 
kanklininkių 'būrelis, vadovauj. 
naujos vadovės Anelės Kirvai- 
tytės pakankliuos ir padainuos 
įvairių lietuviškų dainelių; po 
to seks Kūčioms ir Kalėdoms

tūkst su kaupu. Noriu pridėti, 
kad nemažai lietuvių buvo ir Lie
pojoj, kurių ir Pr. Čepėnas nepa
sigedo, o dar buvo visa eilė sezo
ninių žemės ūkiuose dirbančių 
pas latvius lietuvių, kurių ir iš 
mano gimtojo kaimo kasmet išei
davo net trys seserys Bortkevičiū-) 
tės. Taigi ir mūsų sąrašuose nebu 
vo jie įtraukti. Argi skaičius svar
bu? Aš nurodžiau patį faktą, kad 
taip buvo.

Ryga ir Vilnius prieš pirmąjį 
pasaulinį karą nebuvo nei latviš
ki, nei lietuviški miestai. Rygoj 
dominavo vokiečiai ir rusai, Vil
niuje — daugiau buvo žydų, pas
kui sekė rusai, po jų — lenkai ir 
galop lietuviai.

Kad vėliau lenkai mus apšau
kė Versalio taikos konferencijoje 
“vokišku padaru”, nuostabu, kad 
ir Rygoje toks Needra galėjo būt 
provokiškas. Vieno nesuprantu, 
kam prie savo patikslinimo .Pr. 
Čepėnas parašė kovų istoriją su 
bermontininkais, tik ne taip, kaip 
parašė karo istorikas K. Ališaus
kas.

Dr. P. Mačiulis

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

Patogios išsimo- 
kėjimo sųlygos.

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

A. ABAU ftOOHMIa vU.
Įsteigta prie* 4# metus 

Dengiame visų rflšlų stogus Talai 
me arba dedame naujus kaminus, rl 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
tome Iš lauko. Taisome mflr* “tuok 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai
-Skambinkite be* kūrino lalkv

KEAL ESTATE

De luxe 6I/2 kambarių namas, 
j pilnai air conditioned, med. kūria- 
- namas židinys, Thermopane lan- 
‘ gai, 2l/l> vonios. $10,000 įmokėk Su- 
■ sitarimui apžiūrėti skambinkite — 
! prieš 9 vai. ryto — GR 6-4670.

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. Maplewood Av., CL 4-7450

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
{komerciniai, 
{medicinos IR 

KITOKĮ PASTATAI!i
J M51 West 69th Street J Tet HE 4-7482

Stenography helpful, excellrn.t 
worklng conditlona, liberal benefits.

JOHN HANCOCK 
INSURANCE COMPANY 

3207 N. Milvvaukee Ave„ PE 6-5302
An eąual eppo.i-.tunlty emplorer

Sevving Machine Operators
Experlenced Single Needle 
PERMANENT — DAYS 

Apply In Person
AJAX CANVAS PRODUCTS

932 DAK1N, CHICAGO, IDL. 
(Near Irving Pank Rd.)

HELP WANTED — VYRAI

...... • __ , . parinktų eilėraščių mokinių de-
klamavimaa, (paruoštas mokyt, 
vedėjos iM. šulaitienės).
' Tėvų komitetas ir komisija

brangois Užgimimo šventės pro 
ga.

Cicero Balfo 14-to skyriaus 
valdyba

CICERO PRAPLĖSTA 
MOKYKLA

Prie Roosevclt mokyklos, 15- 
ta gatvė ir 50-ta avė., .pridėtas 
naujas pastatas, kuris buvo ofi
cialiai atidarytas š. -m. gruodžio 
14 dieną. Naują pastatą lankė 
ne tik lietuviai, bet ir kitatau- 
čiąį. Mokyklos praplėtimas at
liktas tvarkingai, kainavęs 
$366,787. Šios mokyklos tary
boje yra lietuvis Charles Genis.

Cicero miestas yra vadinamas 
geriausiu miestu Amerikoje. Šis 
pavadinimas yra įsigalėjęs res
publikonų administracijos me
tu; ir čia savo įnašą turi mūsų 
tautietis J. F. Kimbarkas, žy
mus miesto pareigūnas, kuris

FILOSOFO PROTESTAS 
Italų spaudos agentūra ANS A 

praneša iš Londono, kad žymu
sis anglų -filosofas Bertrand 
Russell pasiuntė Sovietų sąjun
gos ministrui pirmininkui Kos- 
syginui protesto raštą, prieš so
vietų rašytojo Aleksandro Sol- 
ženitsino prašalimimą iš sovietų 
rašytojų sąjungos narių tarpo. 
Anglų filosofas Russell smerkia 
sovietų skelbiamus įžeidimus 
prieš Solženitsiną, jo raštų cen
zūravimą ir jam paskirtas eko
nomines sankcijas. “Solženytsi- 
no prašalinimas iš sovietų ra
šytojų s-gos narių tarpo-rašo fi 
losofas Russell sovietų ministrui 
pirmininkui Kossyginui yra nu
sikaltimas prieš teisingumą ir 

i netarnauja geram Sovietų Są-
AUDIATUR ET ALTERA P ARS ■iun'g'os vardui.” Anglų filosofas 

Russell savo rašte reikalauja

maloniai kviečia gausiai atvyk
ti į šią Kalėdų eglutę ne -tik 
tėvelius su vaikučiais, bet ir 
mielus tautiečius. Savo dalyva
vimu pa,remsite lituanistinę mo
kyklą ir galėsite pasigrožėti 
mokinių padaryta pažanga tau
tiniuose šokiuose, dainose ir 
kankliavime. Koresp. Pr.

Į IAISKA1 "DRAUGUI"

Gerb. Draugo redaktorių pra
šau leisti pasisakyti dėl mano 
straipsnio Latvijos šventės pro
ga “patikslinimų”. Šiuo atveju

, . . ! noriu atsiliepti į Prano Čepėnoneišsižada tėvų pata ir savo I d tus priekaigtuSj kad aš 
gimtąja kalba kalbasi su lietu-- skPaitytojus ’netiksHai3
viais. Nėra abejonės, Ikad lietu- i pasįsakymajs.
viiai ir vėl balsuos už J. F. Kim-
(boriką Visų P’™3’ perverčiau kelio-

Čia Ciceroje yra nemažai lie- lika Poslapių Lietuvių enciklope 
tuvišikų klubų, bei draugijų. Se- (ki°je apie Latviją, bet iš enciklo- 
niau dėl draugijų vadovybių ėjo pėduos leidėjų duonos nevalgęs, 

prisipažįstu, kad nevisuomet ja 
naudojuos, taigi ir apie ev. kun. 
Needrą XX-me tome neskaičiau 
duomenų, berods, Pr. Čepėno re
daguotų. Pagaliau man svarbu 
buvo iškelti ne kuriam latvių mi- 
nisteriui - Needrai ar K. Ulma
niui - buvo duota paskola, bet 
pats davimo faktas, kurio ir pats 
Fr. Čepėnas neginčija, vadinas,
aš neklaidinu skaitytojų ir, gink 
----------------------- i

skubiai atšaukti padarytą nuta
rimą ir duoti pilną laisvę Solže- 
nytsino kūrybinei veiklai.

