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LIETUVIAI STUDENTAI PROTESTUOJA 
DEL LIETUVIO IŠDAVIMO SOVIETAM 

CLEVELAND, Ohio. — Algis 
Zaparackas m u s telefonu pain
formavo, kad Lietuvių studentų 
sąjungos XX suvažiavimas vyks 
t a labai sėkmingai. JJj įvairių 
JAV-bių universitetų suvažiavo 
daugiau kaip 150 atstovų. Su
važiavimas buvo pradėtas ket
virtadienio rytą, tačiau numa
ty ta dienotvarkė buvo pertrauk
ta, pa tyrus apie nežinomo lie
tuvio išdavimą sovietams, kai 
jam buvo a tsakyta prieglobsčio 
teisė ir kai j i s buvo negailestin
gai išvilktas an t sovietinio "So-
vietskaja Li tva" laivo, iš kurio 
buvo pabėgės. 

Suvažiavimo vadovai čia pa t 
telefonu susirišo su Valstybės 
departamento ir JAV Jūros pa- i 
kraneių apsaugos įstaigų vado- ; 
vais i r išreiškė griežtą lietuvių Į 
jaunimo protestą, reikalaudami į 
sudaryti specialią komisiją iš- \ 
t irt i įvykiui, surasti kaltinin- ' 
kams ir juos t inkamai nubausti. į 
Visais balsais nu ta r t a prie fe 
deralinės įstaigos Oevelande rū 

Iš laivo pabėgo 
4 rytu vokiečiai 

KEY WEST, Fla. — Iš Rytų I 
Vokietijos laivo, plaukiančio j 
į Kubą su prekėmis, pasitaikius j 
progai, pabėgo keturi vokiečiai, 
iŠ jų du gydytojai ir vienas mok 
alininkas, ir pasiprašė iš Ame
rikos egfcilinių teisių. Tokios tei
sės, be abejo, bus suteiktos. 

Apie tą pabėgimą vakar bu
vo pranešta įdomesnių žinių: 
vieno pabėgusio vokiečio brolis, 
gyvenąs Chicagoje, jūroje lau
kė su nedideliu laiveliu, kai t a s 
vyras nušoko nuo Ry tų Vokie
tijos laivo. Pasinaudojo tokia ; 

re ta proga d a r trys ir visi buvo j 
išgriebti ano laukiančio laivelio, i 

Washingtonas. — Žemės ūkio, 
depar tamentas Pakistanui greiti 
pasiųs už 75.4 milijonus dolerių 
ūkio produktų. Tai nėra vien 
tik skubi pagalba nukentėjusiam 
nuo uragano, bet į tą programą 
įeina ir kiti ankstesni susitari
mai padėti. 

I mų suruošti griežtą protesto de-
| monstraciją. Ruošiama plačiajai 
ir vietinei spaudai speciali in-

Į f ormacinė medžiaga. 
Suvažiavimas, protestuoda-

! mas prieš gėdingą lietuvio poli-
| tinio pabėgėlio išdavimą rusam, 
j kviečia visus JAV lietuvius ra-
I syti protesto laiškus JAV vy-
I riausybės ir kongreso nariams. 

Protestai galima perduoti i r . te

lefonais, siunčiant juos Valsty
bės depar tamento Pabalt i jo sky 
r i aus įs taigos viršininkui Mar
tin, telef. (202) 632-2140, pa-
baltiečių ryšininkui toje pačioje 
įs taigoje H. Hinoru (202) 632 
- 9322. 

Suvažiavimo dalyviai vėliau 
grįžo prie savo pagrindinės die
notvarkės punktų. Suvažiavi
m a s baigiamas šį šeštadienį. 

Dar apie nelaimingo lieSuvio 
atidavimą rusams 

BOSTON, Mass. — Apie lie
tuvio jūrininko — radisto iš 
"Sovietskaja Li tva" laivo pabė-
cimą j J A V pakraščio apsaugos 
"Vigilant" laivą gau ta daugiau 
žinių. X.23 d. 10:38 vai. amer. 
laivas, vadovaujamas karininko 
Ralph E . Eustis i š New Red-
ford, Mass., Amerikos teritori
niuose vandenyse prie M. lini
jos susitiko su sovietų laivu at
plaukusiais atstovais, sovietinės 
Lietuvos, Latvijos ir Kalinin
grado srities pareigūnais — 
technologais aptar t i tarptauti
nius žvejybos reikalus. Techno
logų ta rpe buvo i r rusas vertė
jas, šis susitikimas buvo sutar 
tas normaliais J A V diplomati
niais kanalais, t ikslu sureguliuo
ti sovietų žvejybos šalia JAV 
teritorialinių vandenų reikalus. 

Abiejų šalių žvejybos ir laivų 
atstovai vizitavo vieni ki tus ir 
pasikeitė mažomis dovanomis, 
cigaretėmis. Draugiški pasikal
bėjimai tęsėsi 6 valandas. 

Pasibaigus pasitarimams ir 
sovietų atstovams grįžus į sa
vo laivą, apie 4:30 vai. po pietų 
vienas sovietų jūrininkas per
šoko į JAV laivą. Pakankamai 
gera anglų kalba jis paprašė 
suteikti jam politinio pabėgėlio 
teises. Kiek vėliau jis buvo at
pažintas kaip radijo operatorius 
lietuvis i r vadinamas Simo var
du. 

Netrukus iš Sovietskaja Lit
va laivo buvo gau tas praneši
mas, kad iš to laivo dingęs vie
nas jūrininkas; buvo prašoma jį 

Kambodijoje Amerikos aviacija padeda vietos karinėms jėgoms gin
tis nuo įsibrovusių šiaurės vietnamiečių. Nuotraukoj: bombarduoja-
o i priefo keliai. 

grąžint i a tga l į sovietų laivą. 
Vigilant laivo kapitonas susi
siekė su J A V pakrančių apsau
gos I sri t ies vadu i r paprašė 
pranešt i , ką šiuo atveju reikia 
veikti . J a m buvo nurodyta, kad: 
1) praneš t i sovietų laivui, kad 
t o k s pabėgėlis yra, 2) pabėgėlį 
sugrąžinti rusams p o to, kai jo 
grąžinimo rusai formaliai pa
reikalaus. 

P o to J A V laivo kapitonas 
kalbėjosi s u Simu apie 5 vai. 
P e r t ą laiką buvo iš rusų laivo 
g a u t a s raš t i škas reikalavimas 
grąžinti Simą; drauge buvo pa
t e ik t a ir specialiai NKVD įstai
gų apie pabėgusį jūrininką su
r i n k t a informacija. Amerikiečių 
laivo vadovybė galutinai apsi
sprendė pabėgėlį sugrąžinti. Po 
to buvo į laivą pakviesti So
vietskaja Li tva atstovai, kurie 
j ėga suėmė besipriešinantį Si
mą ir, amerikiečiams ramiai ste 
bint, jį išvilko į savo laivą. Įvy
kis įvyko JAV teritoriniuose 
vandenyse. 

Įvykiui pasibaigus, amerikie
čių laivas palydėjo rusų laivą 
į t a rp tau t in ius vandenis, o pats , 
lyg nieko nebūtų atsitikę, perėjo 
į pakrančių sargybą. 

I š gėdos turėtų paraust i tos 
įstaigos, kurių ta rnauto ja i su 

| nelaimingu pabėgėliu pasielgė 
blogiau, nei čia Amerikoj elgia
mas i su paklydusiu gyvuliu; kas 
atsit iktų, jei šeimininkas savo 
pabėgusį šunį sumuštų ir suriš
tą nusigabentų namo? Ar leis
t ų k a s tą daryti, kaip leido tie 
pasienio apsaugos pareigūnai ir 
jų viršininkai pasielgti su žmo
g u m ? 

NEDELSDAMI 
S IŲSKIME 

PROTESTUS 
Amerikos lietuvių tarybos pir

mininkas dr . K. Bobelis prašo 
v i sas JAV-bių lietuvių organiza
cijas, draugijas ir privačius as
menis kuogreičiausiai energin
gai išreikšti savo protes tus prieš 
J A V pareigūnus, išdavusius so
vie tams lietuvį pabėgėlį. Šiuo 
reikalu telegramos ir laiškai 
reikia siųsti savo senatoriams, 
Valstybės sekretoriui Rodgers 
ir pačiam JAV prezidentui R 
Nbconui. 

Nixono pareigūnams 
nesaugu 

WASHTNGTONAS. — FBI a-
t idengė sąmokslą pagrobti kurį 
no r s Baltųjų rūmų žinomesni 
pareigūną ir už jo paleidimą rei
kalauti sustabdyti š iaurės Viet
namo žvalgybą ir galimus bom
bardavimus . 

Nemunas tie s Merkine 

Solženicino 
į Stockholmą 

rusai neišleidžia 
MASKVA — Vakar iš Mask

vos buvo pranešta, kad Aleksan 
dras Solženicinas nevyks į Stock 
holmą ir Nobelio premijos ne
galės atsiimti. Vadinas, sovietai 
išvykti leidimo nedavė. J is pats, 
kai buvo klausinėjamas dar 
prieš tai, buvo aiškiai pasakęs: 
"Vyksiu ir pa ts premiją atsiim
siu, jei tik leidimą gausiu". 

Mirties bausme 
sustabdytu narkotikus 

N E W HAVEN. — Connecti-
cut organizuota žmonių grupė, 
šeimos su keturiais ir daugiau 
vaikų, pasiuntė Nižomri telegra
mą, reikalaujančią, kad narkoti
kų pardavėjams būtų pritaiko
ma mirties bausmė, kaip yra 
Irane. Tada tas baisus nusikal
t imas, sakoma, išnyktų per vie
ną naktį. 

Illinois vienas 
milijonas ginklu 

SPRTNGFTELD. — Ulinois y-
ra įregistruota lygiai vienas mi
lijonas šaudomųjų ginklų. Yra 
žinoma, kad 4,000 gyventojų tu
ri ginklus, bet jų nenori įregist
ruoti . Dėl įvairių priežasčių šiais 
metais atšaukta leidimai gink
lams laikyti 350 asmenų. 

Ragina ratifikuoti 
genocido sutartį 

WASrJXNGTCNAS. _ Sena
to užsienio reikalų komitetas 
10 balsų prieš 2 nubalsavo, kad 
Amerika tur i ratifikuoti ir pri
sidėti prie genocido konvencijos. 
Genocido konvencija sudaryta 
prieš 21 metus, ir Amerika iki 
šiol jos neratifikavo. 

Abejojama tačiau, kad senato 
visuma paklausys komiteto 
sprendimo ir konvenciją ratifi
kuos. Balsavimas senate galės 
būti ne anksčiau kaip kitais me
tais . Nbconas prašė ratifikuoti, 
bet t am priešinasi Amerikos ad
vokatų sąjunga. 

Madride leidžiamo žurnalo 
"Roca Viva Documentae Infor-
mativo", Nr. 4, 1970 m. spalio 
mėn. laidoje įdėtas ištisai š. m. 
I-jo "Aidų" numerio straipsnis: 
" D u nauji vyskupai ir sovietų 

j taktika". 
j Įdėtos ir dvi vysk. F. Ramanaus-
Įko nuotraukos — viena vyskupo, 
kita tremtinio Sibire. (£.) 

NORĖJO NUDURTI POPIEŽIŲ 
MANILA. — Popiežių, atvy

kusį j Filipinus, dar tik palietusį 
žemę, užpuolė fanatikas religi
jos priešas, persirengęs kunigų 
drabužiais ir bandė peiliu jį nu
durti. Paulius VI išliko nepalies
tas dėka drąsaus i r greit susi
orientavusio popiežiaus sekreto
riaus Msgr. Pasąuale Machi, ku
ris nustūmė užpuolėją. Policija 
tuoj suėmė ir išaiškino, jog tai 
buvo žmogus iš Bolivijos, kaž
koks menininkas Mendoza. J i s 
pareiškė, jog norėjo apsaugoti 
žmoniją nuo "religinių prieta
rų", kuriuos skelbia popiežius. 

Paulius VI išlaikė savo ra
mumą ir lyg nieko nebūtų atsi
tikę, tuoj paskaitė savo kalbą 
j filipinų tautą. Toks fizinis už
puolimas prieš popiežių šiais me 
tais jau buvo trečias. Kai lan-

| kėši Sardinijos saloje, fanatikas 
metė į jį akmenį, t a s pats atsi
tiko ir Castel Gandolfo vasari
nėj rezidencijoj vienos audien
cijos metu. 

Filipinų policija mano, kad į 

tą sąmokslą yra į t raukta ir dau
giau asmenų. Vienas nebūtų iš
drįsęs. Jau suimti dar du įtarti
ni asmenys. 

Užpuolėjas buvo vos t r i s pė
das nuo popiežiaus, kai sekre
torius pastebėjo jo intencijas ir 
nustūmė. Bolivietis turėjo šešių 
ar septynių colių ilgio peilį. 
Grumtynių metu peiliu į ranką 
įkirto P. Korėjos kard. Kim, sto
vėjusiam arti popiežiaus. Žaiz
da nedidelė. 

Iš aerodromo į katedrą, 8 my
lias kebo, popiežius važiavo at
viram automobily. 

Vėliau buvo pranešta, kad už
puolėjas, vaizduodamas kunigą, 
turėjo pasikabinęs kryžių. Tas 
kryžius grumtynių metu nukri
to ant žemės. Jį pakėlė Filipinų 
prezidento žmona ir atidavė po
piežiui, popiežius palaimino kry
žių ir pareiškė, kad jis užpuoli
kui dovanojas, atleidžiąs. Ta
čiau Filipinų vyriausybė sako, 
kad Mendoza bus teisiamas pa
gal šalies įstatymus. 

KATALIKAI 
PASAULY 

LABIAUSIAI SKAITOMA 
KNYGA 

MADRIDAS. K Ispanijos kny
gų rinkoje labiausiai perkama 
knyga ir 1969 metais buvo Šv. 
Raš tas . Vien keturių Evangeli
jų vertimų į ispanų kalbą par
duota 850,000 egzempliorių. Viso 
Naujojo Testamento laidų par
duota 605,000 egzempliorių i r 
34,000 Senojo ir Nauja jo Testa
mento leidinių. Taip bendras 
parduotų šventojo Raš to leidi
nių skaičius siekia apie milijo 
ną 800,000 egzempliorių. 

34.000 jėzuitų 

Roma. — Paskutinėmis šio mė
nesio dienomis jėzuitų ordino 
centre Romoje posėdžiavo vyriau
sioji ordino delegatų taryba, iš
rinkta 84 ordino provincijose ir 
atstovaujanti 34,000 viso pasaulio 
jėzuitų. Posėdžiuose dalyvavo 
taip pat vyriausiasis ordino vado
vas Tėvas Arrupe ir 16 vyriausio
sios vadovybės atstovų. Dešim
ties dienų posėdžiams pasibaigus, 
vyriausioji delegatų taryba buvo 
priimta audiencijoje Pauliaus VI, 
kuris iškėlė jėzuitų ordino reikš
mę katalikų Bažnyčios o ypač mi
sijų veikloje. 

"Taikos kunigų" sąjūdis 
neprigyja 

Praga. — Bandymas naujai at
kurti vadinamąjį "Taikos kuni
gų" sąjūdi Čekoslovakijos kunigų 
tarpe nesusilaukė pritarimo, nors 
jis dabar pavadintas "Čekoslova
kijos katalikų kunigų "Pacem in 
Terr is" sąjunga". Čekoslovakijos 
kunigai ir vyskupai nurodo, kad 
ir be specialios organizacijos Če
koslovakijos kunigai ir pasaulie
čiai pakankamai veikia taikos la
bui. 

Msgr. Pasąuale Macchi. popiežiaus asmeninis sekretorius, stumia už
puolėją Mendoza Manilos aerodrome, kai tas norėjo nudurti popiežių 
Pauliu VL 

Komunistai nužudė 3 
tūkstančius aviliu 

SATGONAS. — P. Vietnamas 
paskelbė, kad spalio mėnesį Š. 
Vietnamo kariai P . Vietname 
nužudė 235 civilius gyventojus, 
sužeidė 677, o pagrcbė ir nusi
vedė į savo stovyklas 72. Bom
bų sprogdinimų tą mėnesį buvo 
115. 

Iš viso nuo šių metų pradžios 
buvo nužudyta 3,161 civilis, su
žeista 8,835, o pagrobta ir din
go be žinios 1,665 asmenys. • 

KALENDORIUS 

Lapkričio 28 d.: šv. Soste-
nas, šv. Maura, Rimgaudas, Va
karė. 

Lapkričio 29 d.: šv. Saturni-
nas, šv. Duminata, Daujotas, 
Vėla. 

Lapkričio 30 d.: šv. Andrie
jus apaštalas, šv. Justina, Sau-
gardas, Linksmuolė. 

Saulė teka 6:55, leidžias 4:21. 

ORAS 

Apsiniaukę, vėsiau, galimas 
lietus su sniegu, temperatūra 
apie 30 laipsnių. 

