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Kudirka amerikiečiams apie pabėgimą 
pranešė iš anksto? 

Pakomitetis jau gavo tūkstančius telegramų 
WASHINGTONA& — Wayne 

L. flays, Atstovų rūmų užsie
nio reikalų pakomitečio pirmi
ninkas, sako, jog jis turi žinių, 
kad Simas Kudirka dar išvaka
rėse savo pabėgimo, būdamas 
rusų laivo telegrafistas, prane
šė amerikiečių Pasienio apsau
gos laivui, tam pačiam VigUant, 
jog ketina perbėgti. Tada tie 
laivai buvo arti vienas kito, ir 
tarp jų buvo palaikomi radijo 
ryšiai. Simui tai pasakyti buvo 
labai lengva. Tačiau tos žinios 
dar nėra labai tikros. Gerald 
W. Seelman, Pasienio apsaugos 
karininkas, tarnaująs kaip ka
rinis pagelbininkas Transporta-
cijos departamente, Hays pako
mitečiui sakė, kad tam įrodymų 
neturi, nors irgi girdėjęs tai 
kitus šnekant. 

Hays pareikalavo, kad į jo 
komitetą atvyktų liudyti kiti 
Vigilant laivo pareigūnai, pir
moj eilėj radijo operatoriai. Pa
komitečiui dar liudijo Informa
cijos agentūros Rytų Europos 
ir Rusijos skyriaus direktoriaus 
pavaduotojas Kempton EnMns. 
Jis patvirtino jau mums žino
mus pareiškimus, kad Voice of 
America visom Rytų Europos 
kalbom tą žinią labai plačiai 
išgarsino ir pabrėžė klausyto
jams tikras bėgimo priežastis, 
priespaudą rusų okupuotose vai 
stybėse. 

CHICAGO. — Telefonu iš 
Washingtono Altos pirm. dr. K. 
Bobelis gavo pranešimą, kad 
šią savaitę toliau buvo tęsia
mas Kongreso pakomitečio ty-

Daugėja kunigų Jugoslavijoje 

Viena. — Iš Jugoslavijos į Vie
ną atvyko Sarajevo arkivyskupas 
Cekada ir Banjaluka vyskupas 
Pirchler pasitarti naujos kunigų 
seminarijos statybos klausimais 
Sarajevo mieste. Austrijos katali
kų vyskupų konferencija, siekda
ma padėti Jugoslavijos tikintie
siems, naujos seminarijos staty
bai paskyrė milijoną šilingų. Se
noji Sarajevo kunigų seminarija 
po II-jo pasaulinio karo buvo su
valstybinta ir tik paskutiniais me
tais leista naudotis viena semina
rijos rūmų dalimi. Daugiau ne
gu 120 naujų teologijos studentų 
dėl vietos stokos negalėjo pradė
ti studijų. Iš viso Bosnijoje jau
čiamas didelis dvasinių pašauki
mų perteklius. Kai po karo Sara
jevo arkivyskupijoje buvo palikę 
vos 60 kunigų, tai šiuo metu čia 
sielovados darbe dirba 130 kuni
gų, neskaitant vienuolių. Taip 
pat Jugoslavijoje reiškiasi ir dide
lis dvasinių pašaukimų skaičius 
į moterų vienuolynus. 

GENUJA, Italija. — Uoste 
kilęs gaisras sunaikino 13 liuk
susinių jachtų. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 19 d.: šv. Nemezd-

jus, šv. Faustina, Gerdvilis, Ri
mantė. 

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

Gruodžio 21 d.: šv. Tomas 
apaštalas, šv. Edburga, Nor-
gaudas, Girenė. 

Saulė teka 7:13, leidžias 4:22. 
ORAS 

Chioagoj ir apylinkėse: debe
suota ir kiek vėsiau, tempera
tūra apie 30 laipsnių, j vakarą 
galimas sniegas. 

rinėjimas. Trečiadienį komisijos 
pirm. Wayne L. Hays uždarame 
posėdyje apklausinėjo laivo Vi
gilant kapitoną Eustį. Ketvir
tadienį buvo klausinėjamas Voi
ce of America direktorius. Hays 
jį prispyrė savo klausimais, ko
dėl apie Kudirkos įvykį Voice 
of America net per penkias die
nas nuo Kudirkos pagrobimo 
nedavė jokio pranešimo. Toliau 
buvo klausinėjama, kodėl lietu
vių programai teduodama tik 
pusė valandos paroje ir tas pats 
pusvalandis tik kartojamas, kai 
rusų kalba programa duodama 
keliolika kartų daugiau. 

Vakar buvo apklausinėtas Vi
gilant laivo radijo operatorius, 
kuris Simo Kudirkos tragedijos 
dienose palaikė radijo ryšį su 
JAV centro įstaigomis. 

Šiandien apklausinėjimai per
traukiami, bet po sekmadienio 
vėl bus tęsiami. Komisijos pir-
rriininkas Hays pareiškė, kad 
jis gauna nepaprastai daug laiš
kų ir telegramų — tūkstančius, 
daugiausia Chicagos, Clevelan-
do ir Bostono. Jokiu įvykiu jam 
neteko pastebėti tokio susido
mėjimo, kaip šiuo. Hays spau
dai net nusifotografavo prie 
laiškų ir telegramų krūvų. 

Rusijoj priaugo liaudies priešų 
MASKVA. — Maskvos Prav-

da labai piktai puolė Vakarų 
spaudą, kad ji savo "supuvusia 
buržuazine ideologija nuodija 
mases ir išsijuosusi meluoja, 
kalbėdama apie sovietų gyve
nimą". Visokios rūšies disiden
tai Rusijoj tos pačios Pravdos 
pavadinti "visuomenės atmato
mis", "kriminaliniu elementu", 
"išsigimėliais", ''tinginiais'', 
"valkatomis" ir kitais žodžiais, 
kurie paprastai padorioj spau
doj nevartojami. Tokie tipai 
"sabotuoja tūkstančių sovieti
nių patriotų darbus". 

Straipsnis užima pusę pusla
pio. Pasirašęs I. Aleksandrovas. 
Tas vardas retai kada pasirodo, 
tik po labai savrbiais straips
niais, ir manoma, kad tai sla-
pyvardė. 

Solženicmas tame straipsnyje 
atsiima savo duoklę. Jis pava
dintas "dideliu tik dvasinių iš
eivių iš sovietines eilėse", šiaip 
jis "svetimas ir priešiingas vi
sam, kas darosi Rusijoj ir jos 
liaudžiai'". Puolimai jo adresu 
laikomi patys pikčiausi nuo 
1968 metų, kai jis buvo sugre
tintas su Rusijos ideologiniais 
priešais. Pravda rašo ,kad Sol
ženicynas nieko nepasimokė ir 
nepaklausė išmintingos partijos 
patarimo "nustoti grasinti ra
šytojų sąjungai, kad jo veika
lai išeis užsieny, jei nebus jiems 

leista pasirodyti Rusijoj". 
Toliau iškeikiamas ir Amal-

rikas, kuris už savo knygą "Ar 
Sovietų Sąjunga išsilaikys iki 
1984 metų?" gavo tris metus 
kalėjimo. Tas pavadintas "men
ku liežuvininku ir pinigų lupi
kautoju". Vladimiras Bokovs-
kis, irgi disidentas, pavadintas 
"akiplėšišku jaunuoliu, už pini
gus pardavinėja nesąmones už
sienio spaudos koresponden
tams". 

Po to straipsnio Maskvoje lau 
kiama, jog bus imamasi kietes
nių priemonių prieš augantį li
beralizmą. Be reikalo iš patran
kų nešaudoma. 

100,000 minia 
prieškomunistitiej 

demonstracijoj 
MADRIDAS. — Tada, kai 

daugely vietų ruošiamos demon 
stracijos paremti baskus, tei
siamus už teroro veiksmus, sos
tinėj susirinko 100,000 minia 
paremti Ispanijos vyriausybę ir 
antikomunistinę politiką. 

VVASHINGTONAS. — Brita
nijos premjeras Heath ir Nixo-
nas po pasitarimo paskelbė biu
letenį, kad bendrom jėgom ska
tins kuo greičiausiai pradėti 
ierybas Vid. Rytų reikalu. 

Simas Kudirka 

Lenkijoj įsakyta šaudyti 
j demonstrantus 

Kalėdų eglutė Baltųjų ritami viduje 

VARŠUVA. _ Riaušės Len
kijoje tęsiasi toli'iu. Neramu
mai prasidėjo ir vienam uoste, 
Stettine. 

Ministeris pirm. Josef Cyran-
kiewiez per radiją ir televiziją 
kreipėsi į tauĄ it̂ pVlLEtešė, kad 
žuvo 10 ar net 20 žmonių, o su
žeistų šimtai. Premjeras pareiš
kė, kad jis liepė į demonstran
tus šauti. Stettine, kaip ir Dan
cige, Zopote ir Gdynėje, į gatvę 
neleidžiama išeiti nuo 6 vai. v. 
iki 6 vai. ryto. 

Radijo žinios, pagaunamos V. 
Vokietijoj, Švedijoj Ir Austri
joj, tvirtina, kad tai vis "chu-

| liganų" darbas, kad Dancige 
vėl prasidėjo plėšimai. Stettine 

; buvo padegti keli valdiniai pa
statai, o krautuvės plėšiamos, 
sunkvežimiai su maistu grobia
mi ir taip pat plėšiami. 
Sprogimas sovietų ambasadoje 

Varšuvoje sovietų ambasados 
kieme sprogo bomba. Ambasada 
paprastai saugojama, bet nuo 
bombos neapsaugojo. Didelių 
nuostolių nepadarė, sužeistų ne
buvo. 

Keleiviai, atvykę iš Dancigo, 
pasakoja, kad mieste pasirodė 
kariuomenės tankai ir jie di
desnėse gatvėse išstatyti kas 
50 jardų. Pirmą demonstracijų 
dieną Dancige buvo susirinkusi 
30,000 minia. Sudegė komunis
tų partijos būstinė. 

Komunistų partijos šulas Go-
mulka į Dancigą pasiuntė vie
ną savo pavaduotojų, politbiuro 
narį Kociolak. Ten jis per tele
viziją ir radiją pasakė, kad ki
tų metų pradžioje bus pakeltas 
atlyginimas darbininkams, o 
maisto kainų pakilimas buvo 
neišvengiamas, atsižvelgiant į 
kritišką situaciją. 

Varšuvoje turima žinių, kad 
įtempimas jaučiamas visoj Len
kijoj. Daugely vietų fabrikų 

Sunaikins biologinius 
ginklus 

WASHrNGTONAS. — Armi
ja paskelbė, kad bus sunaikinti 
visi biologiniai ginklai, esantie
ji sandėliuose. Tai užtruks visus 
metus ir kainuos valstybei 12 
milijonų dolerių. 

darbininkai paskelbė sėdėjimo 
streiką. 

Normalus susisiekimas su 
šiais keturiais miestais yra nu
trauktas. 

LONDONAS. — Britanijoj 
gyvenantieji lenkai išeiviai ra
ginami susilaikyti ir nieko ne
daryti, kas galėtų pakenkti Len
kijoj likusiems kovotojams. Be 
reikalo saviškiams į Lenkiją 
prašo netelefonuoti. 

Gali įsikišti 
sovietu tankai 

BONNA. — V. Vokietijoj 
manoma, kad jei Lenkijos vy
riausybė pati viena greitai ne
susidoros su riaušėm, gali įsi
kišti sovietai su savo galybe. 
Tada būtų kas nors panašaus 
į Čekoslovakijos įvykius. Brež
nevo doktrina sako, kad vieni 
kitiems gali ateiti į pagalbą net 
be antros pusės aiškaus sutiki
mo. Dėl to manoma, kad Len
kija skubės pati viena užgniauž
ti įvykius. 

Kuboje Kalėdų nebus 
HAVANA. — Kubos diktato

rius Oastro paskelbė, kad dau
giau Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių Kuboje nebus. Jis pats, 
Castro, geriau žino už kitus, 
kad tokios šventės gadina žmo
nes ir atitraukia liaudį nuo kitų, 
naudingesnių užsiėmimų. Tačiau 
jei tomis dienomis ką nors da
rys valstybė, tai bus gerai ir 
naudinga, tada jo pa-aldin-:a. 
galės švęsti. 

Beethovenas buvo 
komunistas! 

MASKVA. — V. Vokietijos 
ambasadorius Allardt išėjo iš 
Beethoveno paminėjimo iškil
mių. Maskvos Didžiajam teatre 
buvo minima muzikos genijaus 
200 metų gimimo sukaktis, ir 
ta proga atvykęs Rytų Vokieti
jos kultūros ministerijos atsto
vas pradėjo sakyti kalbą, kai 
tokios galimybės V. Vokietijai 
nebuvo duota. Beethovenas bu-
pristatytas kaip komunistas, o 
io gimtadienis tai tik Rytų Vo
kietijos ir Rusijos šventė. 

F- l l l - fiasco 
WASHINGTONAS. — Ati

tinkama komisija po ilgų tyri
nėjimų paskelbė, kad lėktuvų 
F- l l l statyba buvo fiasco ir 
viena didžiausių buv. gynimo 
sekretoriaus McNamaros klai
da. Jo klaida, kad jis tą staty
bą atidavė ne tai kompanijai, 
kurią siūlė ekspertai, bet ku
riai jis pats norėjo. Lėktuvai 
vartojimui netinka. 

John B. Connally, naujasis ižde 
3ekretorius. a~timas buv. prez 
Fohnsono draugas. Jis buvo vie
kam automobily su prez. Kennedy 
,»allas. kai prezidentą nušovė, o j 
unkiai sužeidė. 

Pavergtųjų Tautų Savaitė Britanijoj 
Pavergtųjų Tautų Savaitė D. 

Britanijoje rengiama jau dveji 
metai ir ją organizuoja Britų Ly
ga už Europos laisvę. Ji palaiko 
glaudų ryšį su pavergtų tautų ats
tovais Anglijoje. Lietuviams ats
tovauja D. Britanijos Sąjunga. 

Šiais metais, kaip Eltai praneš
ta, Pavergtų Tautų Savaitė pradė
ta minėti lapkričio 22 d. ir baig
ta lapkričio 28—29 d. Lapkričio 
22 d. įvyko pamaldos įvairių re
ligijų atstovams Londone. Lietu
viai dalyvavo su trispalvėmis, lie
tuvaitės — su tautiniais drabu
žiais. Lapkričio 23 d. Hovvard 
viešbuty įvyko spaudos konferen
cija. Čia lietuvius atstovavo DB 
Liet. S-ga. Buvo išdalinta infor
macinė medžiaga. D. Britanijos 
min. pirmininkui įteikti memo
randumai —lietuvių vardu raš
tas įteiktas lapkričio 25 d. Lap
kričio 24 d. įvyko priėmimas bri
tų parlamento rūmuose — daly
vavo parlamento uariai, B, Ly

gos ir pavergtųjų tautų atstovai. 
Lapkričio 28 d. Chelsea Old 
Tovvn Hali, Londone, įvyko mi
tingas Pav. Tautų Savaitei atžy
mėti. Ir čia lietuvės dalyvavo su 
tautiniais drabužiais. Lapkričio 
27 d. Baltų Taryba Latvių na-

KATALIKAI 
PASAULY 

Religinis auklėjimas 
Čekoslovakijoj 

PRAHA. — Prahos laik-aštis 
"Novy Život" oficialiai praneša, 
kad visose Čekos'ovakrjos valsty
binėse mokyklose 7-13 matų am
žiaus mokiniai, tėvams reikalau
jant, gali Lankyti religijos pamo
kas. Pamokoms dėstyti skiriami 
katalikų ir kitų religijų dvasinin
kai. 

Ir kyla klausimas: ar Lietuvos 
katalikai galų gale sulauks tokių 
pat teisių, kokias turi katalikai 
kitose komunistinėse šalyse, ar 
kada bus leista tėvams auklėti 
vaikus katalikiškai? 

Ortodoksų patriarchatas 

BELGRADAS. — Jugoslavijos 
serbų - ortodoksų Bažnyčia ypa
tingomis iškilmėmis paminėjo 
50 metų sukaktį nuo Serbijos or
todoksų patrijarchato atnaujini
mo. Kaip žinoma, serbų ortodok
sų patriarchatas buvo įsteigtas 
1346 metais Pec mieste, bet pas
kutinių karų įtakoje buvo nusto
jęs veikti ir tik 1920 m. buvo 
naujai atkurtas. 