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

Bevelk naujas 4 modernių butu
mūras — 8 po 4 kamb. lr 7 kamb. 
59 lr Kedzie. $75,000.

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

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 41 lr Rookwell. 
$18,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public
2737 W. 43rd St — CL 4-2390

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

]. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Pke.

2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Ta> 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288 

Niekur geriau
Pulkus 2-jų aukštu mūras — G lr

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

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

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

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

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

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

D e M E S I O i

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus 
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
‘ai ir prieinama kainu

draugas
4545 West 6Srd Street

^HTCAGO 29 UJ.rNOi'.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2049 W. OSrd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Rudenas K. šimulis

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
COSMOS EXPRES8 

2501 W. HO St. Tel. WA 5-27S1

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

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

Marąuette Pke. Mūr. 8 butai lr pa 
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48,000.

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

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

2608 W. 69 St. 
3333 S. Halsted

Tel. WA 5-2787 
Tel. 254-3326

Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams 

E. ir V. Žukauskai

APPRENTICE 
TRUCK MECHANIC

Mušt have own tools. 
High school graduate

Phillips Petroleum 
3910 So. Cicero Avenue 

Chicago, Illinois 
Tel. BI 2-4242

D fi M 8 10 1

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

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

DRAUGE yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
Kieiv vieiicLz
V. BARAVYKO

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

V. PETERAIČIO
Lietuviškai angliškas žodynas $7 ųų

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

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

Illinois State gyventojai prie kulno.-, -'iri pridėti 5% mokesčių.
"HHIIIIIMimilllllHIUIIIIUMIMUUMIlMIUMimiUIllMIlMMIUUMaHimMIMIHIIMUIHIUIMmiMIlIMlIMtlIMIHUimiHIBBilIUIIMmiUIMIMIUIIilIlUIIMIIlIlimilllUlUIliimMiMMiiiMMMiiiMHi^i^

Buv. astronautas John H. Glenn 
pranešė sieksiąs, kad demokratų par
tija jj nominuotų kandidatu j senatą 
pirminiuose rinkimuose Ohio.

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

M O V ING
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street 

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3358 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

81111111)1111 lllllllllllllllllllllllllllllli)HIIIIIHllllllllllIllllll,lllHHĮII]|!lllIllll!IUtillllllIi!lIlilllllllHIIIH

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

3208 H West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4389
illlilIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIM

5įį kamb. 9 metų mūr. spllt-level, 
prie 111-tos lr Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500.

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

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

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalow. prie 7$ lr Callfornla 
$24,700.

1H aukšto švarus med. prie 65 h 
VVestern. 5 lr 4 kamb butai. 87 p 
sklypas. Dvigubas garažas, $18,900

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažą. 
$19,590.

11 botų, 10 metų, S-Ju aukštų mfl 
lamM prie 71 Ir Callfornla. $162,908

>1 p. tinkamas statybai akinau-
7? Ir-i» Maplewood t • ū.Kš'

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

si you.r home

Are f/oon kepi free oi trlpping 
hazardt tuch at layt, mapt, 
broomt and electrical cordt?

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

A RUDIS — TaL CL 4-1050

Remkite “Draugę”.
Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti-

REAL ESTATE
oiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuiliiliiliiliiliiillllllliiiiiiiiiHilllliuiiiuimiiiiiuiiliiiiiiiiiiiiiiiuiii

M O V I N G
Apdrausta*! perkraustytuos 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
T-lef FRontier 6-188’

Heating Contractor

SALES ■ MORTGAGES e MANAGEMENT

LITHUANIAN
B A K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengi mama 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, knim- 
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. IVestem. Chicago 9. Rl.

MemBers ot IfLA.
ALEK BATAS — REALTOR

Malu ottioe 5727 W. Cermak Rd., Cicero, DL TeL OL 6-22SS 
Turime šimtus namų Clceroje, 3erwyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti 1 mūsų įstaiga 
ir Išsirinkti iš katalogo.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

Perskaitę “Draugą", duo 

.kitę jį kitiems pasiskaityti.

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. OSrd STREET TEL. 471 -0321

lllllltlllllliillllhiijtoi, t . , ,

Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 
— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

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

Šv. 1 ėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos...
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50

Lv. 4.00
ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13

apie masonus 0.50
ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 

Sv. Tėvo Jono 23-čiojo
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje 1.50

....... umiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMlllllllllilltllllllllllltllliuiillliliillli 1.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiHiiiiiiii
Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 

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

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

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Dan Kuraitis, 2.00

DAUG KRAŠTU, DAUG ŽMONIŲ,
Dan Kuraitis 2.00

ČIA MŪSŲ ŽEMĖ
A. Vilainis 0.50

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE
A. Vilainis 1.50

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Kun. J. A. Pauliukas 3.00

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI
Kun. Pr. Vaitukaitis 1.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON 3.00
uiiiiniiiiHiiiiuiiiiiiiiiHUHimiiuiimiiHmHiimmimniiinuiuiuHHmimHnmmH,

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.
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A. a. Pr. Naujokienė

rydama kam gero, džiaugėsi, 
buvo patenkinta.

Išaugino trie aūnus: Algiman-

tą, Gediminą ir Vytautą. Jie 
dirba Los Angeles mieste įvai
riose įstaigose.

Bet Aukščiausio valia buvo 
kita. Lapkričio 29 d. apie 9 vai. 
ryto, veriant virtuvės duris, į- 
vyko kraujo išs’liejimas sme
genyse, o gruodžio mėn. 1 d. 
iškeliavo Amžinybėn. Jos pa
laikus, nors ir darbo dieną, da
lyvaujant artimiesiems ir mi
niai žmonių, priglaudė Los An
geles arkivyskupijos Resurrec
tion (Prisikėlimo) kapinės.

Liko nuliūdę; vyras Justinas 
Naujokas, sūnūs — Algiman
tas, Gediminas (su žmona ir I aukštumas, bet ištvermingai dir 
anūkėm), ir Vytautas, sesuo bo tautiniame dirvone, kad Die*
Juzė Kažemėkaitytė, broliai — 
Jonas ir Viktoras Kažemėkai- 
čiai ir kiti giminės, o taip pat 
nuliūdę sintautiškiai.