Katalikų gimnazijos Vengrijoje 

Budapeštas. — Vengrijos vals
tybinis radijas Budapešte savo 
programoje, skirtoje Vengrijos ir 
užsienio klausytojams, paskuti
niu metu aukštai įvertino Veng
rijos katalikų išlaikomą aštuonių 
gimnazijų veiklą. Ypatingai iške-

I l iama aukštas mokymo lygis, geri 
! įrengimai bei platus svetimųjų 
kalbų kursas. Kaip žinoma, Veng
rijoje veikia po porą benediktinų, 
pranciškonų ir piarų vienuolių 
vedamų katalikiškų gimnazijų ir 
dvi mergaičių gimnazijos, veda
mos seselių. 

Kaip žinome, Lietuvoje uždary
tos visos katalikų mokyklos. 

Mokslas ir religija suderinami 

Belgradas. — Dubrovnik vys
kupijos kunigų seminarijos vado
vybė neseniai pakvietė ateistų ats
tovą prof. Esad Cimic skaityti 
paskaitą seminaristams tema: 
"Ar galimas dialogas tarp krikš
čionių ir marksistų?" Prof. Cimic 
savo paskaitoje pabrėžė, kad 
mokslas ir religija nėra vienas ki
tam priešingi ir turi daug bend
rų pagrindų. 

Azijoje katalikų 13 milijonų 

Roma — Pasaulio misijų infor
macijų agentūra "Fides" pasku
tinėje savo laidoje praneša, kad 
nuo 1949 iki 1967 metų Azijos 
katalikų skaičius padidėjo dau
giau negu dvigubai, iš 6 milijonų 
pasiekdamas 13 mil. T u o pat me
tu katalikų skaičius Afrikoje pa
didėjo trigubai, iš 11 milijonų iki 
30 mil. Panaši proporcija, pastebi 
agentūra 'Tides", pastebima ir 
misionierių kunigų tarpe, kur 
ypatingai paskutiniais laikais pa
didėjo vietinės kilmės kunigų skai 
ČR1S. 
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SENDRAUGIAI CHICAGOJE 
Kviečiame visus, o ypač stu- turi siekti šventumo, neišskiriant 

dentus, atsilankyti į Chicagos ir pasaulietį, 
sendraugių skyriaus ruošiamas' Mes žinome, kad šventumas pa-
Advento susikaupimo valandėles! sireiškia krikščioniškoje meilėje, 
Pasidalindami kasdienine krikš-'kuri su Dievu įžengia į fabriką, 
Sonybės patirtimi, mėginsime su-j l mokyklą, į valdžios įstaigas, į 
stiprėti meilėj Dievui ir artimui.' šeimą. Daug yra šeimų kuriose tė-
Pfrmoji valandėlė Įvyks sekma
dienį, lapkričio 29 po 11 vai. šv. 
Mišių, ateitininkų ramovėje Jau
nimo centre. Valandėles sutiko 
pravesti Augustinas ir Vida Ti
jūnėliai. 

Šis krikščionybės puoselėjimo 
metodas yra kruopščiai Bažny
čios peržiūrėtas ir patvirtintas 
Pop. Povilo VI. Chiara Lubich, 

vas, motina, ir vaikai gyvena vie
nybėje. Jie dalinas kasdienine 
krikščioniška patirtimi, padėda
mi vienas kitam kopti Dievo mei
lėje; jie gyvena pasaulio sūku
riuose ir prisideda prie aplinkos 
bruožų atnaujinimo. 

Živilė Bilaišytė. Laima Nainytė, Algis Šimaitis. Vytautas Misiulis ir 
Pijus Stončius laukia sviedinio, Chicagos studentų draugoves iškylo
je, Swallow Cliffs. Nuotrauka R. š.lkaieio 

Lapkričio 29 d. — Chicagos nas studentas arba jaunas sen 

| moksleivius. Tai buvo vykdoma, 
nes gerai pasisekusiai moksleivių 
kursai 1968-1969 metais, parodė, 
kad studentams yra metas pasi
temti prieš naujos kartos moks
leivijai pereinant į jų eiles. T a 
čiau, kaip jau daug kartų buvo 
pasakyta, jei Jūs galvojat, kad 
studentas yra niekas kitas, kaip 
paaugęs moksleivis, tai mes, kole
gos, esame bėdoj. Mes manome, 
kad studentas, jau įsigilinęs ideo
logijos pagrinduose, yra pasiruo
šęs "ateities" gyvenimui — kū
rybos ir kovos; — kad studentas 

sendraugių ruošiama pirmoji ad
vento susikaupimo valandėlė 
Praves A. ir V. Tijūnėliai. 

Gruodžio 12 d. —Bernardo 
Brazdžionio poezijos vakaras ir 
koncertas Chicagoje. Ruošia Šat
rijos meno draugija ir studentų 
korp! Šatrija. 

LIKVIDUOKIME ATEITIES 
SKOLAS 

Tenka pasidžiaugti, kad pasku
tiniu laiku Ateitis yra tikrai įdo
mi turiniu ir patraukli išorine iš
vaizda. Ji gal galėtų dar daugiau 
tobulėti, neturėdami tiek daug 
skolų. 

Manau, kad mūsų visų, atei-

yra tas skolas likviduoti. Ypač 
tam palankus yra šis prieškalėdi
nis mėnuo. 

Visiems mums "Ateitis" išsiun-

Ta i panašu į Pijaus XII šūkį tininkų, šventa pareiga ir garbė 
• "Konsekruoti pasaulį!". Šis šū 

kis įkūnijamas patirties pasidali 
italė, aprašo pasekmes, kurios | m o dvasioje." 
trykšta iš šios atnaujintos meilės.:| Citata paimta iš Chiara Lu 

"Bievas įžengia į pasauliečio' bich parašytos knygutės That Ali tinėjo jos išleistas kalėdinių svei 
aplinką. Pasaulietis, persiėmęs j Men Be One, (New York: New kinimų korteles. Jau vien sąži-
šia pasaulėjauta, tampa įkūniji- City Press, 1969). Iningai už jas atsilygindami, su-

Šio sekmadienio pasikalbėjime i mažinsime esamą skolą. Šiems 
mėginsime konkrečiau užčiuopti j metams gi aš turėčiau dar ir kitą 

I siūlymą: atsilyginkime už gautas 

m u antrojo Vatikano suvažiavi
mo norų bei nurodymų jo klau-

draugis. Jo pareigos bus palaiky- : p* n .P a
v

t s suformuluoti savo idė 
ti ryšius tarp sendraugių ir stu
dentų, kad galėtume kaip nors 
užpildyti tą prarają, kuri yra at
siradusi tarp dviejų sąjungų. 

STUDENTAI — KUR MES 
STOVIME? 

Per paskutinius dvejus metus 
studentų ateitininkų "intensyvie
ji kursai" davė progos studen
tams išmokti, ko ]ie neišmoko pas 

jas ir išvadas apie mūsų organi
zacijos vietą ir paskirtį šiems lai
kams ir šiose tremties sąlygose; 
— kad jis galėtų savo idėjas ap
ginti ir kitus jomis įtikinti. Jei 
nemokam galvoti, esam pavojuje. 
Taigi, per ateinančius metus pa
miklinkime protus ir pažiūrėki
me, kur stovime? Ar esame stu
dentai, ar ne? 

S A S C V 

MDSU KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

IŠKELIAVO l AMŽINYBĘ 

Lapkričio 15 d. po ilgos ir 
sunkios ligos, sulaukusi 83 me
tų amžiaus, mirė žymi katali
kiškų organizacijų veikėja ir 
lietuviškų kultūros židinių rė
mėja Viktorija Sinauskienė. 

Velionė atvyko j šį kraš'ią ir 
sunkiai dirbo fabrike. J i nesi-simu. Suvažiavimas pareiškė, kad Dievo Žodžio įgyvendinimo ga-

visa Bažnyčia turi apaštalauti, lią: "Štai aš Viešpaties tarnaitė, j korteles ir pasilaikykime jas se- į tenkino vien darbu, bet jai rū-
būti misijoniere. Pasaulietis čia tebūnie taip, kaip tu pasakei" i kantiems metams. Šį kartą vieto-' P®j° *r visuomeninė veikla, j 
irgi yra įtrauktas. Visa Bažny;ia (Luko 1: 38). | j e kalėdinių sveikinimų, si ūly- j kurią nuo jaunų.dienų įsijungė. 

— jčiau aukoti Ateities skoloms su- j J * matome besikuriančios Mo-
mažinti bent tiek, kiek paprastai terų sąjungos 5 kp. eilėse. Visa POKONGRESINIS POSĖDIS 

Dainavoje spalio 17 d. įvyko, A* ••- • T c J •• I J "L i moksleivių kursų ir stovyklų rta-
Ateitminkų federacijos valdybos , . . . , , ' 

, . . . , . „ A T ^ , ika Į vienetų veiklą, 
pokongresims posėdis. Be AF val
dybos dalyvavo kongreso rengi- Į Sekanti posėdį nutarta šaukti 
mo komiteto atstovas, Ateities \ Clevelande sausio 16-17 dieno-
redakcijos nariai ir AF tarybos į "P* »r J a m e nagrinėti dvi pag 
nariai, suvažiavę savam posė džiui. 

Posėdis, palyginus neilgas, bu
vo skirtas susumuoti VHI-tojo a-
teitininkų kongreso darbus. Pir-

rindines temas: i ) . SAS ideologi
nė bei organizacinė kryptis: ko 
studentai Siekia, sudarydami sa
vo programas? Ar jų metodai e-
fektingi? Kodėl nesugebama iš-

miausia buvo paskelbtos kongre- i laikyti vyresniųjų studentų ir 1.1, 
so rezoliucijos, o po to išklausy- 2-) G1<>bėjų bei vadovų parengi-
tas Juozo Paškaus pranešimas kon Į m o metodai. Pirmąją temą refe-
greso rengimo komiteto v a r d u . i r u o s buv<?s SAS pirmininkas An-
Didžiausią pranešimo dalį užėmė t a n a s Razgartis ir dr. Kęstutis 
finansinė ataskaita. Finansinė pa- KeMys> o antrąją, buvusi MAS 
dėtis dar neaiški, kadangi nevi- C V vice-pirmininkė Gabija Juo-
sos sąskaitos apmokėtos. Tačiau,' zapavičiūtė ir dr. Justinas Piku-
atrodo, kad po visų atsiskaitymų | n a s -
pelno mažai arba visai nebeliks. 
Federacijos vadas nuoširdžiai pa
dėkojo kongreso rengimo komite-

tanas Razgaltis, o ASS C V atsto
vavo dvasios vadas kun. Pugevi-
čius. Posėdžio paskutinis punk
t a s — diskusijos dėl "Ateitininki-
jos metų" užbaigimo. 

Po vakarienės visi susirinkome 
išklausyti Mišias, aukotas už atei-
tininkiją. 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
TARYBOS POSĖDIS 

Pirmasis naujai išrinktos Atei
tininkų federacijos tarybos posė
dis įvyko Dainavoje spalio 17-
18 dienomis. Susirinko dešimts 
rtarfų. Šio posėdžio pagrindiniai 
uždaviniai —- išrinkti tarybos pir-
rfrrnrnką ir sudaryti ateities veik
los planą. Beveik sunkiau buvo 
pirmąjį uždavinį išspręsti. Galų 
gale, apskambinus nedalyvaujan
čius narius, atsiklausiant dėl jų 
statymo į pirmininkus, anksti sek
madienio rytą buvo išrinktas pir-
•nininkąs — tčv. Gediminas Ki-
jatrskas. S. J. 

Dėl ateities veiklos buvo siū
lyta įvairių svarstytinų proble
mų: "Ateitininkijos metų*" užbai
gimas, lietuvių parapijų padėtis, 
ateitininkų centro įsteigimasl ide
ologinės deklaracijos rašymas, 
dvasios vadų trūkumas, suderini
mas ideologijos, su įsijungimu į 

bendriniu organizacijų plotmėje,I .v1 . l v . . . . . . ... Ar , 
sąjunga ir sąjūdis, studentų bei]&«<&*** ^ į ^ ^ J ^ ^ * C ^ ^ S ^ 

kiekvienas mūsų dar šiek tiek pn-1 ir per įvsą gyvenimą aktyviai 
rėmė kuopos veiklą, prisidėda
ma darbu ir aukomis. 

A. a. V. Sinauskienė priklau
sė Šv. Onvs draugiįai. Daugelį 
metų buvo šios draugijos pir
mininkė. Buvo,uoli ir šv. Pran
ciškaus sekėja, nes nuo jaunų 
dienų priklausė Tretininkų dr-
jai ir iki mirties buvo ištikima 
ir uoli narė. 

Velionei buvo prie š'-rdies Ma
rijos Nek. Prasidėjimo seselės. 
J i priklausė šių seselių rėmėjų 
skyriui ir savo aukomis rėmė 
jų darbus. Gausus sėsl ių būrys 
atsilankė į laidotuves ir meldė
si už didžios geradarės sielą. 

A. a. Sinauskienė rūpinosi ir 
lietuviškų vienuolynų veikla. 
Savo finansine parama rėmė 
Nukryžiuotojo Jėzaus seseles 
Broetone, Mass., tėvus pranciš
konus, tėvus marijonus, Thomp
son, Conn. Velionė besirūpinda
ma kitais neužmiršo ir savo pa
rapijos. Buvo fundatorė šv. Ka
zimiero parapijos, kuriai iki mir 
t ies priklausė. Kada Aukščiau
siojo buvo jai skirta atsigulti i 
ligas patalą, ji ir tada rūpinosi 
organizacijų veikla ir laukdavo 
su ilgesiu, kad vienos ar kitos 
draugijos narės, kurioms ji pri
klausė, ją aplankytų. Sulaukus 
su skausmo ir džiaugsmo aša
romis akyse pasitikdavo kiek
vieną. 

Velionės palaikai buvo pašar
voti laidotuvių cHrekt. Dirsa na-

GERAŠIRDE DAILININKĖ 

Chicagos ateitininkų sendrau-
tui bei kitiems, kurie prisidėjo' PU skyriaus valdyba dėkoja dr. 
prie kongreso mosimo ir pravedi- Aldonai Labokienei už pa veiks
mo. PJ padovanotą "Rudens baliaus" 
. Vakarui artėjant, išgirdome A P r ° g a , lapkričio 7 d. Si graži do-

F V narių pranešimus. MAS-CV v a n a stipriai prisidėjo prie to va-
atstovavo Algis Čepas, SAS vai- k a ro pasisekimo, 
dyba — 1969-70 m. pirm. An 

GINTARO LAPU VAKARAS 

— "Gintaro lapai" Racine — 
Kenosha — Waukegan ateitinin
kai ruošia vakarą — "Gintaro 
lapai". Bus programa, vakarienė, 
šokiai. Gros Beograd orkestras. 
Jvyks ši šeštadienį, iapkričio 28 d., 
7:30-12:30 v.v., Šv. Kazimiero 
par. salėje, 815 Park Avenue, ra
cine, Wisc. Studentams ir moks
leiviams papiginti bilietai. Dėl bi
lietų ir kitų informacijų susisiek
ti su Dalia Augaityte (Wauke-
gan ON 2—0080); Virginija Kru-
žikaitė (Chicagoje764-4974). 

DAR NEPASIBAIGĖ 

Praėjo jubiliejinis ateitinin
kų kongresas su įvairiais nuta
rimais ir pasiryžimais. Greitai 
prabėgs ir jubiliejiniai metai. Me
tus užbaigsime prasmingiau, pri
sidėdami prie prof Prano Dovy
daičio monografijos išleidimo. 
Aukas siųsti adresu: Jonas Žadei-
kis, 4162 S. Fairfield Ave., Chi 
cago, 111. 60632. 

ATEITININKŲ VEIKLA 

Lapkričio 26—29 d. — Ideo
loginiai kursai moksleiviams Put-
namc, Conn. 

Lapkričio 28 d. — "Gintaro 
lapai", šokiai ir vakarienė. Ruo-

veiklą, .struktūrinių vienetų ro- šia Racine — Kenosha —* W a u 
ILS pasikeitimas, a td t in inhj vieta r fcąpa ateitininkai. 

Algis Juzukonis, SAS iždininkas ir 
Antanas Razgaitis, AFT narys, 
Dainavoje pokongresiniame susirin
kime. Nuotr. R. šilkaičio 

dėsime, galėsime vienu kartu lik
viduoti visą skolą. 

Asmeniškai, aš šiemet vietoj ka
lėdinių sveikinimų skiriu "Atei
čiai" dvidešimt penkis dol. Ti
kiuosi, kad mano giminės bei 
draugai neįsižeis, jei negaus iš 
manęs sveikinimo kortelių, ku
rios anksčiau ar vėliau visvien 
patenka į krepšį. 

B.Vitkus 

STUDENTŲ UŽUOMINOS 
IŠ SAS CV DRAUGOVĖMS 

Naujoji C V prašo studentų 
draugovių pristatyti SAS sekreto
riatui 1.) pilną naujos valdybos 
sąrašą; draugovės narių sąrašą, 
pažymint kandidatus ir abituri
entus; 2 ) draugovės veiklos pla
ną; 3.) nario mokesčio dalį(3 dol. 
nuo asmens); 4.) veiklos datas 
ir veiklos aprašymus. 