Liūdnas jubiliejus 
LIEŽAS. — Šiomis dienomis 

Belgijoje gyvenantys Ukrainos 
katalikai iš dvylikos pačių di
džiųjų Belgijos miestų buvo su
sirinkę Lieže paminėti liūdnas 
25-ąsias metines nuo Ukrainų ka
talikų Bažnyčios panaikinimo so
vietų valdomoje Ukrainoje, ver
čiant visus rytų apeigų katalikus 
prisijungti prie Maskvos ortodok
sų Bažnyčios. Ukrainų katalikų 
suvažiavimas Lieže paskelbė atsi
šaukimą į pasaulio viešąją opi
niją, protestuodamas prieš religi
nės laisvės varžymus Ukrainoje 
ir Sovietų Sąjungoje ir reikalau
damas sugrąžinti pagrindines 
žmogaus asmens laisves ir teises. 
Ta proga ukrainų katalikų atsto
vai Lieže pasiuntė prašymą Pau
liui VI, prašydami Belgijoj įkurti 
ukrainiečių patriarchatą, laisv. Va 
karuose gyvenančių ukrainų ka
talikų sielovadai tvarkyti. Pana
šų prašymą Pauliui VI yra pa
siuntę ir JAV-se gyvenantys Uk
rainai katalikai, surinkdami 25, 
000 parašų, 

Ispanija — religingiausia 
Europoje 

Madridas — Sociologinio ins
tituto pranešimu Ispanija iš visų 
Europos kraštų užima pirmąją 
vietą religingumo atžvilgiu. 
Praktikuojančių katalikų skai
čius pagal amžių ir įvairius pa
šaukimus svyruoja tarp 60 iki 
74 procentų. Ypatingai giliu re
ligingumu pasižymi Ispanijos 
darbininkai ir žemdirbiai. 

įvertino popiežiaus kelionę 
Varšuva. — "Pax" sąjūdžio or-

muose buvo surengusi priėmimą, ganąs Slovvo Povvszechne, leidžia-
Buvo paskaita apie komunizmą mas Varšuvoje paskutinėje savo 
britų universitetu >e. 

Savaitės proga išplatinta tūks
tančiai skrajukių — jose nurody
ta į Pavergtųjų Tautų Savaitės 

laidoje labai palankiai įvertino 
Pauliaus VI kelionę į Tolimuo
sius Rytus. "Kiekviena popie
žiaus kelionė į užsienį — rašo 
Slovvo Povvszechne—buvo parem-

reikšmę,, j Maskvos imperializmą, I t a Evangelijos dvasia ir meile ir 
gyventojai supažindinu su pa
vergtomis tautomis. Be to. dar bu 
vo išleisti specialūs ženkliukai kli
juoti ant vokų. 

Minėjimai buvo ir kituose 
miestuose. Pavergtųjų Tautų Ko
mitetas lapkričio 21 d. buvo suk
vietęs mitingą Bradforde Lapkri
čio 29 d. panašus mitingas įvyko 
Nottinghame, gi Manchesterio 
mieste mitingas numatytas š. m. 
gruodžio rnėn, 6 d. (ELTA) 

daug pasitarnavo taikai ir teisin
gumui. Nėra jokio reikalo įrodi
nėti ir tvirtinti, kad šios popie
žiaus kelionės ne tik kiekvienam 
aplankytam kraštui, bet ir visai 
katalikų Bažnyčiai atnešė nepap
rastai daug religinių ir pastora
cinių laimėjimų. Tačiau — ra
šo Slovvo Povvszechne — popie
žius niekad nepanaudojo savo 
moralinio autoriteto kokiems 
nors politiniams ar ženuškiems 
tikslams siekti". 



DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. gruodžio mėn. 19 d. 

1910 — JUBILIEJINIAI M E T A I - 1970 

Redaguoja MARIJA SMILGATTB. Medžiagą siusti antrašu: "Iš Ateitininkv 

Gyvenimo", 5 5 M S. Oakley Ave^ Chicago, Illinois 60636; Tel. 925-9062 

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDUI 
ATSILIEPIMAI 

rHF. MTKTAVtAJS WORU> tTIDK OAIT/T 
4545 WEST 63rd ST., CHICAGO. 1LL. 60629 Tel. Ll'dtey* 3 9500 

Secoiid class Postage paid ai Chicago. Illinois Published daily 
except Sundays, tegal holidays and- days after Christmas ani 
Easter bv the Lithuanian Catholic Press Society. 

S 

Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per 
year outside Cook County, $18.00 foreign countries. 

P r e n u m e r a t a : Metams fo metų 3 men 1 n»ėn 
$17.00 9.00 5.00 2.00 
$15.00 8.00 4.50 1.75 
$18.00 9.50 5.50 2.25 

n u m e r a t a : 
Cook County, Illinois 
Kitur JAV 
Kanadoi ir kitur užsieny 

Praeitą šeštadienį skaitėme 
"Drauge" gan reikšmingų pasi
sakymų Ateitininkų šalpos fon
do reikalu. Šį kartą norėtųsi 
kiek atsakyti tiems, kuriems ki
lo Įvairių neaiškumų, praplėtus 
fondo šalpos darbą. 

• -

Ateitininkų šalpos fondas no
ri būti ne vien mokslus einan
čiųjų ateitininkų šalpos rams
tis, bet kartu ir veiklos gyvybi
nis talkininkas. Taigi negali bū
ti pamiršti i r sendraugiai, kurie 
dėl ligos ar kitokių nelaimių ne
turi būtiniausios medžiaginės 
pagalbos. 

Fondo nariu laikomas kiek
vienas ateitininkas sendraugis, 
kuris moka ar nemoka nario 
mokesčio. Nėra taip sunku skir
ti $5.00 dolerius į metus savo 
vienminčiams broliams, sesu
tėms gelbėti. Juk tai viena bon-
ka "karšto"' gėrimo mažiau ant 
svečių stalo, o didelis įnašas 
mūsų katalikiškojo jaunimo la
bui, jei visi ateitininkai nešime 
po truputėlį į savo avilį. 

Fondo valdyba kreipiasi į vi
sus geraširdžius lietuvius, ku
riems rūpi mūsų katalikiško 
jaunimo ateitis, šiaip, pagrindi
nės fondo pajamos yra nario 
mokesčio įnašas. Būtų didelė 

pagalba fondui, jei baigusieji 
mokslus, naudojęsi fondo šalpa, 
grąžintų fondui tą sumą. Už vis 
labiau fondui yra nepamainoma 
pagalba — tai pomirtiniai pali
kimai. Pvz. a. a. kun. V. Slavy-
no palikimas įgalino fondą per 
daugelį metų po II-jo karo šelp
ti aukštuosius mokslus einan
čius studentus. Žinoma tik 
tiems, kuriems buvo reikalinga 
ta parama. 

Šiuo laiku fondas gauna tiek 
prašymų, kad vos pajėgia juos 
nors dalinai patenkinti. Turi 
fondas šelpiamų studentų ne tik 
Šiaurės Amerikoje, bet ir Pietų 
Amerikoje, Europoje. Fondas 
taip pat, kiek gali, šelpia moks
leivių bei studentų ant ininkų 
veiklą. 

Kas jautriau ir greičiau atsi
liepia į fondo prašymą? Fondo 
išdininko dr. V. Šaulio teigimu 
— kunigai. Be to, gydytojai, 
daugumoj skirdami didesnę au
ką. Yra gražus skaičius fondo 
narių, kurie ne tik iš ateitinin-
kiškos pareigos jausmo, bet tik
rai artimo meilės vedami, auko
ja, kiek išgali. Iš tikrųjų, arti
mo meilė yra pati gražiausia 
dorybė ir šiandien taip reikalin
ga mums visiems. 

Demonstracijas Chicagoje prisimenant. 

''SĘA 
Nuotr . A Gulbinsko 

• Redakcija straipsnius tai- j | 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
Kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 

j 8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kai 
dien 8:«>0 — 4:30, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00. 

i 
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VYR. GIEDRININKIŲ SUSIRINKIMAS 
Vyresniosios giedrininkės pra 

eitą, sekmadienį pakartojo ke
lionę j Europą, pasilikdamos čia 
pat Chicagoje — pirm. J. Val-
dienės bute, patogiai išsidėsčiu
sios minkštuose suoluose. Trum
pai aptarusios susirinkime bū
relio aktualijas, narės maloniai 
sutiko pirmininkės pristatytą 
p-, mok S. Bražionienę, kuri,pa-
ruošusi aparatūrą ir skaidres, 
švystelėjo didžiulėje kambario 
sienoje pirmąją skaidrę. — Štai 
mes ir Portugalijoje. Prieš akis 
Lisabonos miesto didingas tiltas 
per Tago upę ir garsioji šv. Je
ronimo bažnyčia. Mažai žinoma 
Vasco de Gama tėvynė pasidarė 
lyg savesnė. ypač po to, kai ek
rane pasirodė Fatimos bažny
čia. Dar gyva tebesanti Lucijos 
dos Santos sesuo maloniai vi
siems pozavusi, kartu buvo čia 
su mumis ekrane. 

Mokyt. Bražionienės kruopš
čiausiai išstudijuoti meno pa
minklai slinko vienas po kito. 
Toledo: vienas iš Ispanijos pro
vincijos miestų, turįs svarbių ir 
įdomių meno rinkinių Jų tarpe 
Toledo katedra su pasaulinio 
garso meno paveikslais kated
ros zakristijoj — FJ Greco. 
Tarp kitų garsių meno paveiks
lų konferencijos salėje randami 
ir Goyos darbai. 

I š Ispanijos persi keliame į 
Liurdą, Įspūdį palieka šios ste
buklingos vietos katedra: ligo-
nys laukiantieji Dievo malonės 
pasveikti ir namelis, kuriame 
gyveno Bernadeta. 

Nuostabiai greitai tirpsta Iai-

karas, Aušrinė ir Naktis, žiūro
vėms nepriminę rytdienos — jos 
riedėjo toliau Asyžiun. Nuste
bintos Asyčiaus vienuolyno vaiz 
dais ir šv. Pranciškaus gyveni
mo, tapytojo Giotto įamžintais 
į katedros sienas. Jos tik gailė
josi nutrauktos rimties, paskel
bus pertrauką. Mat svečias tu
rėjo pasiruošti kelionei į gražią
ją Romą. 

Pertraukos metu šeirnininkė 
gaivino viešnias saldumynais ir 
kava. Nenoromis, rodos, rinkosi 
į valgomąjį dalyvės, nes kiek gi 
gražiausių spalvotų nuotraukų 
albumuose liko čia svečių kam
baryje ir visoms rūpėjo tai pa
matyti. Kai kurios pasistiprinu
sios rinkosi skubiai atgal, nes 
čia skambėjo Beethoveno Pale-
tine sonata, Rotos Romeo ir Ju-
lieta bei ištraukos iš filmos 
"Doctor Zhivago" — tai Ramu
nė Valdytė spietė apie save mu
zikos mėgėjas. 

Mes vėl keilaujam. Jau Ro
ma. Prieš akis šv. Petro bazili
ka su visomis jos meno bran
genybėmis. Aiškintoja ramiai 
keičia meno šedevrus: Michel-
angelo Pieta, Sietinos siblies ir 
panašiai. Pagaliau leidžiamės į 
bazilikos požemi, į naujai pa
šventintą ir dedikuotą lietuvių 
kankinių koplyčią. Puikiausios 
spalvotos skaidrės, nebuvusioms 
dedikacijoj tikra palaima, o ir 
buvusioms viskas čia taap mie
la, pažįstama ir savo. Įdomiau
sia visoms buvo didžiulė spal
vota skaidrė — grupė lietuvių, 
dalyvavusių koplyčios dedikaci
j o j e . Kai sienoje pasirodė ši 

Tivoli su garsiuoju fontanų par
k u kelionę baigėm Chieagos 
spalvuotų rudens gamtos vaiz
dų serija iš Morton Arboretum. 

Nuostabiai trumpai praėjo še
šios valandos susirinkime ir šioj 
nuotaikingoj keilonėj. Niekas 
neskubėjo namo. Visoms čia bu
vo gera. Kiekviena jautė, kad 
ne veltui praleido šį vakarą. Ke
lionė praturtino dalyvių dvasim 
pasaulį, įdiegė norą siekti gro
žio, gėrio ir tobulumo. 

J. L. 

PRISIMENANT A. A. PREL. 
MYKOLĄ KRUPAVIČIŲ 

Ateitininkai sendraugiai liūdi
me, netekę didelio ir garbingo 
mūsų idėjo,? "Visa atnaujinti 
Kristuje" drargo, a. a. prel. My
kolo Krupavičiaus. Ryšimės pil
dyti Jo valią, prisiminsime Jį 
savo maldose. 

Jei kas iš Chieagos sendrau
gių skyriaus narių norėtų skir
ti piniginę auką Jo atminimui, 
kaip spaudoje jau buvo skelb
ta, Jo valia: Lietuvos fondui, 
LB Kultūros fendui ir, mes iš 
savo pusės pridedame Ateitinin
kų šalpos fondui, šv. Kazimiero 
kolegijai Romoje, saleziečių 
gimnazijai ir jų statomai spaus
tuvei arba savo nuožiūra, ki
toms katalikiškoms instituci
joms, prašome aukas siųsti per 
Chieagos ateitininkų sendraugių 
valdybą, kasininkui Edmundui 
Radavičiui, 5936 S. Washtenaw 
A ve., Chicago, UI. 60629. 

Skyriaus valdyba 

ADVENTO RIMTIS 
Chieagos ateitininkų sendrau

gių skyriaus rucšiami pašneke
siai pilnesnio krikščioniško gy
venimo klausimais vyksta ad
vento sekmadieniais, 11:45 vai. 
ryto, ateitininkų ramovėje, Jau
nimo centre. Besidomį visi kvie
čiame atsilankyti. 

ATEITININKŲ VEIKLA 

Gruodžio 26 d.—sausio 1 d. 
— MAS žiemos kursai Dainavoj. 

Sausio 9—10 d. — Detroito 
jaunučių ir jaunių ateitininkų 
"Trijų Karalių iškyla į Dainavą. 

Sausio 16—17 d. — At. fede-
acijos tarybos posėdis Cleve-
ande. Temos: 1) SAS ideologi-
ė bei organizacinė kryptis; 2) 

-iebėjų bei vadovų parengimo 
įetodai. 

GIEDRININKĖMS 

Giedrininkės meldžiasi už a. 
i. prel. Krupavičių gruodžio 27 
1. 9 v. ryto Tėvų Jėzuitų koply-
V.oje, kur bus atnašaujamos šv. 
Mišios už jo sielą. 

Ten pat, pusvalandį prieš Mi-
iias (8:30), bus atnašaujamos 
šv. Mišios už buvusį Lietuvos 
susisiekimo ministerį a. a. Jo
ną Masiliūną. Abu mirusieji yra 
mūsų sesių giedrininkių gimi
naičiai ar šeimos nariai. A. a. 
prel. Krupavičius buvo giedri

ninkės p. Bulotienės labai arti
mas giminaitis, o a. a, min. Ma
siliūnas — giedrininkės Palio-
kienės brolis. Todėl visos narės 
yra prašomos gausiai dalyvauti 

G E N U I N E P O L I S H F A M I L Y 
S T Y L E D E V N E R S 

Oiarbroiled Steaks — Shrimps 
Broasted Chicken — Roast Duck 
\Ve Cater Weddings — liana uets — 
Bar-B-Q Kibs — Broasted ChJcken 
Ftuaeral Dinners — \Vedding SUowers 

Open X - m a s D a y 
• P O L K A D A N C I N G 
E v e r y S i m d a y 5:30 pjm. t-l ? 

Club Antoinette 
R E S T A U R A N T L O U N G E & H A L L 
4 5 5 9 S o . Richmond — TeL847-8378 

TOUR HOSTESS: 
Antoinette Blazonczyk 

Woman Cook War.ted. Steady work, 
grood salary. 

šv. Mišiose. Mūsų mirusieji da
bar reikalingi tik maldų, o gy
vieji — kad būtumėm su jais 

šią jų prkiminimo valandą. 
Vyr. giedrininkin. valdyba 

(Nukelta į 3 pusi.) 

C L E V E L A N D O H I O 
ŠIRDINGAS AČIŪ UŽ 1,000 DOL. 

P A R D U O D A M I 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
3 0 % . iki 50% nuolaida 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. \fcestern Te l . GR 6-4421 

.— ..liiiiisiiiiuaat.s tw 

r ^ ^ 

Gruodžio 19 d. — Chieagos 
studentų draugovės susirinki
mas. 

