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KATALIKAI
PASAULY

Religijos mokymas 
Čekoslovakijoje

PRAHA. Čekoslovakijos kultu 
ros ministerija Prahoje neseniai 
oficialiu raštu patvirtino teisę pa 
sauliečiams katalikams dėstyti re 
ligiją mokyklose. Šių mokslo me
tų pradžioje, užsiregistravus tūk 
stančiams naujų moksleivių mo
kymui, pasauliečių katechetų 
klausimas pasidarė vienas iš svar 
blausių.

Naujiems religijos mokytojam 
parengti katalikų Bažnyčia Če
koslovakijoje surengė specialius 
kursus
Katalikų Bažnyčiai Norvegijoje 

— 125 metų
Oslo. — Norvegijos katalikų 

šv. Olavo katedroje Oslo mieste 
neseniai įvyko Iškilmingos pa
maldos, kuriomis buvo paminė
ta 125 metų sukaktis nuo kata
likų Bažnyčios atsikūrimo Nor
vegijoje.
Amerikos katalikų šalpos veikla

New York. — Amerikos kata
likų vyskupų 1943 metais įkurto
ji šalpos organizacija “Catholic 
Relief Services” šiemet švenčia 
savo veiklos 25 metų sukaktį. Jos 
tikslas yra padėti II-jo pasaulinio 
karo nukentejusiems Europoje ir 
kitose pasaulio šalyse. 25-kerių 
metų laikotarpyje Amerikos kata 
likai tam tikslui paaukojo aštuo
nis ir pusę milijono tonų gery
bių rūbais, maisto produktais ir 
vaistais viso vieno milijardo ir 
700 milijonų dolerių vertės.

Nauji katalikų laikraščiai 
Europoje

Frankfurtas. — Šiomis dieno
mis Frankfurte Vakarų Vokietijo 
je pasirodė pirmasis naujojo Vo
kietijos katalikų savaitraščio “Pu 
blik’a” numeris, siekiąs duoti pil
ną ir plačią informaciją iš kata
likų Bažnyčios ir tikinčiųjų gy
venimo pasaulyje bei nagrinėti 
visus aktualiausius klausimus, lie 
čiančius katalikų dialogą su šių 
dienų pasauliu.

Austrijos katalikų jaunimo lei 
dykla Vienoje šiomis dienomis 
pradėjo leisti naują iliustruotą 
žurnalą “Opai”, skirtą katalikų 
jaunimo klausimams spręsti bei 
formuoti jaunimo dvasią pagal 
Vatikano II-jo Susirinkimo nuos
tatus.

1.000 metų vyskupijai 
Rytų Vokietijoje

BERLYNAS. — Maiseno vys
kupiją Rytų Vokietijoje šiemet 
mini tūkstančio metų veikimo ju 
biliejų. Ta proga Popiežius Pau
lius VI parašė laišką Meiseno 
vyskupui Spuelbeck.

• Hong Kongo gripas įsiga
lėjo Sovietų S-gos miestuose. 
Specialiai tarnybai pašaukta 
3.000 gydytojų.

Buvę prezidentai: F. D. Roosevelt, turėjęs įtakos neseniai pareigas B. 
Rūmuose baigusiam L. B. Johnsonui, anuomet lieknam senatoriui (.de
šinėje).

Diplomatų audiencijoje pas popiežių — Lietuvos pasiuntinybės sek
retorius S. Lozoraitis jr. dėkoja šv. Tėvui už jo simpatijas Lietuvai.

R. Nixon prieš nusikaltimus sostinėje
Kongresui pateikti pasiūlymai

WASH1NGTON. — Preziden
tas R. Nixonas, susirūpinęs nu
sikaltimų pagausėjimu sostinė
je, vakar Kongresui pateikė ei
lę pasiūlymų kovai su nusikalti
mais sostinėje stiprinti. Numa
tyta paskirti daugiau policinin
kų, teisėjų ir kt.

Prezidentas vakar aplankė, 
sostinės mero Walter Washing- 
tono, negro, lydimas, sostinės 
sritis, kuriose pernai siautė 
riaušės. Nixonas sveikinosi su 
juodaisiais gyventojais ir iš
klausė jų pageidavimų. “Bend
romis jėgomis mes atstatysime 
miestą” — jis teigė.
Plėšikavimai sostinėje pakilo 

500%
R. Nixono rūpestis supranta

mas, kai pažvelgiama į pasta
rojo meto statistinius duomenis 
nusikaitimų srity.

VVashington, sostinės meras

SAIGONAS. — Karinė vado
vybė praneša; B-52 bombone
šiai, po 15 - 30 kiekvieną dieną, 
puola komunistų dalinių perme
timo kėlius Laoso krašte.

Praėj. savaitę P. Vietname žu
vo 196 amerikiečiai.

ROMA. — Iš Vatikano pra
nešama, kad naujosios audienci
jų salės statyba skubiai varoma 
pirmyn ir sekančiais metais tiki
masi ją užbaigti. Naujoji audien
cijų salė statoma netoli šv. Pet
ro bazilikos ir galės talpinti virš 
20.000 lankytojų.

Nusikaltimai Washinigtone 
kyla rekordiniu mastu. Plėši
kavimai mieste nuo 1965 m. 
pakilo net 500%. 1968 metais 
plėšikavimų sostinėje buvo 4. 
600. Panaši padėtis ir didžiųjų 
nusikaltimų srity — nužudymų 
atvejai per metus pakilo 28% 
— jų buvo 209.

Ypatingai kenčia sostinės 
bankai ir panašios įstaigos. Jei 
1967 m. buvo 29 bankų apiplė
šimai, tai praėj. metais jų skai
čius pakilo iki 102. Tik š. m. 
sausio mėn. buvo apiplėšta 16 
bankų.

Kai kurie Kongreso nariai 
siūlo dar griežtesnes priemo
nes. Pvz. Atst. Rūmų narys 
Andrews pasiūlė gatves sau
goti dviems marinų daliniams.

Smurtas Chicagos 
universitete

Palaiko dėstytoją, ■— marksizmo 
skelbėją

CHICAGA. — Naujos studen
tų riaušės ketvirtadienį kilo 
Ch:cagos universitete. Čia kraš
tutinieji studentai demonstruo- 

i ja, pasisakydami prieš un-to 
vadovybės sprendimą nepratęs- 
ti sutarties sociologijos dėsty
tojai Marlene Dixon. Kitas rei
kalavimas — studentai norį ly- 

į gių teisių priimant ir atleidžiant 
mokomąjį personalą.

Studentai, apie 400, vakar 
dieną ir naktį buvo okupavę 
administracijos rūmus. Tai, dau 
gumoje, kraštutiniųjų, kairiųjų 
atstovai. Pati Dixon pareiškė 
spaudai: ji pasisakanti už mark 
sistinę teoriją, esanti marksis- 
tė ir socialistė. Jos įstaigos du
rys “papuoštos” Castro, Gue- 
varos, Markso ir Lenino pa
veikslais.

Riaušes Frankfurte
Numatomi žygiai prieš riaušių 

dalyvius
FRANKFURT, Vokietija.. — 

Apie 1.000 kraštutiniųjų stu
dentų ketvirtadienį vakare 
triukšmavo Frankfurte.

Kancleriui K. G. Kiesinge
riui, buv. kancleriui L. Erhar- 
dui ir kitiems atvykus į koncer
tą operos rūmuose, jaunuoliai 
šūkavo “iSieg Heil” ir į važiuo
jančius politikus mėtė plytas 
ar akmenis. Buvo sužeistų ir i 
suimtų.

Riaušininkų tarpe buvo iš 
Prancūzijos ištremtas praėj. I 
metų riaušių Paryžiuje vienas, 
vadų, Kohn - Bendit. Jie, pasi
naudodami A. Hitlerio įsigalė
jimo valdžioje sukakties diena 
(sausio 30), išdaužė langus JA, 
Valstybių konsulate ir informa- •' 
cijos įstaigoje, be to, ir Ispani- i 
jos konsulate.

Kancleris K. G. Kiesinger va-1 
kar Bonnoje tarėsi su H vokie-1

Smurtas, jo priežastys krašte
Paskelbti Prezidento paskirtos komisijos tyrimų duomenys — Jaunimas riaušių ska
tintojas — Smurtą skatina ir lengvai įsigyjami ginklai — Riaušes kelia ne studentų 
dauguma, bet kraštutinieji — Daug reikšmės skiriama televizijai.

Jaunimas — vienas pagrindinių 
smurto skatintojų

WASHINGTON. — Pernai 
nužudžius šen. R. Kennedį, vy
riausybė sudarė M. Eisenhowe- 
rio vadovaujamą komisiją — 
jos uždavinys buvo ištirti smur
to priežastis ir ieškoti būdų jam 
suvaldyti.

Komisija, po kelių mėnesių 
darbo, užvakar paskelbt* bu
vusiam prezidentui L. B. John
sonui skirtą pranešimą. Jo san
trauka paskelbta spaudoje.

Pranešime pabrėžiama, kad 
daugiau smurto atvejų šių die
nų bendrijoje sietina su šių die
nų jaunimu. Antra, nurodyta, 
kad nepakankamai, ypač šiame 
krašte, stipri bei pavediki teisin
gumo sistema bei jos organai. 
Kas kelia riaušes prieš karą?

Komisija, kreipusi dėmesį į 
prieš karą keliamas demonstra
cijas, priėjo išvados, kad jas, 
pirmoje eilėje, rengia baltieji, 
jaunosios kartos atstovai, libe
raliniai bei kraštutinieji sluoks
niai, daugiausia kilę iš vidurinio 
sios klasės. Pabrėžiama, kad 
daugumoje krašto studentai 
nėra kraštutinieji ir jų nega
lima laikyti protesto sąjūdžių 
organizatoriais.

Visi protestai ar demonstra
cijos, komisiją nuomone, iš da

Kas kėsinosi ties Kremliumi?

Sovietai rausiasi ir Art. Rytuose...

Leningrado karys kėsinosi lr 
pats nusižudęs

MASKVA. — “Washington 
Post” korespondentas Maskvo
je, Anatole Shub, paskelbė jo, 
“iš patikimų šaltinių” gautas 
žinias apie tai, kaip sausio 22 
d. įvyko pasikėsinimas kosmo
nautams vykstant į pagerbimą 
Kremliuje.

Pasikėsintojo pavardė — Įeit. 
Rjin. Jis sausio 20 d. atvykęs 
iš Leningrado, iš giminaičio pa
siskolinęs milicininko uniformą. 
Tuo būdu jis galėjęs priartėti 
prie auto mašinų Vilkstinės, 
šešis kartus iššovęs, jis panau
dojęs nuodus ir greit miręs. 
Gandai apie tariamą suokalbį

Leningrade
Sovietų įstaigos šiuo metu 

veda tardymą ir netenka laukti, 
kad visuomenei būtų paskelbti 
duomenys. Tačiau gyventojų 
tarpe sklinda gandai ir spėlio
jama, kad Ujino žygis buvęs 
Leningrado suokalbiu — pasi
kėsinti prieš Kremliaus vadus.