Raginame kiekvieną draugovę 
išsirinkti korespondentą Ateičiai. 
Ateitis yra visų ateitininkų žur
nalas, ne tik moksleivių. Jei ne
randate, ko norite Ateity, tai pa
tys įdėkit. Aprašykite kiekvieną 
draugovės susirinkimą, pobūvį ir 
nusiųskite redakcijai. Padėkit įs
teigti SAS skyrių Ateityje. Jei įro
dysime, kad studentai domisi A-
teitimi, gal jos lygis mums page
rės. Rašykite straipsnius! Ragin
kite redakciją. Pasakykit, ko no
rite. Jei jums nepatinka dabarti
nė Ateitis — pakeiskite ją. 

.Tegu kiekviena draugovė iš
renka ar paskiria akademikų ry-
šin' ' •'. " . " - uMVd ai Skinta, suva-

Igavime, -i:- asmuo gali būti s o 
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muose. Juos lankė kunigai, se 
selės, organizacijų atstoves, Mo 
terų sąjungos narės kalbėjo ro 
žančių ir visi bendroje maldoje 
reiškė velionei paskutinę padė
ką už jos atliktus gerus d a r b u s 
šioje žemėje. 

Lapkričio 18 d. velionies pa 
laikai buvo atlydėti į šv . Kazi
miero parapijos bažnyčią, buvo 
aukojamos iškilmingos šv. Mi
šios. Jose dalyvavo organizaci
jos ir gausus būrys parapie-
čių. Daugelis jų, į skai tant i r 
Moterų sąjungos 5 kp., su p i rm. 
Wafekins, palydėjo ilgametę kuo
pos narę a. a. V. Sinauskienę 
j amžinojo poilsio vietą šv . J o 
no kapus. ^ 

Giliam nuliūdime pasiliko d u 
sūnūs, keturios dukterys , de
šimt anūkų ir aštuoni proanū-
kai. J . M. 

A. a. E . SINKEVIČIUS 

A. a. Eugenijus Sinkevičius 
mirė lapkričio 17 d., su laukęs 
68 metų amžiaus, gyv. 25 L a -
fayėtte St., Worcester, Mass . 

Lietuvoje liko žmona Marcelė 
ir sūnus Vytautas. Buvo Lietu

vos kariuomenės savanoris. Ati
t a rnavęs kariuomenėje, ėjo a t -
sakomingas pareigas susisieki
m o ir v idaus reikalų ministe
rijoje. 

1949 m. a tvykęs į Woreesterį 
darbovietėje susilaužė t r is šon
kaulius, o po to turė jo kojų ve
nų operaciją. 

Pr iklausė Lietuvių piliečių 
klubui ir Labdar ingai draugi
jai. -

Visą laiką svajojo grįžti į sa
vo gimtinę Lietuvą. Bet, deja, 
jo svajonės nefoeišsipildė. 

Čia buvo populiarus, lanky
davo lietuviškus parengimus ir 
remdavo lietuvišką spaudą. 

Šios kolonijos lietuviai liūdi 
netekę t a u r a u s lietuvio. 

An tanas Bušmanas 

rioje dalyvavo apie 260.vysku
pų. Pagrindinis konferencijos 
tikslas išnagrinėti ir priimti nau 
ją Italijos vyskupij konferenci
jos statutą. Be to buvo aptar t i 
ir kiti aktualieji Italijos katali
kų sielovados klausimai. Kon
ferencija baigėsi lapkričio-14 d. 

I T A L U O S VYSKUPŲ 
K O N F E R E N C I J A 

Romoje įvyko visuotinė Itali
jos vyskupų konferencija, ku-

GERAI MOKOSI 
— Kaip tavo sūnelis mokosi? 

— klausia bičiulis. 
— Labai gerai. Mokytojas jį 

taip myli, kad dažnai jį prašo 
pasilikti po pamokų bent porai 
valandų. 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškomas Icnas Badauskas, Stasio 
sūnus, gmęs 1911 m. Kretingos 
apskr., Salantų valsč., Papievių 
kaime. Buvo išvykęs i Argentiną, 
Ieško sesuo Jadvyga Nugarienė, 
Lietuvoje, Plungės rajonas, Vieš-
tavenu paštas. Prašomas atsiliepti 
arba turintieji žinių apie jį praneš
ti seseriai. 

.cao 

Muziejaus 

",-

retenybę 

PASKCTIVIAI XEPRTKLJ\rSOMOS LIETUVOS LAIKU PRISIMINIMAI! 
. . . . Dar tarime pardavlmtd baigiančiu pranykti lietuviškų monetų, f1 • 
5 Htų — J. Basanavičius, 10 litų — Vytautas Didysis. 10 litų — prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus. 

r . ZABLOCKIS, 2333 Ontario St., Vancouver, B. C , CANADA -

Cheryl Franklin, 19 m„ Šv. Tėvui 
Į lankantis Australijoj, gruodžio 2 
' d. skaitys evangeliją. 

B U S I N E S S SERVICE 
DIRECTORY 

"Let an Expert Do It" 
Šios biznio firmos didžiuojasi faktu, kad jais galima pasitikėti, ir ge

ru patarnavimu, bei prekėmis. Jos pasižada savo klientams teikti geriau
sią patarnavimą už kuo žemiausias kainas Kreipkitės j jas visais, savo 
reikalais... . . , 

NAMU - RASTINES - KOMERCINIAIS -
PROFESINIAIS - INDUSTRINIAIS. 

S *r-

SIGNORELLO GAS EQLTP'T CO 
Pre-Winter clean-out service. 

Heating specialistą. Free estimates 
on new installations. 

24 hr. emergency service: caU 
224-4610. 

TJELEPHONE LA 3-1000 

REEDER HEATING AND 
AIR C0NDITI0NING C0. 

Pre-Winter clean-out service on fur-
laces ana boilers. Free estimates on 
instaUations. 24-hour phone. 

TEL. — 767-7100 
4621 W. 63rd S t , Chicaęo, DL 

L A I S V Ė T A I P P A T 
J P A R E I G O J A 

Ar mes atliekame laisves pareigą savo tautai ? 
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdy
dami lietuvišką knygą. 

Už $5 00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygą per metus, mes ga
lime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyrą LAISVĄ LIETU
VIŠKĄ KNYGA. Ui tai mes gausime pasirinktinai visus Klubo lei
dinius trečdaliu pigiau. 

Pašykite tuo jas : 

L i e t u v i š k o s K n y g o s K l u b u i 
4 5 4 5 W e s t 6 3 r d S t r e e t 
C h i c a g o . I l l i n o i s 6 0 6 2 9 

. 
pridedami $5.00 įstojamojo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei
kės, išskyrus ui pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 
Klubas siunčia savo nariams informacijas, apie išleidžiamas knygas. 

L A I S V Ė T A I P P A T 
J P A R E I G O J A 

ACTION AUTOMATIC 
TRANSMISSIONS 

lutomatic transmissions. Ali seas-
ons elimate contro*. Repai r service 
— all makes. 
4300 W. 63rd St . , Chicago, Dl. 

PHOVE — 735-4538 

McDONALD PETROLEUM CO. 
Soutb — Prompt Detivery 

* Best QuaHty Fnel Ofl 
* Metered Deiivery Receipts 
* Courteoos Dependablc Service 
* >o. i and No. 2 Funiaoe Oil 

6151 So. Spaulding —Tel. 776-6240 

GEE JCWS5Y COMPANY^ 
Dia mofids. WatcheK, TUnes, 

Accntron & Other Famon* Brands. 
Watch & Jevv^lrv Repairine & 

K<-m'inntins. T/nusual Gift Itoms. 
La^-a I.tshte. Sta«ne» & WaU Decor, 

Samsoaite liiuorasre. Auto Stereo 
& Tapęs. 

2600 W. 79tk S t Tel. 737-2411 

S 0 U T H T 0 W N 
HK\TEVG SER\TCE 

Pre-Winter clean-out service — 
Emergency repairs — Gaa & oil 
boilers — all makes. 

TEL. — PR 8-1008 
^«M1 S. W«»st*>m Ave... Chlcaso. TU. 

SOUlHWEST SHEET METAL 
CONTRACTORS, INC 
3267 Coiumbus Avennė 

f; 
chicago, Uliaois — Phone PR 8-8686 
Heating and Hot Water Systems 

installed. 

P & M HEATTNG AND AIR 
CONDITIONTNG INC. 

Pre-Winter Clean-out Service On 
Furnaces and Boilers. 

TEL. _ 925-2400 

ERIGHT0H FURNITURE C0. 
Complete furnishings for the home. 

BUTX3ET PRICES FOR THE 
BLTDGET MINDED 

3955 W. 68r t St. — Tsi. 767-5552 

FRANK'S SUPER SERVICE 
STATI0M 

For Friendly Neighborhood Service 
LET'S GET ACQUAINTE» 

PHONE — 476 - 8811 
6701 S. Western, Chkago 60645 

MONTY'S LIQU0R STORE 
"For Your HoUday Spirits" 

8550 So. Pulaski Road, 
Chicago, III. — 582-8550 

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



liet Katalikų federacija 

DABARTIES TIKROVĖJE 
Amerikos Lietuvių Katalikų kia šiuo metu tik atnaujinti ir 

federacijai ateinantį balandžio pritaikyti tikrovei. Kaip atsi-
mėnesį sueis šešiasdešimt pen- naujina katalikų Bažnyčia, nors 
keri gyvavimo metai, šiandien jos tarptautinis charakteris ir 
vykstantis federacijos suvažia- ilgametės tradicijos nesileidžia 
vimas yra kaip ir sukaktuvinis, lengvai pakeičiamos, taip turi 
nes kitas bus tik už poros me- keistis ir naujintis katalikų or
tų. Bet ne organizacijos amžius, ganizacijos, juoba katalikų fe-
o jos buvusioji ir dabartinė veik deracija, prisitaikydama šių die-
la padaro ją vertingą, reikalin- nų reikalavimams, nes ji gali 
gą ir gyvą. Tik šiandien šuva- ir turi stovėti kitų organizacijų 
žiaviman susirinkusiems įvairių priešakinėse eilėse. Kaip Baž-
organizacijų atstovams reikės nyčios atnaujinimo ėmėsi jos 
peržvelgti dabartį ir paieškoti viršūnės — visuotinis susirinki-
naujesnių veiklos būdų, kad fe- mas. taip ir katalikų organizaci-
deracija atitiktų tikrovę ir šia- jų atsinaujinimui kryptį ir pa-
me laike bei šioje aplinkoje siek skatą turi duoti jų vadai, cent-
tų savų tikslų. rinės valdybos, visuotiniai susi-

Katalikų federacija sukurta rinkimai, 
išeivijoje ir išeivijos katalikams Ar šis susirinkimas jau yra 
bei jų organizacijoms jungti, pasiruošęs federacijai duoti nau-
kad suderintomis jėgomis ir jos gyvybės ir imtis atnaujini-
glaudžiau surikiuotomis greto- mo iniciatyvos, nebūtų lengva 
mis galėtų siekti tautiškai kul- atsakyti net ir federacijos va-
tūrinių tikslų. Tie tikslai dar dovams. Bet tas klausimas y-
nesumenkėjo. Kaip šio šimtme- ra tiek aktualus, kad jį disku-
čio pradžioje, taip ir dabar iš- tuoti ir prie atnaujinimo žengti 
sisklaidymas ir pasidalinimas laikas jau yra tikrai pribren-
į mažus vienetus kliudo didės- des. 
niems siekimams. Katalikų ap- * 
jungimo federacija turi siekti ir Federacija dar ir šiandien y-
šiuo metu, nes tik koordinuota ra reikalinga, nes ji yra lietu-
jėga galima pasiekti brandesnių vių, gyvenančių šiame krašte, 
vaisių lietuvių katalikų bendri- tautiškai kultūrinė organizaci
nėje veikloje, atsispiriant nure- ja, apjungianti didžiąją dalį ka-
liginimo ir nutautinimo pavo- talikų organizacijų, bent nema-
jams. žai pavienių katalikų ir jungian-

Liet. Katalikų federacija sa- ti juos bendrai lietuviškai ka-
vo apimtimi yra išlikusi tokia talikiškai veiklai. Jos tikslas nė-
pat plati, kokios norėjo jos kū- ra išimtinai jungti katalikus tik 

Lenkams susitarus su vokiečiais 
Sutartis ir jos galimos išdavos 

Ketvirtis amžiaus praslinko 
nuo rytų ir vidurio Europos 
"perkarpymo" iki Sovietų lai
mikio įteisinimo. Federalinė Vo
kietija š. m. rugpiūčio mėn. 
Maskvoje sudarytoje sutartyje 
buvo priversta pripažinti tai, 
kas įvyko karo pabaigoje. 

Į Maskvos sutartį nusižiūrė
jus Lenkija spyrė vokiečius su
daryti sutartį, kurioje būtų pri
pažintas lenkų pasistūmėjimas 
į vakarus. 

Abiejose sutartyse Federali
nė Vokietija nieko apčiuopiamo 
nelaimėjo, išskyrus politinės į-
tampos atiyžimą. Federalinės 
Vokietijos pralaknėjimas terodo 
JAV užsienio politikos išdavas. 

Minėtų sutarčių siejimas su 
Lietuvos byla terodo mūsų pa
miršimą Franklin D. Roosevel-
to pareiškimo Stalinui Tehera
ne: lietuvių balsai rinkimuose 
nėra lemiantys, todėl rusams į-
žengus į Pabaltijį nė vienas a-
merikiečių dalinys nepajudės iš 
vietos. 

Lietuvos iš<lavimas jau se
niai padarytas ir už jį lietuvių 
tauta apmokėjo ir dabar tebe
moka nepaprastai aukštą kai
ną. 

Lenkų - vokiečių pasitarimai 

Po Maskvos sutarties lenkų 
- vokiečių derybos buvo paspar
tintos. Jos buvo pradėtos žy
miai anksčiau už rusų - vokiečių 
pasitarimus. Ištisus devynis mė 
nesius buvo posėdžiauta Przezd-

GEDLMIN A> GALVA 

skelbtas vokiečių spaudoje tik 
prasidėjus ministerių pasitari
mui. Sutartis oficialiai tebus pa
skelbta gruodžio mėn., kai vo
kiečių kancleris ir Lenkijos mi-
nisteris pirmininkas ją pasira
šys Varšuvoje. 

Sutarties įžangoje kalbama 
apie gerą valią sugyventi. Vokie 
čiams pasakyta, kad apie 6 mil. 
Lenkijos gyventojų žuvo nuo 
jų ginklo. Už lenkų aukas ir pa
žeminimą vokiečiai atsiteisė že
mėmis. 

Naujoj sutartis 

Sutarties pirmajame straips
nyje skelbiama, kad abi šalys 
pripažįsta vakarinės Lenkijos 
sieną Oderio - Neissės upėmis, 
kuri buvo atžymėta Potsdamo 
susitarime. 

Dėl šio straipsnio buvo veda
ma ilga ir kieta kova. Vokie
čiai įjungė Potsdamo susitari
mą parodyti, kad ne jų gera va
lia, bet santarvininkų sprendi
mu atsirado Lenkijos vakarinė 
siena. Vokiečiai spyrėsi ir dėl 
žodelio "pravesta" ir įpiršo "at
žymėta". Lenkai padarė nuolai
dą reikalaudami, kad pripaži
nimas būtų amžinas. 

Vokiečių iškeldinimas 
Sutartis ir papildomi raštai 

pasiųsti vakariečiams santarvi
ninkams susipažinti. 

Papildomuose raštuose palie
čiami du klausimai, kurie šian
dieną jau neturi ypatingos svar
bos. 

Federalinė Vokietija reikala
vo, kad Lenkija leistų išvykti 
visiems vokiečiams ir jiems ap
sigyventi vokiškame krašte. 
Lenkijos darbininkų vienybės 
dienraštis "Trybuna Ludu" kie
tai atkirto: be jokių politinių 
sąlygų per pastaruosius 20 me
tų 400,000 vokiečių grįžo į Vo
kietiją, šis riekalas paliktas at
viru. Šalys sutiko, kad vokie
čiai, norį grįžti į Vokietiją, ga
lės naudotis abiejų šalių Rau
donojo Kryžiaus organizacijų 
talkininkavimu. 

Lenkijos pareiškimas, kad vo
kiečių apsijungimas į vieną val
stybę būsiąs geriausias jos sie
nų saugumo užtikrinimas, teiš-
reiškia abiejų šalių viltis. Ar 
apsijungė vokiečiai gerbs Len
kijos sienas, jei nusilptų Sovie
tai? 