CHICAGOS ŽINIOS

A. A. PRANCIŠKA NAUJOKIEN6

Gruodžio mėn. 1 d. Culver Ci- i 
ty Memorial hospital mirė Pran 
eiška Kažemėkaitytė-Naujokie- 
nė.

Pranciška gimė ir augo Sin
tautuose. Buvo giminaitė Da- 

* nįliauskų ir poeto Pr. Vaičaičio.
Kaip kūnu ir dvasia stipriausia 
šeimoje, pasiliko prie tėvų pa
dėti ūkį ir prekybą tvarkyti.

Nuo pat jaunystės pamilo vi
suomenę. Jos darbais gėrėjosi 
kelių apylinkės valsčių jauni ir 
geni. Kaip spinduliuojanti žvaigž 
dėlė skleidė šviesą kitiems ir 
buvo vadinama “Dovydų Pra- 
ne”. Kiekvienam padėjo patari
mu, darbu, gauti tarnybą, pas
kolą. Jos namuose prieglaudą 
rado pakeleivis, inteligentas, ku 
nigas, ūkininkas, darbininkas, 
vaikas, elgeta. Ko kam tik trū
ko, ar nerimas kankino, ėjo pas 
“Dovydų Pranę”. Taip ji žibėjo
Sintautuose ir apylinkėje iki UGNIAGESIŲ ARKLIAI 
antrosios bolševikų okupacijos Chicagos ugniagesiai paskuti- 
metų. ! ni kartą panaudojo arklių trau-

Pirmosios okupacijos metu o- kiamus vežimus 1923 m. vasa- 
kupantai nedrįso ją ir jos šeimą rio 5 d.
sunaikinti.

1936 m. Pranciška ištekėjo.
Vyras Justinas Naujokas tar
nybos reikalais buvo siunčia
mas į Kauną, Marijampolę, Vil
nių, Vilkaviškį, o ji, kaip ta lie
pa įsišaknijus, nepajudėjo ir 
spinduliavo dar daugiau. Ji liko 
ir toliau “Dovydų Prane”.

Lietuvą vokiečiams užėmus, 
dar daugiau ji buvo žmonėms 
reikalinga : ji buvo gynėja, ver
tėja, guodėja.

1843 m., kai gaudė vyrus į 
darbus Vokietijon, statybos ba
talijomis ar prie apkasų, Pranė 
juos apgindavo.

Pranciška padėjo organizaci
joms patarimu, darbu ir šalpa.
Ji davė medžiagą Sintautų Šau
lių būrio vėliavai pasiūti ir siū
lus išsiuvinėti, rėmė pavasarinin 
kus ir moterų draugiją, ir kitas 
tautines organizacijas.

Pas ją susirinkdavo mokslus 
einąs jaunimas, atvykdavo Vil
kaviškio Kunigų seminarijos 
profesoriai, kartais sustodavo 
vyskupas Staugaitis, prof. Ere
tas ir daug kitų valstybininkų 
bei visuomenininkų.

w Pranciška nuo pat kūdikys
tės dienų buvo pamaldi. Ji jautė 
savo spinduliuojančią jėgą Sin
tautų apylinkėje, didelį patrio
tizmą savo kraštui ir dažnai, 
net Amerikoje būdama, saky
davo: “Mano Sintautai".

Iš Sintautų pasitraukė tik 
1944 m. rugpiūčio 1 d. ir ne
siskubino vykti per sieną, kol 
komunistai nebarstė ant galvų 
kulkų ir sveidinių.

Spalio 9 d., važiuodama per 
Šešupės tiltą, ties Slavikais ver
kė.

Vokietijoj po karo gyveno 
Wendorfo, Spakenbergo ir Pin- 
nębergo stovyklose. 1950 m.,
Kazio ir Jadvygos Karužų dė
ka, atvyko į Los Angeles, Cal.
Čia, drauge su vyru ir vaikais, 
įsikūrusi stengėsi įr toliau vi
siems padėti — įprastu būdu 
spinduliuoti.

Iki paskutinių savo gyvenimo 
dienų mylėjo artimą ir, pada-

BANDYS KOLUMBO IAIVĄ 
ATRASTI

Northfieldo gyventojo Adolph 
Kieferio vadovaujama ekspedi
cija iš Chicagos iper Floridą 
Skrqn.da į Haiti salą, kur tik
rins ar vandenyje rastas seno 
laivo griaučias galėtų būti vie
nu iš trijų Kristopo Kolumbo 
laivų, kuriais jis atrado Ameri
ką. Archeologai labai domisi ra
dinio mokslinėmis ir istorinė
mis galimybėmis. Manoma, kad 
laivas ten nuslkendo 1492 m. 
Kalėdų dieną. Ekspedicijoje da
lyvauja 17-ka asmenų.

OPEROS DEFICITAS

Lyric opera užbaigė 15-tąjį 
sezoną. Bilietų buvo parduota 
už $1,344,348. Tačiau dar ban
doma suteikti $233,754 deficito 
išlyginimui.

PRIfcMfc MIESTO BIUDŽETĄ

Miesto taryba 36 balsais 
(prieš 9) pagaliau priėmė 1970 
m. biudžetą 842 mil. dolerių su-, 
moję. Taip pat taryba balsavo 11 
padidinti vandens kainą 25 pro-1 
centais, ir pakelti kainą už 
taksi važiavimą 12 proc. Pra
matyta sąmatoje, kad beveik 
visi 42,000 miesto tarnautojų 
gaus algų pakėlimą nuo 5 iki 
10 proc. Ugniagesių ir policijos 
metinės algos irgi padidės 10 
procentų.

NAUJA TV STOTIS

Nauja televizijos stotis WSNS, 
44-tas kanalas, sausio 31 d. pra 
dės bandomąsias transliacijas.

JAUNAS GERAI VAIRAVO 
PAVOGTAM VILKIKUI

Dvylikmetis Craig Allen, 9320 
S. Evving, pavogė 42 pėdų, 20 
tanų vilkiką. Jį atrišo, užvedė 
motorą, sirenos Švilpimu signa
lizavo tilto atidarymui, per Ca- 
lumet upę išplaukė j Michigano

ežerą ir po trųjų valandų pa
siekė Youngstovvn Sheet kompa
nijos prieplauką East Chicago
je, kur jį sulaikė sargai. Visi 
stebėjosi jo drąsumu ir suma
numu, bet dabar galvojama ką 
su jaunu piratu daryti.

ŽVEJO TAUPUMAS
Žvejas sako žmonai:

_  Įsivaizduok, dvi savaites
tau nereikės pirkti mėsos.

— Ar tu sugavai tiek daug žu
vieš?

— Ne. Bet aš pragėriau atly
ginimą.