TRUMPAI
• Egipte Skelbiama: prezi

dentas A. Nasser gavęs svar
bią sovietų notą. Ją įteikęs Kai
re su prekybos delegacija vie
šįs politbiuro narys A. Šelepin.

• Prezidentas R. Nixonas va
kar, antrą kartą savaitėje, lan
kėsi Pentagone.

• Kalifornijoje, netoli Los 
Angeles, sprogus žibalo vamz
džiui vandenyne, išsiliejo tūks
tančiai litrų žibalo. Jie padarė 
žalos žuvims ir paukščiams pa- 
k račiuose.

čių kraštų min. pirmininkais. 
Svarstyta, kokių griebtis prie
monių prieš demonstrantus.

lies kyla dėl to, kad pradedant 
viduriniosios klasės studentais 
ir baigiant juodaisiais bei bal
taisiais miestų “ghetų” gyven
tojais, jie visi priėję išvados, 
jog savo reikalavimų jie negalį 
reikšti normaliu keliu, įprasti
niais kanalais. Jie mano, kad 
dabartinė “sistema” neišklau
santi jų reikalavimų ir... belie
ka griebtis smurto.

įSmurtas gresia 
krašto socialinei tvarkai

Komisija teigia, kad šių die
nų Amerikoje įsigalėję smur
to reiškiniai aiškiai grėsmingi 
krašto socialinės tvarkos pa-

Vietnamo šmėkla tebeslegia Wash- 
ingtoną...

Kad pasikėsintojas vietoje 
miręs gali, pasak Shub, liudyti 
tai, jog sovietų užsienio reikalų 
ministerija jį iš karto laikė “ši- 
zofreniku”, vėliau Tass agen
tūra kalbėjo apie “provokato
rių”, vėliau gi buvo vengta a- 
pie įvykį skelbti.

Ar (A. Kosyginas sirgo?
MASKVA. — Čia paskelbta, 

kad min. pirmininkas A. Ko
syginas, 6 savaites nepasirodęs 
viešumoje, po kelių dienų grįž
tąs eiti savo pareigų. Vakar 
sovietų užsienio reikalų minis
terija paskelbė, kad “Vakarų 
paskelbtos žiinos apie tariamą 
-drg. Kosygino ligą yra be jo
kio pagrindo”.

Tačiau dar ketvirtadienį toji 
pati ministerija skelbė, kad Ko

syginas buvo persišaldęs ir gy
dėsi savo “dačoje” netoli Mas
kvos. Prieš savaitę jis grįžęs 
iš Kislovodsko, mineralinių van 
denų kurorto šiaurės Kaukaze. 
Jis ten gydėsi nuo kepenų su
trikimo.

• Astronautas F. Borman su
šeima ryt išvyksta kelionei į 
Vak. Europos kraštus. Jis skelb 
siąs, kad pasiekimai erdvėje nė
ra tik JAV monopolis. Be to, 
teks padėkoti įvairių kraštų 
mokslininkams už jų indėlį.

grindams. Palyginus su 17 ki
tų demokratinių Vakarų kraš
tų, JAV-bės pirmauja smurto 
atvejų skaičiaus bei jo apim
ties atžvilgiais.

Pvz. per pastaruosius 8 me
tus protesto sąjūdžiuose iš 1. 
000 amerikiečių dalyvavo 11 
gyventojų, tuo tarpu 17-je ki
tų kraštų tas santykis yra 
1000:17.

Ginklų naudojimas pakilo 
400%

Prezidentinė komisija pažy
mėjo, kad riaušės, protestai ir 
nusikaltimų baimė, tai veiks
niai, dėl kurių ypatingai paki
lęs ginklų įsigijimas, 1963 — 
1968 m, laikotarpy ginklų JAV 
naudojimas pakilęs net 400%. 
Ginklas virto būtinu smurto 
palydovu. Keturi žuvę JAV pre
zidentai yra buvę šaunamųjų 
ginklų aukomis.

Reikia priminti, kad ginklai 
įsigyjami ir savisaugos tiksliais. 
Iš JAV šeimų, 37% yra įsigi
jusios ginklus, prisibijodamos 
nusikaltėlių puolimų. 
Grėsmingas televizijos poveikis

.jaunimui

Komisija atkreipė dėmesį į 
įvairias informacijos, ryšių prie 
mones. Statistikos duomenimis, 
eilinis amerikietis kasdien tele
vizijai skiria apie 3 valandas, 
kiek mažiau radijo klausymui 
ir pusvalandį dienraščio skai
tymui. Tai liečia vidutinių at
lyginimų gyventojus.

Tačiau jau kitoks vaizdas že
mų atlyginimų gyventojų tar
pe. Šie televizija naudojasi net 
šešias valandas per dieną. Be 
to, patirta, kad 40% juodųjų 
vaikų ir 30% baltųjų vaikų 
(kurių tėvai maž:au uždirba), 
dar daugiau sėka TV ir įsiti
kinę, kad ji tiksliai atspindi 
amerikietinį gyvenimą.

Televizijos vaizdai, pabrėžia
ma. gali daryti ypatingai nei
giamą poveikį, kuris, neretu at
veju, veda prie smurto.

Komisija savo pranešime yra 
paskyrusi daug vietos ir įsta
tymų gerbimo klausimui ir iš
kėlusi, nors ir nepasiūliusi visą 
eilę minčių smurto priežastims 
šalinti ir jam užkirsti kelią. 

Vėl “pagrobė” lėktuvą
MIAMI. — Vakar “oro pira

tai” nukreipė “National” kelei
vinį lėktuvą su 62 keleiviais ir 
įgula į Kubą. Jis skrido iš San 
Francisco į Miami, Floridoje.

Tai trečias “pagrobimo” at
vejis šią savaitę ir 11-sis — 
šiais metais.

• Australijoje streikuoja 60. 
000 geležinkeliečių.

K ALE N D ORI U S

Šiandien, vasario 1 d.: šv. 
Ignacas antij., šv. Brigita, Gy- 
'tis. Eidvilė.

Ryt, vasario 2 d.: Švč. M. 
Marijos Įvedybos. Žvakių diena. 
Šv. Laurynas, šv. Joana, Rytis, 
Vandenė.

Poryt, vasario 3 d.; šv. Bla
žio,ius, šv. Berlinda, Radvilas, 
Asta.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, popiet ar vakare ga
limas sniegas, temp. sieks apie 
30 1. F., ryt — galimas snie
gas ar lietus.

Saulė teka 7:03, leidžias 5:05.

Krašto karikatūristai tebeieško 
būdų pabrėžti būdinguosius naujo
jo prezidento R. Nixono veido 
bruožus...

1$ VISUR
Art. Rytai dėmesio 

centre
Laukiama “4 didžiųjų” 

pasitarimų
J. TAUTOS. — Suomijos de

legatas, M. Jakobson, buvęs 
J. Tautų Saugumo Tarybos pir
mininku sausio m., pareiškė: 
galima, kad keturios didžiosios 
valstybės, Saugumo Tarybos 
nariai, greitu laiku pradės pa
sitarimus Art. Rytų klausimu. 
Jis mano, kad JAV, sovietai, 
britai ir prancūzai tarsis vasa
rio mėn.

Naujos šnipų bylos Bagdade
BAGDADAS. — Irako spau

da paskelbė Egipto Art. Rytų 
žinių agentūros (MENA) pra
nešimus apie tai, kad Irake 
laukiama dar naujų šnipų by
lų. Jose būsią nušviesti ir bri
tų ryšiai su šnipais.

Irake patvirtinta, kad suim
tas JAV pilietis P. Bail kaltina
mas šnipinėjimu. Tačiau Irako 
informacijos ministeris buvo 
paskelbęs, kad Bail šiomis die
nomis bus paleistas.

JERUZALE. — Min. pirmi
ninkas L. Eshkol, kalbėdamas 
žydų emigrantams iš arabų kra 
štų, patikino: dedamos pastan
gos palengvinti žydų, arabų 
kraštuose, padėtį. Izraelio poli
tiniuose sluoksniuose skelbia
ma: numatoma siekti, kad J. 
Tautų priežiūroje būtų vykdo
mas Irake gyvenančių žydų gy
ventojų išgabenimas.
De Gaulle ir... riaušes

RENNES. — Prancūzijos pre 

zidentas gen. de Gaulle vakar 
lankėsi Bretanės provincijoje. 
Joje pastebimi ūkiniai sunku
mai. Atvykęs gen. de Gaulle 
Susidūrė su riaušių nuotaiko
mis. Policijai teko riaušininkus 
malšinti.

Prieš režimą nusistatę kėlė 
nepalankius šūkius ir buvo aly
va apipylę kelią, kuriuo prezi
dentas iš aerodromo vyko į 
miestą.

6. Vietnamo gyventojai pristato 
dviračiais maistą ir karines medžia
gas



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. vasario mėn. 1 d,

DISKUTUOJA APIE KULTŪRĄ MAS 
KURSUOSE

1968 m. nepaprastojo MAS suvažiavimo ir žiemos kursų dalyviai: Viršutinė eilė iš k. į d.: A. Bielinis, 
V. Beleška, R. Juzaitis, A. Majauskas. Sandanavičius, V. Maciūnas, A. Ožinskas. A. Valaitis, V. Valaitis, 
T. Leparskas, R. Pranaitis, L. Alenskas, V. Abromaitis. R. Čepulis. G. Venclovas. E. Šilkaitis. Vidurys: 
K. Sušinskas, J. Gudinskas, R. Bukšaitytė, E. Stravinskas, A. Aušrotaitė, R. Puteris, R. Juzukonytė, R. 
Kolyčiūtė, P. Venclovaitė, N. Beniušytė, J. Kuraitė, Mašionytė, Braciūtė, Šimaitis, Banionyltė. J. Vainius, 
D. Deksnytė, S. Kuprys, E. Kriščiūnas, R. Navickaitė, D. Danaitytė, R. Girdauskaitė. A. Rygelis, I. Ur- 
baitytė, M. Gudinskas, A. Dambriūnas, R. Jasinevičiūtė. K. šeštokas, O. Kliorytė, M. Idzelytė, A. Čepas, 
K. Veselkaitė, R. Vaitėnaitė. R. ir J. Krokytės. G. Merkevičiūtė, D. Juozapavičiūtė, B. Pliūraitė, E. Raz- 
gaitytė, I. Damušytė, G. Juozapavičiūtė, L. Gustainytė, M. Kliorys, S. Juzukonis, A. Kuolas. Sėdi: R. Bri
džius, R. Laniauskas, A. Puteris, kun. J. Staškevičius,dr. J. Pikūnas, p. Pikūnienė, kun. St. Yla (kursų or 
ganizatorius), p. Damušienė, dr. Damušis, kun. G. Kijauskas (MAS dvasios vadas), B. Krokys (sendrau 
gių atstovas), P. Alšėnas, V. Razgaitis. Apačioje: J.Oniūnas. P. Kolyčius. V. Gyvas, B. Aušrotaitė, R, 
Urbonaitė G. Marcinėnaitė, D. Dalindaitė, E. Gir dauskas, G. Brizgytė, K. Gedrimaitė, A. Astraitė, A. 
Smalinskaitė, D. Eivaitė, L. Underytė, M. Baltru šaitytė, R. Abromaitytė. G. Duobaitė.
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Šioje diskusijoje buvo bendrai 
diskutuojama apie Amerikos kul
tūrą ir lietuvių kultūrą Lietuvo
je.