Lenkijos - Vokietijos sutartis 
turėtų baigti ilgą ir Lietuvai 
nepaprastai žalingą tarpsnį nuo 
Krėvos pacta canventa (1385) 

AimtUt valaaiBUt 

DIDYSIS NEPAŽĮSTAMASIS 

rėjai. Bet negalėtume pasakyti, religiniam gyvenimui, — tai pa 
kad ir jos reikšmė katalikų gy- rapijų uždavinys, _ bet pagel- j T J ^ ' ^ T ^ Į T T f M l į L ' F - f 
venimui yra likusi to paties bėti tautinio ir kultūrinio kili- j ̂  j^^^t* n u l e i d o g p ^ ^ . 
svorio, šiandien J a u yra daug. mo plotmėj, persunkiant savo j ̂ ^ ^ ^ ^ ^ b e ^ f c ^ 
lietuviškų parapijų ir paskirų darbus ir kūrybą krikščioniška 
vietovių, kur federacija nežino- pasaulėžiūra. Ji vadovauja per 
ma, neturi savo skyrių ir nėra organizacijas, spaudą ir sambū-
apjungusi ten išlikusių organi- rius visai katalikų visuomenei, 
zuotų vienetų ar net pavienių kad išeivijoje būtų išlaikyta pu-
asmenų. Bet tai nėra kliūtis jos siausvyra tarp krikščioniškų 
veiklai. Reikia tik naujos gy- principų ir tautinių siekimų, šio 
vybės pačiame centre, kad ta tikslo siekti tegalima tik su-
gyvybė išsiskleistų į visą lietu- derinta ir apjungta veikla, 
viską aplinką. Tuo atveju ka- Paskiros katalikų kultūrinės, 
talikų veiklos svoris būtų la- savišalpinės ar visuomeninės 
biau jaučiamas, o pati federaci- organizacijos veikia skirtingais 
ja stipriau reikštųsi kiekybiškai būdais. Savo srityje jos gali at-
ir kokybiškai. likti didelius darbus, savo na-

* riams gali pagelbėti šviestis ir 
Jau buvo keletą kartų iškel- šviesti, siekti aukštesnio kultu 

buvo pakilios nuotaikos ir tik
ras, kad susitarimas netrukus 
bus padarytas. 

Lenkai iš dviejų istorinių prie 
šų rusų ir vokiečių sulaukė 
bendro atsiteisimo neseniai bu-
vusiams skriaudėjams — vokie
čiams. Vokiečių naujoji "rytų 
politika" kėlė ir tebekelia abe
jones ir tiems, kurie sudarė są
lygas susikurti dviems šio po
kario vokiečių valstybėms. Len
kai šiuo metu buvo tikri, kad 
Sovietai, gmdami savo politiką 
Europoje, gins Lenkijos vakari 

iki 1938 m. ultimatumo. Į vaka-
Antras, trečias ir ketvirtas j ̂  p ^ t ^ ^ ljenidjai &u:gde 

straipsniai panašūs į at i teka- n j m j a s &Q& k a r t o s n u o t a i k a S ; 
mus Maskvos sutarties straips- ^ n e g a l i m e b ū t i t & r i ) k a d ? ^ 
nius: nepanaudoti jėgos sienom ; k i t ė j u s ^lygoms, nebus siekia-
pakeisti ir palaikyti įprastinius j m a ^ k u r t į R z e c z p o g p d i t a <>. 
santykius. Ketvirtame straips- j ^ . ^ n a r o d o w vaieisti Lietuvos 

n S e ^ Š ' S t ' a n S i ̂ ^ " " S ^ Z 1 ^ 2 * r i OT ***** * * > * kel"~ neliečia abiejų sanų anKsciau į g jjetuvos atplėštas Žemes, bet 
sudarytų s u k č i ų : šiaurinio At- ^ Uetuvos saskaiton išaugo 
lanto santarvės, Ūkines Euro- v i d u t i n ę ytiMybęf y^^ s r i . 
pos bendrijos, 1954 - *-:ca ry- ^ p e n k i & k a r t u s meSD& — U e _ 

tuvos. 

Nepaisant milžiniškos pažan
gos visose mokslo srityse, žmo
gus kaip buvo, taip ir tebėra di
dysis nepažįstamasis. Kai mark
sistai teigia, kad jiems religijoje 
viskas aišku, pabrėžia F. Juce
vičius, tai jie iš tikrųjų tvirti
na, kad žmogus nėra jiems jo
kia paslaptis. O tai sakyti gali 
arba žmonės, kurie yra naivūs, 
ar ignorantai, arba abu kartu 
(plg- jo straipsnį: Krikščiony
bė ir komunizmas Lietuvoje, 
Laiškai Lietuviams, 1970 m. 
lapkričio mėn., 334 psl.). 

Dievas man yra gyva realybė. 
Tiesa man yra gėris, kasdieni
nės esmės dalis. Krikščionybė 
nėra doktrinų rinkinys, bet gy
venimas. Krikščionybė sukuria 
naują žmogų, jos centre stovi 
Kristus, kuris sako, jog atėjo 
pasaulin, kad "mes turėtume 
gyvenimo, ir apsčiai turėtu
mėm". Todėl šv. Augustinas ir 
sako, kad Dievas tapo žmogu
mi, jog "žmogus pasidarytų die
vu". 

Žmogų ištinka tragedija, kai 
jis bando pasiremti ant minkš
tos skepticizmo pagalvės^ neig
damas pažinimo galimybes, ne
pasitikėdamas Kristumi ir laiko 
gaišinimu, besirūpinant dvasios 
problemomis, kurias žmogus 
kaip beprotis sukelia pats sau, 
bet nėra tiek išmintingas, kad 
galėtų jas išspręsti be Kristaus 
pagalbos. 

Istorija nėra beprasmiškas 
riedėjimas į nežinią, bet istori
jos kelias yra paties Dievo ke
lias. Bet ir išganingiausias ke
lias turi savo vingių. Dieviškoji 
Apvaizda, sako dr. A. Maceina, 

tas klausimas, ar vertėtų palikti rinio lygio ir skleistis aplinkoj nes sienas. Vokiečiai, vesdami 
derybas su lenkais, žinojo, ko
kios paramos jie gali sulaukti 
iš vakariečių, bet ir šiandien 

katalikų federaciją tokią, kokia sava kūryba. Bet joms reikia 
ji dabar yra, ir ar nereikėtų centro, kuriame galėtų susitikti, 
sukurti ką nors naujo, kas ap- pasidalyti idėjomis, laimėjimais, 
imtų visus lietuvius katalikus siekimo pastangomis. Jos jun- {nenuvokia, ką jiems duos nuo-
prasmingesne veikla, kaip kata- giasi ir j tautinį darbą, bet tik laidos Maskvai ir Varšuvai, 
likų centras, religinis centras, tiek, kiek reiškiasi jame paski-
Bet jau tokio klausimo kėlimas ri nariai ar siauresnėse srityse 
rodo, kad iš viso į mūsų veiklą organizuotai. Reikia visoms ka-
žvelgiama su tam tikru peši- talikų organizacijoms bendrų 
mizmu, bet kartu, kad federa- atstovų, kurie kalbėtų katalikų 
cijai reikia didesnio gyvastin- vardu ir reikštų bent daugumos 
gumo ir aiškesnės veiklos apim- nuomonę, šiuo atveju federacija 
ties. Pesimistinės nuotaikos ky- ir toliau turėtų atstovauti vi
la visoje lietuviškoje veikloje, soms katalikų organizacijoms ir į pagandoje. Lapkričio 18 d. 
kai mes pastebime skirtumą visiems organizuotiems katali- į Scheešl grįžus į Varšuvą buvo 
tarp siekiamo idealo ir dabar- kams, rodydama veiklos kryptį, | baigtas sutarties dailinimas. 

tos sutarties Paryžiuje ir kitų. 
Suprantama, Lenkijos padaryta 
sutartis su Sovietais neįpareigo
ja vokiečių, nors jie negali pa- _ , , ,..., .. a a n d i e n a j ^ 
miršti, kad Soivetai yra įsipa- į d u j o g y a r Q J5% ^ ^ reika. 
reigoję Lenkijai _ ginklu g i n t i e J A y e n e r g i j o s . 1 9 2 7 „ . 
Oderio - Neissės sieną. [buvo tik 28%. 

Ministerių pasitarimai 
Lenkų - vokiečių XL3 pra

sidėjusios užsienio reikalų mi
nisterių vedamos derybos užsi
tęsė iki lapkričio 14 d., kol Wal-
ter Scheel išvyko į Bavariją 
dalyvauti priešrinkiminėje pro-

ties tikrovės. Dar labiau tokias svarbiausius tikslus, geriausias 
nuotaikas palaiko ateities ne- priemones tikslui siekti, 
tikrumas. Žvelgiant iš krikščio- Galima tikėti, kad pati šio 
niško idealo pusės ir norint re- susirinkimo programa iškels fe-
liginį gyvenimą atnaujinti, mė- deracijos reikalingumo klausi-
ginama kurti tik normalias są- mą ir ras teigiamą atsakymą, 
lygas. Tačiau svetimas kraštas Bet šiam susirinkimui iškyla ir 
ir svetimi papročiai nesudaro sunkus uždavinys — pažadinti 
palankios aplinkos. gyvastingumą ir pastūmėti fe-

Į federaciją reikia žvelgti ne deracija naujai veiklai, kad ji 
kaip į organizaciją šalia kitų pažvelgtų į dabarties tikrovę ir 
organizacijų, bet kaip organiza- tikslingiau atsakytų laiko bal-
cijų junginį, kurį galima ir rei- sui. Pr. Gr. 

APIE PROFESINES 
SĄJUNGAS ISPANIJOJE 

Ispanijos katalikų akcijos 
žurnalas "Ecclesia" paskutinia
me savo numeryje plačiai na-

ses ir laisvę prieš kiekvieną 
darbo jėgos išnaudojimą ar tai 
būtų iš valstybės ar iš pavienių 
darbo įmonių savininkų pusės. 
Pavienių darbininkų teisių gyni
mo priemonių tarpe negali būti 

grinė ja temą: Kokios turi būti I paneigta ir teisingo streiko tei-
darbininkų profesinės sąjungos,; sė. Be to ispanų katalikų darbi-
sindikatai ar unijos? Pagrindi
nės profesinių sąjungų žymės 
— pabrėžia žurnalas — yra tik
ras darbininkų klasės atstova
vimas — autentiškumas ir lais
vas bei atsakingas darbininkų 
teisių reprezentavimas bei gy
nimas. Katalikų darbininkų žur
nalas ypatingai pabrėžia profe
sinių sąjungų atsakomingumą 
ginant dirbančiojo žmogaus tei-

ninkų organas iškelia ir profe
sinių darbininkų sąjungų teisę 
atstovauti darbininkus darbo 
įmonių tvarkyme 

nors jos turinys jau buvo pa- Pakistaniečiai, išlikę gyvi nuo ciklono, laukia maisto Ethola saloje. 

je, yra pratęstas kuriamasis ak
tas, kuriuo daiktai buvo pašauk 
ti būti. Kaip tik dėl to daiktai 
ir būna nuostabiai aukštam san
tykyje su Dievu, Būdamas nuo
latos kuriamas, daiktas yra ne
šamas dieviškosios jėgos ir kiek 
vieną akimirką semia savo būtį 
iš Dievo, kaip spinduliai semia 
šviesą iš savo židinio. Vaizdingai 
kalbant, visi esame nešami die
viškosios kuriančios Rankos; 
visi joje "gyvename, judame ir 
esame" (Apd 17,28). Šis paly
ginimas paimtas iš A. Maceinos 
veikimo: "Dievo Avinėlis'', 1966 
m„ 245 psl. 

Kristus atėjo į šį pasaulį ne 
tik pašvęsti atskirą žmogų, bet 
ir įkurti Dievo karalystę, kurio
je visos būtybės būtų sujungtos 
tarp savęs su Dievu, Didžioji 
socialinės santvarkos spraga 
glūdi tame, kad ji nėra nei gi
liai krikščioniška, nei tikrai žmo 
niška, bet grynai techninė ir 
ekonominė, kad ji nesiremia 
tuo, kas yra tikrasis jos vie
ningumo pagrindas. Iš šios pa
dėties socialinė santvarka galės 
pakilti tik tada, kai ji sukurs 
savo pagrindą iš prigimties ky

lančioje visų žmonių lygybėje ir 
jų kaip Dievo vaikų tarpusavė-
je meilėje. Techninė pažanga 
nieku būdu nereiškia paties žmo 
gaus dvasinės ir moralinės pa
žangos. Tik ištvermingu darbu 
ir pastangomis galima perkeisti 
palaidą, nesąmoningą, įvairių a-
gitatorių suvedžiojimams pasi
davusią žmonių masę į naują 
krikščionišką bendruomenę, ku
rios atskiri nariai, atlikdami 
kiekvienas savo pareigas, jung-
tųsi į vieningą organizmą (plg-
1 Kor. 12,12). 

Šventasis Tėvas Paulius VL 
kalbėdamas neseniai vienos au
diencijos metu, pareiškė, kad 
žmonių moralė yra labai griau
nama ne tik supuvusių kriti
kų, bet ir didelės dalies jauni
mo, labai greitai į viską reaguo
jančiu pasipiktinimu, pasiprie
šinimu, perversmu ir noru viską 
pakeisti, nežinant nei kaip, nei 
kodėl. Jis skatina saugotis mora 
linio palaidumo ir įspėjo, kad 
žmogus negali savo veiksmo mo 
ralumą apręsti, remdamasis 
vien aplinkybėmis. 

Šiandien žmogų dvasiškai su
sina subjektyvizmas, reliatyviz
mas bei sekuiiarizmas. Dabar
tinio sąmyšio ir pasimetimo šak 
nyse slypi tos filosofijos, kurios 
nėra Vatikano antrojo visuoti
nio Bažnyčios susirinkimo tę
sinys, o ateistų bei agnostikų 
filosofų ir perdaug liberalų krik 
ščionių teologų padaras. Sub
jektyvizmo įtakoje dabar religi
ja tampanti grynai asmeniniu 
pergyvenimu, sako kard. J. Car-
berry, kuriame daugiau pabrė
žiamas jausminis, o ne protinis 
požiūris. Logiškai tai veda į 
realiatyvizmą, teigiantį, kad re
liginės tiesos keičiasi ir įvairuo
ja pagal žmogų bei laiko aplin
kybes. Visa tai pagaliau gi ve
da į sekuliarizmą, laisvamany-
bę. K. Br. 

POPIEŽIUS BR JUNGTINĖS 
TAUTOS 

Popiežiaus Pauliaus VI atsi
šaukimas Jungtinių Tautų 25 
metų sukakties proga buvo 
skaitomas daugelyje pasaulio 
katalikų bažnyčių pamaldose 
bei įvairiuose minėjimuose. Ypa 
tingos iškilmės įvyko New Yor-
ke šv. šeimos parapijos bažny
čioje, kurios ribose yra Jungti
nių Tautų centras. Ta proga 
šventąsias Mišias už pasaulio 
taiką aukojo N. Yorko arkivys
kupas kardinolas Cooke, daly
vaujant įvairių valstybių vy
riausybių vadams ir delegacijų 
prie Jungtinių Tautų atsto
vams, kurių tarpe ir Vatikano 
nuolatinis stebėtojas prie Jung
tinių Tautų monsinjoras Gio-
vannetti. 

— Vyriausias Jėzuitų ordino 
vadovas kun. Arrupe spalio 31 
d. atvyko į Lisaboną pirmą kar
tą lankyti Portugalijoje veikian
čius jėzuitų vienuolynus. 

RAUDONŲJŲ 
STOVYKLOSE 

KUN. J. HERMANOVIC, MIC 

Išvertė kun. K. A. Matulaitis, MIC 

18 
Tarp manęs ir Ivanovo protarpiais kildavo ginčas, 

ir Ivanovas pamažu ėmė trauktis ir rašyti mano teigi
mus, o ne savo žodžius. Tuo būdu protokolo rašymas 
nutįso iki vidurnakčio. Pagaliau majoras sako: 

— Pirmiausia tau perskaitysiu prisipažinimą, o pas
kui tu jį pasirašysi. 

— Ne Aš pats turiu perskaityti, — griežtai atsa
kiau. 

Skaitau ir savo akimis netikiu. Protokole surašyta 
arba ne tas, ką sakiau, arba ne taip, kaip kalbėjau. 
Užprotestavau. Labiausiai mane įsiutino vienas sakinys: 
"kunigas Paulius buvo užkietėjęs Sovietų Sąjungos prie-
V 99 

sas . 
— Aš to nesakiau. 
— Kaip gi nesakei? 
— Griežtai tvirtinu, aš to nesakiau. Tai melas. 
— Pasirašyk! — sušuko Ivanovas. 
— Nieku būdu 
Kilo ginčas ir biaurus plūdimas. Majoras įtaigoja 

man tai, ko aš visai nesakiau, o aš užsispyriau, — nors 
tu mane užmušk. Galop Ivanovas nusileidžia. Darome 
protokolo pataisas, kovojame iki jėgų išsekimo. Dabar 
nors sunkia širdimi sutinku pasirašyti, bet baiminuosi, 
ar ne perdaug nusileidau. Ivanovas duoda man proto
kolą pasirašyti gale, paskutiniame puslapyje. 

— Pagal įstatymą pasirašysiu kiekvieną puslapį. 
— Ne! Pasirašyk vien pabaigoje. 
— Nepasirašysiu. Dabar visai nepasirašysiu, nes 

tai dvokia apgaule 
— Kaip tai? Nepasirašysi?! 
— Taip! Nepasirašysiu nei pradžioje, nei pabai

goje 
Metu ant stalo plunksną, pasiryžęs visa kam, nes 

man kilo mintis: jeigu pasirašysiu gale, Ivanovas gali 
pridėti šį tą, už ką kun. Paulius bus pasmerktas su
šaudyti. Tiesa, mirties bausmė laikinai buvo panaikin
ta, bet aš tada to nežinojau. 