PRIE A. A. DR. ANT ANO RUDOKO 
PAMINKLO SUSTOJUS

Veltui praeivis ieškos ketu- jaunajai mūsų kartai, bet kon- 
viškame kapinyne, didžių ii’ krečiais darbais, 
brangių paminklų eilėse, buvu- Tatį ne gra£ų paminklą 
šio žymaus visuomenės veikėjo, į-aa pastatė tavo našlė žmona 
taurios ir kilnios asmenybės, jįtefanija, pasižadėdama ilki gy- 
didžiadvasio lietuvio patrioto va bus tavo skirti kasmet
a. a. dr. Antano Rudoko pamink premijas jaunimui per “Laiškai 
lo, iir jo neras, nes tik žemėse Lietuviams” redakciją, 
įkastas paminklinės alkmuo at
žymi jo kapo vietą. I buvai nuoširdus tautinm-

Gyvas būdamas dr. Antanas kas- dau« * sielojais tos
Rudokas nesiveržė į gyvenimo I organizacijos reikalais ir dabar 

tavo Vardu yra fondas su kelio
mis šimtinėmis tautiniams na-
rnams. O tavo darbus toje orga
nizacijoje tebetęsia tavo žmoina.

Tu skaitei ir rėmei spaudą, 
tas vykdoma ir toliau.

Tu buvai pavyzdingai religin-

vo škirta buitis lietuviškoje 
bendruomenėje būtų prasmin
ga, kad jo pėdomis pramintu 
keliu galėtų ir kiti laisvai žy
giuoti. Ir jei jo pavardė dažnai
buvo linksniuojama susirinki-, gas> rėmei parapijąi p^.
muose ir pirmose spaudos eilu- j katalikiškoms organizaci
tėse, tai tik dėl to, kad kuklaus žmona ir čia pastatė ta
gyvenimo pavėsyje nesigailėjo 
darbo, sumanumo ir energijos.

vo vardu paminklą ir kas mal
dose prisimins mirties sukaktu-

Gyvas būdamas jis niekados proga> ;kas ateilailkys j ŠV| 
nesižavėjo didžiais akmens pa- Mišias grudožio 18 ir 23 d. 7:30 
mdlnklais, nerinko ir savo gyve- v r Svč Marijos Ncjkalto Pra- 
nimo fotografijų, kurių yra spėjimo bažnyčioje ir gruodžio 
daug spaudoje dr draugų albu- 20 d. 7:30 v. r. tėvų jėzuitų 
muose, bet nerasta jo archyve. (koplyčioje, tas juk neis ieškoti 
Mirusiajam j u! k nežėri blizgan- įaVQ vartj0 įrašyto blizgančiame 
tis marmuras ir nedžiugina į- marmure.
vairespalvės gėlės. Jis pasiliks, Korp! Neo.Lithuania tavo 
prisimintinas tik tada, jei bus , a3menį įamžino išrinkdama ta- 
tęsiami jo pergyventų dienų už
simojimai ir rūpesč'ai.

Tu mielas daktare Antanai, 
nors gimęs Amerikoje, išaugai 
pavyzdingu susipratusiu lietu
viu ir ne žodžiais reiškei meilę

A. -J- A.
VALENTINUI BAUŽAI

netikėtai mirus, skausmo prislėgtus žmoną, dukre
les, tėvelius, sesutę NIJOLĘ, ir brolį VITĄ su šeimo
mis ir visus artimuosius giliai užjaučia ir liūdi

Antosė Baltrušaitytė

A. -j- A.
ERIKUI TORNAU mirus, 

mieliems JURGIUI, ALEKSUI ir DAGNEI TORNAU 
gilią užuojautą reiškia

Klečkauskų šeima

A. + A. JUOZAPAS JANKAUSKIS
Gyveno 4229 S. Mnpleivood Avė.

Mirė gruod. 17 d., 1969.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Jurbarko raj., Smalininkų valčė., Ant- 

švenčlų kaimo.
Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ann Kasputis, žentas An

tanas, anūkė Mary Aon, sūnus Vineent, marti Bernice, brolis Jo- 
minės, draugai lr pažjsami.
nas, 2 seserys Lietuvoje Marijona lr Petrė su šeimomis, ir kiti 
giminės, draugai Jr pažįstami.

Priklausė šv. Vardo dr-jai
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyė., 4348 S. California av. 
laidotuvės įvyks šeštad. gruod. 20 d. tš koplyčios 9:30 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje Įvyks gedulingos įianinldos už velionies sielą. 
Po pamaldų biis nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DUKTĖ, SŪNUS, ŽENTAS, MARTI IR ANŪKE.

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gruodžio m. 19 d.

ve garbės filisteriu ir kiekvienas 1 eivi, a. a. dr. Antano Rudoko 
jaunas studentas, stodamas į 
korporaciją ir laikydamas egza
minus prisimena tavo nueitą 
pavyzdingą gyvenimo kelią.

Veltui ieškosi tu, lietuvi pra-

ipaminklo kapinyno žolynuose, 
nes jo nerasi. Jis pastatytas ir 
papuoštas gyvybės ženklais, bliz 
ga vertybių ornamentais.

Vytautas Kasniūnas

A. -Į- A.
VERONICA R. SHERMAN

ROMONAITfc
Gyveno 3305 W. 62 Street., Chicago, Illinois.
Mirė gruod. 18 d., 1969 m., 9:25 vai. ryto, sulaukus 88 m.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno virš 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys — Nellie Cliis- 

mar ir Elsie Stephens, žentas Fred, gyv. St. ILouis, Mo., 2 
sūnūs — John, marti Eleanor ir George, marti Antoinette, 
12 anūkų, 13 proanūkų ir 1 pro-proanūkas, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami, ų

Kūnas bus pašarvotas šeštaJd. 4val. popiet Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6845 So. Westem Avė. Laidotuvės* įvyks pirmad., 
gruodžio 2l2 d. iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėta į St. 
Nicholas of Tolentine parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, žentas, marčios, anūkai, pro
anūkai ir proptroanūkai.

Laidotuviv direkt. Mažeika-Evans, Telef. RE 7-8600.

Prie Gap mieetelio, Pa. apvirto autobusas, vežęs keleivius sekmadienio 
poilsiui. 7 moterys buvo užmuštos, kiti 33 keleiviai sužeisti.

A. -j- A.
JOHN ZALATORIS

Gyveno 602 W. 49th Street.
Mirė gruod. 17 d., 1969, 3:45 vai. popiet, sulaukęs pusės 

amžiaus.
Gimė Chicago. III.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Robert J., marti Janet. 

anūkai Jennifer ir Stephen. tėvai John ir Grace, sesuo Doris An- 
druška, švogeris Bruno ir jų dukros Jane ir Joan, dėdė dr. Peter 
Zalatoris ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad.. gruod. 20 d. iš koplyčios 9 valandą 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines..