Gruodžio 27 d Vyr. giedri
ninkių šv. Mišios atnašaujamos 
už a. a. prel. Krupavičiaus ir 
min. Masiliūno sielas 

CLEARING CLUB 
CNOER NEW MANAGKMENT 
— Noted Fof Fine Cuisine 

Saturdays and other choice dates 
for private parties — weddings and 
recoptions. 
F o r i n i o r m a t i o n , call 7 6 7 - 6 5 0 0 

mes.: 
WAGNER & SONS 

kas, ir mes jau gėrimės saulė- ! skaidrė — nuostabiai spalvingi 
tos Italijos vaizdais. Piza su ar- j mūsų, keliauninkių tautiniai rū-
chitektūriniu ansambliu: kated-i bai. besilieją su mūsų bažnyti-
na. baptisterija ir pakrypus var
pinė sukelia susidomėjimą. Vie
niems tai nuostabiausias archi
tektūros paminklas ir nieko nė
r ė gražesnio kaip jis, o kitiems 
kelia rūpesčio realus varpinės 
krypimas. Pakeista skaidrė iš
sklaido riipesčkiBs pateikdama 
Micbplanfpalo kurinj — antkapį 
3arr Lorenso bažnyčioje Floren-
(šį*k suku»*t# Medid seimai. 
Alfett&3 fiįuro$, m^gr- v^ 

nių ganytojų rūbais, žiūrovėse 
tai iššaukė gyvą ''ai" — kiek
viena ieškojo savęs ir rodė 
drauges. Kiekviena turėjo čia 
ką pasakyti, "nes kas keliauja, 
tas daug žino." Vadovė buvo 
prašoma kuo ilgiau laikyti šią 
skaidrę, kol žiūrovų aJk.7» P a 
sotino 

I? Romos, apžiūrėję šv. Do-
miciJės katakombas-, dar *•»-

Typewriters — Adding Machines — 
Checkwriters 

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS 

Virš 50 m. patikimas patarnavima-s 
N A U J O J E VIETOJE 

5610 S. Pulas ld Rd., Tel. 581-4111 

NAMŲ TAISYMO DARBA! 
Staliaus, dažymo ir v isos kitus 
darbus atl ieka lietuvis — labai 
prieinama kaina. 

SKAMBINTI R E 7-9615 

MIELIEMS DRAUGAMS IR VISIEMS 
"* L I E T U V I A M S 

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIU 
IR V'51'OTINOS LAIMES 

19/1 METUOSE 
— l i n k i — 

Jadvyga ir Adolfas Simkevičiai, 
S a v i n i n k a i 

A L Š I M K U S 
CONSTRUCTION CO. 

3457 West 63rd Place, Chicago, Illinois 60629 
TELEFONAS — 436-1351 

Religinės Šalpos rengtas Liet. 
Operos solistų: Stasio Baro, Jo
no Vazneiio ir muz. Aleksandro 
Kučiūno koncertas ir jo metu 
įvykusis dovanų paskirstymas 
(dail. A. Abraitienės, B. Gedvi
lienės, N. Palubinskienės ir An-
thony Vaikšnoro padovanoti 
kūriniai) praėjo su nepaprastu 
pasisekimu Clevelando ir apy
linkių lietuviai jautriai atsiliepė, 
įsigydami laimėjimų bilietų, da
lyvaudami koncerte ir po pro
gramos vaišių metu skubėdami 
palikti savo dolerius. Patys kon
certo programos menininkai iš 
savo kuklaus honoraro davė $50 
auką. Gerb. kleb. J. Angelaitis 
salę davė nemokamai. Dešimtys 

asmenų savo darbu (bilietų pla
tinimas, kepsniai, salės tvarky
mas ir pan.) nepaprastai daug 
prisidėjo. DIRVA, DRAUGAS, 
TEVYNSS GARSAI informaci
nę pareigą tikrai attiko pasigė
rėtinai. 

Sutelktomis jėgomis atl-'kome 
didelį darbą, sutelkdami virš 
1,000 dol. labai jautriam ir pras
mingam reikalui. Pačio koncer
to dalyviai turėjo progos išgirs
ti, didžiuosius mūsų merunirAus 
puikiame išpildyme. 

Tad dar kartą ačiū, širdmgas 
ačiū visiems ir kiekivenam at
skirai. 

Bei. šalpos Komitetas 

Aplankykite mūšy naujas patalpas 
HOUSE OF HEALTH FOODS 
F O R D CTTY PLAZA, PEACOCK ALLEY — TEL. — 581-3902 

v 0 O K B E T r ^ Natūralūs ir organiniai vitaminai 
Mineralai, Dietetiškas be druskos 
ir be cukraus maistas. 

F E E L BETTER 

V A L A N D O S : 
Atdara kasdien nuo 9:30 ry to iki 9:30 vak. 
Sekmadieniais nuo 11:00 r y t o iki 6:00 vai. vak. 

F DIXIE G0VERN0R RESTORANAS IR LOUNGE 
1751h ir D l x i e H I g h w a y , E a s t H a z e l c r e s t , CDL 

Restoranas a tda-as n u o 6:30 iki 10 vai . vak., 
Lounge a tdara iki 3 vai. ryto kasdien 

Išnuomojamos 5 sales , iki 350 vistų, parengimams, 
ves tuvėms ir kt . 

Skambinkite 798_77?0 arba 798-7000 
Čoslovas ir Elzbieta Sakevičiai, 

Savininkai 
^ . . 

AI's Texaco Service 
Savininkas AIMnas LakkkaA 
Mechanikas Stasys Damaskas 

STARDttAI — SAJTKABOS — 
TRAxs*rrsms 

ir motorų remontas — Tune-op. 

•1759 So. We*tern Avenue 
- tOS «T9tV««) 

l i . U - i . --- JfK 3-a&įS 

BUSINESS 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 į jas visais 
reikalais... 

N A M U - R A S T I N Ė S - KOMERCINIAIS -
PROFESINIAIS — INDUSTRH1N1AIS. 

GEE JEWELRY C0MPANY 
Dia-monds. Watchea, Riags. 

Aocatron & Other Famous BrančLs. 
Watch & Jewelry Repairins: & 

RemoantlnR. Unusaal Glft Iteires, 
Lava įJaht.s. Statnes & Wall Decor, 

Samsonite Litiggage, Auto Stereo 
& Tapea. 

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

&HIGHT0N FURNITURE C0. 
Complete furnishings for the home. 

BUDGOET PRICES FOR T H E 
BTJDGET M I N D E D 

3955 W. 63rd St. — Tel. 767-5552 

LOOP AUTO BUYERS XEED 
CARS DESPERATELY! 

Htshost CASH Prioea PaM. Any 
Year, Mato or Model. P.rinc car 
and Titlc. CASH Immediately. 
Open tlll 11 p.m. Siehtly. AU 
day Stmday. 

PHOKE — 427-627A 

S O U T H W E S T SHEET M E T A L 
C O N T R A C T O R S , ff?C 

3267 Columbus Avenue 

Zhicago, Illinois — Phone PR 8-8686 
Heating and Hot Water Systems 

installed. 

FRANK'S SUPER SERVICE 
STATI0N 

For Friendly Neighborhood Service 
L E T S G E T ACQUAINTED 

PHONE — 476 - 8811 
6701 S. Western, Chicago 60845 

Apsimoka skelbtis D R A U G E 
nes j i s plačiausiai ska i tomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
nos v i s i ems prieinamos. 

'Įjjiatti,, - jin, i . , , i r"1- . - T n ' — — _ _ _ 

MONTY'S LIQU0R STORE 
"For Your Ho'iiday Sp&its" 

8550 So. Pulaski Road, 
Chicago, III. — 582-9550 

A STANDARD HEATING A N D 
AIR CONDFTiONTNG 

TALYMO tB TAISTJiO TĮĄJgĮBIT 
24 va!, patamavirsas skubumo at
veju. Prekes ižatatytoa apžlfirStoūi. 
2 4 % W, 71st St. , Chicago, BUJHMS 

PHONE — 42£.2£g2 . . -
> — •• •• I I i I I — s — i 

file:///Vedding
file:///fcestern


Visuomenine atsakomybe 

ASMENINĖJE LAISVĖJE 
Žmonijos istorijoj galima į- gui duotą sąžinę. Čia ir skiriasi 

žvelgti nuolatinį geresnių laikų daugelio ideologinių ar religinių 
laukimą. Laukė ilgus amžius ne sistemų pažiūra į žmogų. Taip 
tik išrinktoji tauta, bet laukia komunizmas virš asmens pa-
ir dabartinė Dievo Tauta, kuri s ta to valstybę a r partiją, kapi-
jau yra gavusi daug naujų prie- talizmas — pelną ir laimėjimus, 
monių gyvenimui kilninti. Ta- daugelis pagoniškų religijų — 
čiau tiek viena, tiek kita tebe- nežinomų antgamtinių jėgų i r 
turi visas silpnybes, blaškan- likimo galią, tuo asmenį pada-
&as žmogų nuo aukščiausių sie- rydamos tik įrankiu. Bet t a i 
kimų iki žemiausio smukimo, y ra priešinga Kristaus moks-
Advento laikotarpį, kuris sim- lui, pagal kurį tik asmuo gali 
boliškai primena Kris taus lau- palaikyti intimų ryšį su Dievu, 
kimo laikus, krikščionybė kar- Krikščionis šiandien, svarsty-
toja kasmet, kad žmogus leng- damas savo teises, savo laisvę 
viau įsižiūrėtų į save ir pajus- ir atsakomybę, tegali į save žiū-
tų savo žmogiškąją vertę, nes rėti kaip į asmenį, kuris pa t s 
pas jį atėjo Dievo Sūnus. turi ieškoti tiesos, ją pažinti, j a 

Bažnyčia advento laikotarpiu gyventi i r už jos suradimą bei 
nenori priminti tik paprastą ge- įvykdymą atsakyti. Nors j is 
resnės ateities laukimą. J i nori priklauso visuomenei, valstybei, 
paskatinti, kad žmogus visa sa- Bažnyčiai, bet šios institucijos 
vo širdimi lauktų ir siektų kil- jam tik padeda lengviau nau-
nesnio, vertingesnio ir tobulės- dotis laisve ir su bendruomene 
uio gyvenimo. Adventas dėlto pasidalinti atsakomybe. Jos y r a 
nėra tik naujas pavadinimas, tik reikalinga pagalba asmens 
bet naujų nusiteikimų ir susi- tobulėjimui, 
mąstymo laikotarpis, š irdis — * 
visų žmogaus troškimų, norų, Besiartinančios Kalėdų šven-
siekimų ir pastangų simbolinė tės duoda progą mums susi-
apraiška. Čia koncentruojasi mąstyti. Mes turime susimąsty-
visi kilnieji jausmai, bet čia pa- ti apie taikos ir ramybės, tei-
sireiškia išorėj žmogus toks, singumo ir meilės, laisvės ir 
koks jis yra savo viduje — su atsakomybės kilnumą. Visa ta i 
gerais ir blogais polinkiais, su į dvasines aukštumas iškėlė 
į tikslą nukreiptais arba nesu- Kristus i r krikščionybė. Tai t ie 
valdomais norais. amžinieji troškimai, kuriuos nu-

Gyvenant adventinėmis nuo- malšinti tegali tik visiškas pa
taikomis ir laukiant didžiųjų sitikėjimas mumyse veikiančia 
švenčių, reikia įsižiūrėti į Kris- Kristaus malone, 
t au s gimimo pasaulyje prasmę Tačiau tai nereiškia, kad šių 
i r ją suprasti krikščionybės is- aukštumų galima pasiekti be 
tori jos raidoje. Suprasti Kristų, savų pastangų ir sunkaus dar-
Kūdikėliu atėjusi žmonių tar- bo. Iš tikrųių. juo ilgiau žmoni-
pan, reiškia jį surasti ir pamilti, joje veikia Kristaus mokslo dės-
O surasti Kristų reiškia surasti niai, juo iki pačių gelmių t a s 
save Kristuje ir savyje žmoni- mokslas turi persunkti žmoni
ją, nes Kristus savo pasiuntiny- jos gyvenimą. To gyvenimo a t -
be apima visus ir kiekvieną at- naujinimo turi pirmavaizdis bū-
skirai. Krikščionis, a t remiąs sa- ti Kristus, pirmosiose Kalėdose 
vo gyvenimą Kristumi, su savo įdiegęs sėklą, kurią kiekvienas 
artimu turi susitikti tik Kristų- krikščionis paskirai tur i savyje 
je, tai yra jo parodytoje meilė- išauganti į vėtrų nebijantį krikš-
je ir broliškume. čionišką medi. 

* Tikroji krikščionybė reiškiasi 

ŽAIDIMAS DEL BERLYNO 
Sovietai priversti daryti nuolaidas Berlyno klausimu 

GEDIMINAS GALVA Federalinė Vokietija pasirašė 
sutar t is su Sovietais ir Lenkija. 
Jos kancleris darė kelis pareiš
kimus, kad, t ik susi tarus dėl 
Vakarų Berlyno būsiąs sutarčių 
patvirtinimas svars tomas Bun
destage. 

Sovietai laukia kuo greites
nio sutarčių patvirtinimo. Mi
nėtos sutar tys y ra lieptas į Eu
ropos valstybių saugumo pasi
tarimą, kurio Maskva jau seniai 
siekė. Vakarų Berlynas t apo 
kampiniu akmeniu spręst i Eu
ropos politinius klausimus. 

Vakarų Berlynas per praėju
sį šimtmečio ketvirtį kėlė dau
gelį painiavų ir protarpiais bu
vo didelės į tampos priežastis. 
Sovietai, varžydami susisiekimą 
ir važmas, buvo užsimoję jį nuo 
Vakarų atkirsti , padaryt i savai
mingu politiniu vienetu, o vė
liau įjungti Rytų Vokietijon. 
Vakariečiai reikalavo tesėti pa
sirašytus susitarimus. 

Vokiečiu kanclerio reikalavimai 
Už Vakarų Berlyno laisvę su

mokėta aukšta kaina. Federali
nė Vokietija skyrė irdlžmiškas 
sumas Vakarų Berlyno ūkinei 
gyvybei palaikyti. R. Vokietiją 
apmaldyti įleistos jos prekės į 
"CMnę Europos bendriją. I š šio 
sandėrio R Vokietija pasipelnė 
kasmet gavusi apie 200 mil. do
lerių pajamų. Ko nori Federali
nė Vokietija? 

Jos kanclerio žodžiais, siekia
ma išlaikyti esančią Vakarų Ber 
lyno padėtį laisvai keliauti sau
suma, vandens keliais, gerbt i 
Federalinės Vokietijos i r Va
karų Berlyno ūkinę ir kultūrinę 
sąjungą. 

Šie reikalavimai paliečia ne 
tik Rytų Vokietiją, bet i r So
vietus. Anksčiau Rytų Vokieti
ja buvo tik įrankis Sovietų po
litikai vykdyti, šiuo metu t a rp 
Sovietų ir Ry tų Vokietijos vy
riausybių iškilo nesutarimai. J i 
norėtų Vakarų Berlyno derybo
se daryt i spaudimą išgauti savo 
pripažinimą. Sovietai ramina, 

protarpia is susirinkti Vakarų 
(par lamente) palankiai svarstė 
Berlyne. 

K o siekia partijos? J c s nori 
apgint i Federalinės Vokietijos 
suverenumą Vakarų Berlyne, 
išbandyt i dabartinės Rytų Vo
kietijos vyriausybės nuotaikas, 
t r u k d y t i eismą ir patirti Sovie
t ų atgarsį . 

Par t i jų atstovą mostas ne 
naujas . Anksčiau jos ruošė ne Į įyna^ turįs būti įjungtas į Rytų 

Europoje yra ne vienas politi
nis klausimas, laukiąs sprendi
mo, bet juos nustelbia Vakarų 
Berlynas. 

Sovietų posūkis 

Neperseniausia L. Brežnevas 
skelbė, kad Vakarų Berlyno 
klausimas galįs būti išspręstas 
tik vakariečiams patenkinus R 
Vokietijos vyriausybės reikala
vimus. Varšuvos santarvė ne 
kartą nutarė, kad Vakarų Ber-

ftuitiet valandėlei 

ŽMOGIŠKOJI PRIGIMTIS 
IR DIEVAS 

ats tovų, be t partijų susirinki
m u s Vakarų Berlyne. Anuo me
t u Sovietai ir Rytų Vokietija 
su ta r t ina i priešinosi, šiuo metu 
Sovietų ambasadorius Abrasi-
movas pareiškė vakariečiams 
ambasador iams nepasitenkini
mą, bet nerašė protesto rašto 
dėl krikščionių demokratų par
t i jos atstovų išvykos į Vakarų 
Berlyną. Rytų Vokietijos vy-! 
r iausybė nedarė žygių partijos 
a ts tovų keliui sutrukdyti . 

Šiaurinio Atlanto santarvės 
sprendimas 

Gruodžio 4 d. Briuselyje įvy
k ę s santarvės užsienio reikalų 
ministerių pasitarimas išryškino 
du esminius politinius klausi
mus . Santarvės taryba, dvi die
n a s svars tė Sovietų peršamą 
Europos saugumo klausimą. 
San ta rvės taryboje pareikšta į-
vairių nuomonių, bet jos nuta
r imas y r a aiškus; Europos val
stybių pas i tar imas ne tik pri
imtinas, bet ir pageidaujamas. 
J i s gali įvykti t ik susitarus dėl 
Vaka rų Berlyno. Viduržemio pa 
jūr io valstybės nurodė, kad šio
j e jūroje kar inės varžybos ke
liančios ne mažesnės svarbos 
reikalus už vakarinį Berlyną, 

Vokietiją. 

Pastaruoju metu L. Brežne
vas padarė šuolį. Lapkričio 29 
d. Erevane pasakytoje kalboje 
nurodė, kad Vakarų Berlyno 
klausimas galįs būti išspręstas 
pasitarimo dalyviams parodžius 
gerą valią ir nepažeidus Rytų 
Vokietijos teisių. 