Ivanovas suprato, kad nenusileisiu, nutilo ir ėmė 
peržiūrinėti kakžkokią kartoteką. Staiga nei iš šio, nei 
iš to klausia: 

— Ar pažįsti japoną N. N.? 
— Gal ir žinau, bet tokios pavardės niekad negir

dėjau. 
Skambina jis prižiūrėtojui. 
— Prašau atvesti man japoną N.N. 
Tuoj atsiranda palydovas iš priežiūros ir sako: 
— Atvedžiau japoną. 
— Tepalaukia koridoriuje 
Susidarė nauja padėtis. Japonas laukia už durų, 

bet aš jo nematau. Kankina mane mintis, kas jis ir kas 
slepiasi visame šiame? Ivanovas nekviečia jo, vien rė

kauja, reikalaudamas, kad pasirašyčiau protokolą, o aš 
tvirtai priešinuos. Galvoju apie japoną ir dvigubai kanki
nuosi, o galva nuo skausmo plyšta. Ivanovas sudarė bai
sią įtampą, kad išgautų mano parašą. Buvo tai nely
gi kova, panaši į beginklio žmogaus imtynes su galinga 
meška. Jis — Tarybų Sąjungos atstovas, o aš... 

SIAUBAS 

Bet ir Ivanovas, geležinės sveikatos žmogus, nu-
ilso ir susierzinęs šuktelėjo: 

— Į karcerį! 
Sudrebėjo mano širdis. Ivanovas kalba į telefono 

ragelį. 
— Paimti areštuotąjį! 
Įėjo prižiūrėtojas ir šaukia! 
— Einame! 
Bet aš stoviu, kaip įkaltas. Dirgsniai groja, bet la

bai susipainioję. Kas apie mane vyksta, viską matau ir 
girdžiu, bet nepasiekia tai sąmonės, kas mane patį lie
čia. Panašiai, kaip audrai praūžus, susipainioja telefo
no vielos. Ligonis skambina gydytojui, o jį sujungia su 
skerdykla. 

— Ko stovi? — šaukia nekantrus prievaizda. 
Išeinu į koridorių ir nustebęs sustoju Negalėjau su

prasti, kur išnyko japonas. Tada nesupratau, kad jo 
visai nebuvo. 

— Vėl stovi? Eiva! 
Einu prieš prievaizdą, rankas užsukęs už pečių ir, 

priėjęs karcerį, sustoju. Sargas pyksta. 
— Ko sustojai? 

(BOB daugiau) 



IMPERATORIUS 

PAS POPIEŽIŲ 

'->••--' • • : - ^ J i — "ifflmr a 

4 DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. lapkričio m. 28 d. 

POETŲ KONGRESAS BELGIJOJE 
Daugiau kaip 300 poetų ir i Boureanu iš Bukareštą 

poečių iš 40 įvairių kraštų, net Į Neteko pastebėti, kad Kon-
iš Islandijos ir Korėjos, dalyva- grese būtų dalyvavę Pabaltijo 
vo tarptautiniame poezijos kon- , kraštų poetai. A. Tenisonas 
grese Belgijoje. Dauguma temų 
ir debatų lietė poezijos "evo
liuciją ir revoliuciją", bet aiški j 
dauguma laikėsi atpkiau nuo 
poezijos "maištininkų". Vienas 
prancūzų moralistas korgr. pa- Popiežius Paulius VI oficia-
baigoje pareiškė mintį, kad "po Jjoje audiencijoje priėmė Eti-
10Q metų mūsų ainiai poetai, po- : jopijos imperatorių Hailė Salas-
etės vėl pakartos tuos pačius siė, kuris buvo atvykęs į Ro-
žodžius ir išsireiškimus jq vie- !

 m ą . Ta proga tartame žodyje 
natvei ir pasaulio skausmui ap- Paulius VI priminė Popiežiaus 
dainuoti. Taigi, kiek nusileiski- susįtikimą su Etijopijos impe-

S a n 2 ^ S f ^ Š e S k ^ ^ ^ 3 R f c . £ ± " ^ 1 * * * * * * * « — « * aP-
rarib J ^ , ? f i P a t t t e n k , n n n ą ^ e i r M m e n m i i l t l l l g l f i l " aPsl-!silankė Vatikano soduose esan-
savaip išreiškia . ; l a n k y t i V a t i k a n e . Vatikano ry- č i o > Etijopijos katalikų popie-

Pirmasis tarptautinis poezijos šiai su Etijopija nuo seno yra\ g g ^ kolegijoje, kurioje kuni-
kongTesas įvyko 1951 m. Briu- : labai artimi ir draugiški. Etijo- j gyStės pašaukimui rengiasi ir 
sėlyje. Tada iniciatyvą sušaukti | pija yra vienintelė tauta, kuri I aukštuosius teologijos mokslus 
Poezijos kongresą ėmėsi Jour- ! pačiame Vatikane turi savo tau- Į s t u c j i j u o j a nemažas Etijopijos 
naJ des Poetes steigėjai — Ar- 'tinę katalikų kolegiją — pabrė-
thur Haulot ir Pierre - Louis \ žė Paulius VI. Toliau popiežius 
Flonąuet. A. Haulot tebėra ir jįpatingai iškėlė Etijopijos impe-
dabar kongreso generalinis sek- iratoriaus didžias pastangas tai-j 
retorius. Tokie poezijos tarptau- ,kai pasaulyje įgyvendinti iri 
tiniai kongresai vyksta Knok- ūkinei bei kultūrinei pažangai j "gšiolinį įsitikinimą, kad kiek-
ke kas dveji metai i Afrikos ir kituose besivystan- i ^ena prieš vidurnaktį išmiego-

Už geriausius poezijos kuri- ; č i u o s e kraštuose kelti. Baigda-'10^ valanda esanti dvigubai 

tačiau esą nesvarbu, ar t a va-Į 
landa būna prieš vidurnaktį, 
ar po jo. Be to, ne visiems 
žmonėms reikia vienodai miego
ti. Jei vienas pasitenkina 7 va
landomis, kitam reikia 9-nių. 

Taip pat jis paneigia nuomo
nę, kad tas, kuris miegodamas 
vartosi ir blaškosi, nepailsi. Jis 
sako, kad raumenys geriausia 
pailsi, jei naktis nepramiegama 
vienoje padėtyje. Mšk. 

C L A S S I Fl E D G U I D E 

Londone Bob Hope karūnavo pašau 
lio grožio karalienę Jennifer Hol-
stein, 22 m., iš Grenados. 

mis ir Popiežiui buvo pristaty
ta visa imperatoriaus palyda. 
Pasibaigus audiencijai Etijopi-

R E A L E S T Ą T E 

S T A S Y S S U L A 
' c/c INTERCONT1NENTAL R. E. 
PALMDALE, CALIFORNIA 93aso 

Narna tel. (213) 820-2925 West LuA. 
Pirkit© žeme Palmdale, Icur ruošia- i 
mas didžiausias pasauly aerodromas i 
— iš savininku, akrais n© sklypais! : 

K E A L E S T A T E 

katalikų studentų skaičius. 

NUOMONĖ DEL MIEGO 

Mokslininkas Wend neigia 

WESTMONT — BY OWNER 
3 family unite consisting of 7 

rm. frame house. 4 bdrms. kiteh.. 
liv. rm.. dining rm.: \vith 3 rm. apt. 
above. Full bsmt. Gas heat. Plūs 4 
rm cottage & 2 car garage. 
60x150. Nr. sehla., Cath. church 
C.B. & Q. Ix>w 30's Tel. 964-1644. 

GIJENV1EW—New listing. 4 bdrm. 
1 Vz bath home with full bsmt., liv. 
rm., din. rm.. kit. with breakfast rm. 
Fresnly decorated. $31.500. 
EVANSTON — Remodeled Colonial 
Home. New ceilngs — New wiring 
cent. air cond., special siding — 
part. den — lovely kit with conveni-

Lg. lot ence island and eating area nice 
sized bedrm. — School 2 blks. See 
today low 40's. 
>f itchell. Bros. Realtors—GR 5-3900. 

C O N T R A C T O R S 

Heating Contractor 
{rengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning — i 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MET4X 
4444 S. YVestern, Chicago 9, IU. 

Telefonas VI 7-3447 

WIIXOW SPRINGS, ILL. 
» w deraxe 6 flat, many evtras, 
inoome $14.000. 

8395 ARCHER ROAD 
New deluie 4 flat. Ovraer's 3 bdrm. 
apt. Inoome $9,600. 

Call 458-3935 or 422-1593 

mus poetams buvo paskirtos pre 
mijos. Didžiausią tarptautinę 
poezijos premiją — 100.000 bel-

RIVER GROVE, Convenient 
Food Mart, $300,000 sales. 
Down payment $15,000. Bal-
ance Terms. 

Phone 453-3399. 

Skubiai ir galutinai parduodama 
mas kalbą Paulius VI pasveiM- : vertesne žmogui pailsėti, negu B r i g h t 0 n P a r k e g e r a i r p e l n i n g a 

no Imperatorių Hailė Salassiė j P° 
jo vainiksivimo Etijopijos impe- i( 

vidurnakčio. Mat, semau 
kas taip tvirtindavo. 

taverna su mūriniu pastatu, 
rautis tel. 247-4698 

Tei-

negalo poetas Leopold Sedar 
Senghor. šios premijos anksty
vesniųjų metų laureatais buvo: 
Guiseppe Ungaretti (Italija), 
Saint - John Perse (Prancūzi
ja) , Jorge Guillen (Ispanija), 

go valanda yra galingiausia ir 
tuomet žmogus geriausia pailsi, 

giskų frankų gavo Afrikos Se- ; ^ t o r i u m 4 0 m e t ų sukakties i W e n d tvirtina, jog pirmoji mie-

proga ir palinkėjo dar ilgai vyk
dyti savo aukštą misiją Etijo
pijos dvasinei, kultūrinei ir mo
ralinei pažangai vystyti. 

Audiencijos pradžioje, kuri 
Octavio Paz (Mexika) ir Guyula I tęsėsi daugiau negu pusvalandį, 
Dlyes (Vengrija). Etijopijos imperatorius išreiš-

25.000 fr., De Pierre ir Mar- ! k ė s*™ 1*2*** Popiežiui Pau-
guerite Flonąuet premija, bu- ! l i u i ^ 9 Pabrėžė didelį katali-
vo skirta prancūziškai rašan-ik lJ Bažnyčios įnašą visose Eti-
čiam, jaunesniam kaip 30 metų ijopijos kultūrinio, socialinio ir 
amžiaus, poetui Christian H u - | r e l i g i l l i o gyvenimo srityse. Eti-
binui už jo manuskriptą "Ap- \ j°pij° s konstitucija — pareiškė utės pasaka. Programą veda 
proche de Thule". Kita 25.000 imperatorius — todėl teikia vi- į Steponas J. Minkus. Biznio reika-
fr. premija buvo skirta flamų ! sas teises ir laisves kiekvienai j lais kreiptis į Baltic Florists — 
poetui Mark Lnsingel iš Antwer- religijai ir pagal išgales padeda | g ^ / ^ į S T £ • ? M 
peno. 6000 f r. premiją (britų- jų kilnių tikslų realizavimui. i ̂  ^ 9 T e n ^ g n ^ ^ h 

prancūzų jurnalo "Adam") ga-j Audiencijos metu buvo pasi- i d'enraštis Draugas, 
vo R umunijos poetas Radu keista atitinkamomis dovano-

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasauliniųųų žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-

REAL ESTATE — EVDIANA 

AETNA — I will pay you to buy 
my house. 

i My wlfe has paa9ed away ajad I am 
wanting to movė to Florida. I have 
a 2 bedroom house, with full bas«-
ment and a 2 car garage. If you 
are Interested. call my agent. 

JOHN FUNKEY. Tel. 887-6505; 
after 5 pxn. (219) 762-1972 

M I S C E L L A N E O U S 

65 ir California — mūr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge
ros pajamos. $52,000. 

Mūr. biznio namas. Kepykla su 
rtsais įrengimais Ir 2 butai. Tik 
122,000. 

62 ir Roclrwell — Mūro 2 butai, 
7 ir 6 kamb. Gazo šildymas. Garažas. 
$31,600. 

Prie Maria H. S. Mūr. 2 butai po 
414 kamb. 12 metu. $32.500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7 - 9 5 1 5 

ŽMONIS PERKA NAMUS 

D e M E s 1 o 

RICHMOND AUTO SERVTCE 
2934 West S3rd Street 

,Tž«lenlTila Ir vietiniu auto taisymai 
Patvre- mechanika' Elektroninis m« 
*nro Dsttkrinlmas Vilkikas 

Tel. GR 6-S1S4 arba GR «-SSM 

2 geri mūr. namai Brighton pke. 
duoda virš $16,000 nuomos, ir ma
žos išlaidos. Jei pamatysit, tai ir nu
pirksi! už $52,500. 

2 namai — gražūs 3 butai arti 
mūsų ofiso. Savininkui reikia parduo
ti už $38,800. Banko paskola užtik
rinta virš $27,000. 

5 butų šviesas mūras ir 3 auto 
mūro garažas. $7,500 pajamų. Pa
čiam Marąuette pke. tik del Ilgos 
atiduoda už $48,000. 

Platus lotas Marąuette pko centri-
n€j gatvėj. Kaina — susitarsim. 

Pulkus didelis a po 0 kamb, mūr 
Gazo šild. Platus lotas, mūr. garą 
žas. $29,500. T' - nfflCIM 

2-Jų butu. 14 metu modern. mūr. 
8-JU auto. mūr. garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

9 kamb mūr. gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų $19,600. 

Pajamų mūras. §varūs ir gražūs 
2 butai — 5 ir 3 kamb. Garažas. 
Arti 71 ir California. Kaina tinka — 
$25,000. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av., RE 7-7200 

HELP WAN'TED — MOTEBYS 

TYPIST — INSURANCE POLICY 
Expanding dept — fire and casu-
alty background preferred — 50 
words per minute. Starting salary 
commensurate with experience. 

TEL. 922-3622, ext. 51 

O P E N S O O N 
A. chance to capitalize on your 

ability 1» produce. National corapany 
will pay starting salary up to $800 
a month, dependent upon ąualifica-
tions and experience. A chance ror 
Ra.pid Advancement Tv-ith incentive 
inerease. Comprehensive training. 

Call Mr. Broadhurst, 424-4464 

Key Punch Operator 
We need a person capable of oper-
iting an 029 machine and an 059 
varifier. Mušt have experience, 

IP QUALIFIED, CALL 
PERSONNEL AT 345-8120 

6REYH0UND VAN LINES 
13 East Lake Street, 

Northlake, IlKnois 
An Equa; opportumty employer 

HELP WANTEI» — VYRAI 

If you don't save no^ 
he'll pay later. 

Maybe heli hare to forget abeut college, 
or at least have a financia! stru^le mak-
ingit; 

Maybe he'll want to study law or medi-
cine, but won't have the money to stay ia 
school as long as it takes. 

Maybe. Maybe. Maybe. 
Take some of the maybes out of his 

future by joining the Payroll SavingsPlaa 
where you work. Have. a few dollars from 
each paycheck set aside for U.S. Savings 
Bonds. It's one of the easiest ways to 
make sure his coliege money is there whea 
he needs it. 

And now there's a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 5Vž% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 1/2%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with a compa-
rable improvement for all older Bonds. 

College dollars need time to grow. Start 
saving now. 

NairiŲ Apšildymas 
• įdedu visų rūšių pečius, van

dens šildytuvus ir power hu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos tr dajq pečius ir 
alyvos pečius perdirbu dgl du
jų. Sutaisau blocai veikiančia* 
"steara" kontroles. 

Dirbu Cicero j e, Chicago Je Ir 
vakarų priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

.imiiiiiiiiiiumiHiuiiiiimiiiiiiiiiiiniiiu 
r E L E v ! z 1 J O S 

Spalvotos ir paprastos., radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 

Krautuvė Marąuette Parke 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S 
2S46 W. 69th St — td. 776-1488 

Namų tel. — PR 6-1063 
iiiiitiiiiiiiiiinnifiiiiiiiiiiifiiiifiiiiitfHifit 

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš
tų namas. Moderniški ir nauji {ren
gimai. Judri vieta. Labai geras biz
nis. Lengva aptarnauti. 

S butai ir biznio patalpa, rinktinS 
vieta, Marąuette pke. $43,000. 

11 butų mar. 10 metų. 60 p. skly
pas. Geros pajamos. Gera vieta, 

Insurance — Inoome Tas 
Sotsrj PubU« 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W.43rdSt.,CL 4-2390 

I y2 aukšto, 15 metu mūr. 2 bu
tai — 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb. 
(2 mieg). Prie 71 ir California. 
Atskira gazo šilima. 2 auto garažas. 
Palikimas — duokit pasiūiymą. 

II butų. 10 metų mūr. namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
$136,500. Savininkas duos 7% pasko
lą. 

5 kamb. mūr. bungalow prie 71 
Ir Rockwell. $19,500. 

LEONAS REAL, ESTATE 
INCOME TAX — NOTAR1A-

LMIGRACIJA 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkransto baldus b 
kitas daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 ^ e n s e d f o r h ^ h , , 

Gil and gas firea 

Maintenance M A N 
Pietų miesto daly reikalingas 

prityręs 

FABRIKO MAŠINŲ 

MECHANIKAS 
Dirbti pilną laiką. 