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacini leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Su
las.

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

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

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARĄUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3*2108*09

AIKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

Hlllllllllllliiimiiiiiiifitiiiiiiiiihiiiiitiiiii

LEO’S SINCLAIR SERVICE
ŪKONAS FRANOHUR 

stabdžiai, Sankabos Transmlsljoi 
Tune-up b* Motorų Remontas

5759 So VVestern Avenue
Kampas 58tb Street 

Tek — PRospect 8-9533 
MHDUMimmimilUiHHUtlIHIHHHHIH

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Streel
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3*6335

Vienas blokas nuo kapinių

G e L £ S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčla 

2443 W. OSrd Street. Chicago, HUnois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

s tjour home'SA

Are electrleal cordt i 
good condltlon?

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas -** Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LAGKAW1CZ)

3424 W. 60th Street Tek REpnblic 7-1213 
3814 W, 28rd Plaoe_______ Tet Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. California Avė. Tet LAfayette 3-3fi?2

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S, 80th Avė., Cicero, UI. Tel. OL 2.1003
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2:30 vai. po pietų v'enuclyno 
patalpose, 2601 W. Marąuette 
Rd.

Centro pirmininkė Manija Ru
dienė — valdyba ir Šv. Kazi
miero seserys kviečia mus daly-

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gruodžio m. 19 d.

X Solistės Aldonos Stempu- 
žienės, aktoriaus Leono Baraus
ko ir kompozitoriaus Dariaus 
Lapinsko naujų plokštelių vie
šas pristatymas bus šį sekma
dienį (gruodžio 21) 3 vai. po
piet Jaunimo centro didžiojoj 
sailėj, Chicagoje. Po pristatymo

X Kun. M. Krupavjčius vie- vašės. Įėjimas laisvas. Rengia 
top šventinių sveii.dnimų sk r.a ir visus kviečia Margut's. 
auką paremti dr. J. Adomavi- x Alfredas Kiemaitis Akade- 
čiaus gražiam sumanymui sta- minės Skautijos vadovybės pa
lydinti liet seneliams poilsio na- skirtas žiemos stovyklos virši- 
mams. Kartu sveikina foeaiarti- ninku. Stovykla prasidės grao- 
nančių švenčių proga visus tau- džio 29 d. ir baigsis sausio 4 d. 
rius lietuvius, kurie dar Lietu- Regstruoja Elena Šlurnaatė, 
va gyvena ir nieko nesigaili jos 3248 So. Bmerald Avė., telef. BI 
svarbiausiems reikalams: Lie- 7-1726. Paskutinis registracijos 
buvai la,.avinti ir lietuvybei iš- terminas gruodžio 20 d. Visi 
laikyti išeivijoj. Ikviečiami dalyvauti.

X Petras Žansitis yra Chi- X Kristijono Donelaičio litu- 
cagos mokyklų vedėjų klubo artistinių mokyklų Kalėdų eglu- 
Mokyklų administracijos komi- tė įvyksta šį šeštadienį, gruo- 
teto narys. Apie tai paskelbė džio 20 d. 6 v. vakare Jaunimo 
“Chicago Principais Reporter” cenret. Maloniai kviečiame tė- 
š. m. nr. 1. Tamę pat žurnale vėlius ir svečius į mūsų tradicl- 
yra išspausdintas straipsnis apie nę Kalėdų šventę atsilankyti, 
švietimo perspektyvas 1970 me- Kalėdų atostogos prasidės tuo- 
tads. Straipsnio autorius Loui- jau po Eglutės ir tęsis ilki sau
se Malis. šio 10 d. Mokiniai renkasi atgal

X Marija Sirutytė kuris lai- į mokyklą sausio mėn. 10 d. 
kas yra paguldyta Šv. Kryžiaus 1970 m. 9 vai. ryto. 
ligoninėje ir laukia operacijos. X Aldona ir Vytautas Ka- 
LigOnei gali tefcti ilgiau gydytis mantai iš Westmont, Di., tęsda- 
ir nešt šventes praleisti ligonės mi anksčiau pradėtą šeimos tra- 
lovoje. j diciją, ir š’ais metais vietoj ka-

X Chicagos studentų Ateiti- ledinių atvirukų paskyrė auką 
ninku draugovės susirink mas lietuviškai spaudai. Nuoširdž.ai 

dėkojame.
X šv. Kazimiero seserų rė

mėjų cefntras rengia kalėdines 
vaišes ir gražią programą 
sekmadienį, gruodžio 21 d.

ibus šį pemktadieinį, gruodžio 19 
d., 7:30 v. v., P. Eivų bute,
6335 iSt, Whipple. Diskutuosime 
atspausdintą kun. dr. Antano 
Paškaus paskaitą “Ateitininkas 
studentas lanko dvasios perspėk 
tyvoje”. Visi kviečiami dalyvau
ti.

X Dali. M. Šileikio r dail.
Ant. Cooper paroda gausiai lan 
koma Balzeko Lietuvių kultūros j vautf 
muziejuje, 4012 Archer Avė., x Lietuvių žurnalistų sąjun- 
Chicagoje. Parodoje išstatyta, ahicagos skyriaus narių 
Cooperio 35 aliejiniai kūriniai susirinkimas įvyko gruodžio 7 
ir Šileikio 15 akvarelių. Paroda d. Jz Kapačiliako namuo.
atdara kasdien nuo 1 vai. p. p. Buvo rei.
iki 4 vai. 30 min. Paroda tęsis feaW organizacimiai klau.
iki sausio 17 dienos. Visiejms įė- Susirinkimą pravedė
jimas laisvas. ! a. G intneris ir sekret. M.

Pėteraitięnė.
X Klaipėdos uosto mugė į- 

vyks 1970 m. sausio 25 d. Jauni

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

(pr.)
X AM radijo dovanai, kai 

pirksit Zenith spalvotą TV Ka
lėdinės sveik, kortelės, liet. 
plokštelės, įvairios dovanos, ra
dijai, stereo fono magnetofonai. 
Ko tik reik — tai pas Balį Braz- 
džion} užeik, 2646 W. 71st. St. 
PR 8-5374. Krautuvė atidaryta 
ir sekmadieniais nuo 9 v. r. iki 
2 popiet. (sk.) lio Prekybos Namuose, 2501 W. 