Varšuvos santarvės pasitari
me, įvykusiame gruodžio pir
momis dienomis Berlyne, pada
ryta daugelis nutarimų dėl Eu
ropos taikos, Rytų Vokietijos 
pilnateisio pripažinimo, įtampos 
Artimuose Rytuose, Indokini
joje ir Afrikoje, tačiau neprisi
mintas Vakarų Berlynas, pa
matinis akmuo Europos saugu
mo pasitarimams pradėti. 

Šiuo metu Sovietai svyruoja, 
kurį kelią pasirinkti: daryti nuo 
laidas Vakarų Berlyne ar remti 
Rytų Vokietiją. Pirmas kelias 
teikia vilčių sukviesti Europos 
valstybių pasitarimą, kalbėti a-

Marija susiruošusi skubiai 
iškeliavo į Judo miestą kal
nuose. Ji atėjo į Zakarijo na
mus ir pasveikino Elžbietą... 
Elžbieta tapo kupina švento
sios Dvasios ir garsiai sušu
ko: "Tu labiausiai palaiminta 
iš visų moterų ir palaimintas 
tavo įsčios vaisius. Iš kur 
man tai, kad mano Viešpaties 
motina ateina pas mane"... 
(plg. Luko evangeliją 1,39-
45). 

Šio susitikimo metu abi m o 

tavo Romos valdomajame pa
saulyje. 

Marijos santykis su Kristu
mi mums yra žinomas: j i yra 
Jėzaus Motina. Tačiau ką reiš
kia būt i Jėzaus Motina? Ar tai 
tas pat , ką būti bet kurio kito 
asmens — Pauliaus, Pet ro , Jo
kūbo — motina? Ar tai t a s pat, 
kas duoti gyvybę bet kuriam 
kitam kūdikiui? Į šį klausimą 
vykusiai atsako A. Maceina sa
vo veikale "Dievo Avinėlis", iš
leistame 1966 m. Autorius sako: 

Jau pats šio klausimo ke
tines turėjo joms duotąjį die- l i m a s rodo ^ b ū t i K r i s t a u s 
viską apšvietimą. Zakarijui an- j M o t i n a ^ v i j 3 a i k a s k i t a ? n e g u 
gėlas buvo apreiškęs, kad jo 
sūnus dar savo motinos įsčiose 
bus pilnas šventosios Dvasios. 
Elžbieta savo ruoštu laikėsi nuo 
šalumo, kai Zakarijas buvo ne
bylys, ir ji gal tikėjosi, kad jos 
padėtis nebus niekam žinoma, 
kaip jai, tikriausiai, nebuvo ži
noma Marijos padėtis. Marijos 

duoti gyvybę apskritai žmo
gui. Be abejo, Kristus y ra tik
ras žmogus, todėl ir jo Motina 
yra t ikra jo gimdytoja tiesio
gine ir pilnutine šio žodžio pras
me. J i davė jam žmogiškąją 
gyvybę, kaip ir kiekviena mo
teris ją duoda savo kūdikiui. 
O vis dėlto Marijos motinystė 

atvykimas netikėtai iškėlė viską Į t u o neišsisemia, nes ji davė įmo 
aikštėn. giškąją gyvybę ne šiam ar ki-

Prieš tą susitikimą abiem mo- tam žmogiškajam asmeniui, bet 
terim daug k a s buvo aišku, k a s ant ra jam šv. Trejybės Asme-
atsitiko, nors ir ne abiem vie- Į niui — dieviškajam Logos — 
nodai, bet žymiai daugiau daly
kų dar tebebuvo pridengta pas
laptingos prieblandos. Tas susi-

Žodžiui. Marijos motiniškumas 
buvo būdas, kuriuo Dievas tapo 
žmogumi. Tai vienintelis gali-

tikimas buvo kaip staigi auš- j mas būdas, kad Dievas sujung-
ra, kuri akinančiu spindėjimu 
išryškina visą vaizdą. Tai buvo 
Dievo planų vaizdas. 

Elžbietai paaiškėjo, kad j au 
žinoma jos paslaptis, o savo 
ruošiu ji sužinojo Marijos pa-

pie nusiginklavimą, bet vargu j slaptį, kad ji y ra Viešpaties m o -
nusiginkluoti, antrasis kelias 
— remti R. Vokietiją, didinti 
j ampą Europoje, palaidoti vo
kiškąją "rytų politiką". Sovie
tai svyruodami linksta į pirmą 
kelią. 

tina. Pas Elžbietą Marija iš
buvo t r is mėnesius, tai yra, kol 
jos giminaitei atėjo laikas gim
dyti, ir tada grįžo į Nazaretą. 
Negalima tikrai pasakyti, a r ji 

tų su žmogiškąja prigimtimi. 
Logos (Žodžio) įsikūnijimas, 
Viešpaties numaty tas nuo am
žių, galėjo įvykti t iktai gimimo 
keliu, vadinasi, tik per Marijos 
motiniškumą. Todėl i r Marija 
buvo numatytja nuo amžių ir 
apreikšta pačioje pradžioje že
miškosios žmogaus istoriios 
(plg. Pr. 3 ,15 ) . Suėjus laiko 
pilnybei, Viešpaties angelas bu
vo "siųstas į Galilėjos miestą, 
kuris vadinamas Nazaretas, pas 

Nūdien, atrodo, pasimetimo tuose, kurie randa savvje evan 
yra net i r religiniam gyvenime, gelinius pradus ir juos skleidžia | kad Vakarų Berlyno derybos 
Ne dėl to, kad didžioji krikščio- savo aplinkoje. Kristus nesunai- | sustiprina Rytų Berlyno priklau 
nių dalis nejaustų Kr is taus mok kino silpnybių ir abejonių, bet 
slo įtakos ir jo dieviškos galios paliko priemonių jų vietas už-
savo gyvenimuose, bet dėl to, pildyti krikščioniškais darbais, 
kad daugelis išorinių apraiškų Kristaus sekėjas tur i skirtis 
nepilnai atitinka jų nusiteiki- nuo ano meto pagoniško pasau-
mus ir nepasotina jų troškimų, lio, nes dabar jis jau savyje 
Bet ir Kristus, nors žinojo savo turi viską, ko reikia žmogui 
paskirtį ir dievišką didybę, ne- gyventi geresniu gyvenimu, o 
naudojo prievartos žmonėms pa ne tik laukimu. Kristaus moks-
lenkti, kad jie paklustų jo moks las buvo naujas ir nepaž :stamas 
hu. Ir Kristaus laikais reikėjo daigas anuometiniam pasauliui, 
tikėjimo, kuris priklauso nuo bet jis neturi būti naujas da-
paskiro žmogaus proto įžvalgu- barties krikščioniui. Dabarties 
mo ir valios pastangų. J i s savo žmogui reikia į aplinką skleisti 
mokslo pranašumą rodė tiktai Kristaus mokslą dabarties prie
kalniu pavyzdžiu, gyvenimo to- monėmis. 
bulurnu, ka i kada ženklais ir Kalėdos primena, kad m e s 
stebuklais. Kitaip tariant , Kris- negalime išparduoti savo idėjų 
tus gerbė paskiro žmogaus lais- ar atsižadėti savo principų dėl 
vę ir jo asmens vertę. gyvenimo pasikeitimų. Juoba 

I r dabar katalikų Bažnyčia negalime šalia savęs palikti 
primena, kad "tiesa žmogų įti- krikščioniškos meilės ir teisin-
Irina tik savo pačios veikimu gumo. Krikščionis i r šiandien 
švelniai" (Tikėjimo laisvė, 1). turi drįsti stovėti šalia prakar-
Niekas negali lįsti į "neliečia- tėlės ir drąsiai Kristų išpažinti 
mas žmogaus asmens teises" pasauly, kad asmeninė laisvė 
(t. p.), nes laisvė yra asmens atsiremtų nelygstama asmens 
vertybė, kuri savin įima ir pil- verte ir krikščioniška bei visuo-
nutinę atsakomybę pagal žmo- menine atsakomybe. Pr. Gr . 

somybę Rytų Vokietijai, š i e ne
sutarimai sust iprino savybės 
trintį. Rytų Vokietija gali reikš
ti nepasitenkinimą Sovietų po
litika, tačiau ji žino, kad be 
Maskvos paramos negalės atsi
spirti vakariečiams. 

Vokiečiu spaudimas 

Krikščionių demokratų par t i 
jos Bundestage atstovų sambū
rio vadovas Rainer Barzelis pa
siūlė pasitarimus daryt i Berly
ne. Partijos a ts tovai pr i tarė . 
Netrukus ir valdžioje esančių 
partijų atstovai Bundestage 

Debra Jean Sweet. 19 m., di-banti Liuteronų agentūroj Cincinnati. 
Ohio, prez. Nixono apdovanojama už nuopelnus. Tačiau ji preziden
tui dėkodama pareiškė, kodėl nebaigiamas karas. Į tai prez. Nbconas 
atsakė, kad daroma viskas, kas galima. Stebi FBI direktorius Edgar 
Hoover. 

dar tebebuvo Zakarijaus namuo 
se, kai gimė Jonas; yra stiprių į ^ r g a i t ę , pažadėtą vyrui vardu 
argumentų už vienokį ir kitokį Juozapas, u Dovydo namų o 
atsakvmą, sako mokslininkas ; ^ r ^ a i t ė s v a r i a s buvo Man, 
G. Ricciotti savo veikale "Kris- M a" <***• 1 , 2 6 - 2 7 ) , kad pasi-
taus gyvenimas", kurį iš italų | * ? 5 f * a r a m e r f ^ f*"1" 
kalbos lietuviškai vra išvertę ' k a n t i b u t l ^S05 &>**> M o " 
kun. P. Dauknys, MIC 1962 m. įt ina. J i sutiko, t a rdama ange-

Išganytojo atėjimas buvo j au 
čia pat, nes jau buvo pasirodęs 
jo pirmtakas. Tai, kad ano me
to galingieji Izraelyje ar už jo 
ribų dar nežinojo nieko nei apie 
vieną, nei apie kitą, neturėjo 
reikšmės, nes Išganytojo ir jo 
pirmtako keliai nebuvo pasaulio į 

lui; "Tebūna man kaip sakai" 
(Luk. 1,38). 

K a s įvyko šią akimirką? Šią 
akimirką Kristus prasidėjo Ma
rijos įščioje. Antrasis šv. Tre
jybės Asmuo tapo žmogumi. 
Savu "tebūnie" Marija atvėrė 
Dievui žmogišką,^, prigimtį... 

keliai. Ne galinguosius Dievas ' J e i M a r i i a s a v 0 ip65io ne fcu tT* 
rinkosi savo išganymo planams I * • " » * ^S05 n e b ū t l i jsikū-ijęs, 
įgyvendinti, bet nežinomuosius, 
tuos, kurie nematomi viešuo
menei, nuolankiuosius, kaip Za
karijas. Elzbieta, Mari ja Vie
ną dalyką Dievas priėmė iš a-
no meto galingųjų, beveik kaip 
būtinai reikalingą sąlygą sa
vajam išganymo planui, o tai 
buvo taika, kuri tada viešpa-

nes Marija, angelo klausiama, 
atstovavo čia ne tik sau pačiai 
kaip Mirjam iš Nazareto, bet 
ir visai žmonijai. Tai bendras 
Bažnyčios įsitikinimas. Logos 
(Žodžio) įsikūnijimas kaip su
sijungimas su žmogiškąja pri
gimtimi išganymo dėlei galėjo 

(Nukelta į 5 pusi.) 

Spaudoj ir gyvenime 

MEDALIAI KOLONISTAMS 
Okupantai, vykdydami Lietu- Inesa Zablovskaja. 

vos kolonizaciją, ne tik rusus šil
tomis vietomis Lietuvoje apdova
noja, bet ir medaliais apkabinėja. 
Štai, Vilniuje leidžiama "Tiesa" 
nr. 282 gruodžio 4 d. praneša, kad 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo garbės raštus be kitų 
gavo šie: Lietuvos ryšių statybos 
tresto vyr. inžinierius Genadij 
Jermolajev, ryšių centrinio moks
linio instituto skyriaus viršinin
kas Nikolaj Poliak, Kauno ryšių 
pramonės gamyklos direktorius 
Nikolaj Smachtin, Valstybinio 
ryšių įrengimo tyrinėjimo ir pro
jektavimo instituto Leningrado ^ ^ ^ 

-skyriaus projektu vyr. inžinierius i bendroves prezidentas 

RAUDONŲJŲ 
STOVYKLOSE 

K U N . J. HERMANOVTČ, MIC 

Išvertė kun. K- A. Matulaitis, MIC 
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CENTRALINĖ LIGONINĖ 

/. žvilb. 

naujasis Fordo 

Greta geležinkelio Taišet-Brack-Zajarsk ligoninė, 
kaip ir kitos stovyklos, nebuvo baigta. Mane patalpino 
sename, operacijoms nepatogiame, barake Turiu būti 
paruoštas pagal planą. Tad, pirmiausiai peršvietimas, 
paskui analizės, alkimas, išvalymas žarnų. 

Pirmiau, negu supratau, kas dedasi, pasijutau ant 
operacijos stalo, sutrumpinant visus parengimus, nes jau 
perdaug buvo ištekėję kraujo. 

Nors naujoji medicina pašalina laike operacijos 
skausmą, bet labai nejauku, kai apstoja žmogų su aš
triais peiliais. O gydytojai, kaip ir aš, yra kaliniai ir iš 
manęs pelno neturės. Tai yra įtemptų dirgsnių dar
bas. Net nežinau, iš kurio pasviečio yra mano chirur
gas, o apie mano stalą vaikščioja taip, it ant jo gulėtų jo 
paties tėvas. Neturiu kuo jam atsilyginti, — esu varg
šas, kaip bažnyčioje pelė. Nors ne! Esu turtingesnis už 
Amerikos miliardierius, nes mano tėvas yra Dievas, todėl 
*aliu melstis už savo geradarį. Ir aš meldžiausi: "Su
eik, gerasis Dieve, mano gydytojui visa, kas geriausia, 
) pirmiausiai duok gerą sveikatą ir laisvę. Tepamato 
greitai savo nuostabią tėvynę!" Vėliau sužinojau, jog 
jis kilęs iš Gruzijos. 

Gydytojas augalotas, gražus ir jaunas vyras, bet, 
kaip savo amžiui, labai susimąstęs. Turėjo jau daug 
iškentėti gyvenime Operaciją daro stropiai, nors aš 
nebegaliu išlaikyti, stenu, judu, ypač kai operacija nutį
so ir narkotikai silpnai veikė Jo pagelbininkai nerims
ta, ragina: 

— Greičiau, greičiau, greičiau! Baik! 
— Tuoj, tuoj. Dar viena smulkmena.. 
Po operacijos guliu bendroje patalpoje žemutinia

me guolyje. Ten nebuvo atskirų lovų. Gulime vienas 
prie kito ir taip siaurai suspausti, kad ir statinėje silkės 
dejuotų. Bet privalau būti patenkintas, nes šilta, bet.. 
nieko kita negalima pagirti. Nusisuku, kad lempa man 
nelįstų į akis, bet iš kitos pusės nauja negerovė, — kai
mynas kosti man į nosį ir skrepliuoja per kiaurą naktį. 
Ir taip negaliu gulėti ant dešinio šono dėl to ligonio, 
ant kairio — lempa kenkia, o aukštielninkų! gulėti 
po tokios operacijos neįmanoma. Norėčiau pasikeisti su 
kuom nors vietomis, bet nerandu norinčio. 

— Žiūrėkit jo, —kalba: — jam bloga su kaimy
nu, tai norėtų, kad kuris kitas kankintųsi. 

Su kosinčiu seniu nėra kalbos: tuoj supyksta. Ką 
daryti? Turiu priimti, kaip evangelija liepia: "Kasdieni
nį kryžių". 

įeinant į ligoninę, mane apvalė nuo visko: paėmė 
mano rūbus ir naujus batus. Ligoninė daro iš to ne
blogą pelną. Paėmę rūbus, pasilaiko visa, ką geresnio 
suranda, o išleisdami, įteikia blogiausius skarmalus. Be 
to, pasisavina visas smulkmenas. Tuo būdu netekau ne 
vien adatos ir šaukšto, bet brangiausių mano daiktų: 
rožinio ir liturginių tekstų, kuriuos persirašiau Bracke. 
Susveikęs, negalėjau laikyti Mišių, nes atėmė iš manęs 
plotkeles ir vyną. Regimai, ta atgaila Dievui patiko la
biau, negu mano malda. 

Kai tik pasijutau stipresnis,- iš-naujo pradėjau teik

ti reikalingus daiktus Mišioms. Pirmiausiai iš atmin
ties rašiau liturginius tekstus ir maldas. Tada man la
bai naudinga buvo visą naktį žėrinti lempa. Net smalsūs 
kaimynai pradeda domėtis. 