Kreipties i 

LE0 GRUMULAITI 
TEL. SE 8 - 2 1 0 0 

ENGINEEB 

STATIONARY 
ENGINEER 

A. ABALL R00FING C 0 . 
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas. 

Tel. — U I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kūrino laika 

pressure boiler. 
Knowledge ot 

ammonia refrigeration helpful. Per-
manent position. Paid vacation and 
Dther benefits. Apply. 

WARD BAKING C0MPANY 
5659 So. La Salle, Chicago 

TEL. — NO 7-5900 
An E q u a l o p p o r t u n i t y employer 

IIIlUiillHilHlIIJiilItlIIHIĮlIIililflIlIfltltilI 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visq 
rūšie grindis, 

i. BUBNYS — TeL EE 7-5168 
llllllllllMUHMIlIlIlIlMIliltlUUUIlIlHIHIi 

COSMOS PABCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI [ LIETUVĄ 

Licensed by VNESHPOSTLTOHQ 
2501 \V. 69tb St., Chicago, 111. 6U629 

2 7 3 5 W. 71st St. — 925-6015 ' M M S - Halsied, Chicago. 111. 6060* 
i TeL \VA 5-27S7; 254-3320 

n » i>14» 1-TV. » V » T T I V \ J I C ; įvairių prekių pasirinkimas, moto-
PARDAVTMAS — VALDYMAS : ciklai, šaldytuvai, maistas dolerinia' 

• CKKTUF1RATAI ir AUTOMOBILIAI. 
I-,. Žukauską'-

TAS, 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir k ;tus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, DL 60682. TeL YA 7-5980 

1. stSUESii '•'—' W 
• ' • 

Bo-.cis are safe. It lošt, stofen, or desrroted, 
« repiace rhem. When n«ded, ther can be 
cished at ywir bank. Tai may be deferred * 
affil redempfion. And aluvav-; remerrtber, 
Bonos are a proud way to save. 

KIKB SfOCK i n AmOrKCL 
paying ULS Savingi Bona*. 

A. V IL IMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
— |vaiiiq atstumą — 

828 WEST 34th PLACE 
Telrf. — FBontier 6-1882 

NAMV PIRKIMAS — 
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariatas Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTCKA 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PB 8-2238 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate; 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, j 
daromi ir liudijimų vertiniai. Tvar-' 
komi Income Tax ir atliekami kiti! 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TJUIY PUBLIC 

4259 S. >iaplewood Av., CL 4-7450 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Vaiau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 

BOYS 12 TO 16 
Work after school and on Sat. 

Mušt be neat, dependable, honelit 
Can earn $25 to S45 a week. Call 
Mr. Thomas — 745-8148 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuom. 3 nedideli kamb- antrame 
aukšte. Pečiu apšildomi. Virinio pe
čius, šaldytuvas ir gazo apšildymo 
pečius. 5827 So. Claretaont. 

Išnuom. apšildomas 5 kamb. botas, 
karštas vanduo. Skambint po 7 v. 
v. tel. YA 7-4915 

— — i — — — — — — < — • • m m n ^ 
BUTAI rinktiniams nuomininkam* 
Best Agency, 2925 W. 83 PR S-60S3 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalf 9 me
tus. Savininkai kreipkitės del pa
tarnavimo nemokamai. 

D £ H E S I O 1 

FRANK'S T V and RADIO, INC. 
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

rrnmerit į&m net pav U*r 

f I I • fr idfrU and 7^* * * ^ » 3L3T 

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobil iai i š lyg inami ir nudažom:, 

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. 

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 5:30 popiet 
Šeštadieniais: 8 vai. ryto iki 12:30 vai. popiet 

3518-24 W. 63rd Street — Tel. 776-5888 
SAVININKAS LIETUVIS 

uimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiim 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Gėry prekių didelis pasirinkimas. Au 
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai 
260S W. 6»th St.. Chicago, IU. 60629 

TELEF. WA 5-2787 
iMli!llllllili:ilf||tll!I!lllll!!1IMIII!ll!lMimt 

APDRAUDTJ AGENTCSA 
Xamn, Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobilio. 

Patogios idsimo-
kejimo salysos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave,, PR 8-22SS 

IŠNUOM. 2 katnb. pusrūsy, įėji
mas iš šono. Kreiptis — 

7136 South Mozart Street 

I E S R O N U O MO T I 

Dirbantis vyras ieško kambario. 
Skambinkit iki 4:00 p-m. — 

PRospect 8-2126 

PROGOS — OPPOKITJN1TIES 

F O R S A L E 
RESTArRAJfT ANT) IX)TJNGK 

NOW IN OPERATTOV 
Mttst sell dne to spllt 

in Partnership 
License is transferable 

5612 N. Lincoln Ave.. Chicago 
Ask for Mr. Wilson, Tel. 334-0604 

GASH for 0LD NEWSPAPERS 
50 cts. a 100 Ibs at the yard 

ATLAS—KLAPMAN PAPER C&. 
2432 West Barry Avenue 

Tel. — 935-3747 
2 blocks south of Behnont Ave. 

D e N E S I O ! 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką p a s Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
J. UCEPONB 

F U R N I T U R E C E R T E R , I R C 
Marquette Pk., 8211 So. We«tern PR 8-5878 

Pirmadieniaii ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:80. Kitom dianom 
9 Uri 6 vai vakaro. Sekmadiaaiaia uidaryta. 

file:///vith
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MŪSŲ KOL ONIJOSE 
Hartford, Conn. 
UETCVOS KARIUOMENES 

MIN£UDIAS 

Brantienė ir Valius Rosevičius. : lengvai kiekvienas traukė pini-
Jie puikiai padainavo: Graži tė- ! ginęs iš kišenių, įrašydami j au-
vynė mano, Saulės nudeginta į kų lapus penkines ir dešimti

nes. basa, Tėviškė. Kai saulė iš rytų 

Lapkričio 21-22 d. Hartforde i P a k y l a ' 0 ' R a m u n ė l e , pasakyk, 
Rcaų tango, Laukuose dobilas 
ir Jau šiąnakt. Padainavo ir bi-
sui. Akompanavo muz. Vincas suma, kuri tą pačią dieną įteik

ta per "Margutį" Bražinskų gel 
bėjimo fondui, sudarytam prie 
Altos centro. 

Vietinės organizacijos šiam 
reikalui aukojo bent po 20 dol., 
o nekurios ir daugiau, tokiu 
būdu iš East Chicago lietuvių 
kolonijos Bražinskų gelbėjimui 
yra surinkta daugiau 400 dol. 

P. Indreika 

Burdulis. 

Po meninės programos pra
sidėjo šokiai. Grojo trijų asme
nų vokiečių orkestras. Kita pub
lika prie stalų vaišinosi skaniais 
valgiais: šviežiomis dešrelėmis 
su tušytais skaniais kopūstais, 
šaltiena ir kitais užkandžiais. 

Šiais mokslo metais Hartfor
do "Švyturio" Lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetą sudaro: 
Vytenis Nenortas — pirm., Al
gis Pilvelis — vicepirm., ir Ste
pas Zabulis — sekr. ir kasinin
kas. Gi mokytojų kadrą sudaro: 
Lionė Simonaitienė, Dalia Dzi-
kienė, Vaitkienė ir Irena Ja-
linskienė. Jonas Bernotas 

buvo platus Lietuvos kariuo
menės atsikūrimo minėjimas. Šį 
minėjimą surengė Hartfordo 
ramovėaai, surišdami jį ir su 
savo parengimais: vėliavos šven 
tinimu, banketu ir kt. 

Minėjimas prasidėjo lapkri
čio 21 d. 7 vai. vak. LAP klube. 
Pulk. Karolis Dabulevičius pa
dėjo vainiką ant nežinomojo 
kareivio kapo ir pasakė keletą 
žodžių apie Lietuvos kariuome
nę. Po to iššaukti savanoriai-
kūrėjai: Jurgis Dragunevičius, 
Pranas Špakauskas, Matas Pa
lubinskas ir Petras Baltrukonis; 
prisegta gjems po gėlę. Paskui 
vyko vėliavos šventinimo apei
gos, kurias atliko Šv. Trejybės 
lietuviij parapijos klebonas kun. 
Juosas Matutis. Vėliavos šven
tinimo krikštotėvais buvo: dr. 
Stankaitis, Marijošienė, Jurgis 
Dragunevičius ir Dragunevičie-
nė. Iškilmių metu grojo muz. 
Jurgio Petkaičio diriguojamas 
dūdų orkestras. Pagaliau buvo 
puiki vakarienė - banketas ir šo
kiai. Grojo ukrainiečių orkest
ras. 

Sekmadienį, lapkričio 22 d., 
10 vai. ryto, šv. Trejybės lietu
vių parapijos bažnyčioje buvo 
iškilmingos pamaldos, šv. mi
šias aukojo ir atitinkamą pa
mokslą pasakė klebenąs kun. 
J. Matutis. Lektorium buvo Vy
tautas Raškevičius. Mišiose da
lyvavo su vėliavomis skautai, 
ramovėnai, veteranų s-gos Sa
bonio postas ir daug žmonių. 
Per mišias giedojo "Aido" cho
ras ir trimitu pagrojo Petras 
Pe kaitis, muz. J. Petkaičio sū
nus. Choras pagiedojo keletą i 
giesmių ir pabaigoje sugiedojo ; C. C-,hlCagO, lTid. 
JAV ir Lietuvos himnas. Į T A L R A p A B £ G U S I Ų , LAJS, 

VE BRAŽINSKŲ REIKALU 

Susirinkęs komitetas lapkri
čio 22 d. pasidžiaugė vajaus 
derliaus gausumu - 334 dol. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. lapkričio m. 28 d. 

dinių dovanų proga "Encyclo- Vatikane įvyko gedulo pamal-
pedia Lituanica" I tomą. Kaš- dos už šiais metais mirusius 
tuoja 15 dol. Šeši tomai kaštuos kardinolus. Šventąsias Mišias 
90 dol., kuriuos galima išmokė- aukojo kardinolas Confalonieri. 
ti per 5-6 metus. Tai didžiai Kaip pranešta šiemet mirė kar-
vertinga kalėdinė dovana, tu- dinolai Tokio arkivyskupas 
rint? šimtmečiams išliekančios kard. Tatsuo, Romos kurijos 
vertės. Z. Aš. .kardinolas, ir buvęs Šv. Kazi-

imiero lietuvių kolegijos protek
torius kard. Pizzardo, kard. 

i Aloyzas Mase'Ia ir paskutinėmis 

Washington, D. C. 
WASHINGTONO LIETUVIŲ 

MOTERŲ KLUBE 

— Washingtono Lietuvių Mo
terų klubo pirm. Veronikai Auš-
rotienei išvykus į užsienį, pir
mininkės pareigas perėmė vice
pirm. Vida Zubkienė, vicepirm. 
pareigoms pakviesta valdybos 
narė dr. Elena Liatukienė. Po-

: nia Eurkoos nenuilstanti lietu
vių veikėja eina iždininkės pa-

| reigas, Laimutė Platerienė sek 

Marylando gub. Marvir. Mandel skelbia, kad specialus telefonas, rei
kalui esant, galįs Atjungti su civilines apsaugos departamentu Co-
lorado Spings, Colo., patikrinus pasirodė visai neveikia. 

KALĖDŲ BELAUKIANT 
Kalėdų šventės jau už kam-Įkos vertės dovanėlę, kuri po 

po. Už vienos kitos savaitės vėl mėnesio ar metų, kaip be ver-
išgirsime kalėdinės muzikos gar- I tė ir nereikalinga, esti išmetama 
sus radijo, televizijų programo- laukan. 
se ir miestų gatvėse. Pagyvės J Ar šiais metais nepagalvoti 
miestai. Prasidės kalėdinių do-Įir neparinkti savo artimiesiems 

|Vanų rinkimas ir pirkimas. j ką nors vertingesnio, išliekan-
Ir mes, lietuviai, gyvendami Į čios vertės turinčios kalėdinės 

i šiame krašte, persiėmėme jo i dovanėlės. 

dienomis, buvęs Bostono arkiv. 
PAMALDOS UŽ MIRUSIUS 

KARDINOLUS 
i kard. Cushing. Dabartiniu me-

Popiežiui Pauliui VI dalyvau- tu kardinolų Kolegijai priklau-
jant šventojo Siksto koplyčioje so 127 kardinolai. 

Esame raginami ir visi sutin
kame, kad gyvendami tarp sve
timųjų turime būti gerais savo 

papročiais. Perkame ir mes 
kiekvienais metais savo arti
miesiems kalėdinių dovanų. Ne
retai mus vargina klausimas, tautos ir krašto ambasadoriais, 
ką pirkti, ką dovanoti. Dažnai, Beveik kiekvienas turime dau-

retorės. Valdybos narė Jūra- I vaikydamies papročių, nuperka- giau ar mažiau progų paamba-
tė Micutaitė. Po susirinkimo po- \ *ne, brangiai sumokėdami, men- sadoriauti. Bet gal daugiausiai 

tų progų turi mūsų studentija, 
gerai mokėdama vietinę kalbą 
ir kasdien susidurdama su vis 

Daug grybų pastebėjo š: rudeni 

nia Julija Rutelionienė pade
monstravo susirinkusioms na
rėms ir viešnioms veido kosme
tikos meną. 

— Lapkričio 12 -13 d., klubo 
pirm. Vida Zubkienė dalyvavo I ninkavo Juozas Eretas, kuris 

kaitė, pavedama Lietuvos Ta
rybos Vilniuje, buvo organiza-
vusi pirmą lietuvių informa-! ^ J a i s studentais bei profeso-
cijos centrą 1918 m. Jai talki- nais. 

Bet norint būti kurio krašto 

Benediktas žiogas, turįs Twin Pi- | Valstybės departamento suruoš- i tuo metu rašė disertaciją dokto- į geru ambasadorium, reikia sa-
nes motelį, 2720 Peoria Rd.. Spring j t o j e apžvalginėie užsienio poli- '< ratui gauti tv0 atstovaujamą kraštą gerai 
fiedl, UI. 62702. Esą jau 20 metų I t , k o s i k o n f e r encijoje, skirtoje j Pailsėjusi Šveicarijoje, J. Tū- . P ™ * • turėti jį liečiančios 

t i e k privačioms organizacijoms, at- j belienė pasiekė Italiją. Romoje ; r i m t o s medžiagos — literatūros, 
daug grybų nebuvo. Nuotraukoje 
apdžiūvęs medis su aplink augančio j stovaudama Lietuvių Moterų 
mis kelmutemis. klubų federaciją. 

— Dabartinis 
ma 

Washingtono j 2-

Dienos metu, 12 vai., 'Tėvy
nės Garsų" lietuvių radijo va
landa Lietuvos kariuomenės 52 
metų atsikūrimo sukakčiai pa
minėti davė puikią programą. 

ji apsigyveno gražiame lietuvių 
kunigų viešbutyje "Villa Litua-

Ji džiaugčsi gera viešbu-
į eio tvarka, skaniai pagamintu 

Lietuvių Moterų klubo rūpestis • m a i s t u ^ palankumu \-iešbu-
yra baliaus — Naujųjų Metų | fio s a v i l i n i ų į. tvarkytojų. 

Pastaruoju laiku viešbutis be-rutikimo ruošimas. Tam tikslui 
yra išnuomuota puošni salė Wa-
shington Hilton viešbutyje Con-
neciicut Ave. ir Colombia Rd. 
N". W. Chrystal East ir West 

Bražinskų pabėgimas is so
vietinio prievartavimo, išnau-
dojimo ir niekinimo sujaudino Į J J į ^ j į j į į į į pradžia 9~30 vai. 

Lietuvos kariuomenės savano- lietuviškąją visuomenę, bijant, v a k ^ o ^ 3 1 d M a i o n i a i 
r is- kūrėjas kap. Jurgis Dra- k a d Turkijos vyriausybe, Sovie- Į b u s l a u k i a m i s v e č i a i a artimes-
gunevičiūs skaitė oaskaitą — ** spaudžiama, jų neišduotų. ; ^ fc t c l i m e s n i ų uetUvių kolo-
davė pilną vaizdą apie Lietuvos S u J u d o u J t u v i l * k o l o m ^ ' . . ^ • nijų. Norintie.ii dalyvauti Nau-
stovį 1918 m. ir Lietuvos ka- organizuodamos jų gelbėjimui K ^ M e t ų sati]^me p ^ ^ ^ 

sirezervuoti vietas ir atsiųsti 
pinigus poniai L. Eurkoos, 

nuomenes įsisteigimą gelbėti įvairius komitetus_ ir teikdamos 

Lietuvai nuo rusų komunistų. lėšas jų gelbėjimui. Sovietų am-
lenkų, vokiečių bermontininkų G a d o n u s Turkijoje Vassūy W o o d n e r H o ^ 3535, l 6 t h g* 
ir nuo vidaus priešų. Jį papildė GruDikov daro spauouną į Tur- | N w W a s h l T l g t o n ^ D . C . 20010, 
radijo vai. vedėjas Algimantas k l l 0 S vyriausybę, kad jie butų ^ ^ o ^ jg ą ^ ^ S v e č i a i 

Dragunevičius. Zita Dapkienė {Mu&1- B e t Turkijosvyriau^y- h u s vamnaxrd gėrimais ir už-
žavėtinai padeklamavo eilėraštį ** š e n u supyto Prano Bra- k a J l d ž i a i s . š o k i a m s gros orkest-
"Partizano motina". Muzika, ^nsko l r * > s ū n a u s A ^ ° Pf" ras. Numatoma ir meninė pro-
maršai taip pat buvo puikiai 0 ^ ° Pažas t i s ir jų laisves grajn3i G r ^ 

momentui ir į troškimą. . į 
Bražinskų | l • fj akcijos * * • • Tn^A^ 

parėmimui, East Chicagos. Ind., > i , a n 1 ' r ^ * ^ r " 

siplėsdamas pasistatydino nau
ją, puikų, moderniškai įrengtą 
penkių aukštų pastatą. 