Amerikos kultūra yra pagrįsta 
technika. Mokslai, kurie studi
juoja daugiau patį žmogų, jo as
menį, jo galvojimą Amerikos ben 
drūomenės mažiau teskatinami. 
Vietoje literatūros, psichologijos 
ir kitų humanitarinių mokslų y- 
ra daugiau plečiami technikos, 
gamtos mokslai, nes jie veda žmo 
gų, ir tuo pačiu bendruomenę, į 
matomą greitą progresą. Huma
nitariniuose moksluose — dir
bant su abstraktais: žmogaus sie
la, mintimi ir galvojimu — grei
to progreso nėra. Jis eina ir au
ga pamažu. Net ir Amerikos me
ne matyti didelė technikos įta
ka. Kompozitorių išraižyti nume 
riai sudaro techninius meno ab
strakto paveikslus. Tuo yra aiš
kiai įrodoma, kad Amerikos kul
tūrą dominuoja technika.

Lietuvių kultūra, sukurta dau
giau nepriklausomoje Lietuvoje, 
kaip lietuvių asmenybės išreiški
mas po daugelio metų priespau-

' SPECIALIOS
DOVANOS J 

LIETUVĄ
Populiariausios ir vėrtin- 
giausios dovanos jūsų

giminėms.

Itališki Nylon 
LIETPALČIAI

Vyriški ar moteriški — visų 
dydžių: maži, vidutiniai ir di
deli. Spalvos: tamsiai mėlyna, 
tamsiai žalia, ir tamsiai ruda. 
Kainos — įskaitant viską, jū
sų giminės nieko nemokės —
1 LIETPALTIS —

Pilna kaina $23.40
2 LIETPALČIAI —

Pilna kaina 36.30
3 LIETPALČIAI —

Pilna kaina 51.20

VILNONES SKARELES
10 Vilnonių Skarelių, visų 
spalvų, gėlėtų ir rytiešių mo
tyvais Pilna kaina $48.00 
NYLON SKARELES 
10-Nylon skarelių (babuškos) 
vienos spalvos ir margų, visų 
spalvų.

Pilna kaina $29.00
Geriausias amerikietiškas 
mastas
OELICIOUS $39.50
1*4 sv. kepintos kavos, 1 sv. 
šveicariško šokoladą, 2*4 sv. 
cukraus, 2*4 sv. ryžių, 1*4 sv. 
sviesto. 1*4 sv. šveicariško 
sūrio, 1*4 sv. rūkytų lašinu
kų, V4 sv. rųkyto kumpio, 
2*4 sv. maišytų vaisių, 2*4 sv. 
marrnalado, 2*4 '«*• kvietinių 
miltų, 1*4 sv. geriausiu sau
sainių.
SIUNTINYS SEIMAI $57.00
1>4 sv. kepintos kavos, 10 sv. 
Kvietinių miltų, 2*4 šv. cuk
raus, 2*4 sv. Farina, 2*4 sv. 
ryžių, 1 *4 sv. makaronų, 1 *4 
s,v. medaus, 1*4 sv. pie
no miltelių, 1 *4 sv. sviesto, 
2*4 sv. taukų, 2*4 sv. rūky
tų lašinukų, 1*4 sv. rūkyto 
kumpio, 1*4 sv. Ungar. šąla
mi, 1*4 sv. šveicariško sūrio, 
14 sv. kiaušinių miltelių, i *4 
sv. maišytų vaisių, *4 sv. cit
rinos sunkos, 1*4 sv. geriau
sių sausainių, 10 sriubos ku
bų, 1-14 sv. marrnalado, >/2 sv. 
datulių. */2 sv. figų, *4 sv. pi
pirų. 2 gab. muilo. 
REIKALAUKITE MŪSŲ 
NEAPMOKAMO KATALOGO 
su daugybe specialių siunti
nių.

U2S1SAKYKIT DABAR 
UZSISAKYKIT TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street 
New York, N. Y.

10010

dos ir svetimųjų įtakos, yra did- 
džia dalimi pasilikusi filosofinė 
kultūra. 1940 metais techninis 
pasaulis buvo dar neįsigalėjęs, o 
tik pradėjęs formuotis ir reikštis. 
Tuo pačiu humanitariniai ir “Li 
bėrai arts” mokslai buvo Lietu
voje labai skatinami. Atėjus pa
sauliniam karui, neturėjo daug 
galimybės toliau formuotis ir bu
vo tokia atvežta į Ameriką emi
grantų, o Lietuvoje nutrūko. Da
bar lietuviškoji kultūra, paveik
ta rusiškosios ir amerikietiško
sios aplinkos, nėra vieninga, bet 
skiriasi.

Lietuvių kultūra Amerikoje 
yra daug paveikta Amerikos tech 
nologijos, bet dar turi tradicinius 
panašumus orginaliajai lietuviš
kai kultūrai, nepriklausomybės 
laikotarpyje sudarytai Lietuvoje. 
Iš - istorijos matome, kad kultūra 
svetimame krašte daugiau kaip 
tris generacijas neišsilaiko. Tai
gi prieiname išvadą, kad jei Lie
tuva netolimoje ateityje neišsi
laisvins, lietuviškoji kultūra A- 
merikoje praras savo tautinę as
menybę ir mirs.

Normaliose sąlygose filosofi
nė kultūra geriau išsilaiko, nes 
ji daug arčiau surišta sų individu. 
Technika yra neasmeninė.

Kūryba pagal diskusijų būrelį 
Dainavos MAS Žiemos Kursuose:

Kūryba yra sąmoningas su- 
galvojimas ir įvykdymas ko nors 
Originalaus. Dauguma kūrybin
gai pasireiškia muzikoje, rašy
me, piešime. Jie padaro ką nors, 
ko nebuvo pirmiau. Kiekvienas 
žmogus turi galimybę kurti, bet 
tik mažos dalies kūryba yra pri
pažinta vertinga. Šią kūrybos Ver 
tę nustato arba jos nauda kitiems 
žmonėms ir tautai, arba jos dar
bo įvertinimas palyginimu su ki
tais panašiais kūriniais. Jie pa
tenkina visuomenės nustatyto ly
gio reikalavimus. Visuomenės rei
kalavimai yra dideli, už tat tik 
mažas skaičius gali juos paten
kinti. Žmonės, kurie tai sugeba 
atlikti, tuo pačiu savo kūryba 
pasidaro žinomi, net if garsūs.

Kūrybai neužtenka tik noro, 
reikia savų talentų pažinimo, jų 
ugdymo ir lavinimo, kad dar
bas pasidarytų vertingas ir nau
dingas. Be bandymo nežinai, ką 
gali ir ką negali padaryti.

Per kūrybą auga ir žmogaus 
charakteris — to žmogaus proto, 
valios ir jausmų lavinimas dr su
derinimas. Kūryba verčia naudo
ti protą (sugalvoti idėją, kurią 
nori išreikšti kūryboje), jausmus 
(kūrėjas įsigyvendamas į savo dar 
bą mokosi savo jausmus suvaldy
ti, juos panaudoti) ir valią (jis 
turi prisiversti pradėtą darbą bai 
gti). Jis juos lavina naudojimu ir 
derina bedirbdamas vieną kūry
bingą darbą.

Dauguma, kurie gali kurti, su
klumpa pažinime. Jie nepažįsta 
savo talento, savęs, nežino, kas. 
jau yra sukurta ir tuo pačiu ne
gali žinot, ar jų darbas yra ori
ginalus, ar jau kartojasi. Kūry
bingumas reikalauja savęs paži
nimo, talentų lavinimo ir daug 
ryžto ir pasiaukojimo iš norinčio 
kurti.

NAUJA MOKSLEIVIU
ATEITININKU VALDYBA

1968 m. gruodžio 30 ir 31 
dienomis, įvykusiame M.A.S. ne
paprastame suvažiavime Daina-' 
voje buvo išrinkta naujoji Mok
sleivių ateitininkų sąjungos cen
tro valdyba 1969 ir 1970 me
tams. Šios valdybos sąstatas pir
mą kartą sudarytas Kanadoje 
Toronte. Ją sudaro:

Pirmininkas — Algis Puteris, 
vice-pirmininkė -Gabiją Juozapa

vičiūtė, sekretorė - Laima Gustai 
nytė, iždininkas - Algis Juzuko
nis, užsienio reik. ved. - Regina 
Cryžanauskaitė.

Valdyba sudaryta iš jaunų stu 
dentų, todėl ir tikimės naujo vė- 
o. Esame pasiryžę uoliai ir ryž

tingai dirbti, nes tikime, kaip 
Šalkauskis sako: “Veikti išmoksi 
tik veikdamas”.

Sveikiname idėjos draugus, y- 
patingai moksleiviją, taip pat pri 
jaučiančius ir visą lietuvių visuo
menę. Ypatingai sveikiname fed. 
dvasios vadą kun. prof. St. Ylą, 
fed. vadą Br. J. Pikūną, sendrau
gių ir studentų ateitininkų sąjun 
gūs ir “Ateities” žurnalo redakci
ją. Taip pat dėkojame buvusiai 
M.A.S. valdybai už atliktus dar
bus ir rūpesčius.

Garbė Kristui! 
M.A.S. CV

Naujos centro valdybos adre
sas:

M.A.S. CV 
20 Humberview Rd.,

Toronto 9, Ontario 
Canada

CHICAGOS AT-KAMS 
SENDRAUGIAMS

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, Ateitininkų Sendrau
gių Chicagos skyriaus valdyba 
renka aukas Lietuvos išlaisvini
mui. Savo narius valdyba ma
loniai prašo tą pareigą nedel
siant atlikti ir savo piniginę au
ką ALTUI siųsti per skyriaus iž
dininką šiuo adresu: Audronė 
Valaitytė, 6641 S. Maplewood 
Avenue, Chicago, III. 60629.