— Ką tu rašai? 
Nieko neatsakau. Bijau vėl pataikyti į šnipą. 
Ligoninėje gyvenimo sąlygos labai blogos: maistas 

nepakankamas, nėra vaistų nei tvarsčių. Kartą susižei
džiau pirštą, einu pas gydytoją, kad jį aprištų, o jis 
man parodo savo pirštą, aprištą juodu skarmalu. 

IR VĖL CHULIGANAI 

Nelauktas ginčas ligoninėje su padaužomis primi
nė man pirmąją mano stovyklą Taisėte. 

Vieną kartą garsiai sudraudžiau jaunuolį, arti pra
einantį ir biauriai bešnekantį. 

— Ar tu ir Dievo nebijai? Ar nesigėdi taip nepa
doriai išsireikšti? 

Barake visi nutilo, smalsūs, kas įvyks. Pasirodė, jog 
užkabinau patį padaužų vadą. Nepažinojau jo. Ir nie
ko nežinojau, kaip padaužos gyvena, nei jų papročių. 
O tas jų vadas, Jan Zakavyka, taip buvo priblokštas 
mano pastabos, kad vos galėjo pasakyti: 

— Žiūrėkit jo! Tai man nutiko pirmą kartą gy
venime... 

Ir prie visų prisipažino, kad iki šiol niekas nedrįsęs 
jam prieštarauti. Nepadorūs išsireiškimai jiems taip 
lengvai ateina, kaip vėjo dvelkimas, kaip upelio tėkmė. 
Ir todėl Jonas visada sako tai, kas jam ant liežuvio 
pakibo: barasi, keikia, piktžodžiauja, pasakoja biaurius 
nuotykius. Niekad nesigėdi ir niekas jo nuo to nesulai
kydavo. Užkabintasis dar pridėjo: 

— Žiūrėkit, senis invalidas dar man viešai pri
kaišios. 

(Bos d*agi&u) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. gruodžtomėa. Wd. I I B O E L L A N E O U S 
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RICHMONT) AITO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

l'žsieniniu ir vietiniu auto taikymas 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo-
'oro pntiVrinimas. Vilkikas K--eir>tis: 

Tol. GR C.-31S4 arha fiR 6-3353 
Savininkas Juozas (.loe) Juraitis 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E 

Buv. Lietuvos paštinotkai, gyveną Chicagoje, savo eretiniame pobūvyje, gruodžio 13 d. Nuotr. M. Nagio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
PASUMNKV TRADICINIS 

POBŪVIS 

Gruodžio 13 d. į K. K Rep
šių namus, Marquette Parke, 
susirinko graži buv. neprikl. 
Lietuvos paštininkų šeima. Lie
tuviai paštininkai išeivijoje yra 
susiorganizavę į savo sąjungą 

Jonui Miceikai, įrašę savus 
linkėjimus, visi susirinkimo da
lyviai pasiuntė kalėdinį sveiki
nimą. 

Lietuvių Filatelistų draugijos 
"Lietuva" vardu paštininkus 
pasveikino E. Petrauskas, padė
kojo už gražią talką ir paramą 
filatelistams ir įteikė padėkos 

ir savo veiklą pradėjo tuojau Į ^ j ^ ^ 
po karo, dar Vokietijoje. Pašti-1 J o n a g I n d r i ū n a s p a d a r ė p r a . 
ninkai gražiai tvarkė stovyk- {neMmą r e v i z i j o s k o m i s i j o s var
iose veikiančius paštus, p a t a r - ; ^ p a ž y m e d a m a s k a d &leist& 
navo savo tautiečiams, platmo k „ N u o k r i y u l ė s m ^ ^ 
tuo laiku labai laukiamą l i e tu - i ^ , , p l a t i n a m a - - _ -{ j a u 
viską spaudą ir knygas. Tuo ^ I a t i n t a 5 0 0 i r d a r l i e k a 
būdu atliko tikrai gražų ir ver
tingą darbą. 

300 egz. Knygos išleidimo kaš
tai padengti. Kasoje turima 58 

Po didžiosios emigracijos,! dol. Jonas Tijūnas kėlė mintį, 
paštininkai nepabiro, bet vis' kad reikėtų atsiliepti į paštinin-
dar laikosi savoje šeimoje irjkus įžeidžiančius rašinius spau-
čia, Amerikoje. Pagal puoselėtas, doje. Visą eilę klausimų palie-
Lietuvoje tradicijas, paštinin-tė Jonas Tijūnas, Otonas Kap-
kai, gyveną Chicagoje, kasmet teinis, A. Miliauskas, A. Diž-
susirenka tradiciniam — kalė-: balis ir kiti diskusijose dalyva-
diniam pobūviui. Čia įvyksta me- j vę. 
tinis susirinkimas, bendrose; Lietuviai paštininkai išeivijo-
nuotaikingose vaišėse pasidali- \ je yra Įsijungę j kitų organiza-
nama mintimis, prisiminimais, jcijų veiklą ir atlieka daug gra-

Nors kai kas bando su pa- į žių darbų, o taip pat savo tar-
šaipa "prisiminti paštininkė- pe pavyzdingai solidarūs, ką į-
lius", jų darbą sumenkinti, ta-: rodo ir atsiminimų knygos iš-
čiau paštininkai gali didžiuotis; leidimas. Kur reikia, jie neatsi-
tokiais buvę. Jeigu tik pažvelg-, sako ir stambesnės aukos. 

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ 

ROMANAS 

O. NENDRE 

Tremtinių, tik atvykusių i A-
merik^ gyvenimo aprašymas, k t 
ris atitiks daugumos prisimini 
mus. 

Pirmieji įspūdžiai svetimam* 
'rašte, sutiktos čia problemos, į-
įkūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės naš!ėc lūpomis, kur 
įtvykusi su trimis vaikais sten 
gf-isi čia sukurti jiems ir sau atei 

Realūs vaizdai, kasdienišk*-
:alba, lengvas stilius neturi jokit 
varginančių puošmenų, knyga 
oaverčia lyg p?t:es skaitytojo av 
(biografija 

Gaunama "'Drauste" Kain 
5.00. 
Hnois State KTventojal prie kaino* 

turi prkletl 5<fc mokesčio. 

A. ABALL R00FING C0. 
Įsteigta prleJ 49 metu* 

Dengiame VISŲ rūšių stogus Tai 
ome arba dedame naujus kaminus 
inas, nutekamuosius vamzdžius. TJa 
ome iš lauko. Taisome mūrą "tuck 
ointing". Pilnai apsidraudė Visa* 

tarkas e? rantuotas 

Tel. — U I - 6047 
Apskaičiavimas nemokamai 

Skambinkite bet kūrino laiku 

COSMOS PARCELS EXPREwS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

f.icensed by VNESHPOSTLTORO 
1501 W. «8th St.. Chleago, TO. 6062* 
<3S3 S. Halsted. Chicago. TO. 6060J-

Tel. WA 5-2737: 254-3320 
'vairių prekių pasirinkimas, moto 
•iklai. Šaldytuvai, maistas, dolerinir 
'KKTIFIKATAI ir AUTOMOBrMA: 

R. jįnk>n<fca« 

< "l*Hllillll)l)!l!l»lĮ!fflil!lfl!l!!lllll!!!!inĮli: | 

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

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

mmmm 'iisii'imiijiM 
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VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Geru prekių dideli? pasirinkimas. A.u 
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do 
ler. certifikatal, maistas, akordeonai 
2608 W. 69th St., Chicago, 111. 60628 

TELEF. WA 5-2787 
iiiimmiiiitiiiiiiumiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

'iena iš daugiausiai oerkamv 
nygų yra Juzės Daužvardienė-

POPULAR LITKUANIAN 
R E C I P E S 

;oje kieKv ienas atras savo mėgi& 
mo lietuviško patiekalo recepte 
irba suras naują, iki Šiol nėra 
autą, kanu čia yra virš 200. 

, <nyga parašyta angių kalba, la 
tume į pastininkų sąrašą, jame Į Lietuvių pastimnkų sąjunga j ) a ] xkikam& a o v a n a vyresnėm^ 
rasime gabių rašytojų, gerų in- yra įstojusi nariu su savo įna-' 
žinierių, visuomenininkų, kultu- į šu į Lietuvių fondą, dar Vokie-
rininkų ir visose gyvenimo sri- ; ti jo je paskyrusi literatūros pre-
tyse dirbančių. Ir šiame pobū- miją, nuoširdžiai paremia fila

telistų darbus. 
Gražiai susiklausančiai 

vyje tai buvo prisiminta. 
ir Pradžioje susirinkimo sąjun

gos valdybos vicepirm. A. Gint- g i ž i u s kultūrinius darbus dir-
neris padarė trumpą veiklos ;

 b a n č i a i * • * Paštininkų š-mai 
pranešimą, pažymėdamas, kad s6*11168-
sąjungos pats didžiausias dar-. Kalėdinis pobūvis praėjo 
bas buvo išleisti knygą "Nuo ' gražioje, nuoširdžioje pabendra-
krivulė3 iki raketos", apie ku-jvimo nuotaikoje, vaišes paruo-
rią buvo gauta daug gražių at- §ė K. K. Repšiai. J. Šešupis 
siliepimų. Planuojama antras 
tomas ir renkama medžiaga. 
Nes paštininkų ir pašto veikla 
neprikl. Lietuvoje ir tremtyje 
plati ir šakota ir medžiagos an
tram tomui pakaks. Medžiaga 
ir nuotraukos jau dabar gau
namos. Principiniai susirinki-
mas pasisakė už telkimą medžią; 
gos antram tomui, o apie kny-j 
gos išleidimą bus nuosprendis 
padarytas vėliau. Minutės susi-! 
kaupimu buvo prisiminti visil 

amžinybėn iškeliavusieji kole-' 
gos, kurių tarpe pastaraisiais 
metais J. Šatas, J. Kebleris. J.; 
šaikūnas. 

J. Janušaitis pažymėjo, kad > 
paštininkai prisidėjo savo auko
mis prie a. a. M. Gintnerienės 
įamžinimo Lietuvių fonde ir a. 
a. Onos Kuliešienės — Jaunimo 
centre. Perskaitė kun. J. Kubi-
b*au8, SJ, padėką. Padėkojo są
jungos valdybai ir paštininkams 
už jam pareikštą užuojautą 
mirus svainiui Kazimierui Iva-

. . . . I Angių kalbos mokytoja A n n Stewart, 
nattskui. Susirinkusius pasveiki- Flouing Wells, Am., mokytojų gru-
no valdybos vicepirmininko Jus- i pės siūloma suspenduoti, nes esą ji 
tino Gediausko, gvv. Philadel- iesan t i burtininkė ir psichologiškai pa-
phijoje ir negaluojančio Jono yei,kianti s tudentus- J<* advokatas sako, 
iZ „ , „ . . , . Kad t a i nosąmone, 
Mieeikos vardu. Susirinkimas 
pasveikino ta proga Sąjungos 
garbės pirmininką, buv. neprikl. 
Lietuvos paskatinį pašto valdy
bos direktorių inž. V. Birutį, 
kuris visada ir nuoširdžiai ir 
dabar bendrauja su paštininkų j 

jGi sergančiam koiagaj Į 

ypač naujai pradedančioms 3ei 
Tiininkauti moterimi. 
Xaina tik $2.75 doL, galima gau-
i DRAUGE 
iiinois gyventojai prie knygo 
cainos prašomi pridėti 5 proc 
.ukesciams 

APDRAUDC AGEVTCSA 
Namu. Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobiliu. 

Patogios išsimo 
kejimo salysos. 

J. B A C E V I Č I U S 
$455 So. Kedzie A ve.. PB 8-2233 

"STASYS SU L 
'•% IKTJERCONTINENTAU R. E 

PAUMDALE, CAl-IFORNIA 93*5C 
Namų tel. (213) 820-2925 Wer* UA 
Pirkite žemę Palmdale. kur -įjoftla 
ma» didžiausia* pasauly aeroiromat 
- 15 savininku, akrais ne akiypais? 

WILLOW SPRINGS, BLL. 
Xew deluse 6 flat. many extras. 
incoinc $14.000. 

8395 ARCHER ROAD 
Xew doluxe 4 flat. Ovner's 3 bdrm 
apt. Inootne $9,6O0. 

CalI 458-3935 or 422-1593 

B E A L E S T A T E 

RrVER GROVE, Convenien 
Food Mart, $300,000 sales 
Down payment $15,000. Bal 
ance Terms. 

Phone 453-3399. 

BY OWNEE — 66th and So. 
Knox Street 

6 room, 3 bedroom brick bungalow 
1 Vi baths. enclosed heated porch, 
many extras. Retiring—out of statė. 
Low 20's. 
Call PR 6-7676 or PO 7-8911 
IEŠKOMA PIRKTI NUOSAVYBĖS 

PIETINĖJ MIESTO DALY. 

Rezidencijos arba apartmeentiniai. 
Mokėsime grynais, Skubiai! 

MR. PEICE — Tel. 752-6067 

By Owner, 66th & So. Knox av. 
6 room, 3 bedroom brick bungalow. 
1 % baths, enclosed heated porch, 
many extras fuU base. 2 car gar. 
Near Catholic churches. schools, 
shopping. Retiring — out of statė. 
Low 20-s. 

Call PR 6-7676 or PO 7-8911 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrąustc baldus ii 
kitas daiktus. Ir iš tolj miesto lei
dimai ir piina apdrauda. 
3047 W. 67th Place — WA 5-8068 

;*wwž;ft i, i,- :."' 

A U S O L O O U T ! 
SOLTES NEEDS HOMES. 

CASH BUYERS WAITING 

S O L T E S R E A L T Y C O. 
PHONE — 925-7801 

5434 So. Kedzie A ve., Chicago 

ROBEKTSDAJLE SECTION OF 
HAMMOND 

Just minutes Irom south side. 
7 room home with 3 bedrms, 1 % 
bath and lamily room. Only 1 blk 
from St. Joba's C«.th. chureb and 
school. 

Lew taxes — good neighborh.ood 
— price $17,900. 

Call Toe Lampa or Iton Keith 
CENTRAI. AGESCY 218 — 659-3458 

BY OWNER—4 bedroom, 2 baths, 
125 ft. frontage, heated garage, 
many extras, near Catholic chureb 
and shopping. Priced for knmedi-
ate sale — Mid 40's. 

PHONE — 445-0294 

HELP VVANTED — VlOTtKVS 

CLEAHING W0MAN 
MATUKE 

Live in or go. Steady wo~k. 
S C O T T I S H H O M E 

North Riverside, Illinois 
PHONE 447 5092 

Pirksime tiesiog iš savininko. 
GRYNAIS, 

Bet kurį namą, bet kurioj vietoj. 
NET IR SU "VIOLATIONS". 

SKA3IBINKITE 638-0200 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

3314 West 63rd Street 
Chicago, minois 60629 

Telef. PRospect 6-8998 

umiimiimmiiiiiiiimmimiuuifiiiimi 
r E L E v 1 z i J o s 

Spalvotos ir paprastos, radijai. 
stereo, oro vėsintuvai. 

Krautuve Marąuerte Parke 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S 
.346 W. 69th Stt — tel. 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063 
miiiiiimiiinmmiiitiiiiiuiiminiimii! 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
hlcago, m . 60632. T e l YA 7-5980 

iiHHmiiiitiimimmiiimmiiiiiiimmni 
V A LOM E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visų 

rusiu grindis. 
I. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

MifiiiHiiHiiimmimmiiiiiimmMimiii, 

*5 ir California — mflr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 k&mb. Qe-
-os pajamos. $52,000. 

Mur. biznio namas. Kepykla su 
tisais jrengimaia ir 2 butai. Tik 
522,000. 

62 Ir Rocfewell — Mūro 2 butai. 
7 Ir 6 kamb. Gazo šildymą*. Garažas 
$31.500. 

Prie Maria H. S. Mur. 2 butai pr 
«H kamb. 12 metų. $32,500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

ŽMONIS PERKA NAMUS 
Tjengvu $14,000 pajamų iš apart-

mentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi.' Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000. 

Kuklus namelis — 2 butukai pa
čiam Marąuette pke. Kaina $17,000, 
gal ir mažiau. 

2 geri mur. namai Brighton pke. 
Juoda virš $16,000 nuomos, ir ma
žos išlaidos. Jei pamatysit, tai ir nu-
pirksit už $52.500. 

5 butų šviesas mūras ir 3 auto 
mūro garažas. $7,500 pajamų. Pa
čiam Marąuette pke, tik d51 ligo> 
atiduoda už $48,000. 

Platus lotas Marąuette pko centri 
nSj gatvSj. Kaina — susitarsim. 

Pulkus didelis a po 6 kamb, mfi 
j-azo šild. Platus lotas, mflr. garą 
?as. $29,500. 

2-jų buto. 14 metų modem. mūi 
i ".-jų auto. mflr. garažą*. Marųuett 

jke. $36,000. 
9 kamb mūr. gražus kaip nauja? 

leros pajamos. Arti mūsų $19,600. 

VALDIS REAL ESTATE 
"051 S. Wa8htenaw Av.. R E 7-720-

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš 
tų namas. Moderniški ir nauji iren 
<imai. Judri vieta. Labai geras biz 
nis. Lengva aptarnauti. 