X Santaros - šviesos Federa- 71 St. 471-1424. Krautuvė ati- 
cija maloniai kviečia atsilanky- daryta kiekvieną dieną iki 9 v. 
ti į tradicinį 1970 Naujųjų me- v. ir sekm. nuo 11 iki 5 v. v. 
tų sutikimą, gruod. 31 d., Mar- ’ (sk.)
Lac House, 104 S. Marion St., Į v _
Oak Park, III. (3 blokai į šiaurę L’ Y* B,rut** Draugija ir
nuo Madison ir 1 į rytus nuo L; Y* “Baniovė° ro11'
Harlem Avė.) Pietūs su šampa- ,k,mą’ k,llris
nu, prabangioje, erdvioje salė
je grojant šauniam orkestrui. 
Nemokamas mašinų pastatymas 
prie salės. Pradžia 8 v. v. Sta
liukai 10—12 žmonių. Užsako
mi tel. 434-8836 ir 434-6325.

(pr.)
X Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris reprezentuoja Glore 
Forgau, Wm. R. Staats, Ine., 
Tel. FI 6-1234. Albinas turi 
daug metų asmeniško patyrimo 
su akcijomis ir jums sąžiningai 
patars investavime vertybėse.

(sk.)
X Lietuvių prekyba Terra

kalėdinių dovanų apsipirkimui 
atdara nuo pirmadienio iki penk
tadienio — inuo 9:30 iki 9 vail. 
vakaro, šeštadieniais — iki 6 
vai. v., sekmadienį — nuo 12 
vai. iki 4 vai. v. Adresas — 
Terra, 3237 West 63 rd iF+’-eet. 
telefonas —- 434-4660, (sk.)

mo centre. Pradžia 12 vai. Ren
gia Chicagos Lietuvių jūrų skau 
tija.

X Baltimorė, Maryland — 
Stasė, Stasys ir Remigijus Bal
čiūnai šv. Kalėdų proga sveiki
na visus savo draugus, priete- 
lius bei gimines, linkėdami links
mų švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų.

Be to, vieton siuntinėjimo 
sveikinimo kortelių sipaudos rei
kalams skiria 10 dol. auką.

(pr.)
X Rašomų mašinėlių su pil

nu liet. raidynu gausite Karve

įvyks Dariaus - Girėno salėje, 
4416-20 So. Westem Avė., 
gruodžio mėn. 31 d. Pradžia 9 
v. v. Vietas — stalus, dalyvau
ti šiame sutikime, galima užsi
sakyti pas p. Kulikauskienę tel. 
RE 5-5118 arba pas p. Babickie- 
nę tel. VI 7-1712. (pr.)

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

X Prekės brangsta,
(sk.)
kabios
/kyla.

Doleriuko aiški byla:
Lakas pirkti daiktą gerą 
Parduotuvėje pas Tverą.
Čia juk visikas tik geriausia, 
O be to dar ir pigiausia. 
Adresas — 2640 West 69 str.

(ak.)

I X Algis Kasulaitis, Liet. 
krikščionių demokratų centro

Į komiteto pirmininkas, pakvies
tas kalbėti velionio Lietuvos res 
publikos prezidento Aleksandro 
Stulginskio minėjime, 'kuris į- 
vyks ateinančių metų sausio 
mėn. 11 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Akademijos pra
džia 4 vai. po pietų.

X Lietuvių prekybos rūmų 
susirinkamas įvylko gruodžio 10 
d. Daraus - Girėno salėje. Pra
vedė pirm. K. Oksas. Apie narių 
dkaičių ir nario mokesčių sumo 
kėjiimą kalbėjo direkt. J. Evans. 
EI. Zapolienė, publikai prita
riant, sugedojo poro kalėdinių 
giesmių. Jewel įmonės atstovas 
demonstravo mėsos piaustymą. 
Vaišėms rūpinosi dir. P. Vilke-' 
lis ir šeimininkė V. Barslkiis. Da
lyvavo apie 150 narių.

x Marąuette Parko namų 
savininkų organizacijos prieš
metinis narių sus'rinkimas į- 
vykista šį penktadienį, gruodžio 
19 d., 7:30 vai. vakaro, parapi
jos salėje. Bus renkama nauja 
valdyba ir kontrolės komisija. 
Kvieč ami visi nariai skaitlingai 
dalyvauti ir ats’lniešti su savim 
nario korteles. Kviečia valdyba.

i X Dailininkai: Dr. O. Labo- 
kienė, N. Banienė, A. Nakas ir 
P. Baltonis paaukojo savo įkūri
mus Chicagos Aukšt Lit Mo
kyklos (Tėvų K-to reng amam 
tradiciniam vakarui, 'kuriuos 
laimingieji galės laimėti. Vaka
ras įvyks 1970 m. sausio mėn. 
10 d. 7 vai. vak. Jaun imo Cen
tre. Visi malon iai kviečiami at
silankyti ir tuo paremti litua
nistinį švietimo darbą.

Bilietus ir stalus gal ima užsi
sakyti pas k-o nares: Bacevičie
nę Stasę telef. HE 4-7085 ir 
Kerelienę Jolantą tel. 434-0936. 
Tafp pat. Mietai gaunami Jau
nimo Centre šeštadieniais nuo 
9 v. iki 1 vai. po pietų pas bu
dintį tėvų k-to narį. (pr.)

X Dr. Bronius ir Aldona Bei
nortai, dr. Antanas ir Birutė, 
duriai šveitimą visus savo drau-i 
gus ir pažįstamus su Kalėdų 
šventėm ir ta proga vietoj kalė
dinių kortelių paaukavo RI. Liet. 
Gyd. Moterų Vieneto stipendijų 
fondui. (pr.) .*

X Dariaus - Girėno Lituanis
tinės mokyklos Kalėdų Eglutė i 
įvyks šį šeštad., gruodžio 20 d., [
II vai. ryto, Gage Parko salėje
ant 55-os ir Westem. Programą 
atliks mokyklos mokiniai, o po 
programos bus patiekiami karš
ta pietūs. Tėveliai aprūpina Ka
lėdų senelį vaikų dovanomis. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti. (,pr.)

X Daktarės namuose, dviejų 
asmenų šeimai reikalinga vieto
je apsigyvenanti šeimininkė vy
resnio amžiaus. Kreiptis tel.: 
737-8818. (jfe.)

X Nebereikia dovanų pakuo
ti: Gradinsko krautuvėj pirk
tos puošniai supakuojamos ne
mokamai. 2512 W. 47 St., PR 
6-1998. Atd. sekm. 11—4.

(sk.)
X Leokadijos Rraždenės 

maisto produktų krautuvės nau
jas adresas: 2617 W. 71 St. tel 
PR 8-2630. Kūčių ir Kalėdų sta
lui paruošta penkių rūšių silkių, 
dar daugiau žuvų patiekalų ir 
lobsterių bei šrimpsų; penkių 
rūšių vinigretai, aguonų pienas, 
sliži/kai, barščiai, grybų ausiu-į 
kės; raguolis, medauninkai ir 
kt. Be jau žinomų mūsų įvairių 
tortų dar turime 4 rūšių naujų 
tortų, įvairių mėsos ruliadų ir 
visa, kas tik reikalinga Kūčių 
bei Kalėdų stalui. Užsisakykite 
iš anksto, kad spėtume jums 
paruošti. (sk.)