FOUNDED 1909

The people WH0 CARE have 
so much to offer your savings
NOW OUARTERLY DIVIDENDS ON PASSBOOK AND CERTIFICATE ACCOUNTS

PASSBOOK
ACCOUNTS
add or witbdraw any 
amount any time

SIX MONTH
CERTIFICATE
ACCOUNTS
in amounts of $10,000 
or larger in multiples Of $1,000

CURRENT RATES—PAY ABLE AND COMPOUNDED OUARTERLY. If dividendą are compounded 
for one year, effective rateg are 4.83% on Pasebook Account* and 5.35% on Certificate Account*.

• Insured safety to $15,000 by Federal Savings and Loan Insurance Corporation
• Federally chartered and supervised • Nearly 60 years of Service
• Reserves more than twice legal reųuirements • Convenient location

Shouldn't you take advantage of it?

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

Archer at Sacramento • Chicago 60632 • VI 7-1140
HOURS:
Mon., Thurs. 9 a.m.-S pjn. • Tuee., Fri. 9 a.m.-4 p.m. 
Sat. 9 a.m.-12 noon • Wed.—no business transacted

ASSETS OVER *130,000,000.00
RESERVES OVER *11.000.000.00 
(more than twlce legal reqiriremant»)

One of Chicagoland's largest savings and home financlng inatitutlon*

NEPAPRASTAS SUSIRINKIMAS
Po ilgų pasitarimų ir posėdžių, 

1969 m. sausio 19 d., buvo su
šauktas kun. Alf. Lipniūno kuo
pos moksleivių ateitininkų su
sirinkimas. Susirinkimo tema - 
atsinaujinimas. Susirinkimo 
paskaitininkas — Paulius Alšė
nas.

Kaip paprastai, susirinkimas 
prasidėjo 11 v. r., Jaunimo cen
tro apatinėje salėje. Vėliavų į- 
nešimas ir garbės prezidiumo pa
kvietimas nustatė susirinkimo 
rimtą nuotaiką. Garbės prezidiu-

Dr. V, Vygantas MAS žiemos kur
suose kalba apie katalikiškumą.

Nuotrauka K. Razgaičio

Čekiai ar M. O. rašomi. LI- 
THUANIAN AMERICAN

COUNCIL OF CHICAGO var
du. Parodykime, kad remiame Lie 
tuvos išlaisvinimą kiekvienas 
kiek galime.

Skyriaus valdyba

mą sudarė: tėv. G. Kijauskas, tėv. 
Raibužis, dr. Danilevičius, R. Pau 
Bukonis, J. Jasaitytė ir L. Alens
kas. J sekretoriatą buvo pakvies
tos I. Blekytė ir D. Danilevičiū
tė.

Po atidaromosios tėv. Raibu
žio maldos ir pereito susirinki
mo protokolą perskaičius, pirmi
ninkas, Vytas Merkys, pakvietė 
dr. Danilevičių, tėvų komiteto 
pirmininką, tarti žodį. Dr. Dani
levičius pasveikino ir palinkėjo 
laimės įvykdyti tą, ką kuopa yra 
pasiryžusi. Taip pat, pasiūlė sa
vo ir viso tėvų komiteto pagal
bos, jei jos kur ir kada reikėtų.

Siaučiant ligoms, Paulius Al
šėnas negalėjo Chicagon atvyk
ti. Tačiau, jo paskaita, kuri buvo 
magnetofone įrašyta, buvo iš
klausyta. P. Alšėnas kalbėjo apie 
bendradarbiavimą. Visa organi
zacija — kuopa, kaip šeima, tu
ri dirbti kartu, ir tik tada nori
mas tikslas bus pasiektas. Paskai
ta buvo įspūdingai užbaigta iš
trauka iš Sibiro maldaknygės.

Pristatant žiemos kursų rezul
tatus ir patį atsinaujinimo planą, 
Alenskas trumpai apibūdino žie
mos kursus. V. Valaitis šį apibrė
žimą papildė papasakodamas a- 
pie pačią dienotvarkę. Jo brolis, 
A. Valaitis supažindino kuopą1 
su naująja centro valdyba.

V. Beleška palygino Lipniū
no kuopą su kitomis gyvuojan
čiomis kuopomis ir įrodė, kad 
Lipniūno kuopa, kuri turi dau-

A

= * Redakcija straipsnius tai-
= so savo nuožiūra. Nesunuu- 
S dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
5 turinį neatsako. Skelbimų 
g kainos prisiunčiamos gavus 

S prašymus.

* Administracija dirba kąs- s 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:00.
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giau galimybių veikti, negu kai 
kurios kitos kuopos, nuveikė 
daug mažiau. E. Šilkaitis trum
pai papasakojo kaip New Yorko 
kuopa išsikapstė iš panašios pa
dėties, kurioje dabar stovi Lip
niūno kuopa.

Pranešimam pasibaigus, L. A- 
lenskas pristatė atsinaujinimo 
deklaraciją ir pasiryžimus. Po 
trumpų diskusijų, nariai priėmė 
sekančius pasiryžimus.

1. Įskiepyti kuopai bendrą at
sinaujinimo dvasia, susipažįstant 
su kursų rezultatais.

2. Išstudijuoti jaunučių ateiti
ninkų padėtį Chicagoje ir, atsi
žvelgiant į esamą padėtį, imtis 
konkrečių žygių pagyvinti jaunu 
čįų veiklai.'

3. Ieškoti būdų artimiau ben
dradarbiauti su kuopos dvasios 
vadu, globėju ir tėvų komitetu, 
siekiant nuolatos kelti ir didinti 
ateitininkišką įsisąmoninimą.

4. Ieškoti būdų visus kuopos 
narius įjungti į aktyvią veiklą.

5. Atgaivinti neperiodiniai ėjų 
sį kuopos laikraštėlį ir jį leisti pe
riodiniai, kaip nuspręs kuopos 
valdyba.

6. Atnaujinti nutrūkusius san
tykius su kitomis moksleivių kuo
pomis, su studentais, MAS cen
tro valdyba ir kitais ateitininkų 
federacijos padaliniais.

7. Įvesti valdybai atsąkingus 
komitetus, kurie atliktų specifi
nius uždavinius.

8. Pagerinti santykius su kito
mis lietuviškomis organizacijo
mis.

9. Skatinti kuopos kultūrinę

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
yURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
9. LIEPONIS *

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

LUIZ AUTO REPAIR
TELEF. — 436.3699

KAROSKRLJOS. SPARNŲ (FENDER) 
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 

Atliekami tiksliai ir nebrangiai.

6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629 
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

VALENTINO DIENA — VASARIO 14 
Puikios kortelės — paprastos arba su sentimen

taliais įrašais draugams, mylimosioms, girnii 
mokytojams, seselėms ir kt. Nuo 5 d. iki SI.

Medžiaga iš kurios patys padarysite 
pakelius — VALENTINAS vaikantis ir 
NORCROSS - RUST CRAtT korteles.

DENNISON GAMINIAI IŠDEKORAVI- 
MUI * SEALS * KREPE POPIERIS ir 
kitoki įvairūs papuošimai tinkami VA
LENTINE proga padovanoti.

Mes aptarnaujame jau 45 metus

IAMA STATIONERS
"THE SHOP U-NEED" "THE SHOP U-NEEK"

6305-07 So. Kedzie Tel. PR 6-9102
Dovanos, Kortelės, Knygos, Rast. Reikmenys ir Dennison Prekės ’ 
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

veiklą.
10. Pakelti kuopos finansinį 

stovį.

Sekė tėv. Raibužio, tėv. Ki
jausko, dr. Danilevičiaus ir’ R. 
Pauliukonio trumpi žodžiai. Lin
kėjo sėkmės naujiems pasiryži
mams išpildyti.

Oficialioji susirinkimo dalis bu 
vo užbaigta ateitininkų credo 
skaitymu, ateitininkų himnu ir 
vėliavų išnešimu.

Po trumpų pranešimų apie se
kančio sekmadienio iškylą ir laik 
raštelį, susirinkimas užsibaigė 
1:15 vai. p.p. tėvo Raibužio su
kalbėta malda.

JJ.

KUN. ALF. LIPNIŪNO KUO
POS PLANAI:

1969 m. vasario 9 d. susirinki
mas Jaunimo centre po 10 vai. 
Mišių.

1969 m. gegužės 2-4 d. kuopos 
metinė šventė.

“ATTENTION, 
HOME OWNERS!”
$125.00 will paint 5 rooms 
— Interior and Exterior.

MAJESTIC PAINTING 
AND DECORATJNG 

Call 656 3467 — Daily



Musų jaunieji

ŠVIETIMO METAIS

(imties valandėlei

ŽMOGAUS PROBLEMA IR 
KRISTUS

Jau pradeda ryškėti švieti
mo metų turinys ir apimtis. 
Šeima ir mokykla visada turi 
eiti koja kojon, juoba išeivi
joj. Nei lietuviška mokykla 
be šeimos pagalbos, nei šeima 
be mokyklos prisidėjimo ne
gali pasiekti didesnių laimėji
mų jaunųjų lituanistiniam au
klėjime. Dėlto ir buvo skel
biami šeimos ir mokyklos me
tai, dėl to ir ieškoma priemo
nių tuos metus padaryti pa
veikesniais švietimui ir tauti
niam auklėjimui

Lietuviška šeima išeivijoje 
yra išstatyta pavojun praras
ti savo vidinę darną ir įtaką 
šeimos gyvenimas ir jaunųjų 
auklėjimas šeimoje stokoja 
būtiniausių priemonių kurios 
reikalingos tautinei dvasiai 
ugdyti, būtent nuolatinio bu
vimo kartu ir šeimyninio gy
venimo vidinės š’Hmos. Šių 
dviejų sąlygų stiglius jaučia
mas ne dėl šeimų nesugebėji
mo. bet dėl to. kad tėvai savo 
ateities užsitikrinimo yra ver
čiami daugiau laiko praleisti 
darbe, įstaigoje ar kelionėse, 
negu namuose su jaunamečiatš 
vaikais. Tuo atveiu vaikams 
atsiranda didesnis pavogus 
auklėtis gatvės ir irs neigia
mos aplinkos įtakoje.

Mokykla yra stori šeimos 
pagel'bininkė auklėjimo srity
je. Tačiau ir jos itaka ribo
ta. Jaunieji mokvkloie pralei
džia tik dalį savo dienos. — 
kita dalis dažnai lieka laisvam 
panaudojimui, kuris ir suda
ro pavojų. Gera dar. kad mo
kykla rūpinasi ne tik išmo- 
kvmu, bet ir auklėjimu, kad 
vaikus užima ne tik pamoko
mis, bet ir darbu laisvalaiky. 
?pač svarbu, jeigu mokvkla 
sugeba sudominti kuo nors, 
kas patraukia jaunuoli skai
tyti, gilintis, ieškoti nauiu ži
nių. Tai užima daugiau laiko 
ir suteikia pažintinės medžia
gos. Bet ir čia reikia sutarti
nių šeimos ir mokyklos pas
tangų.