S butai ir biznio patalpa, rlnktin< 
vieta. Marquette pke. $43,000. 

11 butų mūr. 10 metų. 60 p. skly 
oas. Geros pajamos. Gera vieta, 

tnsnrance — Income Taa 
Xotary PubUr 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 WB43rdSt.,CL 4-239 

MODEL HOMES—I>eluxe 2 bdrm 
18' wide — aiso new & used 12' 
wide. 44&.60' iong —. parking space 
a,va41able to our customers — in-
įuire now do not lot this opportunity. 
3et away. . 
VVilkmay Terrance Mobilehome Pk. 

PHONE 437-4SOO 
Oakton St.. % blk. East of 

Higgens Rd. Eik Gaove. 

IŠNUOMOJAMA — FOB B E N T 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2926 W. 63 PK 8-6032 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me
tu*. Savininkai kreipkitės dSl pa
tarnavimo nemokamai. 

Ciceroje ištmom. $y2 kamb. bu
tas su baldais. Potvynio apsauga 
Vienam asmeniui arba dirbančių 
porai. Arti Aldens dirbtuvės, ge
ro susisiekimo, netoli šv . Antano 
baž. OL 2-6035. 

GIRL FRIDAY 
Position open for Experienced Se-
cretary with a gro-wing Organization. 
Mušt be able to take charge and 
Work Alone. Position Recjuires Some 
Shorthand and Typing. Exce'.lent 
Working Conditions & hours. 

9 R. M. TO 12 
CALL — 421-1000 

WE NEED LOVE 
If you would likę to work in a 
pleasant atenosphere earning cash. 
Morning, afternoon, or evening, 
call — 745-8088. 

MR. CKENSHAW 

Celebrity FASHI0N Jewels 
Openings full or part time. New 

in your area 
Replies confidential 

V. W. WADE — 354-7016 

HELP VVANTED — VYRAI 

NamŲ Apšildymas 
. . įdedu viaų rusių pe<iu«, van
dens šildytuvus ir power hu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos Ir dujų pečius ir 
alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje Ir 
vakarų priemiesčiuose. 

A L B I N A S B A N Y S 
4 4 7 - 8 8 0 6 

A. V IL IMAS 
M O V I N G 

Apdrausta* perkraastymM 
— |vairių at*»tnrmj — 

823 WEST S4tb PLACE 
Tetef. - FBontier 6-1882 

134 aukšto, 15 metų 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 pasiūlymą. 

11 batu. ifl meti; mūr. raunąs Mar
ąuette pke. $20,oo0 metinių pajamų 
$136.600. Savininkas duos 1% pasko
la. 

5 kamb. mur. bungatow prie 71 
Ir Rockwell. $19.500. 

LEONAS REAL ESTATE 
[NCOME TAX — NOTARIA-

TAS, IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St. — 925-6015 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
vVLYN, 1360 bangos, veikia sek-
nadieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
x> pietų — perduodama vėliausių 
•asauliniųųų žinių santrauka ir k o 
nentarai, muzika, dainos ir Mag-
įtės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika-
ais kreiptis į Baltic Florists — 
.'elių bei dovanų krautuve, 502 E. 
3roadway, So. Boston, Mass. Tel. 
VN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
lienraštis Draugas. 

IEŠKOME JAUNO LIETUVIO 
neseniai baigusio Chemijos ar 

Biologijos mokslus 
del chemiko pozicijos pas 

UNITED - DESOTO CO. 
Kreiptis į R. Šileikis, 

CL 4-0700 arba 776-3932 

HARDINGE HAND S£HEW 
OPERATORS 

To perfo-m secondary operations 
on Hardinge Hand Hand Screw 
Machines. 

Many Company Benefits. 
Clean, Modern Plant 

XL ENGINEERING CORP. 
6150 W. Mulford, NHes, m 

PHONE 775-6222 

PROGOS — OPPOKTL'NTTIES 

D fi M E S I O ! 
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Laimingas bus pirkėjas- kuris nu
sipirks Brghton Parke geriausią 
ir pelningiausią taverną su mūr. 
pastatu. 2659 W. 43 St: 

P A R D A V I M 

Parduodami 5 kambarių visi bal
dai: Dinette komplektas, virimui 
krosnis šaldytuvas, miekamo kom
plektas, stalo indai, puodai. įvai
rūs rūbai. Šeštad. ir sefcmad. nuo 
12 iki 6 vai. vak. tiktai 6535 South 
Campbell Avenne. 

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienr. "Drauge". 

3 

C O N T R A C T O R S 

FRANK'S T V and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

• ; J ! ' -J . • ~ U * . 

Heating Contractor 
Irwurtu naujut tr penrtatau se-
nua -rimų rūSiy namo apSUdymo 
pečius Ir alr conditlonlng — i 
nauju* Ir senus namus. Stogru 
rlnaa (iratters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei u*miesčiuose. 
Darbas atliekamas gTeitai ir są
žiningai. ADakaifiiavtmaB nemo
kamai-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNG & SrTEET MTTT^TJ 
4444 S. Western. Chicago 8, tU. 

Tpfefonaa VT 7-341" 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMU PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDU AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

8456 So. Hedzki Ave., P B 8-22SS 

Tvarkingas, teisingas ir greita* 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Income Taz ir atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTABY PŪBUC 

1259 S. ManlMsnod Av.. CL 4-74.V 

RemMt tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje "Drauge". 
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Kas tik turi gerą skorJ, I 
Viską perka pas Lieporų! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
LEEPONIS 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C . 
Marquette Pk., 6211 So. Wesiem PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 
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i 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 
Įvairus religiniai Kalėdų vaizdai au angliškais sveiki

nimų tekstais. Kaina $1.00. 

D R A U G A S , 4545 West 63rd Street, 

Chicago, Illinois 60629 
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LITUANISTINĖS STUDIJOS 
CHICAGOS UNIVERSITETE 

Jau spaudoje buvo plačiai ra- j didatų, juos informuoti apie 
syta, kad Chicagos universitete studijų galimybes JAV, padrą-
nuo pereito rudens semestro sinti, o svarbiausia sudaryti s t i-
pradžios yra įvesti lituanistikos i pendijas, k a d jaunuolis ar jau-
dalykai. Prof. dr. P. Jonikas: nuolė, pasirinkęs tą retą spe-
dėsto sisteminį kursą, lietuvių į ciarybę, galėtų atsidėjęs skirti 
kalbos sandarą, o E. Bradūnai-: jai visą savo laiką nevargda-
tė — pradinį lietuvių kalbos 
kursą. Paskaitos vyksta anglų 
kalba. J a s lanko būrys kitatau
čių kalbininkų doktorantų ir Į fondas y ra labai menkas. Ne t 

mas atsitiktiniu uždarbiavimu' 
ir pragyvenimo rūpesčiais. Tuo 
tarpu tam tikslui stipendijų 

lietuvių studentų. Tikimasi atei
ty tu rė t i iš jų rimtų lituanistų 
mokslininkų. 

Tačiau tų mokslininkų litu
anistų mums reikia daugiau. 
Būtų natūralu, kad jie būtų 
paruošiami Lietuvoje, bet oku
pantui lietuvių kultūra nerūpi, 
jis ją net sąmoningai stelbia. 

SLA paskirta 500 dolerių suma 
nėra pakankama. Bet SLA y r a 
pirmoji organizacija, kuri pa
skyrė lituanistinėms studijoms 
stipendiją, padarydama didelį 
paskatinimą studentams. 

1970. XL 15 Jaunimo centre 
buvo sukviestas šiuo reikalu 
susirinkimas universitetinių dės-

Didelį nerimą kelia penkių litu-1 tytojų. Prof. dr. P . Jonikui pir-
anistų mirtis pastarųjų mėnesių [ mininkaujant ir LB švietimo ta-
bėgyje. Profesoriaus J . Kazlaus
ko įnirtis yra siaubingą įtari
mą kelianti paslaptis. 

Šioje šalyje mūsų jaunimui 
pasirinkti lituanistiką kaip spe
cialybę yra tikrai sunku, nes 
tai y r a labai ribota darbo dir
va. Reikia, kad žmogus turėtų 
kalbotyrai ypatingų gabumų ir 
gilų susidomėjimą. Dažnai pa
mirštama, kad lituanistikos 
dalykus, lietuvių kalbą, kaip 
mokslo sritį, galima jungt i su 
slavistikos, germanistikos ar 
net ki tų kalbų studijomis. Tuc 
atveju jaunas žmogus, linkęs i 
pedagogiką, neturėtų bijoti lik
siąs b e darbo. Baigiant išmirti 
senajai vidurio Europos emi
grantų kartai, asmenų, mokan
čių svetimas, ypač rusų, lenkų! 

Dail. J. Laurinaičio darbų parodą surucše Detroito skautai. Atidary
mo- metu kalba vyr. skautė D. Jankieaė. Paroda sutraukė daug lan
kytoja Nuotr. VI. Bacevičiaus 

rybos pirmininkui J . Kavaliūnui 
dalyvaujant, sudaryta Chica
gos universiteto lituanistinėms 
studijoms remti komisija, susi
dedanti iš šių asmenų: pirminin
kas — K Girvilas, nariai — E . 
Bradūnaitė, R. Kinka, dr. T. Re-
meikis, dr. V. Sruogienė ir D. 
Velička. Komisijos tikslas t r e 
jopas : informuoti visuomenę 
apie lituanistinių studijų reika
lus, palaikyti ryšius su lietuviš
ku akaderniniu jaunimu ir pa-
iėti telkti lėšas stipendijoms. 

Komisija dirba kontakte su 
LB švietimo tarybos pirminin
ku J. Kavaliūnu. 

Visuomenė prašoma aktyviai 

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMUOSE 
I š senesnių laikų yra įsigyve-1 jamas muz. Fausto Strolios. Pa-

nusi tradicija Lietuvių Preky-! giedojo: "Oi greičiau, greičiau" 
bos Rūmai visuomet gruodžio j muzika Leonardo Šimučio, jr . , 
mėn. antrą trečiadienį narių solo giedojo Vytautas Rusteikis, 
susirinkime, pagal esančias ga- i "Linksmą giesmę" Juozo Nauje-
limybes surengia prieškalėdinę i lio, "Dekite žvakutes" Faus to 
programą. Šiais metais gruo-; Strolios, giedojo solo Vytau tas 
džio 9 dieną, Dariaus ir Girėno Rusteikis, "Gul šiandieną" i r 
Amerikos Legiono didžiojoje "Tyliąją naktį" Juozo Naujelio, 
salėje, direkcijos buvo parink- "Silent night" Gruber ir "Joy 
tas kalėdinių giesmių ir dainų to the World" Hendel. Kai ku-
repertuaras. Programą išpildė rias giesmes, Faustui Stroliai 
Lietuvos Vyčių coras, vadovau- prašant, su choru giedojo ir 

publika. Visos giesmės buvo pa 
inscenizuota pasaka "Eglė Žalčių lydimos Fausto Strolios su akor 
Karalienė" ir bus pravedami žai-, deonu. Visi klausytojai buvo la-
dimai, dainos ir šokiais vaikams.• bai patenkinti. Svečiai dirigen-

Detroito visuomenė prašoma > tui ir choristams nuoširdžiai pa-
šią datą įsidėmėti, paruošti vai- dėkojo gausiais plojimais, 
kams atitinkamą karnavalinį ru-

M&Hįuette Parko Lietuvių na-! 
mų savininkų organizacijos pir- i 
rrūninkas. J i s savo kalboje pla-1 
čiai išdėstė Simo Kudirkos iš-: 
davimo rusams tragediją 

Lietuvių Prek. rūmų pirmi- i 
ninkas Kaz. Oksas, perskaitė i 
rūmų direkcijos parašytas 
protesto rezoliucijas: valstybės j 
prezidentui, valstybės sekreto- Į 
riui ir t ransportaci jos sekreto- j 
riui. Rezoliucijose prašoma im- Į 
t is griežtų priemonių, kad dau-, 
giau tokie įvykiai, Amerikos 
istorijoje nepasikartotų. Taip , 
pat jose reikalaujama, kad Si- į 
mo Kudirkos išdavinio kaltinin-
kai būtų t inkamai nubausti. į 
Rezoliucijas susirinkimas vien- į 
balsiai priėmė. Pirmininkas pra į 
nešė, kad mirė rūmų narys Al- j 
ber tas Dišis. Jo pagerbimui šei- j 
mai išreikšta užuojauta ir velio-1 
nis pagerbtas susikaupimo mi
nute. 

Romanas Raudonikis, Naujo
sios Zelandijos pietinės salo-
LB pirmininkas, išreiškė pasi 
gerėjimą, kad Amerikos lietu
viai, ta ip vieningai gina savr 
reikalus. J i s pareiškė, "mes ze-
landiečiai stebime Amerikos lie
tuvių vieningą veiklą ir džiau
giamės jūsų pasiektais l a i m ė 
jimais". Antanas Stakėnas pla
čiai palietė spaudos reikalus 
lis kreipėsi į prezidiume sėdin
čius direktorius pirm. Kazimiere 
Oksą, V. Kareivą, Juozą Bace
vičių, Adolfą Baliūną ir Brune 
Gframontą, prašydamas paskirt! 
auką laikraščiams ir radijo sto-

DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. gruodžio mėn. 19 d. 

Bacevičius, kandidatuoja 13 
apylinkės Oldermanu. Susirin
kusieji jam palinkėjo sėkmės. 

Po susirinkimo buvo vaišės. 
kuriomis rūpinosi ūkio reika

lams direktorius Petras Vilke
lis. Vaišes pagamino prityrusi 
kuli arė — šeimininkė Veroni
ka Baškienė. Asta 

A. + A . 
A N T A N U I STEIKONUI mirus, 

m i r ų s 
žmonai SOFIJAI, dukrai RAMUTEI broliui PETRUI 
ir visiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Michalina ir Br;r.Ls Cinčauskai 

Po programos, visi svečiai tims. Prašė , kad direkcija skir-bą, kad jie jaustųsi kaip pasakų 
ir nedelsiant remti lituanistines Į Šalyje. Tėveliai atvežę vaikus, ga-
studijas. Aukas galima 3iųsti Į lės "pilyje" suvalgyti sekmadie-
K. Girvilo adresu: 2422 Mar- lnio pietus, pažiūrėti vaidinimo, j mas. Jį atidarė pirm. Kazimie-1 direkcija, spaudai paremti, pa-

; susirinko apatinėje salėje, k u r Į tų kiekvienam po 100 dol. Rei-
| įvyko Prekybos rūmų susirinki- kia tikėtis, kad prekybos Rūmų 

kalbas, Jungtinėse Amerikosj < l u e t t e R d > Chicago, UI., Lietu- Į praleisti popietę kartu su vaikais 
Valstybėse tikrai t rūksta . ™* F o n d o į t a i g a , nurodant Į JU pasakų karalystėje. 

Lietuviai kultūrininkai turėtų Į Chicago Savings and Loan Ass . 
labai susirūpinti lituanistų pa
ruošimu. Reikia ieškoti lituanis
tinėms studijoms tinkamų kan-

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

būti t ik laisvas jo priėmimas iš 
žmogaus pusės. Marija tapo 
motina ne nesąmoningai, ne ne
tyčia, ne kokiu nors jai nejau
čiamu būdu kaip dievų prasi
dėjimą moterų įščioje vaizduo
ja prieškrikščioniškoji mitolo
gija; Marija tlapo motina są
moningai bei vilingai, vadina
si laisvu apsisprendimu, atsiver
dama šventajai Dvasiai. Mari
jos Motinystė yra teisvas Die
vo priėmimas į žmogaus pri
gimtį. Logos (Žodžio) įsikūniji
mas y r a dievažmogiškasis veiks 
mas, kuriame dalyvauja tiek 
Dievas savo galia, tiek ir žmo
gus savo valia. Savu "tebūnie" 
Marija įvedė Dievą į žmoniją, 
suprastą žmogiškosios prigim
ties prasme. 

Tačiau žmonija nėra tiktai 
prigimtis — kūnas ir siela, pro
tas i r valia, jausmai i r pergy
venimai — kurią dieviškasis 
Logos pasiėmė iš Marijos ir ne
beatskiriamai sujungė su die
viškąja savo prigimtimi. Žmo
nija yra ir šios prigimties gy
venimas bei veikimas laike ir 
erdvėje. Kitaip sakant, žmonija 
yra ne tik žmogiškoji prigimtis, 
be t i r žmogiškoji istorija. 