X Marąuette Delicatessen 
krautuvės savininkės Leokadija 
Žvynienė ir Stasė Urbonienė pri
mena savo klientams, kad Kū
čių stalui ir Šventoms Kalėdoms 
gali užsisakyti iš turimo didelio 
pasirinkimo įvair'ausių pagei- i 
daujamų valgių bei kepsnių. 
Užsakymai priimami krautuvėje 
2553 W. 71 St Chicagoje ir tel.

, PR 6-2717 (ak.) ,

MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
BENDROS KŪČIOS

Į marijonų vienuolyną prie 
“'Draugo”, trečiadienio vakarą 
buvo gausiai suvažiavę bendra
darbių iš įvairiaus.ų Chicagos 
dalių. Pačios narės savo atvež
tais maisto gaminiais nukrovė 
stalus ir visi dž augsmjngoje 
nuotaikoje vaišinosi, giedojo Le 
tuviškas giesmes. Marijonų pro- 
vindolas tėv. J. Dambrauskas, 
MIC, namų viršininkas tėv. Ant. 
Mciūnas, MIC ir dvasios vadas 
tėv. J. Kardauskas, MIC, ben
dradarbes nuoširdžiai sveikino 
ir dėkojo už gražią talką vie
nuolyno darbuose.

Ilgametė bendradarbių veif.tė- 
ja, dabartinė bendradarbių pir
mininkė Anastazija Slruarskiienė 
pasakė nuoširdžią kalbą, dėko
dama tėvams marijonams už di 
del’us darbus lietuvių tautai, iš- j 
keldama reikalą juos remti ir 
dėkodama bendradarbiams ir 
bendradarbėms už jų pasiauko
jimą; išvardijo visą eilę veiklių 
bendradarbių.

X Balys Sebastijonas, Chica
go, III., parėmė mūsų dienraštį 
7 dol. auka. Nuoširdžiai dėkoja
me.

X VI. Krivickas iš Clevelan
do prisiuntė 5 dol. spaudai pa
remti. Dėkojame.

X Cenas Theoilore, mūsų skai 
tytojas Chicagoje, prisiuntė 5 
dol. auką spaudai. Ačiū.

X Jonas Acus Detroito už 
karteles prisiuntė 5 dol. auką. 
Dėkui.

X G. Stančius iš Mount Ver- 
non, N, Y. parėmė “Draugą” 5 
dol. auka. Dėkui.

X John J. Pilkes, mūsų pre
numeratorius Chicagoje, prisiun
tė 5 dol. auką. Dėkui.

X Aug. Nagys iš Lemonto, 
UI. spaudai paremti paskyrė 5 
dol. Dėkojame.

X George Barščlauskas iš 
Waukegano, III. paskyrė 5 dol. 
auką spaudai paremti. Dėkui.

Marijonų bendradarbių Kūčios Chicagoje. Viršuje — bendras vaizdas; 
apačioje — valdyba prie eglutės: V. Leone, provinciolas tėv. J. Damb
rauskas, MIC, ,E. Samiene, A. Snarskienė, tėv. J. Kardauskas, S. Kau
lakienė.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Atvykusios bendradarbės at

sinešė ir kalėdų dovanėles, ku
rtomis viena kitą apdovanojo. 
Ta'pgi buvo apdovanotas provin
ciolas kun. J. Dambrauskas, 
MIC. Kun. J. Kardauskas, MIC 
buvo pasveikintas, sulaukęs 65 
m. amžiaus, ir jam įteikta dova
na. Dėkojant už seimų vedimą 
ir pobūvio fotografavimą buvo 
alptdovanotas dir kun. J. Praus
kis. Viskas praėjo labai š Itoje, 
jaukioje nuotaikoje. J. Žvilb.

Š.A.L.S.S. RINKIMAI

Šiaurės Amerikos (lietuvių stu 
dentų sąjungos rinkiminė komi
sija, sudaryta lapkričio 27 d. 
1989 m., škėllbia ŠALS|3 Centro 
valdybos, kontrolės komis jos 
ir garbės teismo rinkimus. Rin
kimai bus pravesti koresponden 
ciniu būdu, vadovaujant .s esa
mu statutu. Kandidatų sąrašai 
turi būti prisiųsti Rinkim nei 
komisijai, 6441 S. Wasihtenaw, 
Chicago, Illinods, 60629, nevė
liau 1969 m. gruodžio 31 d.

X Lietuvišką spaudą auko
mis stiprina skaitytojai. “Drau
gui” aukų atsiuntė: po 4 dol. — 
V. Matonis, J. Avulis; po 3 dol. 
— Alf. Indredka, A. Teisinskas, 
J. Leščinskas, Anna Narbutas, 
J. Pocius, Br. Bražinskas, P. Pet 
rikas, A. Blazukals, G. Nutau- 
tas, V. Bergelis, Br. Angeleika, 
St. Grigaliūnienė, B. Rėklaitis, 
J. Miecius, B. Dirmantas; po 2 
dol. St. Zobarskas, Br. Bafoars- 
kas, A. Calkauskas, A. Bražė
nas, I. Stanikus, J. Juška, V. 
Misiūnas, V. Puodžiūnas, A. 
Laugalys, A. Stančius, A. Na.u- 
jelis, A. Piščikas, VI. Bartuška, 
G. Baranauskas, A. Bruškys, V. 
Mitkus, K. Miškinis, G. Dvarec
kas, A. Bielskus, iP. Kiaunė, A. 
Svalbonals, F. Milius, Ona Ta
raila, S. Krivickas. 1 dol. — J. 
Paliliūnas, kun. J. Steponaitis,
O. Kaminskienė. Visiems nuo
širdžiai dėkojame.

Respublikonų partijos tautybių konferencijos metu tautyEjių atstovai 
buvo pakviesti pietų Transporo sekretoriaus. Po pietų kiekvienas at
stovas asmeniškai buvo supažindintas su Transporto Sekretorium. Iš 
k. — iri. P-T”sur Nainys, P.espub’ikc:'.; Ttoty’s’ų dirtotorius Laszlo 
C. Pasztor ir TVansporto sekretorius John A. Volpe.

IŠ ART! IR TOL!
ARGENTINOJ

— Bendrą gegužinę suruošė 
Buenos Aires ir Berisso lietu
viai Pereyro Parke. Suvažiavo 
daug lietuvių, kurie užėmę dtoelį 
miško plotą, gražiai praleido 
dieną ir vakarą. Matėsi žmonių 
ir iš tolimesnių vietovių. Gegu- 
žjnę organizavo lietuvių centras.