Romoje J. Tūbelienė aplankė 
savo senus pažystamus: minis-
terį ir ponią S. ir V. Lozorai
čius, pasidžiaugė drailge su jais 
jų dukraite, trijų metų Dainele, 
kuri jau pradeda lietuviškai kai 
bėti. Taip pat svečiavosi pas 
Gražiną Grinienę, kuri vyrui 

pritaikinti šiam 
įspūdingai liejosi radijo bango
mis. 

Gi vakare LAP klubo salėje 
buvo parodytas filmas apie Lie
tuvos kariuomenės gyvenimą ir 
apie ramovėnų veiklą šiame 
krašte. Filmą iš Chicagos atve
žė ir demonstravo pulkin. Ka-

lietuvių kolonijoje, vietinio Alto 
skyr. iniciatyva spalio 25 d. bu
vo sušauktas organizacijų at
stovų pasitarimas, kuriame vi
si dalyviai besąlyginai pasisakė 
už visokeriopą pagalbą teiktiną 
tiems drąsiems lietuviams. Tuč-

robs Dabulevičius, Ramovėnų 
. , , , - _ • • • tuojau buvo sudarytas aukų nn-

centro valdybos vicepirmmm- , . J . . / 7 . .• 
, I k i m u l komitetas iš A. G. Vimck, 

J. Naruševičiaus, Z. Moliejaus, 
Ir. Rimkūnienės ir J. Liubino. 

Jau spalio 28 d., sekmadienį, 
komiteto nariai ankstyvą rytą 
prie šv. Pranciškaus uetuvių 
bažnyčios durų pasirodė su au
kų lapais ir į pamaldas besiren
kantiems daug nereikėjo aiškin
ti, kodėl jie čia stovi. Tik pri-

Šio įspūdingo Lietuvos kariuo 
menės atsikūrimo minėjimo me 
tu Hartforde. LAP klube, vyko 
dailininko Urbono dailės darbu 
paroda. Jonas Bernotas 

"ŠVYTURIO" LTTUAN. MO
KYKLOS PARENGIMAS 

Lapkričio 14 d. Hartfordo 
"Švyturio" Lituanistinės mokyk 
los tėvų komitetas ir mokytojai 
L.A.P. klubo salėje surengė įdo
mų parengimą - šokius. Prie už
kandžių— vakarienės stalo vik
riai sukinėjosi valgių paruošė-
jos, reikia pasakyti labai gra
žiai atrodančios: Kastutė Raš-
kevičienė, Lionė Simonaitienė, 
Birutė Zabulienė ir Marytė Bal-
tauskienė. 

Salėje apie apvalius stalus 
susėdo svečiai, palikdami prieky 
aikštelę šokėjams. Netrukus at
sirado ir meninės programos 
dalyviai. M t M. Ratelio penketu
kas iš VVorcesterio: Kristina 
Naikelienė, Uršulė Rosevičienė, 
JITena Gorodeckienė, Aldona 

J . TtBELIENEI GRIŽUS 

Jadvyga Tūbelienė, buvusio 
ministerio pirm. Juozo Tūbelio 
našlė, dabar pastoviai gyvena 
Miami, Fla,. Nepakeldama vasa
ros tropinių karščių, ji kiekvie
ną vasarą išvažiuoja į šiaurę. 

Šį kartą ji buvo išskridusi į 
Europą. Ilgesnį laiką J. Tūbelie
nė buvo Šveicarijos viešnia. Ap
lankė Bazelį, pagyveno prie La-
go Maggiore ežero, netoli Lo-
carno, gėrėdamosi pasakiškai 
gražiais vaizdais. Buvo ir Ber
ne, kur senais gerais laikais, 
kada kūrėsi nepriklausoma Liê  

J. Tūbelienė ir Indreika iš Bosto
no Romoje. 

kad apie jį galėtum informuoti 
svetimuosius. 

Daug geros ir teisingos infor
macijos apie Lietuvą randame 
Lietuvių Enciklopedijoje. Bet ži
nokime gerai, kad mūsų jau
nimui ir net baigusiam aukštes
niąsias lituanistines mokyklas, 
anglų kalba yra artimesnė už 
lietuvių. 

Šiais metais pasirodė gražiai 
įrištas, gausiai iliustruotas, 
prof. S. Sužiedėlio redaguotas 
"Encyclopedia Lituanica" I to
mas. Tai nepaprastai vertingas 
tomas. Iš viso pasirodys per 5-
6 metus šeši tomai. Čia bus su
rinkta anglų kalba medžiaga, 
liečianti Lietuvą. Tai būtinas 
veikalas kiekvienam lietuviui, 
o ypatingai jaunam inteligentui 
— studentui, norinčiam amba
sadoriauti tarp svetimųjų. Sve
timuosius labiau įtikinsime, jei 
jiems dar parodysime rūpimu 
klausimu ir literatūrą - enciklo
pediją, kurioje yra apstu įvai
riais klausimais bibliografinių 
žinių. 

Taigi, ar nevertėtų šiais me
tais tėvams ir giminėms, turin
tiems savo tarpe studentų arba 
aukštesniųjų lituanistinių mo
kyklų mokinių, užsakyti kalė-

minus Bražinskų pavardes, tuva, ji, Jadvyga Cbodakaus-

Tarnautoja Sharlean Hooper dekoruoja pirmąjį po streiko išėjuų au
tomobilį Pontiac, Micb. Ant £> uiaiyt*. Ps-1. kms r«i*kia — po •trei-
Ito pirmas. 

mirus, išsikėlė iš JAV į Romą 
ir ten gražiai įsikūrė. 

Būdama kelias savaites Ro
moje, Jadvyga Tūbelienė buvo 
nuoširdžiai globojama prelato 
L. Tulabos Šv. Kazimiero ko
legijos rektoriaus ir kitų kolegi
jos kunigų. Istorikas ir meno 
žinovas prelatas Jatulis, kad ir 
apkrautas įvairiais darbais, su
rasdavo laiko retai atsilakan
čią viešnią pavedžioti po didin
gas ir gražias Romos bažnyčias. 

Atsisveikinusi su Roma, Jad
vyga Tūbelienė skrido į New ^ ^ J ™ * ^ ^ ^ * * * * 
Yorką, kur pasimatė su arti- • ^ „ ' J j i f o i s . ' * " 
mais savo giminėmis Marija 
(Smetonaite) ir Aloyzu Valu-
šiais, tebegyvenančiais N. Yor-
ke. 

J. Tūbelienė užbaigė vasaros 
kelionės maršrutą Washingtone, 
kur ilgą, dvidešimties metų lai
ką ji profesoriavo karininkų 
mokykloje, dėstydama rusų kal
bą, ' 

Sugrįžusi į Miami, ji džiau
giasi šiltu, saulėtu oru ir mau
dosi okeane, nors yra jau lap
kričio mArtfiio pabara. 

MMM 

ŠV. K A L Ė D Ų 
PROGA 
Montrimas. Dapkienė 
ir Vilipienė pristatė 
daug gražiu rankdarbiu 
ateinančio švenotj dovanoms. 

Dabar turime tulpių, kryžių, lėkščių, 
ramunių ir kitų medžio drožinių. 

Yra vaionų, lėlių, grybų ir 
kirn keramikos rankdarbių. 

Atvykite ir pamatykite DRAUGO 
administracijoje, ką galite gauti 
šv. Kalėdų dovanoms 
prieinamomis kainomis. 

Paįvairinkite dovanas 
gražiom knygom. 

Vaikučiams ypatinga gražus 
pasirinkimas. 

DOVANAS PIRKITE Iš 
D R A U 6 0 

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, TLLINOIS 60629 

A. A. 

J U S T I N A S KALVAITIS 
Gyveno Los Angeles, CaLfornia 

Mirė netikėtai 1970 m. lapkričio 16 d., 4 vai. ryto, su
laukęs, be 2-jų mėn., 65 metus. 

Gšnė Lietuvoje. Žėglių kaime. Šakių apskr^tyj. 
Dideliame nuliūdime liko žmona Elena ir sūnus Rimas 

su še ma. Lietuvoje liko brolis ir 3 seserys su šeimomis. 
Palaidotas 1970 m. lapkričio 19 d.. San Fernando Misijų 

kapinėse, prie Los Angeles. Cahfornia 

Nuliūdę: 
Žmona Elena, sūnus Rimas, marti Z'na 
(g. Cikotaite), anūkėliai Vytas, Rimas, Darias, 
Linas ir Audrutė. 

A. f A. 
B A L T R U S PAULIKONIS 
Gyveno 2239 South Bell Avenue, Chicago, Illinois. 

Mirė lapkr. 25 d.. 1970 m., 8:30 vai. vak.. sulaukus 77 me
tų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskrities, Kunigiškių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 57 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary, sūnus Casimir, 
duktė Bmily Orlich, žentas Stanley, anūkė Charlene ir daug 
kitų g:,minių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2314 W. 
23rd Street. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 2$ d. iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, žentas, anūkė ir visi kiti 
gfaaines: 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. tel. 737-1213. 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri-
sžminami jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misiicms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome teoiau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat turi
me ir kitų dalykų tinkamų atminimui. 

WATRA MEMORIAL CENTER 
2348 W. CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 

AREA CODE (312) 247-2425 

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 

PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY 

6440 S. Pulaski Road. 
Chicago, 111. 60629 

ČESLOVAS VITKAUSKAS 
Difitrict Manager 

TeLt 5854)242: 585-0243 

• • • • • • • • • • 

D U R Y S - LANGAI 
įvairių spalvų ir kainų. 

Geležies turekliai ir "alurrinium" 
"siding". 

Naujausi balto emalio lr "stainless 
steel" žieminiai langai. 

ALUMINiJAUS RYN03 (GuHers) 
vandens nubėgimui. Nerūdija ir nerei
kia dažyti. 

TVOROS - STOGELIAI įvairių me
džiagų ir spalvų. 

KOSTAS B U T K U S 
TEL. — PI? 8 - 2 7 8 1 

i 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. lapkričio m. 28 4 | 

x Kun. Antanas Zakaraus- I 
kas, švč. P. M. Gimimo parap. 
klebonas, koncelebruos šv. Mi
šias su vysk. V. Brizgiu ALKF 
seime lapkričio 28 d- 7 v. v. 
Švč. P. M. Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Parke. 

x i, Narūnės - Pakštienės 
nauja kalėdinė pasaka "Miško 
Viešnia" spalvotomis dailiomis posėdžiaus pirmadieni, lapkričio ... .. . . » T, ,, , , %n ,. , . ; . iliustracijomis prieš Kalėdas ža-30 dieną tarybos sekretoriaus 

Vaclovo Kleizos rezidencijoje, 
10316 Kenneth Avenue, Oak-
lawn, Dlinois 60453, telef. (312) 
425-1255. Posėdžio metu bus \ kv'ečia narius ir svečius atsilan-
akaičiuojami tarybos narių at- į kyti į ruošiamą parengimą sek-
siųsti JAV LB centro valdybos madienj, lapkr. 29 d. 1 vai. p.p. 
tvirtinimo slapto balsavimo laiš- U. Garlavičienės namuose, 4437 
kai. Slapto balsavimo skaičiavi- So. Artesian. Visų atsilankiusių 
mą stebės LB garbės teismas.; lauks gražios dovanos ir vai-
Kartu bus patikrinti ir suskai 

X JAV LB tarybos prezidiu
mo ir LB garbės teismo nariai 

da pasirodyti Chicagoje. 
x šv. Kazimiero seselių rė

mėjų 6 sk. Brighton Parke 

čiuoti visų tarybos narių pasi
sakymai dėl siūlomos sekančios 
LB tarybos sesijos vietos ir 
laiko (Philadelphijoj, 1971 sau
sio 16-17). 

x "Chicago Tribūne" dien
raščio lapkričio 25 d. laidoje, an-

x Kun. Simonas Morkūnas, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Sioux City, Iowa, mums 
prisiuntė malonų laišką, kuriuo 
dėkoja už kalėdines korteles ir 
laukiamą naują kalendorių. 

. Kartu pridėjo 10 dol. auką. La-tros sekcijos 5 puslapy, plačiai , . , .-
ir teigiamai aprašyta dr. Elena 
Ramanauskas, nuo 1958 m. 
profesoriaujanti De Paul uni
versitete, ekonominių mokslų 

IŠ ARTI IR TOLI 

Tautos fondo vadyba tęsia piniginį vajų. Tokio vajaus metu didžiau
sias darbas tenka iždininkui kuriam talkininkai! a valdybos nariai. 
Nuotraukoje iš kaires sekr. Juozas Pažemenas, iždininkas Petras Min-
kūnas ir vicepirai. Zenonas Jurys. Vliko d a r b a i s didėjant ir daugė
jant, didėja ir išlaidos. Tautos fondo valdybos nuolatinė pareiga pil
dyti iždą. Prašome siųsti savo šių metų auką: Lithuanian national 
fund, 64-14 56th Rd., Maspeth, N. Y. 11378. 

x Aidas Naris, Gintros 
(Babickaitės) ir inž. Prano Na
rių sūnus, skaitys savo dėdės 

fakultete, kaip sąskaitybos spe- J poeto Petro Babicko eilėraščius 
cialistė. Pažymėta, kad prof.; šį vakarą Lietuvių forumo ra- į rūšių, daugiausia jaunimui. Dar 
dr. E. Ramanauskas yra baigų- di jo programoje, minint Lietu- | kitą pustrečio tūkstančio egzem 
si studijas Muencheno universi- \ vos kariuomenės šventę. Be to, 
tėte ir 1952 m. atvykusi į JAV. kalbės Andrius Juškevičius, 
Ji yra pirmoji moteris, dėstan- Morta Babickienė, A. Juodka, 
ti De Paul universiteto ekono- Zuzana Juškevičienė ir kt. 
nujos fakultete. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kun. Bruno Mažukna, gi

męs ir augęs Worcestery, Mass., 
po ilgos ligos mirė lapkričio 8 
d. Palaidotas iš Worcesterio 
Šv. Kazimiero liet. parapijos 
bažnyčios lapkričio 12 d. Šv. 
Juozapo kapinėse. Liko nuliūdi
me jo motina Ieva Mažuknienė, 
sesuo Frances Harford ir kiti 
giminės. 

— "Our Sunday Visitor" laik
raštis lapkričio 22 d. laidoje 
įsidėjo platų straipsnį apie Lie
tuvą "Lithuania Slave State, 
Proud People". Straipsnyje pla
čiai aprašoma Lietuva žiaurios 
sov. Rusijos vergijoje. Straips
nio autorius cituoja Maryland 
Books leidyklos išleistą dr. J. 
Savojo knygą "War Against 
God in Lithuania". Įdėta eilė 
nuotraukų, kunigai tremtiniai 
ir kt., ir Lietuvos situacinis že
mėlapis. Yra taip pat lentelė, 

įrodanti kiek laisvoje Lietuvoje 
Kun. Petras Urbaitis, salezie-1 kultūrinę veiklą Romoje. P o r ą : b u v o b a ^ y ^ kunigų, laikraš

tis, buvęs misijonierius Kini jo- savaičių išbuvo Clevelande^ kur | č ių> muz iejų, mokyklų ir kiek 
je, iš Romos, iš naujojo salezie
čių centro — Vytėnų atvyko į 
Chicagą. Atplaukė laivu, atsi-
veždamas apie pustrečio tūks
tančio įvairių leidinių, šešiolikos 

KUN. URBAITIS ATPLAUKĖ 
SU 2 TONOM KNYGŲ 

X Lietuviu Gailestingųjų se
serų sąjungos visuotinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 1 d. 
7 vai. vak. pas gail. seserį J. 
Lisauskienę, 3810 W. 70 Place. 
Narės kviečiamos dalyvauti 

x Vytauto D. šaulių kuopos 
susirinkime, kuris įvyks š. m. 
lapkričio m. 29 d., sekmadienį, 
2 vai. p. p. Jaunimo centre, 
203 kamb. bus paminėta Lietu
vos kariuomenė, knygnešiai ir 

pliorių atgabeno Romoje iš
spausdinto p. Ruzgienės elemen
toriaus "Gintarėliai", išleistą kul 

X Kun. dr. Jonas Kubilius S p a u d o s m ė n u ° : E * ^ Rapolas 
Skipitis ir Algirdas Budreckas. 
Visi nariai prašomi šiame susi
rinkime dalyvauti. Po susirin
kimo sesės šaulės visus pavai
šins kavute. 

x Tradicinis Operos balius 
įvyks 1971 m. vasario 6 d., Inn 

šį vakarą Lietuvių forumo ra
dijo programos metu turės 
pasikalbėjimą su radijo kores
pondentu apie Jaunimo centro 
statybos darbus. 

x Lietuvos Valstybės operos 
komiteto pirm. sol. A. Sprindys 
gruodžio 2 d-, trečiadienį, 7:30iMotion patalpose. Lietuviškoji 
vai., Jaunimo centre viename \ visuomenė prašoma ruoštis da-
klasės kambaryje, kviečia svar- lyvauti šiame baliuje ir iš 
biam susirinkimui visus Chica- anksto rezervuoti laiką, kad 
gos ir apylinkių buv. visų rūšių. kuo gausiau tą vakarą būtume 
operos dalyvius. kartu su mūsų opera. (pr.) 

x Aukų už kalėdines korte-
po 5 dol. prisiuntė: 

Dr. A. Domanskis, Palos 
Park, 111., 

V. Maknevičius, Cicero, DI. 
Nuoširdžiai dėkojame. 
X Didesnį kiekį kalėdinių 

kortelių užsakė ir ta pačia pro
ga "Draugą" parėmė: kun. J. 
Bakanas, V. Rupinskas, E. Na-
kutis, A. Jarūnas, J. Czerekavi-
čius, B. Kasakaitis. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame. 