I žmoniją kaip į žmogiškąją 
prigimtį Dievas nužengė per 
Marijos "tebūnie". Tačiau Lo
gos (Žodžio) įsikūnijimas tuo 
dar neužsibaigė. Gimęs iš Mari
jos ir užaugęs Juozapo namuo
se, Kristus turėjo pradėti veik
t i ; Jis turėjo įeiti į žmoniją ne 
tik kaip mūsų brolis, turįs tą 
pačią prigimtį kaip ir mes, bet 
jis turėjo įeiti į žmoniją ir kaip 
jos Mokytojas bei Gelbėtojas. 
Įsikūnijimas Marijos jščioje 
Dievo tapimą žmogumi įvykdė 
t iktai prigimties, bet ne istori
jos atžvilgiu. Vieno tik gimimo 
iš Marijos dar nepakako, kad 
pasaul is būtų išganytas. Išga
nymas galėjo žmonijai ateiti 
t iktai iš Kristaus veiklos isto
rijoje, o šiai veSdai reikėjo to
kio pa t laisvo priėmimo iš žmo
gaus pusės kaip ir gimimui (plg 

banko sąskaitos numeri 59760-9 
arba tiesiai į banką, 6245 So. 
Western Ave. Chicago, UI. 

ATEITININKAI 
(Atkelta iš 2 psL) 

DETROITO ATEITININKAI 

Moksleivių Ateitininkų tėvų ko
mitetas, kurin (1970-71 m.) į-
eina Elv. Idzelienė, V. Majaus-
kienė, M. Petrulienė, J. Duoba, 
V. Lelis ir dr. J. Mikulionis, ru
dens posėdyje su moksl. at-kų 
globėjais aptarė savo darbo už
davinius ir be eilinės pagelbos 
moksl. iškylų ar ekskursijų metu, 
nutarė surengti pramogą visiems 
Detroito mokyklinio amž. vai
kams. 

Pramoga bus Užgavėnių Kar
navalas vaikams — Eglės Žalčių 
karalienės pilyje. Įvyks vasario 21 
d. (sekmadienį po pietų) Lietu
vių Namuose. 

Be metinės Kalėdų eglutės jau
nesniojo amž. vaikams pramogų 
negausu, o balių ir baliukų suau
gusiems — marios. Todėl, tai už-
mirštajai "Silent majority" — 
vaikams, bus sudaryta proga nors 
per Užgavėnes užsigavėti. Bus 

Tradicinė jaunių ir jaunučių 
at-kų Kalėdų iškyla į Dainavą 
šiais metais įvyks sausio 2 ir 3 d., 
ne kaip ankščiau buvo minėta 
(sausio 9-10 d.). 

Prieškalėdinė moksl. at-kų 
rinkliava davė per 90 dol. iš ku
rių dalis pasiųsta Vasario 16 gim
nazijai, o kita dalimi apdovano
ti Vokietijoje palikę liet ligoniai. 
Moksl.. at-kai dėkoja Detroito vi
suomenei, kurios dėka bus pra
džiuginta nors keliolika vargstan
čių brolių. A. 

ras Oksas. Po trumpos kalbos, skirs ati t inkamą pašalpą. Pirmi-
pakvietė Juozą Bacevičių kalbė- į ninkas K. Oksas, pranešė, kad 
ti apie Simo Kudirkos išdavimą. I "Bell" nuosavybių ir draudimų 
Juozas Bacevičius, y ra veiklus .kompanijos savininkas Juozas 
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A. + A. 
JUOZUI REPEIKAI mirus, 

jo žmonai GRASILDH. dukterims BRONEI KREME-
BIFNFHr EMILIJAI VfllfiNČIENEI u ju šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi. 

Cmaha, Nebraska 
Anastazija ir Jurgis Bukšniai 

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintai paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai 
2400 So. Oakley Ave., Chicago 

Tel. Virgiui* 7-7258-30 

A. + A. 
Maj. ANTANUI IMPULEVIČIUI 

m i r u s , 
įo žmonai BRONEI, dukroms DANUTEI ir MILDftl su 
šeimomis ir giminėms reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Vanda ir Antanas Gruzdžiai 

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS! 

Tas džiaugsmas bus žymiai didesnis ir pilnesnis, kai turėsite 
- lietuviško skonio kepyklos gaminių. Cia j pagalbą ateina BRIGHT0N 
< ' BAKERY. Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė iš savp 

tėvo Felikso Mackevičiaus netik kepyk'ą, bet ir visą kepimo meną 
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY kepinių. Jisai kaip ir jo tėvas 
teikia pagalbą šeimininkėms visokių iškilmių progomis, bet svar
biausiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga. 

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

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

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

Savo užsakymus perduokite telefonu VIrginia 7-1250 TUOJAU 
PAT ir galfeite ramiai laukti Sv Kalgdų ir Naujųjų Metų. 

BRIGHTON BAKERY 
2457 W. 46fh Place, Chicago, III. 60632 
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GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas- Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat turi
me ir kitų dalykų tinkamų atminimui. 

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK BOAD CHICAGO, ILLINOIS 

AREA CODE (312) 247-2425 

A. f A. 
HELEN MASSEY 

PAGAL TĖVUS LINCOLN 
Pagal pirmą vyrą Kinder 

Gyveno 6916 S. Fairfield Ave.. Chicago, Illinois. 
Mirė gruod. 17 d., 9:45 vai. vak . sulaukus 63 metų amžiau*, 

žiaus. Gimė Springfield, III. . 
Pasiliko dideliame nuliūdlm-e motina Agnės Lincoln, 2 sūnūs. dr. 

Eugene Kinder, marti Particia ir Raymond Kinder, marti Josephine. 
duktė Patricia Pavilon, žentas Clemence, 9 anūkai, sesuo Ann 
Craelius. švogeris Lawrence, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad.. 3 vai. popiet Petkaus Mar-
quette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmad., gruod. 21d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionės sielą Po pamaldų 
bus nuydėta į Lietuvių Šv Kazimiero kapkies. 

Nuoširdžiai kviečiame visos-" gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose iaidotuvėae. 

Nuliūdę: Motina, sttnfls, duktv, marčios, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus- Tel 476-2315 

Mūsų mielam 
A. + A. 

JUOZUI REPEIKAI 
M I R U S , 

jo žmona, dukreles — BRONĘ ir 

EMILIJĄ — su šeimomis ir sūnų 

VIKTORĄ nuoširdžiai užjaučia 

ALDONA IR EDMUNDAS DRUKTEINIRI 
I R Š E I M A 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

O N A PILIPAUSKAS 
Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mir

tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą motiną, kurios ne
tekome 1967 m., gruodžio 17 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados ne
galėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia 
jai amžiną ramybę. 

Malon"ai prašome visus — gimines, draugus 
ir pažįsarnus pasimelsti už a. a. Onos Pilipauskie-
nes sielą. 

Nuliūdę: Sūnus Ir dūkti su stirnomis 

'•&-

LIETUVIŠKO 

PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY 

6440 S. Pulaski Road. 
Chicago, UI. 60629 

ČESLOVAS VITKAUSKAS 
District Manager 

TeL: 385-0242: 585-0243 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. gruodžio mėm. 19 d. 

x PreL D. Mozeris, Brigh-
;on Parko Nek. Prasidėjimo pa
rapijos klebonas, savo parapi
jos aštuoniems kolektoriams 
kaip kalėdinę dovaną užsakė 
visiems metams dienraštį Drau
g e 

x Tvirta lietuviška spauda 
— geriausias lietuvybės išlaiky-X Moterų sąjungos Chicagos 

apskričio susirinkimas, įvykęs 
sekmadienį Šve. P. M. Gimimo 
parapijos svetainėj, buvo jau
kus ir draugiškas. Sąjunga vad. 

v Rnn. Pranas Battrumas, i 
buvęs Šv. Antano parap. vika-
ras, po operacijos Chicagoje. 
apsigyveno šiltesniame klimate,' 
Eugene, Oregon pas kun. P. ; 
Brazauską. Čia jis reikalui esant 
pavaduoja ligoninės kapelioną, 
vietos ir apylinkės kunigus ir 
aptarnauja Portlando lietuvius. 
Linkime, kun. P. Baltrumui ge
rai susvedkti. 

x Dėkodami už gautas kalė
dines korteles, skaitytojai pri-mo laidas. Aukomis po 2 dol. 

' S ^ ^ ^ S ^ J L t™*3' \Stf "aukųTpo 3"dol."-- A. Ur 
^ i . «- o T ^ L t ' - ^ ^ I b e u a , A. Gantautas, E. Klupšie-

Onai Paurazienei puikiai veikia. \Jl ^ ^ I ' ^ ^ f 5 ^ U A. šikšnius, V. Ostrauskas. 
Duoba, J. Kukarskas, y R ^ ^ ^ K . Jasėnas Buvo kalėdinės vaišės, visos ge- , „ . a -n* 

, ' e Mrs. G. Zarkis, Antanina En-
tai nusiteikusios, \a ises paruo- | c L žemgulienė, Teresė 
šė 46-tos kp. sąjungietes, vad. L, ^ ^ ^ ^ ^ 
M. Šnupsienei. Kalbėta apie bu- j 
simą sąjungos seimą, kuris į- j x Cicero ateitininkų susikau-
vyks rugpiūčio mėnesį. Šv. An- \ pimo valandėlė įvyksta šį sa-
tano parap. salėje Ciceroje, 2- vaitgalį. 
rai kp. vadovaujant. Šeštadienį gruodžio 19 d. 7 

x Vanda ir dr. Otonas Vai- j vai. vak. parapijos salėje tėvas 
tai, kartu su sūnumis Algirdu A. Kezys SJ, skaitys paskaitą 
ir Rimantu, Šv. Kalėdų ir Nau- j "Šv. Rašto aiškinimas meni-

IŠ ARTI IR TOLI 

dr. A. Zotovas, Vanda Jautokas. 
Aušra M. Zerr, EI. Balionis, A. 
Kuliešis, J. šostakas, kun. Theo 
Palis, P. Juozaitis, P. Ivaška. 
T. T. Grigonis, K. Kubaitis, B. 
Holiuša, B. A. Kraučeliūnas. 
Labai ačiū. 

X Cvvvbinis lietuviu reika-1 -^rch- Albertas Kerelis su naujai išrinktu Cook apskrities šerifu Richard 
. , --, - L. Elrod. Albertas Kerelis buvo jo rinkimo komiteto lietuvių sekcijos pirmi-

Ias — savosios spaudos isiai- n i n k a s J i s r o d o .>D r a u g o" dienrašti, kuriame šerifas buvo pagarsintas, 
kymas. Skaitytojai tai žino ir; 

jųjų Metų proga sveikina savoįnėmis priemonėmis". Bus rodo- ją remia. Aukojo: 4 dol. — K. j x Dalia Bojavienė, Natalija 
artimuosius ir pažįstamus. Į- m i ekrane didieji religinio meno Grina; po 3 dol. — M. Viede- įr Antanas Santarai sveikina 
vertindami mūsų spaudos pa- kūriniai skaidrių pagelba. Ture- ^g, F. Tamsevičius; po 2 dol. §v. Kalėdų ir N. Metų proga vi' 
stangas, jiedu paskyrė 100 dol. j sime progos atsitraukti nuo j _ s. Melsbakas, P. O. Jozaitis, s u s s a v o draugus ir pažįstamus 
auką "Draugui". ! kasdieninio triukšmo. Sekma- j . Veiveris, Ig. Kušlikis, P. jįr vietoj kalėdinių kortelių au-

x Cicero Lietuvos Kareivių dienį visi organizuotai dalyvau-1 Staniūnas, P. Gagienė, J. Lekas, j koja Draugui 10 dol. ir nepagy-
dr-jos susirinkimas įvyks gruo- J a sumoje 10:30 v. r. o po to gt. Urbonavičienė, A. Urbonas, domiems Karo veteranams 10 
džio 20 d., sekmadienį, 1:30 v. j agapė parap. salėj, į kurią 
p.p. Liberty salėj, 14th St. ir j kviečiami vaikučiai, tėveliai ir 
49th Ct. Visi nariai kviečiami \ svečiai. 
dalyvauti, nes reikės svarbių, x V ida ir Vytenis šilai svei-
reikalų aptarti. Bus renkama ;

 k i n a s a v o draugus ir pažįsta-
nauja valdyba. ^ ^ g gy Kalėdų ir Naujų Metų 

X Genovaitė Viskantienė, De- p r o g a vietoj sveikinimo korte-
troit, Mich., artėjančių švenčių l i u a u k 0 j a dienraščiui Draugui 
proga sveikina savo pažįstamus.; 20 dol. 
Kalėdinių sveikinimų vietoje ji 
paskyrė 20 dol. auką spaudai. ! x Chicagos Parku distrikto 

x Ona ir Stasvs Skurvvdai, j Marąuette Parko dainininkai ir 
E. Nevvark, N. J., vietoje k a l ė - | v a i k u choras, vad muz. A n t 

kun. J. J. Kinta, kun. V. Dabu- dolerių 
šis, P. Brizgys, G. Biskis, D. 
Dokšus, Alf. Moliejus, M. Juo
dis. Nuoširdus ačiū. 

dinių atvirukų siunčia po 10 
dolerių "Darbininkui" ir "Drau
gui", o 25 dol. paskyrė Tautos 
fondui Bražinskų bylai vesti ir 

'Giedraičio ir Dramos ratelis, 
vad. K. Kardares, pakviestas 
išpildyti Kalėdų programą šį 
sekmadienį, gruodžio 20 d. 3 

Simo Kudirkos reikalams. Ta v a l - P- P- Marąuette Park audi-
pačia nroga sveikina artimuo- Arijoj, prie 67-tos ir Kedzie 
sius, draugus ir pažįstamus. j A v e - š i programa buvo sėkmin-

X Kun. Z. Ramanauskas, š a i d u o t a gruodžio 15 d. Gage 
vietoj kalėdinių sveikinimų siun- | P a r k o salėj. Programos vedėjas 
čia auką "Draugui". j D U V 0 Antanas Benaitis ir solis-

j tai : Alvira, Aneta, Kristutė ir 
x Kalėdinių piotkelių Kūčių M a r y t ė G i e d r a i č i a i > J u a n i t a 

vakarienei galima gauti pas tė-; C h r z o n o w s k i fc S u z a n L ^ . 
vus marijonus, 633o S. Kiioourn . . . . . 
Ave., Chicago, 111.. 60829. Plot-j 
keles galima užsisakyti paštu, j x "Zuikis Puikis" vėl pasi-
telefonu (PO 7-1687) ar užėjus rodė. Jau išėjo antroji laida 
į vienuolyno raštinę pasiimti. < §įos plokštelės ypatingai pritai-

(Pr-) ;kytos vaikams. Chicagoje gau-
x Prasmingiausia Kalėdoms n a m a Karvelio prekybos namuo-

dovana — Dainos - Lithuanian; se i r Marginiuose. (sk.) 
Songs, įdainuota Alodijos Di- j x Dovanų siuntinius į Lietu 
čiutės - Trečiokienės. Galima ' v ą su užtikrintu pristatymu, ga-
gauti Drauge. Gifts Internatio- j i ;m a pasįųsti per Baltic Stores 
nal (buv. Karvelio prekyba), j Ltd. (Z. Juras, 421 Hackney 
B. Brazdžionio prekyboje, arba j R,d., London, E. 2. England 

3HO 8734. (sk.) 

X Anat. Kairys išvyko į 
Los Angeles kur šiandien j -
vyksta jo premijuoto veikalo 
"Kū-kū" premjera. Grįš po sa
vaitės. 

x Juozas Plačas, Sofija Jo-
nynienė ir Stasys Rudys suda
ro LB Chicagos apygardos švie 

Bronė ir Juozas Juraičiai, Į timo komisiją. Komisijos pirmi-
6816 S. Maplevvood, Chicago, 111.j ninko pareigas SUUKO eiti Juo-
Sveikina draugus ir pažįstamus Į zas Plačas. Komisija veikia 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro- prie LB Chicagos apygardos 
ga. Vietoj kalėdinių kortelių valdybos. Valdyboje švietime 
skiria $10.00 auką Bražinskų reikalams atstovauja ir nuola.-
bylos reikalams. (pr.) j tinius ryšius palaiko su komisi

ja ir mokyklomis vicepirminin
kas Andrius Juškevičius. 

x Dr. Alfonsas ir Enna Ki-

J A VALSTYBĖSE 
— Clevelando lietuvių nau

jųjų namų statybos darbai ty
liai stumiami pirmyn. Sekma
dienį, gruodžio 20, 4 vai. p.p. 
bendrovės namuose, 877 E. 185 
St. šaukiamas visų organizacijų 
ir įvairių institucijų bei veikėjų 
pasitarimas dėl naujųjų namų. 
Bus smulkiai išsiaiškinta, ko
kios patalpos ir kuriems tiks
lams bus įrengtos naujame na
me, tų patalpų dydis, salės tal
pumas, klubo patalpos ir kt. 
Organizacijų atstovai kviečiami 
atvykti. 

— JAV LB tarybos įstatų ko
misija yra sudaryta Detroite: 
pirm. dr. Kęstutis Keblys, vice-
pirm. Algis Rugienius, sekr. Ni
jolė Šlapelytė ir narys Vytau
tas Kutkus. Dar į komisiją įeis 
vienas narys iš Chicagos. 

— Kun. L. J. Sabalis grįžo 
iš Vietnamo ir aplankė savo 
motiną, Honover Township, Pa. 