*
Negalima dabarties piešti 

perdaug niūriomis spalvomis, 
nes tikrove patvs tėvai gerai 
pažįsta. Lietuviška šeima turi 
sunkumu, bet. kartu ir dau
giau priemonių savo prieaug
liui auklėti ir apsaugoti nuo 
žalingos įtakos. Amžiui atitin
kamos organizacijos, geri žai
dimai, skaitymas ir įdomesnių 
žinių ieškojimas, lituanistinės 
mokyklos, — visa tai suteikia 
galimybių iaunuosius įjungti į 
tokius užsiėmimus, kurie bent 
dalinai atsveria aplinkos svo
rį ir sudaro sąlygas doriniam 
brendimui. Juo ‘ labiau, kad 
mūsų šeimų dvigubas uždavi
nys — paruošti vietos gyveni
mui ir tautiniam susipratimui 
— reikalauja iš vaikų ir jau
nuolių daugiau laiko ir ener
gijos-

Prie tų siekimų turi prisi
dėti ir visuomeninės, ypač švie 
tarno institucijos. Jaunimo or
ganizacijos turėtų planingiau 
pajungti jaunimą organizaci
niam darbui, kad jie savomis 
organizacijomis labiau domė
tųsi. Švietimo įstaigos turėtu 
parūpinti tinkamesnių skaiti

Spaudoj ir gyvenime
SKAUDUS MŪSŲ PARTIZANŲ 

ĮŽEIDIMAS
Harrison Salisbury, “New York 

Times” laikraštininkas, išleido nau 
ją knygą “The 900 Days: The Siege 
of Leningrad”. čia, surinkęs gau
siai medžiagos, net ir panaudoda
mas privačius dienoraščius, aprašo 
sunkias dienas, kurias pergyveno Le 
ningradas, kai buvo vokiečių ka
riuomenės apgultas ir smarkiai jų 
karo pabūklų naikinamas.

Sj veikalą recenzuodamas genero
las leitenantas Davė R. Palmer, dės
tąs karo inžineriją-jAV. karo mokyk
loje West Pointe, atkreipia dėmesį, 
kad Salisbury yra šališkas. Pagal

nių ir lavybai reikalingų už
siėmimų, kuriuose jaunimas 
matytų prasmę dalyvauti. Jau 
nimui skirta spauda turėtų 
daugiau paskatinti jaunuosius 
rašyti ir spaudos puslapiuose 
pamatyti savo pačių rašinius 
ar skaityti savo draugų min
tis. Kai kurios mokyklos jau 
anksčiau praktikavo skaitymo 
varžybas. Pasinaudodamos pa
tirtimi, galėtų tai dar labiau 
ištobulinti ir daugiau jaunųjų 
sudominti.

Šiais metais reikėtų atnau
jinti mokyklose dailiojo skai
tymo, deklamacijų varžybas, 
net skiriant laimėtojams pre
mijas dovanomis ar pagyrimo 
lakštais. Geriausiai tai pada
rytų pačios mokyklos mokslo 
užbaigimo šventėse, kada ga
lėtų pasirodyti skyrių laimė
tojai prieš kitus, ypač prieš 
savo tėvus ir artimuosius. Tai 
būtų paskatas skaityti, mo
kytis ir laimėti.

Šiais metais paskelbtas kon
kursas jaunųjų skaitybai ska
tinti Eglutėje. Tuo rūpinasi 
Švietimo taryba, pavedusi šį 
darbą dr. Elonai Vaišnienei. 
Paskelbtasis planas yra ver
tas didelio tėvų ir mokyklų 
dėmesio. Tai yra proga at
kreipti jaunųjų dėmesį į savo 
kurnalėlį Eglutę ir atrinkti la
biau patinkamą rašinį. Be to, 
jaunieji bus skatinami rašyti 
laiškus ir motyvuoti savo 
sprendimus bent trumpais žo
džiais, kodėl tas rašinys pa
tiko, o kitas nepatiko. Tai bus 
paskatas patiems vaikams dau
giau skaityti, o vaikų literatū
ros kūrėjams kurti šiose są
lygose augančiam jaunuoliui.

Šiuo konkursu turėtų susi
domėti pirmiausia tėvai, ku
rie nori savo prieauglį išmo
kyti lietuviškai ir užimti jo lais 
vaiaikį naudingu darbu. Jie 
bent iš dalies atitaisytu nei
giamų įtakų poveiki laikraš
tėlio užprenumeravimu vai
kams ir duotų jiems gerą prie 
monę labiau suaugti su na
mais ir skaitymu. O niekas 
taip nepririša jaunimo prie 
namų ir darbo, kaip toks da
lykas. kuris kelia jo domėsį 
ir interesą.

Lituanistinės mokyklos tain 
pat laimėtų naujesnių priemo
nių vaikus išmokyti lietuviš
kai skaityti. Nuobodūs daly
kai apie praeitį ir miesto vai
kui nesuprantami kaimo reik
menys būtų pakeisti jų am
žiui ir galvosenai supranta
mais ir įdomiais dalykais. Tai 
lavintu jų pažinimą, platintų 
lietuvišką žodyną ir auklėtų 
tautine dvasia.

Šis rašinių atrinkimas, nors 
ir iš vienos Eglutės, yra nau
jas būdas sudominti jaunuo
sius, padėti tėvams ir mokyk
lai. Tokius užmojus reiktų stip 
rinti visomis galimomis prie
monėmis, visuomenės parama, 
tėvų pastangomis ir bendru 
mokytojų darbu. Konkursą tu
rėtų paremti taip pat jaunimo 
organizacijos ir spauda, bend
rai skatindami platesnį tėvų 
ir vaikų įsijungimą į lietuviš
ko švietimo metus. Pir. Gr.

Salisbury išeina, kad kiekvienas vo
kiečių karys buvo nacis, bet beveik 
niekada nesakoma, kad raudonar
mietis — komunistas. Toliau rašo
ma, kad ko ne kiekviena vokiečių 
šarvuočių kolona, vykdama atakon, 
traiško vaikų vasaros stovyklą, kai 
tuo tarpu raudonarmiečiai skuba su 
žalotus vaikus gelbėti...

Savo knygoje Salisbury sumini ir 
kautynes Lietuvos žemėse: Kaltinė- 
nų-Raseinių ruože bei palei Tilžės 
-Šiaulių plentą. Ir kada Lietuvos, 
Latvijos, Estijos vyrai kyla į parti
zaninį karą prieš užplūstančius ant-

JAV LB švietimo taryba su svečiais. Sėdi I eil. (iš k. j d.) : PLB vicepirm. S. Barzdukas, kun. Dilys, sės. M, 
Jurgita, Šviet. tarybos pirm. J. Kavaliūnas ir JAV LB pirm. Br. Nainys. II eilėje stovi Gramontienė, J. Juk
nevičienė, LB Chicagos apyg. šviet. reik. v. S. Jonynienė. švietimo kom. sekr. V. Milavickienė, dr. E. 
Vaišnienė, III eil. stovi K. Girvilas. V. Binkis, J. Masilionis. J. Tamulis, J. Plačas ir S. Rudys.

Nuotr. V. Noreikos

KVAITULYS ARTIMUOSE RYTUOSE
Bergždžios Jungtinių Tautų pastangos

Dažnai viena tauta kitos ne
apkenčia, tačiau retai neapy
kanta užvaldo protą. Giminin
gų tautų — arabų ir žydų — 
neapykanta veda į susinaikini
mą. Tarpusavio kaltinimas se
ka vienas po 'kito. Užpuolimai 
sulaukia atkirčio. Ginklai iššau
kia atoveiksmį. AraJbų kraštuo
se sunaikinti jautriausi taiki
niai. Arabų pabėgėlių karinės 
organizacijos vis drąsiau smo
gia Izraeliui. Jos vykdo užpuo
limus Izraelio miestuose, o Iz
raelio kariniai lėktuvai naiki
na arabų pabėgėlių skurdžias 
stovyklas ir arabų kaimus.

Karo pavojus

Neapykantos aistra išugdė 
mažąjį karą Aidimuose Rytuo
se. Abi šalys prarado protą. 
Baimė tebeugdo neapykantą. 
Žydai bijo prarasti valstybę ir 
būti arabų išnaikinti. Arabai 
tris kartus stojo kovon ir tris

ron okupacijon rusus, Salisbury mū
sų partizanus vadina išdavikais, tai 
kinančiais naciams ir nei kiek neat
sižvelgia, kad tie vyrai savu laiku 
vienokiu ar kitokiu būdu priešinosi 
ir naciams, o sukildami prieš rusus 
bolšveikus jie tik siekė išsaugoti sa
vo kraštų laisvę, kaip tai buvo pasi 
sekę po pirmojo Pasaulinio karo. Sa
vo tokia kreiva informacija Salis
bury pelno Baltijos kraštų gyven
tojų protestą. Džiugu, kad atsira
do žmonių kaip pulk. Palmer, ku
rie pažįsta tikrovę ir skaudžią Salis
bury klaidą nors iš dalies atitaiso. 
Pulk. Palmer recenzija buvo išspau 
sdinta “Chicago Tribūne” dienraš
čio leidžiamame knygų apžvalgų 
priede: “Book World”, sausio 26 d. 
numery.

J. Daugi.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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“O mano miela mama, ką tu dabar darai?”, galvo
jo Donaldas. “Aš čia sėdžiu šituose krūmuose ir tu to 
nežinai. O mano, motina”, Donaldo veidas buvo liūd
nas.

Bet jo mintys staiga buvo pertrauktos. Tuo mo
mentu du naikintuvai pasirodė virš kaimelio. Jie skri
do iš vakarų į rytus, beveik liesdami žemę, vos jų ratai 
nesiekė medžių ir namų stogų. Jie praskrido kaimelį, 
tada pasuko virš lauko keliuko ir pradėjo į jį šaudyti. 
Tai buvo du žemai skraidą lėktuvai. Ir kai prisiartino, 
Donaldas pastebėjo Amerikos oro jėgų ženklus ant lėk
tuvų sparnų. Jo širdis pradėjo virpėti ir kraujas šoko į 
galvą' ir Donaldas pradėjo moti lėktuvams, bet šie pra
skrido garsiai kaukdami virš keliuko, pakilo į erdvę ir 
dingo debesyse.

Donaldas vis dar juos sekė. Tačiau jo viltys tuo me
tu dar labiau gęso. Jo kraujas virė ir jo akys sekė de
besų kraštelį, kur abu lėktuvai sutirpo kaip du maži 
taškai.