X Terros dovanų ir brange
nybių parduotuvė. 3237 West 
63rd Street, iki pat Kalėdų at
dara ir sekmadieniais nuo 12 
iki 4 vaL (sk.) 

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

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

irgi daug nuoširdumo patyrė ir 
kur susidarė branduolys toli
mesnei paramai. 

Reikalas svarbus, nes prie 
naujojo lietuvių saleziečių cen
tro reikia pristatyti bendrabutį 
ir spaustuvę. Vasaros metu tas 
bendrabutis galės pasitarnauti 

liko kruvinosios Maskvos prie
spaudoje. Straipsnis yra labai 
platus, ištisa studija, jo auto
rius John M. Martin. 

ITALIJOJ 
— Vysk. Antanas Deksnys 

Spalio 28 dieną įvykusiame mi
nėjime, be vyskupo A. Deksnio, 
iškilmėse dalyvavo Lugano ar
kivyskupas Marchioni ir kelio
lika Lugano kunigų. Iš Romos 
buvo nuvykę prel. Ladas Tula-
ba ir prel. Kazimieras Dobra-
volskis. Jubiliejines šventąsias 
Mišias kartu aukojo abu broliai 
kunigai, o pamokslą pasakė Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
rektorius prel. Ladas Tulaba. 

URUGVAJUJ 
— Valstybiniame teatre pa

statytoje operoje "Traviata", 
Povilas Debesis puikiai atliko 
jam pavestą solo partiją. Jis 
taip pat yra okteto "Viesulo" 
praktiškasis meno patarėjas. 

— Montevideo mieste solistė 
Zuzana Valadkaitė, Urugvajaus 
Liet. Kultūros d-jos salėje spe
cialiai tos draugijos pakviesta, 
turėjo puikų koncertą, kuriame 
ji žavėjo visus susirinkusius. 
Jai pianu akompanavo žinoma 
Urugvajuje pianistė Teresė 
Drobniewski de Nodzelewski, 
buv. ilgametė "Aido" choro 

UKUPU0T0J LIETUVOJE 
— Klemensas Čerbulėnas pa

ruošė knygą — albumą apie 

PRANEŠIMAS CHICA60S 
LIETUVIAMS 

Grąžinto lietuvio jūrininko 
reikalu įvykusiame susirinkime 
1970 m. lapkričio 26 d. (ketvir
tadienį), Jaunimo centre, nu
matytos demonstracijos Chica-

tgos miesto centre šį šeštadienį, 
nei pirmadienį neįvyks. 

Kitus susirinkime numatytus 
uždavinius vykdykime: 

a. siųskime telegramas JAV 
prezidentui ir viceprezidentui, 

b. rašykime laiškus 
kiečių laikraščiams, 

ameri-

pravažiuojantiems pro Romą lie šiomis dienomis iš Vakarų Vo-
tuviams jaunuoliams. -kieti jos sugrįžo atgal į Romą. 

Chicagoje kun. Urbaitis y r a | I Š č i a *• t o U a u tvarkys Euro-
apsistojęs pas Feliksą ir Agotą' P 0 3 lietuvių sielovados reikalus. 
Valaičius, 6800 So. Campbell Spalio 28 dieną vysk. A. Deks

nys buvo nuvykęs į Luganą 
Šveicarijoje, kur dalyvavo dvie
jų brolių kunigų Aleksandro ir 
Albino Arminų kunigystės su
kakčių minėjime. Prel. Aleksan-

tūros fondo, išspausdintą sale
ziečių spaustuvėje, keturiomis 

Ave., Chicago, DI. 60629, tel.: 
PR 8-2126. Chicagoje išbus maž
daug iki Nauju Metų, o paskiau 
vyks j Los Angeles, gal ir į Ka
nadą. Taupydamas lėšas, keliau
ja autobusu, pasinaudodamas dras Arminas gyvena ir sielo-
užsieniečiams papigintu bilietu vados darbą dirba Brazilijoje ir 
Vysk. Swanstrom iš JAV vys- ; yra žinomas lietuvių poetas Ve-
kupų turimi: fondų taipgi pa- nancijaus Ališo slapyvardžiu, 
žadėjo paramą. Net ir kitatau- Šiomis dienomis jam sukako 40 
čiai ne kartą paremia saleziečių m. kunigystės šventimų. Tai 
veikią. Į sukakčiai paminėti prel. Armi-

Tarp kun. Urbaičio atvežtų'nas atvyko pas savo brolį kun. 
spalvomis. Viso atvežė apie dvi I knygų yra daugiausia vaikams Albiną Arminą, gyvenantį ir 
tonas lietuviškų knygų, kurios įr "jaunimui skirti leioUniai. J . dirbantį Lugane, Šveicarijoje, 
dabar laikinai sukrautos Balfo 
sandėliuose ir laukia mecenatų. 
Seniau atsirado apie 30 mecena
tų, kurie įtaisė įvairioms kultū
rinėms įstaigoms knygynėlius. 
Tikimasi, kad ir dabar atsiras 
aukotojų, kurie nupirks mokyk
loms, parapijoms, organizaci
joms šių lietuviškų leidinių. 

Kun. Urbaitis tris savaites iš
buvo New Yorke, kur su LB 
pritarimu susidarė komitetas 
paremti naujakurių saleziečių 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAS UŽMIRŠTUOSIUS 

Gal 

; kad jo niekas nemyli, ir atsisako 
valgyti. Ir šį kartą atsisakė pri-

įgiausia pamiršti yra Į imti lietuviškus sūrius ir deš-

Vitas Gruzdys, operetinis daini
ninkas. Apie ji plačiau buvo rašyta 
"Draugo" penktad. nr. 8 pusi. 

mūsų proto l igonia i : v isuomene 
nejučiomis jiems prisega kaž 

ras — gal dar 
apsilankiusiųjų 

nebuvo tikras 
nuoširdumu. 

Būrys Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus talkininkų, besiruošian
čių muziejaus penkmečio sukakčiai. 
Matyti: F. Zapolis. K. Bal tramai-
tis, Al. Madsen, Mary Krauchu-
nas, Del. Zunas, Judy Stoen. 

X Brangūs akmenys skirtingi, 
X Dovanų siuntinius } lietu-; paviršium jie apgaulingi; 

vą su užtikrintu pristatymu, ga- į tad kad nuostolių išvengti. 
Urna pasiųsti per Baltic Stores reįk pas Tverą tik įžengti 

2646 W. 69 St. Ltd. (Z. Juras, 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England 
SHO 8734, (sk.) 

X RAŠOMOSIOS mafin. fv. 
kalbomis; RADIO _ Telefun-
ken, Grundag, Zenith; TV, 
KOMPUTERIAI — kalkuliaci
jai bei kasdienine praktikai ir 
įv. BIZNIO mašinos — patie
kiama pigiau, nes kataloginė 
prekyba. 

Nurodykite, kuo mteresuoja-
tės, ir firmų autentiškus kata- '•• stockbrokeris, akcijų 
logėlius sparčiai gausite iš j ir pardavimo reikalais 

(sk.) 

X Su trečdaliu nuolaidos vo
kiškas radijas — puikiausia 
Kalėdų dovana. Apsirūpinkit iš 
anksto. Gradinskas, 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. Atd. ir sekm. 
11—4. (sk.) 

x Jonas Bronius Petrulis 
(dirbąs su Harris, Ipham & Co., 
Inc., 135 S. LaSalle St., Chica
go, m. 60603), patarnauja kaip 

pirkimo 
'mutual 

APARTA sav.: J. L. Giedraitis, funds", investavimams. Firma 
10 Barry Dr., E. Northport. į priklauso New York Stock Ex-
N. Y. 11731- Chicagoje vakarais change. Suinteresuoti gali kreip-
inf.: tel 476-7390. (sk.) tis. tel. FI 6-0200. (sk.) 

X Br. Macianskas, žinomas 
visuomenės veikėjas ir Bruno's 
Bakery savininkas, įvertinda
mas mūsų spaudos pastangas, 
paskyrė 20 dol. auką "Draugui" 
paremti. 

x Aukos už kalėdines kor
teles stiprina mūsų spaudą. 
Aukojo: 4 dol. — M. Kripkaus-
kas; po 3 dol. — St. Sheputis, 
E. Kaminskas — R. šilas, T. 
Mišauskas, J. Jacobus,; po 2 dol. 
— A. Kazlauskas, J. Tyla, A. 
Pranskytė, T. Vildžius, T. Da
nilevičius, V. N. Užubalis, J. 
Walaitis, G. Juškatis, B. Cicė-
nienė, P. Burneikis, J. J. Mato
nis, Pranė Ramonas; po 1,50 
dol. — A. J. Simonaitis, J. 
Jackson. Visiems esame nuošir
džiai dėkingi. 

ALUMINIJAUS RYMOS (Gut-
ters) vandens nnbėgimui. 
Nerūdija ir nereikia dažyti. 

T V O R O S : įvairiausio 
aluminijaus. plastikos, plieno 
— įvairių spalvų. 

S T O G E L I A I 
DURYS IR LANGAI: fvairių 

spalvų ir kainų. Geležies tii-
reidiaJ ir aluminum "siding". 

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel" langai. 

KOSTAS BUTKUS 
Telef. - PR 8-2781 

kokią stigmą ir juos paprastai Abejose ligoninėse dirba daug 
iš gyvenimo nurašo. Tačiau daž| lietuvių gydytojų, kurie radę 
nai jie būna labai mieli žmonės.! savuosius, juos pagloboja. Ka-
Tokius rado Sofija Adomaitie-; dangi prie sąrašų niekas nepri-
nė, dr. Marija Ringuvienė ir j leidžia tai gal tų lietuvių ten 
Liucija Lazauskienė (visos Lie- yra kur kas daugiau, sunku ten 
tu vos Dukterų dr-jos), kai jos juos surasti, jei nežinai pavar-
lapkričio 18 d. lankėsi Manteno dės. Reiktų gal palaikyti glau-
ir Kar.kakee ligoninėse. Jos bu- dėsnis ryšys su vietiniais mūsų 
vo su džiaugsmu sutiktos ir jų 
dovanėlės taip pat buvo mielai 
laukiamos. Be to jos išklausė 
kitų jų pageidavimų: štai Ignui 
reikia "Draugą" užprenumeruo
ti, Vytautui reikia megztinio, 
Mykolui reikia 5 centų kavos 
puodukui nusipirkti (dukrelės 
davė 5 dolerius), kai kurie mie
lai griebė cigaretes, nors dau
guma jų nerūko. Visi gyrė ligo
ninės maistą ir iš tikrųjų, visi 
atrodė gana "buinūs", išskyrus 
Vytautą, kuris kartais nutaria, 

daktarais ir ligoninių kapelio
nais. Visa bėda, kad to laiko 
mažai; nuvažiavus tenka bėgti, 
kad tuos, kuriuos žinai, suspė-
tum aplankyti. 

Minėtos sesės grįžo labai lai
mingos ir pilnos įspūdžių, gal 
sunkių savyje, tačiau kaž kaip 
šildančių ir džiaugsmingų. Su 
entuziasmu jos planuoja daug 
gausiau aplankyti kitus užmirš
tuosius: gruodžio 6 d . važiuojant 
rengti kūčių į Oak Forest sene
lių prieglaudą. Joms talkinin

kauja lietuvės skautės. Meilė 
turi savotišką papročių kodeksą 
— ji nieko neužmiršta. K.F.G. 

LINKSMAS ŠAULIŲ 
VAKARAS 

Cicero jūrų šaulių kuopos 
! vakaras, įvykęs lapkričio 7 d. 
B. Pakšto salėje, praėjo su di-

j deliu pasisekimu. Nors tą die
ną Chicagos mieste vyko eilė 
lietuviškų parengimų, šaulių 
svečių buvo gausu. Vakarą 
trumpu žodžiu atidarė Cicero 
jūrų šaulių kuopos pirm. S. Ber
natavičius. Gera vakarienė ir 
gera šokių muzika džiugino sve
čius. Vytauto Bilitavičiaus ir 
Kazio Klinausko humoristika ir 
dainos buvo malonus priedas 
prie ir taip jau pakilios nuotai-

c. rašykime laiškus atstovų 
rūmų ir senato atstovams rei
kalaujant, kad būtų sudaryta 
komisija ištirti neteisėto Sovie
tams grąžinimo į laisvę pabėgu
sio iš sovietinės vergijos lietu
vio jūrininko. 

Pranešimai ir pageidavimai 
lietuvių visuomenei bus skelbia
mi spaudoje ir per radiją. 

Joną Prapuolenį, interjerų, pa
puošalų, baldų komplektų kū
rėją. 

— Rašytojo Vinco Pietario 
(1850-1902) gimtinė Pietarynė, 
Žiūriu - Gudelių k., seniau me
džiuose skendėjusi, "dabar at
rodo tarsi dykynė" — rašoma 
iš Lietuvos. Iš senų pastatų ėia 
tėra likusi baigianti griūti klė
telė. Už sodybos išsaugojimą 
kovoja tik paskiri asmenys ir 
jiems nelengva gauti lėšų ir 
sodybą sutvarkyti. Rūpinamasi 
klėtelę atremontuoti ir ją pa
versti V. Pietario muziejumi. 
Šiemet suėjo 120 metų kai gi
mė rašyt. V. Pietaris. 

— Rašyt. Juozas Keiiuotis 
išvertė iš prancūzų kalbos žino
mo prancūzų rašytojo F. M. A. 
Voltairo vieną iš pagrindinių 
veikalų "Kandidą", kuria buvo 
išleistas Vilniuje, 180 pusL 

— Muzikiniai automatai prieš 
kurį laiką buvo paplitę maitini
mo įmonėse bei valgyklose. Ta
čiau veikiai jie sugedo ir išnyko. 
Jų sovietinė gamyba esanti pras 
ta, o sutaisyti nesą galimybės. 

kos. Paskirstyta daug dovanų. 
Buvo reta kultūringa linksma 
nuotaika ir absoliutinė tvarka. 

Vakarą ruošiant, Cicero šau
lės, vadovaujamos moterų vado
vės J. Skamos, nepagailėjo triū-

| so. Jos buvo: Aleksandra Šuma-
jkerienė, Vikė Šumakerienė, Dai-
' mutė Lakas, Aldona Krikščiu-
; kas, Sofija Bernatavičienė, Pran 
i ciška Dvilaitienė, Pranciška Va-
. nagienė, Genė Vasiliauskienė. 
; Taip pat daug triūso įdėjo šau
liai Vytas Krikščiukas, Alfon
sas Šumakeris, Kazys Vasiliaus
kas, Algis Valeika ir Kazys KHv 
nauskas. Visa vakaro rengimo 
našta, žinoma, atiteko Cicero 
jūrų šaulių kuopos "Klaipėda" 
pirmininkui Stasiui Bernatavi
čiui. K. MBcv. 

NORMAN BURŠTEINAS, kaili? kraiifevi 1 
IR SIUVYKLA. 185 No. Wabash (kampas Wabash s 
Ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto £ 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v.v., šešt. iki 4 vaL £§ 
ir Irtu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 6T7-8489- g 

K a l b a m e l i e t u v i š k a i . S 
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Lietuvos Dukterys lanko lietuvius ligonius Kankakee State Hospital: 
L. Lazauskiene, S. Adomaitiene, dr. Marija Rioguviene. 

KALĖDINES KORTELES 
C h r i s t m a s C a r d s 

"Drauge" jau galima gauti kalėdinių kortelių. 

RINKINYS Nr. 1 
įvairūs gražūs religiniai Kalėdų vaizdai su lietuviš

kais sveikinimo tekstais. Dėžutėje yra 15 kortelių. Kai
na $1.00. 

RINKINYS Nr. 2 
Įvairūs religiniai Kalėdų vaizdai su angliškais sveiki

nimų tekstais. Kaina $1.00. 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629 

-