_  Dr. Regina Sadauskaitė -
Padleckienė, gydytoja patologė, 
buv. iš JAV atvykusi į Argen
tiną ir dalyvavo Buenos Aires 
univers.teto suruoštame patolo
gų kongrese. Aplankė lietuvių 
centrą, “Laiko” redakciją.

— SLA I skyriaus valdyba 
suruošė asado vakarą. Susirin
kę dalyviai gražiai pripildė SLA 
salę. Programą pravedė R. Sta- 
lionaitis. Vietinės pajėgos išpildė 
meninę programos dalį.

— Domicėlė Ona Alonaitė — 
Limbienė atšventė savo 80-jį 
gimtadienį. Drauge su vyru 
Mykolu Limbą išaugino graž.ą 
ir gausią šeimą, pasižymėjusią 
sporto srityje.

! — Vitolis Rastauskas, anks
čiau gyvenęs Argentinoje, vė
liau emigravęs į JAV-bes, atvy
ko į Argentiną iš Floridos savo 
pažįstamų aplankyti.

i _  Boleslovas Serapinas mirė
sulaukęs 68 m. amžiaus.

KANADOJ
— Montrealio lituanistinės 

moikyklos tėvų komitetan iš
rinkti: A. Klišius (pirm.), IS. 
Pieča-tienė, Z. Piečaitienė, R. 
Jurkus, P. AJamonis, G. Dainius 
ir P. Lukoševičius.

— Kanados LB Hamiltono 
apylinkė Jaunimo centre ruošia 
šaunų Naujų metų sutikimą.

— We'Jando, Ont. Medžiotojų 
ir meškeriotojų klubas “Lituani- 
ca” naujus metus drauge su sa-

Kand.datų statymas vyks pa
gal statuto antrą pastraipą:

I 1. Kaųdiaatus i visus 3 cen
trinius organus gali siūlyti 5 ar 

I daugiau balsavimo teisę turį ISlą- 
i jungos nariai. Kiekvienas kan
didatas privalo loūti turinčiu 

’ teisę balsuoti Sąjungos nariu ir 
gali kandidatuoti t.k vienom pa 
reigom. Kandidatų sąrašo skai
čius negali viršyti atitinkamo 
organo narių skaičiaus. Kandi- 

’ datos siūlą nariai turi teisę pa
sirašyti tik vieną sąrašą ir pa
tys negali būti šio sąrašo kan
didatais.

2. Bent 4 centro valdybos ir 
visi 3 kontrolės komisijos vieno 
sąrašo kandidatai, siekiant sklan 
dėsnio centrinių organų darbo, 
privalo būti iš tos pač os gyve
namos apylinkės molkslo ar na
mų adreso atžvilgiu.

3. Kandidatus siūlant sutei
kiamos sekančios žinios: pavar
dė, vardas, amžius, mokykla, 
studijų šaka, akademinis statu
sas, kandidato adresas ir jo raš 
tilškas sutikimas kandidatuoti, 
organas, į kurį kandidatuoja, ir 
bent vienas siūlytojų adresas.

ŠALSS Rinkimų Komisija

“DRAUGO” PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 
KALĖDOMS

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

asmeniui:
Vardas, pavardė ........ ......................
Numeris ir gatvė .......................... ..
Miestas ir valstybė .. ...................... .
Zip Code.............

Siunčiu.......... prenumeratai

Mano adresas:
Vardas, pavarde 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

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

Parašas

vo svečiais sutiks Crowland vieš 
bučio salėje, XII. 31 d. 8 vai. 
vak.

X St. Catharines, Ont. KLVS 
Ramovė suruošė iškilmingą Lie
tuvos kariuomenės 51 m. sukalk 
ties minėjimą, programą atlikti z 
pakviesdami Rochesterio lietu- ‘ 
vių chorą, muziko J. Adomaičio 
diriguojamą. Taip pat progra
moje dalyvavo ir solistė B. Cy- 
pienė.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Manchesterio lietuvių so

cialinis klubas gyvai veikia. 
Dažnai šaukia susrinldmus ir 
padeda savo nariams ir kitiems I 
lietuviams.

— Bradforto “Vyties” klubas 
ruošia linksmą kalėdinį pobūvį 
su pietumis, eglute ir kitais 
priedais.

— Leigho lietuviai (buvo nu
vykę į Manchesterį, kur dalyva
vo pavergtų Europos tautų pa
rade ir demonstracijose. Vėliau 
aplankė Lietuvių klubą. šv. Mi
šias čia laiko kartkartėmis at
vykdamas kun. V. Kamaitis ar 
kiti kunigai.

VENECUELOJ
— Venecuelos lietuvių savi

šalpos bendruomenė (taip ofi
cialiai vadinasi Venecuelos lie
tuvių bendruomenė) pradėjo 
leisti “Venecuelos Lietuvį”.

Tai yra kas trys mėnesiai nu 
matomas leisti leidinys, spaus
dinamas iš dalies spaustuvės, t 
daugiausia mimeografine tech
nika. Pirmajame (1969 metų 
spalio — gruodžio mėn.) nume
ryje 34 mašinėlės rašto pusla
piai (dalis jų faesimile būdu iš 
laikraščių perimtos iškarpos) ir 
du puslapiai iliustracijų — nuo 
traukų iš viešųjų Venecuelos lie 
tuvių gyvenimo įvykių, keletas 
išliekamojo pobūdžio informaci
jų iš Eltos ir kitur.

Pirmojo numerio mecenatas
(400 .bolivarų) __ Venecuelos
LB pirmininkas inž. Vladas 
Venckus. Leidėjo adresas: C.
B. L. de Venezuela, apartado 
4647, Maracay, Edo. Aragua, 
Venezuela. E.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Priešrelighiė propaganda i 

nuolat stiprinama okup. Lietu
voje. Paskutiniu metu Biržų Ja
nonio vardo vidurinėje mokyk
loje buvo suruoštas ateistinis 
seminaras, kurio metu pasisa
kyta prieš R. katalikų bažnyčios 
veiklą.

— Vagiliavimas yra laibai iš
plitęs ir dar nuolat plečiasi. 
“Valstiečių laikraštis” skundžia
si, kad atsiradusios ir karvių 
vagystės. Milicija stengiasi kal
tininkus išaiškinti ir nubausti.

— Dusetų K. Būgos vidurinė
je mokykloje suruoštos dailinin
kų A. Lukšto ir P. Stausko dar
bų parodos.

— Giedrė Kaukaitė, Vilniaus < j 
operos solistė, atvyko į Milaną, 
kur tobulinsls dainavime La 
Skalos operoje.