Tuo tarpu linksmas triukšmas artėjo į kelią. Do
naldas atsigręžė ir pamatė būrį vaikų šokant į kelią iš 
griovio. Jie sustoję ant kelio susijaudinę kalbėjosi ir

GEDIMINAS GALVA

kartus buvo žydų sumušti. Izra
elio pastangos įsigyti branduo
linius ginklus kelia nerimą 100 
milijonų arabų.

Mažasis karas pasiekė didelę 
įtampą. Jis gali lengvai įžiebti 
didįjį karą, nors jo visi neno
ri. Arabai nėra tikri, kad jo 
nepralaimės. Izraelis, 1967 m. 
išplėtęs sienas, gal vėl norė
tų laimę bandyti, jei būtų tik
ras galėsiąs arabų užimtus kraš 
tus ramiai valdyti. Nė viena 
galybė nenori sulaukti naujo 
karo Artimuose Rytuose, tačiau 
iki šio meto joms nepavyko ap
valdyti arabų - žydų aistrų.

Jungtinių Tautų pastangos
Jungtinių Tautu pilnatis 1967 

m. lapkričio 22 d. nutarė, kad 
kariavusios šalys turi užmegz
ti tarpusavio santykius. Izra
elis privalo atitraukti kariuo
menę iš užimtų kraštų, o ara
bų valstybės pripažinti Izraelio 
valstybę, neužpulti ir gerbti io 
te’ses. Arabai pritarė J. Tautų 
grendimui, nors iki šio meto 
nenoromis šneka apie Izraelio 

, orima ž"1 ima ir laisvę plaukioti 
to laivams. Izraelis neparodė 
(geros valios nasitrau'kti iš už
imtu arabu kraštu ir net at
siteisti arabams pabėeėliams 
už prarastą turtą.

Nelemtas Izraelio gruodžio 
28 d. Beiruto oruosčio užpuoli
mas ir sunaikinimas 13 kelei
vinių lėktuvų po 3 dienų buvo 
vi:»ais balsais pasmerktas J. T. 
Saugumo taryboje. Visas pa
saulis buvo Izraelio akiplėšiš
kumo sukrėstas, šį veiksmą pa
simerkė galybės ir Paulius VI. 
'Tik Izraelis tarėsi teisus, kaip

mojavo ta kryptimi, kur dingo lėktuvai. Buvo dar anks
tyva popietė ir šie jaunikliai grįžo iš mokyklos namo. 
Jie vėl greit užmiršo baimę ir pavojus ir pradėjo žais
ti, stumdydami vienas kitą, linskmai šūkaudami ėjo kai
mo link.

Vienas berniukas staiga paliko grupę ir įšoko į krū
mus netoli Donaldo. Berniukas čia nusileido kelnaites 
ir po poros minučių jis jau vėl bėgo keliu, šaukdamas:

— Robertai, Maksai, palaukite. Anemarie, ko tu 
leki taip greit?

Šilta banga palietė Donaldo širdį, kai jis lydėjo 
šiuos mokyklos vaikus draugišku žvilgsniu.

— Laimingi vaikai, — jis jautė širdgėlą ir pavy
dą.

Valandos ėjo viena po kitos šiurkščios ir pilnos 
baimės.

Toli vakarų pusėje pradėjo griausti patrankų griaus 
mas. Donaldo veidas ūmai prašviesėjo. “Jeigu jie y- 
ra tik už keturiasdešimt ar penkiasdešimt kilometrų, tai 
nebėra problemos”, jis galvojo, “tai maždaug apie tris
dešimt amerikietiškų mylių, per naktį aš lengvai ga
liu pasiekti amerikiečių linijas. Tik ta uniforma.”

Jo veidas vėl apsiniaukė: “Ne, tai negalima, tai pa
vojinga. Taip, neseniai keli buvo labai laimingi ir pa
siekė amerikiečių pozicijas net dėvėdami uniformas, bet 
kiti buvo pagauti ir nusiųsti į belaisvių stovyklas. Ne, 
ne,” Donaldas purtė galvą, “aš negaliu šitoks palikti 
šių krūmų, žinoma, ne. Šiame rajone yra tiek daug 
miestų, miestelių ir kaimų. Ne, ne, tai neįmanoma. O 
kadangi frontas čia pat, yra per daug sargybinių. Ne, 
ne”.

Saulė jau leidosi. Donaldo rūpestis augo. Jis judė
jo iš vienos vietos į kitą. Jis išmynę taip bevaikščioda

ir Irakas pakoręs šnipus — žy
dus, mahometonis ir krikščio
nį.

Jungtinių Tautų tarpininkas 
švedas Gunnar Jarring per iš
tisus metus nepajėgė šalių įti
kinti pradėti taikos pasitarimus. 
Arabai reikalauja Izraelio ka
riuomenės atitraukimo prieš pa 
sitarimus. Izraelis norėtų išgau
ti jo pripažinimą ir užtikrinti 
savo laivams laisvę plaukioti 
Sueso kanalu. Gi Jarringas bū
tų turėjęs nesėkmingai baigti 
savo uždavinį, jei šių metų pra
džioje nebūtų papūtęs naujas 
vėjelis.

Šeši viename vežime
Keturių kelionė pasibaigė. 

JAV rėmė Izraelį. Prez. L. B. 
Johnjjonas jam pažadėjo gink
lų. Prieš pat jo pasitraukimą 
iš pareigų pasigirdo nestiprus 
balsas, kad reikia pradėti šnek
tą ir su arabais, kurie pateko 
Sovietų įtakon.

Naujojo prezidento R. Nbco
no ypač atsargūs p rmieji žings
niai. Prieš rinkimus jis žadėjo 
remti Izraelį, bet po rinkimų, 
nes ių metu sulaukė tik nežy
mios žydų paramos, pasiuntė 
Scrantoną į Artimuosius Ry
tus su ginču susipažinti. 
Scrantonas siūlė vesti nuosai

kesnę politiką, nes Izraelio rė
mimas JAV padarė ginčo šali
mi ir arabij priešu. Ryškesnis 
posūkis — paskyrimas JAV de
legacijos pirmininku Richard 
Yosto, Egipto užsienio reikalų 
ministerio bičiuko, kuris nega
lėjo rasti kalbos su valstybės 
departamento sekretoriumi D. 
Rusku.

R. Nbconas š. m. sausio 27 d. 
(Nukelta i 5 nsl 1 i

Kai žmogus pabėga iš savęs, 
nuo savęs ir kitų, tada jam at
rodo, kad ir Dievas miręs, juk 
jis tada savu dalyku padaro 
materializmą. Grubi medžiaginė 
kultūra skelbiama aukščiausia 
gyvenimo vertybe. Visa, kas ją 
ugdo, laikoma absoliučiu gėriu 
— žmonijos idealu. “Žmogaus 
pagrindinis uždavinys, (tariant 
diktatoriaus Stalino žodžiais) 
yra palinkti technikai” ir, kas 
jai nepalinksita, nužeiiama į ša
lį, kaip niekam vertas daiktas. 
Lyg kokioms patyčioms nesidro
vima dar tai vadinti “krikščio
nišku humanizmu”, nes jis sie
kiąs apjungti visus žmones, tik 
esąs nesuderinamas su katali
kų Bažnyčia. Iš pradžių imta 

, nutolti nuo Bažnyčios, vėliau 
prkdėta neigti apskritai krikš
čioniškąjį apreiškimą, o paga
liau paneigtas ir pats Dievas.

Kai kuriems žmonėms krikš
čionybė ir Bažnyčia — mistinis 
Kristaus Kūnas — jau beliko 
mitas. “Ar jiems krikščionybė 
yra mitas? Žiūrėkite, kad jūs 
patys nepavirstumėt mitu”, — 
pabrėžia Merežkovskis savo ro
mane “Antikristo karalystė”, 

j Gi žymus šių dienų istorikas 
profesorius Arnold J. Toynbee 
teigia, kad pasaulio ir žmonijos 
likimą apspręs ne ekonomika, 
ne karai, ne technika ir politi
ka, bet religija.

Šiandien maišatis visose gy
venimo srityse, neišskiriant nė 
Bažnyčios, vilioja visus tos, ku
rie nebepakelia tikėjimo kaip 
laisvo apsisprendimo. Jie pa
miršta. kad religija nėra jaus
mai, bet suvokiančios dvasios 
veiksmas, kuriame teoretiškasis 
ir praktiškasis, o taip pat ir 
jausmų momentas yra susieti 
į sudėtinę vienybę; be to, neno
ri žinoti, kad visas materialusis 
sutvėrimas yra organiškai su
jungtas su žodžio priimtu kūnu.

Nors žmoeus, pabėgęs iš sa
vęs nebs"do atstatyti asmeni
niu santykiu su Dievu, bet jis 
vis dėlto ilgisi Kristaus Dievo 
ir Žmogaus. Mūsų laikų žmogus 
yra perdaug patyręs, kad dar 
tikėtų ki aid "vos kultūros vilio
nėmis, per skaudžiai kentėjęs, 
besekdamas ilgus dialektikos 
įrodymus. Jis pradeda ieškoti 
Tiesos, kuri paguodžia, žodžio, 
kuris yra Meilė.

i Kristaus ilgesys buvo ir bus 
jaučiamas tol, kol gyvens žmo- 

' gus žemėje. Bet kiekviena epo- 
, cha savotiškai jo išsiilgsta, ieš- 
| kodama jo savo keliu. Buvo 
' laikų, kad reikalaudavo gilių 
argumentu Anreiškimo galimu
mui irodvri kad prieitų prie ti
kėjimo i Kristų. Paskui reika
lavo irodyti Apreiškimo galimu
mą ir pagaliau pasitenkino tik 

i Apreiškimo egzistencijos įrody

mas naują takelį. Jo akis vis stebėjo kelią, bet kelias bu
vo tylus ir tuščias.

Jis buvo pavargęs, jo veidas buvo pilnas nusivy
limo, taip pat jau buvo ir alkanas. j

“Visas dvidešimt keturias valandas neturėjau nie
ko burnoj”, galvojo Donaldas.

Tačiau netikėtai kažkur sustaugė sirenos. Toli, kaž 
kur už kaimo. Tuojau pradėjo staugti sirenos visose pu
sėse. Donaldas pertraukė savo mintis ir įsitempęs klau
sėsi sirenų. Ta sirenų melodija jam buvo maloni. Jo 
ausys pasidarė jautrios. Jis girdėjo vėją lekiant nuogo
mis krūmų šakomis.

Ir kai sirenos nutilo, jis užgirdo sunkius, duslius 
dundėjimus šiaurės rytų pusėje. Jo akys žvelgė į tą pu
sę dangaus, ii jis norėjo išvysti bombonešius. Donaldas 
pravira burna traukė iš tos pusės orą.