Gruodžio 12 jis išvyko į 
Fort Ord, California, kur gaus 
naują paskyrimą. Kaip Green 
Beret kapelionas, kun. L. J. 
Sabalis ištisus metus praleido 
Vietname. Per mėnesį, lankant 
17 stovyklų, esančių Vietnamo 

darydavo apie 3000 mylių kelio
nės. Jo nuomone, įsiveržimas 
Kombodijon žymiai pagerino 
vietnamiečių moralę, nes jie 
pamatė, kad galima sulaikyt 
raudonuosius ne tik savo terito
rijose, bet ir padėti savo kaimy
nams. 

Kapelionas kun. Sabalis yra 
apdovanotas dviem bronzinėm 
žvaigždėm, oro medaliu ir viet
namiečių štabo medaliu; jis 
taipgi yra pirmasis kapelionas 
apdovanotas vietnamiečių civi-
lės akcijos medaliu. Prieš įsto
damas karo tarnybon, kun. Sa
balis buvo asistentu Luzernės 
Šv. Onos, Wilkes Barre, Švč. 
Trejybės ir Lyndvvoodo Šv. 
Kazimiero parapijose. 

— Simo Kudirkos komiteto 
užsimojimai. Susidaręs komite* 
tas : The Simas Committee, 103 
N. Roosevelt, Bloomington, In
diana 47401, renka parašus po 
peticija Jungtinių Tautų komi
sarui, kad būtų pasmerkti tie, 
kurie pažeidė žmogaus teises, 
pagal 1951 m. priimtą Genevos 
konvenciją. 

— Tadas Klimas, prof. A. 
Klimo sūnus, Rochesterio, N. Y , 
laikraštyje "The Times Union" 
išspausdino laišką, pasmerkda-

ir Kombodijos pasieny, jis pa- mas išdavusius Simą Kudirką. 

X Liudvikas ir Laimutė 
Šmulkščiai sveikina savo drau
gus ir pažįstamus Kalėdų šven- sieliai sveikina draugus ir pa-

_ . , T . ,. - , ,,- Naujų Metų proga. Vietoj kalė-
Balzeko Lietuvių kultūros muzie- > ,. . , 7 . : , . ~ort nn 
jaus banketo ruošimo komisija. I š ! d i m u kortelių aukoja $20.00 
k. j d.: Vai Ramonis. dr. J. Jero-: Santa Monicos Lituanistinei 
me, dr. W: Eisin, F ank Zapolis ir į Mokyklai. (pr.) 
K. Baltramaitia 

x Marija ir Juozas Rūbai, 
x Dosnūs skaitytojai pade- j gyv. 1445 So. 50 Ave., Cicero, 

da savo dienraščiui. Po 5 dol. sveikina visus savo gimines, 

čių ir Naujųjų Metų proga. ž į s t a m u s g v K a l ė d ų i r N a u j ų 
Vietoj atviručių aukoja Jauni- , M e t ų p r Q g a v f e t o j e k a l ė d i n i ų 
mo Centro statybai 100 dol. a t v i r u k ų a u k o j a 2 0 d o L B r a . 

^ izinskų bylos apgynimo reika-
x Edmundas ir Danutė Ky- | l u - <Pr-> 

bartai, gyvenantieji Santa Mo- x Adelė ir Kazys Lietuvnin-
nica, California, sveikina drau- k aĮ sveikindami draugus ir pa-
gus ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir žįstamus su šventėmis aukojo 

x Marąuette Parko gatvėse 
paskutiniu laiku buvo užpulta 
pora lietuvių. Norėjo apiplėšti 
Kazį Barzduką, ir kai jis pasi
priešino, jį kiek sužalojo. Už
puolikai tuoj pat buvo sugauti. 
Kitą vakarą tamsiaodis žiauriai 
užpuolė lietuvę moterį, automobi
liu privažiavusią prie savo ga
ražo. 

x Parašai peticijai, raginant 

aukojo: 
Ignas Užgiris, Springfield, 
V. P. Janulaičiai, Chicago, 
K. Eidukonis, Evergreen 

Park, 
S. Karvelis, E. Chicago, Ind., 
T. Balčiūnas, Chicago. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame 

draugus ir pažįstamus šv. Ka
lėdų ir N. Metų proga, (pr.) 

X LB Jaunimo teatras sau
sio 16 ir 17 dienomis Jaunimo 
centre stato K. Binkio 5 v. pje
sę jaunimui "Atžalynas". Vei-

x Rožė ir Kazys Ražauskai, 
Dearborn Hights, Mich., artė
jančių švenčių proga sveikina 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus. Mūsų spaudai paremti 
jie paskyrė 20 dol. auką. 

x Geros valios lietuviai re
mia savo spaudą. "Draugą" au
komis parėmė: po 3 dol. — Z. 
Mikužis, P. Mačernis, V. Matai
tis, V. Birgelis, A. Trečiokienė, 

Jungtinių Tautų komisionierius J- Galiūnas; po 2 dol. — E. 
Vaitkus, K. Pumputis, Anna 

Alvudo senelių namams 15 dol. 
(pr.) 

x Jei ką pirkti pasirįši, 
iš kitur pas Tverą grįši. 

2646 W. 69 St. (sk.) 

x Tik 85 dol. už nešiojamą 
televiziją — pas Gradinską. 
Dviguba garantija: fabriko ir 
Gradinsko. 2512 W. 47 St., FR 
6-1998. Atd. ir sekm. 11-4. 

(sk.) 
x Prudencija ir Vytautas 

Bičkai sveikina visus draugus 

pabėgėlių reikalams pradėti Si
mo Kudirkos tragedijos tyrinė
jimą, bus renkami šį savaitga
lį įvairios Chicagos ir apylinkių 
vietovėse. 

Šiam darbui reikalinga jau-

Dudkin, V. Strolis, Br. Babars-
kas, J. Palšis, Marija Žilys, V. 
Rymas, Br. Gelažius, P. Šalčius, 
St. Jurkūnas, M. Būda, Jane 
Rumbaitis, A. Ramanauskienė, 
E. Šileikis, J. Bacevičius, J. J. nimo talka. Peticijų centras _ 

Margutyje, 2422 W. Marąuette: Lasuąskas, A. Kasakaitis, P. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priema-

paskambinus tel. 532-6241 pri
siunčiama paštu. (sk.) 

X Prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijos išleidimo komitetas 
šiais metais nori užbaigti vajų. ^ a i s n u o s mčįais 
Aukas siųsti: Jonas Žadeikis, 
4162 So. Fairfield Ave., Chica
go, Dl. 60632. (pr.) 

x Leokadijos Bražd'enės 
maisto produktų krautuvė, 2617 
W. 71st St., tel. Pr 8-2030, prieš 
šventes jau veikia kavinė, o 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 fsk.> 

x RAŠOMOSIOS mašin. f*, 
kalbomis; RADIO — Telefun-
ken, Grundig, Zenith; TV, 
KOMPUTERIAI — kalkuliaci-

kalą režisuoja akt. J. Valenti
nas, dalyvauja virš 40 veikėjų. I bei pažįstamus su šventėmis 

x Maloniai kviečiame atsi-1 Bilietai jau parduodami Margi- Vietoj kalėdinių kortelių auko-
lankyti f Santaros-Šviesos ruo-: niuose, 2511 W. 69th St. Prašo-j ja Lietuvos Dukterų draugijai 

me įsigyti iš anksto, nes visos 50 dol. (pr.) 
eilės numeruotos. Kainos tik 
$3 ir $2. (pr.) 

šiamą Naujųjų Metų sutikimą, 
grucd. 31 d., 8 v. v., Playhouse 
Theatre, 2515 W. 69th St. Ra
site daug malonumo tik už 8 
dol. asmeniui, gorjant orkes
trui, su šampanu ir užkandžiais, j 

X Juozas ir Stefanija Terese-

x Elena ir Stasys Barai 
sveikina savo draugus ir pažįs-

Rd. Šeštadienį peticijos bus ren
kamos miesto centre ir didžiuo
siuose krautuvių centruose. 
Sekmadienį krautuvėse ir prie 
bažnyčių. Jaunimas raginamas 
kreiptis Margutin asmeniškai 
šeštadienį tarp 10 v. r. ir 2 v. 
p. p., o sekmadienį tarp 9 v. r. 
ir 12 v. d. Čia bus galima gau
ti peticijų lapus ir kitą informa
ciją. Margučio tel. GR 6-2242 
ir GR 6-2271. Visas Chicagos 
ir apylinkių jaunimas nuošir
džiai kviečiamas prisidėti prie 
peticijų rinkimo. 

x Stasys Nutautas ir šeima, 
tarnus Šv. Kalėdų ir Nau jųjų Į Woodhaven, N. Y. sveikina gi-

vičiai sveikina savo draugus ir į Metų proga. Vietoj kalėdinių 
Staliukus užsakyti tel. i34-6325 \ pažįstamus su šv. Kalėdų ir j kortelių aukoja 25 dol. Lietuvos 
arba 436-5369. (pr.) 

x A. ir M. Matuzai, Chica 

restorano atidarymas bus po; ^ ^ k a g d i e n i n e p r a k t i k a i * 
Kalėdų. Kūčių ir Kalėdų sta- įv. BIZNIO mašinos — patie-

Naujų Metų šventėmis ir vie
ton kalėdinių kortelių aukojo 

( Alt-ui, Simo Kudirkos bylai gin-
goje, vietoje kalėdinių sveikini- j y (OT_) 
mų aukoja 25 dol. Jaunimo cen- j 
tro statybai ir 10 dol. Brazins- I x v:jn»ečių tradicinės kūčios 
kų bylai. (pr.) i^ u s Lietuvių Jaunimo Centre, 

15620 So. Claremont Ave., gruo-
Vaclovas ir Margarita \ d ž i o m ė n 20 d., sekmadienį. 

lui paruošta penkių rūšių silkių, 1 k i a m a p i g i a u > n e s ^taloginė į Momkai sveikina prietelius ir i P r a d ž i a ' _ 3 . 3 0 '' p . Vilniečiai 

Dukterų draugijai. (pr.) 

dar daugiau žuvų patiekalų ir j p r e l C yį a 
lobsterių bei šrimpsų; penkių! N u r a j y k i t e f kuo hiteresuoja-
rus.ų vmigretai, aguonų pienas, 1 t ė s i r f i r m ų a u t entiškus kata-
BKa.-cai, barščiai, grybų ausiu- j l o g ė l i u s B p a r f i a i ^ ^ ^ g 
kes; raguolis, medauninkai ir c P A R T A s a v . . j . ^ Giedraitis, 
kt. Be jau žinomų mūsų įvairių j 1 0 ^ ^ ^ E N o r t h p o r t . 
tortų dar turime 4 rūšių naujų . N Y 1 1 7 3 1 c ^ ^ ^ yakarajg 
tortų, įvair.ų mėsos ruliadų Ir ^ . ^ 476.7399 f g k ) 
visa, kas tik reikalinga Kūčių ! 
bei Kalėdų stalui. Užsisakykite! * Marquette Delicatessen 
iš anksto, kad spėtume jums krautuvės savininkės L. Žvynie-
paruošti. Kūčioms įvairūs mol- nė ir St. Urbonienė pra'^eŠa 

visiems pirkėjams, kad jau pri
imami užsakymai Kūčių stalui 
ir šv. Kalėdoms, bai gerame stovv. Skambinti _T . . . . . . . 

Z2 . . i . . Valgių, bei kepsnių pasinn-
nuo 10 vai. r\-to iki 4 v. popiet , . . . . , 
— 847-2429 (ak ) > T a Rausus ir rvai-

nis taip, kad kiekvienas pirkė-
x L.S.T. Korp! Neo-Lithua as pilnai bus aprūpintas jo 

nios Naujųjų Metų sutikima pageidaujamais maisto gami-
jvyks Trade Wrnds, 58th St., ir liais. 
Cicero Ave. Staliukus užsakyt Užsakymai priimami krauto 

dai ir žuvis su migdolais, (sk.) 

x Parduodamas pianas la-

pažįstamus Kalėdų šventės i r ! i r ^ b i č i u l i a i maloniai prašomi 
Naujų Metų proga ir vietoje į j o s e d a ] v v a u t į . Patiekiamas bus 
sveikinimo atviručių aukoja kūčioms pritaikytas ir vilniečių 
Amerikos Lietuvių Tarybai 25 seAų p a g a m i n t a s valgis. 
dolerius. (pr.) 

galima pas M Šimkų tel. CL 
4-7450. (pr.) 

• ėje 2553 W. 71 str. Chicago 
arba telef. PR 6-2717. (sk.) 

ALUMTN1TAUS RYNOS (Gut-
ters) vandens nubėgimui. 
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: įvairių 

spalvų ir kainų. Geležies ta-
reldiai ir alnminum "siding" 

Vaujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel" langai. 

KOSTAS BUTKUS 
Telef. - PR 8-2781 

Skyr. valdyba 
(pr.) 

x. šv. Kalėda ir Naujų Me
tų proga sveikina visus savo 
draugus, pažįstamus ir pacien
tus — Dr. Bruno ir Aldona 
Beinoriai, Dr. Kazys ir Dalia 
Bobeliai, Dr. Antanas ir Biru
tė čiuriai, Dr. Vytautas ir Liu-
sė Dargiai, Dr. Pranas ir Aldo
na Mažeikai, Dr. Pranas ir 
Valentina Mažeikai. Vietoje ka
lėdinių kortelių aukoja Ulinois 
Lietuvių Gydytojų dr-jos Pa
galbinio Moterų Vieneto stipen
dijų fondan. (pr.) 

minės, bičiulius, draugus ir pa
žįstamus šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga, Mnkėdami visiems 
sveikatos ir džiaugsmo. Vietoje 
Kalėdinių kortelių skiria auką 
spaudai 

x Norfolk and Western 
Raihvay Co. bendradarbių 
pirmadienį, gruodžio 14 d., 
"Drauge" įdėta užuojauta 
turėjo skambėti taip: "Mielam 
bendradarbiui Petrui Kasiulai-
čiui ir jo seserei Stasei, bran
giam švogeriui ir vyrui mirus". 

x Kotryna Šrubienė, 1627 
S. 51st. C. Cicero, širdžiai su
negalavus buvo paguldyta į 
Lorettos ligoninę. Po trijų sa
vaičių grįžo į namus bet vis 
dar yra kritiškoje padėtyje. 
Kol buvo sveika K. Šrubienė 
daug darbavos M. S. 2-roj kp., 
už tai seime buvo jai suteiktas 
garbės narės vardas. Per ilgą 
metų veiklą įsigijo daug drau
gių ir jos ligonę lanko, linkė-
damos greitai sustiprėti. 

Juodikis, V. Mingėla, J. Rauba; 
1 dol. — Br. Alekna. Nuošir
džiai dėkojame. 

x JAV LB Chicagos apygar
dos valdybos posėdis įvyko 
1970 m. gruodžio 16 d. J. Jasai
čio bute. Posėdyje plačiai buvo 
apsvarstyta lėšų telkimo reika
las lituanistinėms mokykloms 
remti, dainų ir šokių švenčių 
reikalai, organizaciniai ir ben
druomeninei veiklai santalkos 
sudarymo klausimai. Pasisaky
ta už didžiąsias šventes, bū
tent, kad jos vyktų kaip praėju 
šios kas penkeri metai. Nutar
ta greičiau suteikti finansinę 
paramą mokykloms, taip pat 
prašyti visuomenę padėti apy
gardos valdybai, kad ji būtų 
pajėgi mokykloms paramą teik
ti. 

x Radijo savaitę paskelbti 
buvo nutarta Tabor vasarvietėje 
PLB valdybos sušauktame spau 
dos, radijo ir bendruomenės dar 
buotojų suvažiavime. Savaitės 
tikslas atkreipti visos lietuvių 
visuomenės dėmesį į lietuvišką 
radiją ir televiziją. Tokia sa
vaite nutarta skelbti sausio pir
mąją, 1971 m. Radijo ir tele
vizijos savaitės pravedimo rei
kalu gruodžio 15 d. įvyko pasi
tarimas Margučio patalpose. Da 
lyvavo Petras Petrutis — Mar
gutis, Feliksas Daukus — So-
phie Barčus radijo šeimos pro
grama, Tolius Siutas — Lietu
viai televizijoje ir Jonas Jasai
tis, LB Chicagos apygardos val
dybos pirmininkas. Ant. ir M. 
Rudžių leidžiamo Lithuanian 
Forum radijo atstovas Vyt. Kas 
niūnas dėl ligos pasitarime ne
galėjo dalyvauti. 

Iš Detroito liet. skautų dvidešimtmečio iškilmių. Vyriausioji skautininke L. 
Milukienė prisega Gyvybas gelbėjimo kryžių ps. Vilijai Baukytei. 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

N0RMAN BURšTEINAS, kailiu krautuvei 
IR SIUVYKLA. 185 No. Wabasb (kampas Wabasb c 
Ir Leke .Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto I 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., iešt. iki 4 vai. £ 
ir irtu laiku susitarus tel. 268-5826 ir bute 6774489- £ 
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