“Ten tuose bombonešiuose laisvė”, — jis galvojo. 
“Jimmy, Michael... Tikrai jūs ten sėdite kuriame nors 
iš tų bombonešių, o kai grįžtate iš žygio už kovos 
linijų susėdę geriate kavą ir lošiate kortomis.”

Toli rytuose drebėjo žemė. Drebėjimas pasikarto
jo vėl ir vėl.

“Ten dabar vyksta kova, ten vyksta kova”, jau
dinosi Donaldas.” O, mano motina, tu nieko nežinai 
kur aš dabar esu”.

Donaldo veidas vėl apsiniaukė.
— Heilo mister, helio”, — moters balsas nuo ke

lio šaukė jį angliškai.
Donaldas krūptelėjo. Jis pašoko ir žvilgterėjo į lau

ko keliuką. Jauna mergaitė ėjo keliuku. Ji laikė ran
kose lagaminėlį ir žvelgė krūmų link. Atrodė, kad ffT&ž- 
ko laukia.

(Bus daugiau)

mu, kad tikėtų jo turiniu. Visi 
tie argumentai ir dabar nėra 
praradę savo objektyvios galios. 
Bet šių dienų žmogus jų riebe- 
reikaiauja. Jis jau nebeprašo 
prote, dialektikos ir žmonių au
toriteto argumentų. Jis reika
lauja aiškios pozicijos: Dievas 
ar žmogus. Apsisprendęs Dievui, 
jis nori eiti tiesiog į Apreiški
mo šaltinius ir įsitikinti žmo
gaus sudievinimo galimumu per 
Dievo tapimą žmogumi. Jis ieš
ko Kristaus ne kaip istorinės 
asmenybės, bet kaip realiai eg
zistuojančios tikrovės, gyvenan
čios ir veikiančios visuomenėje 
ir kiekvienoje sieloje. Mūsų lai
kų žmogus nori sutikti Žmogų, 
kuris savo būtimi, savo prigim
timi, savo sąranga atsakė į 
žmogaus klausimą ir išsprendė 
žmogaus problemą. Tą Žmogų 
jis sutinka Evangelijoje.

Ir teologijos baruose Kristaus 
problema įgauna vis gilesnės 
prasmės. Nuo teocentrizmo grįž 
tama prie kristocentrizmo. Dau
gumos pastarųjų dienų rimčiau
sių teologų pripažįsta Kristui 
visuot’nj ir besąlyginį primatą 
prigimtyje ir antgamtėje. Pasak 
šios doktrinos, Kristus yra vi
sų Dievo veikalų centre. Kris
taus būsimų nuopelnų akivaiz
doje Dievas apsisprendė tverti, 
visa sutvėrė jam ir pagal jo 
pavyzdį. Iš čia žmogaus tiesio
ginis tikslas ir jo Pirmavaizdis
— Kristus. Jis yra tobulas 
žmogus, užtai gali pilnai iš
spręsti žmogaus ezgistencinę 
problemą. Bet, būdamas kartu 
ir Dievas, gali patenkinti žmo
guje glūdintį Dievo ir nebaigi- 
nylbės troškimą.

Dievas atėjo į žemę pas žmo
gų. Bet vienas tiktai Kristus, 
Dievo Sūnus yra tapęs Žmo
gaus Sūnumi. Jis gyveno žemė
je tarp žmonių, ir paliko tarp 
jų Bažnyčioje. Bažnyčia yra 
mistinis Kristaus Kūnas, ku
riam priklauso žmonės su viso
mis kultūrinėmis institucijomis. 
Tad ji apima ne tik tai paski
rus asmenis, bet ir kolektyvus
— tautas ir valstybes su visu 
jų individualumu bei visomis 
kultūros apraiškomis. Apašta
las Paulius taikliai tai išreiškia 
vienu savo laišku: “Dievo pil
nybei patiko apsigyventi jame 
(Kristuje) ir per jį suderinti 
visa, ar kas yra žemėje, ar kas 
yra danguje” (Kolos. 1,19).

K. Baras

KATALIKŲ UNIVERSITETO 
SUKAKUS

San Juan de Puerto Rico 
katalikų universitetas sausio 
18 d. iškilmingai paminėjo sa
vo įkūrimo 20-sias metines. Iš
kilmėse dalyvavo gausūs kata
likų Bažnyčios, valstybės ir kul
tūrinio gyvenimo atstovai.
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CHICAGOJE
VILNIAUS KRAŠTO 

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 26 d., Don Variio pos
to patalpose įvyko Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos Chi- 
cagoš ak. narių susirinkimas. 
Susirinkimo pirmininku buvo 
pakviestas Petras Stakauskas, 
o sekretorium Donatas šilkelis. 
Praėjusių metų visuotino susi
rinkimo protokolą perskaitė Sta
sys Grigoravičius. Skyriaus 
pirm. Vai. Šimkus padarė pra
nešimą., ig kurio paaiSkėjo, kad 
skyriaus veikla buvo gyva ir 
naudinga aipie ką spaudoje bu
vo rašyta. Kasininkas Stankus, 
kuris Ikasininkauja daugiau de- 
šihit metų, pranešė apie kasos 
stotį. Alto atstovas Julius Pa
krika įteikė skyriui Alto dova
ną. Buto išrinkti į naują val
dybą Gasparienė, Pakalka, Šu- 
kėlis, Sparkia ir Beržėnas; (kan
didatai: Lekas ir Žygas. J rev. 
komisiją: A. Dundulis, A. Stan
kus įr Noreikienė. Rev. komi
sijos aktą skaitė J. Lekas.

Valerijonui Šimkui susirinki
mas išreiškė didelę padėką ui 
skyriaus rėmimą ne tik mora
liai, bet ir finansiškai. Pabaigo
je buvo iškelti keli pageidavi
mai : Čekoslovakijos atstovybei 
pasiųsti susirinkimo vardu užuo 
jautą ir Rusijos pasmerkimą. 
Susirinkimas ibuvo baigtas drau

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

He . .ė- ė».ej..i—

Išnuom. 4 kamb. de hute bu
tas. Gage parko apyl. Skambint 

436-0906. —
IŠNUOM. kambarys dviem mer
gaitėms arba vedusių porai.

Skambinkit 636-5034
----  ■ ' —>-■ -  --

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama kepykla lr kavine. Ge
rai einąs biznis. Savininkas nori kel
tis J Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815 - 485-8686. 
Klaupkite Walter VVrobel.

giška kavute. Už suruošimą ka
vutės padėkota p. sekretorei 
Gasparienei ir pagelbininkei 
Noreikienei. Pov. D-kis.

PARDAVIMUI

Parduodami du originalūs Šimonio 
paveikslai.

Kreiptis tel. 825-4244.
1967 Chevy truck — % ton V-8, 
automatic. Utility body. Used for 
camper. Extras. GR 6-5658.

REAL ESTATE

BARGENAS. Puikus de luxe, apy- 
naujis 6 kamb. mūrinis ‘‘prestige” 
namas ant dvigubo sklypo — 
60x125 p. 2 malkomis kūrenami ži
diniai šeimos kambarys pilnas rū
sys “built-ins” šoninis įvažiavi
mas. Kitoje valstybėje gyvenan
tis sav. nori skubiai parduoti. La
bai prieinama kaina. $4.900 jmo- 
kėt St. Symphorosa parap. Būsite 
laimingi. Kreipkitės į Miracle Man 
— skambinkite MICHAELS dabar

*54-8500.
4 BUTŲ — kampinis 2-jų aukštų 
mūras su dviem dideliais 4% kamb. 
butais ir dviem dideliais 4 kamb. 
butais rūsy. 2 maš. mūr. garažas. 
35 p. sklypas, geroj vietoj, arti 63 
St., Marąuette pko. apyl. Tikrai 
pelningas namas. įmokėję tik 
$6,900 turėsite lengvą, užtikrintą 
gyvenimą. Nedelskite šaukite 
Miracle Man — Kreipkitės į MI
CHAELS dabar — 254-8500.
CICERO. Gerame lietuvių rajone, 
apyl. 15 ir 50 Avė. 2-jų butų po 
6 kamb. Pilnas rūsys ir pastogė. 
$21.500 SVOBODA 2134 S. 61st 
Ct., BI 2-2162 arba LA 1-7038
Mflrtnis. P/2 aukšto, 2 liuksus bu
tai. Kabinetų virtuvės, brangios 
vonios, įrengtas rūsys, platus skly
pas, mūro garažas. Marąuette pke.
778-0916.

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

4045 So. Ashland Avo., LA 3-877S 
Currency Exchange patalpoje

Sąžiningas patarnavimas

HELP W A N T E D — M O T E R Y S

HELP VVANTED VVOMEN 
INSPECTORS

2nd & 3rd Shift
IF YOU ARE LOOKING FOR:

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE HELP YVANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

VYRAI |B MOTERYS

«»
Higher Starting Rate 
3 fhcreasės lst Year 
Profit Sharing 
Free Hospitalization'
Free Short & Long Disability
Insurance
Paid Vacations

• Paid Holidays
• Free Life Insurance
• Cost of Living Inereases
• Premium Pay For 

2nd & 3rd Shifts
• Job Security

IF YOU ARE LOOKING FOR ALL THIS 
PLŪS A GOOD COMPANY TO WORK FOR

Oome in and see us
TOWER PACKAGING CO.

1150 S. Willi8 Avenue
tfhcelMig, Illinois 537-2510

HELP WANTED — VYRAI

Ekperience in D.P. apilications in Stock Transfer, Trust 
Operations, Payrolls, DDA, Proof & Transit or Customer 
Services is needed. IBM 360/40 hardvvare and BAL ex- 
perience helpful. Excellent fringe benefit package and 
working condltiona. Challenge and opportunity easily 
recognizable in this expanding division. Salary, de- 
pendeht upon education and seope of expcnence.

CoOtaet today: Mr. JAMES J. KOPEL 
P. O. Bok 1 
Tulsa, Oklahoma 74102

Or call collect 918-587-2141 
Ad Bątiafl Opportunity Bmployet*

jntr JtstnemOK^. 7JOA fbnf
VIRST NATIONAL BANK 
UST COMPANY of TULSA

Mr. Prograrnmer 
Are you able to 
compute your 
future P

PIGIAI PARDUODAMI 4-IŲ
VIENETŲ APARTMENTAI 

3624 E. Montecito, Chicago
Vienas butas 2-jų megamųjų, 114 "v0" 
nos su įdirbta elektr. virtuve, 3 butai 
po vieną miegamąjį, visi su virtuvė
mis, beržo kabinetais.

Apartmentai yra tik 4 blokai nuo 
krautuvių ir autobuso. Prmiau buvo 
prašoma 41,000.00. Dabar sumažinta 
iki 34,000.00. 400.00 mėnesiui pajamų. 
Mokėjimai 275.00. J ta įeina: pagrin
dinė suma, procentai, mokesčiai ir ap
drauda. Lieka mokėti — 16,542.00

Perkant galima mokėti pinigais iki 
pagrindinės sumos (cash to mortgage) 
arba 10,000.00 dabar, o likutį išmokė
tinai.
Rašyti savininkui: Mrs. S. Pudinas, 
3933 W. Palmalre Dr., Phoenix, Ariz. 
85021. Phone: Phoenbi 934-1835.
ir i ■ 'ii- .... i ..i ' ■—

' ...................... ■ - —
40 Akrų Okla au trobesiais lr ma- 

Ainerlja Mičigane, 120 mylių nuo Chl- 
oagos. 214.000.

10 butų mūr. namas Marąuette 
PR. *11,000 met pajamų. Savininkas 
duos paskola »%. Vaina >08,000.

& kamb. mūr. Oungalow prie 71- 
os ir Rockvvell. Gailina tuoj užlmtL 
117,900.

4 butų po K kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja Šiluma tr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
*46,00,0.

3 botai po 0H kamb. lr 4 kamb. 
angliškam rūsy J. 12 metų mūr. na 
mas Marąuette Pk. S auto garažas. 
*68,000, .

a gftrtfls sklypu DO 60x160 pOdų 
Beverly Shores, Ind. — $7,900

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 7 lst St TeL 925-6015

Mūr. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa. 
etogėje Ir *• kdmb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios.

5 kamb. tt* krautuvė. 69 lr Rockvvell.

SIMAITIS RĖALTT
Insurance — Ineome Tax 

Notary Public

2737 W. 48 St. — OL 4-2390
l.nt <1 . I—... ■ n.....................

Skelbkites “Drauge”.

DAPAYETTE 
HOME HOSPITAL 

IN LAFAYETTE, INDIANA 
Offers An Excellent Opportunity' I’ar

DIETICIAN
Immediate opening for ąualified Die. 
tlcian ADA. Registered or ellgible 
for registratlon. Paid vacation, holi
days and educational benefits. Group 
life insurance. Excellen.t -retirement 
program. Health and aocldent irisur-1 
ance. Annulty and ineome proteetion 
plan. Salary oommemSuratc vvith 
training and experlence.

Contact Personel Department 
2400 South St., Lafayette, Ind. 
Phone (317) 447-0811, Rvt. 2O«

Monday Thru Friday, 8:00 To 4:30 
An Eąual Opportunity Employer

SECRETARY
For small North Side Church-re- 
lated office. Hours can be adjus-

CALL — 664-2755 
10:00 A.M. till noon_____

SECRETARY
Good typing slkills, good clerlcal 
tkills. Shorthand or dictaphohe re
ąuired. Salary- based on ability. Com
pany offets full range of fringe ben
efits including group hospitalization, 
company paid pension & nevv modern 
Iunchroorrt.

Contact Mr. Long 

At 488-6161

ENGLEVVOOD ELECTRICAL 
SUPPLY CO.

5801 S. Halsted Street

TELEPHONE OPERATOR 

CASHIER

For. Park Ridge Auto Agency 
Five Day Week; Hours From 8'-—3 

Good Starting Salary

PHONE 823-2171
______________ MR13. OLSON_______________

Perskaitę “Draugą"? duo
kite ii kitiems pasiskaityti

LAFAAETTK 
HOME HOSPITAL 

IN IAFAVlflTE. INDIANA 
Offers An EvceUent Opportunity For 

ASCP - CHIEF MEDICAL 
TECHNOLOGIST (Nights)

Paid vacation, holidays and ' educo- 
tional benefits. Group life Insurance. 
Escelietrt retirement program. 
Health and accldent Insurance. Art- 
nutty and Ineome proteetion plan. 
Salary commensurate wlth training
and- experiėhce. •' 3-~'

Contact Personoj Department 
2400 South St. Lafayette, Ind.

Phone (317) 447-0811, EKį 209
Monday Thru Friday, 8:00 To 4:‘30 

An Eąual Opportunity Employer

Outstanding Opportunity 
PHYSICAL THERAPIST (2) 

OCCUPATION AL THERAPIST (1)
Positions opening in a comprehensive 
out-patient Treatinent Center, offer- 
ing Services to a seventeen county 
arėa in East Texas, completely 
eąuipped wltb the latest thei-apeutic 
eąuipment to meet the reąuest of 
the PhySUcians. Very liberal person
nel policies and practices with good 
startinį salary, incentivė and longev. 
tty raises. The program offers a 
challenge to anyone desiring tvork 
wlth a variety of patients froirt 
pre-school aged children to adults. 
Steady einployment. Apply to Ex- 
eeutive Director.
E. TĘXAS TREATMENT CENTER 

P. O. Box 1599 
KILGOKE. TEXAS 75662

HELP WANTED — VYRAI
--------------------------------------------------------------------r «f , .. it-"—

VVANTED
PHONE SALESMAN

With Experience, Top Commission 
5 Day Week.

TEL. — 726-6920

HELP WANTED — VYRAI

Exper. Secretary
Shorthaiid & typing a neceesity.

Full or Part Time 8:80 -6 P.M.
' 5 Days Week

APPLY EN PERSON
SHAVEX CORPORATION

1801 N. Central Pk. 278-8440—— •* — * - - ...  " - - - - -
Telephone Operators

Experience necessary. Apply 
personnel.

LA SfiLLE HOTEL
_______ 10 If. Šalie Sfc________

LITE ASSEMBLY 
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tel, 439-5510

GIRL
Por anstvering pilone.

Very light shorthand.
Good general office slkills.
GRANE trucking co 

Ti^L. CA 7-4803

HELP WANTED — VYRAI

SHIPPING AND WAREHOUSE
MAN

Need Imm4dlately For Publlsher 
Young man for picklng and packing 
orders. handling rettirn gbods, etc. 
Five Day Week.

NORTH MICHIGAN AVENUE
______ CALL 861-8201______

LAYOUT MEN
Exp’d for structural ateel

2 YOUNG MEN
One for cabJe fabrie&ting, one 

for miscellaneous duties.

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tel. 43d-5510

TECHNICIANS
MICROWAVE

Baokground in testing W. G. & Coax 
Coimponents. Minimum supei-vhrton. 

Salary To $250 Per \Veek 
ELECTRONIC

Build and tęst military electrOnic 
eąulpment from schematlcs. Kntrtr- 
ledgo of components and MIL. speca 

Salary To $250 Per Week 
CAI^D OR VVRITE: BILU DOEBD

ST. JOHN & COMPANY
5812 S. Seeley. Chicago, III.

MAN WANTED
To work in eleetrie shop. Mechan. 
lcally Inclinėd. Exper, Not necess. 

Contact ERV. HAREG

MID TOWN IGNITKIN 
4909 S. Pulaski Rd.

SHIPPING ANŲ 
RECEIVING

Struthers Eleetronies Corporation 
Mamaroneck, Nevv York 10543

Phone (914 ) 698-3000 .. ..

GENERAL
OFFICE

FULL TIME

I United 
States

1 Steel
Gamybai
Reikalingi
Darbininkai
DABAR!

DIDŽIOJI GARY STEEL W0RKS 

(MORE DANY, INDIANA SIOLO 

AUKŠČIAUSIA ATLYGINIMĄ.

Proga užsidirbti ir išmokti — 

su puikiai* priedais,..

Gary yra draugiškas miestas Michigan ežero pakrantėse, tik keletas mylių nuo 
Chicagos.

Ten rasite bažnyčių ir parapijų veikėjai padės jums susipažinti ir įeiti j socialinę 
veiklą. Ten yra klubų ir organizacijų, kurios padės jums įsijungti į vietinę bendruo
menę.

MES GALIME DUOT JUMS DARBO... kurio ieškote ir norite... pradėsite net nuo 
$2.64 į valandą. Mes turime normalią keturias dešimt valandų darbo savaitę, astuo
nias valandas per dieną.

Atostogos, apmokamos Šventės ir apmokamas draudimas. Pensijų planas ir daug 
kitų priedų.

ATVYKITE f GARY DABAR... ATSILANKYKITE Į “BIG MILL” EMPLOYMENT 
OFFICE PRIE VIRGINIA STREET VARTŲ. '

AtšiveSkite šj skelbimą ir mes jums daugiau papasakosime. JOKIO PATYRIMO 
NEREIKIA... Turime kelionės apmokėjimo planą ir padedame jums susirasti tinkamą 
vietą gyventi...

SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE DABAR...

EMPLOYMENT OFFICE 
GARY STEEL WORKS 

1 Ne, Virginia Slreot 
Gary, Indiana

Pbone: Area Code 210—944-4604

AN IOUAL OPPORTUNITY HAPtOYBR.

Need man to learn 
Shipping and Receiving 
in clean stoekroom of

Tripple A-l Fasteher Pirm 
No eacperience necessary. 
Many company benefits.

H. M. HfLRPER COMPANY 
560 W. Ūke — FI 6-8560 

Accounts Payable 
SUPERVISOR

Very interesting position for 
promotable indlvidual vvho wishes 
to aoar ahead with long establish
ed flrm. Prefer one who has had 
extensive courses in accounting.

Very well paying salary vvith 
exceptional potential.

Eugene Dietzgen Co.
954 W. Fullerton five.
At the Fullerton “L” Stop

TEL — 5^9-3300
Am Egual Opportunity JBmploycr

PART TIME

Positions for full and paft 
time ladies are available in our 
Osteopathic Clinics. Candidates 
should have own transportation.

Experience in general bųsi- 
ness activities preferred būt not 

mandatory.
Attractive starting salary 

and fringe benefits.

Contact: Personnel Director

CHICAGO OSTEOPATNIC 

CLINIC

5300 S. Ellis Avenue 

D0 3-6800 Ext. 46T

Platinkite “Draugę”.

HELP WANTED — VYRAI 
* ■■ ' r'f'.—,-r į ............. i, n..

ckrich

INDUSTRIAL ENGINEERS
Our ,«xpanding plant -operation is in need of INDUSTRIAL ENGJNEEBS 

Who are dėsimus of working in all phases of InduMrldl Eri#tinwftnĮf. 
lįVe offor oxc. opportunity for Oareer development..

Successful applicants sliould have at least 2 yrs. on i-tne . job exp. plūs 
2 yrs College. Call or apply ln person. ’■

Pei-sonnel Manager: MR. FRANK TjAKOYVMU
PETER ECKRICH & SONS, INC.

3750 S. Lituanica Ava. — Tel.: 376-6780

MOVĖ SOUTH — ATHENS, Georgia

MACHINISTS — LATHE OPERATORS
Eąuipment rebuilding company has several openings in general 
machine shop for ąualified versatile men. Good working condįtion#, 
pąid major medical and life insurance. Pension plan.

DAY SHIFTS Available With Consistant Overtime 
Write in confidence to:

FOWLER PRODUCTS COMPAHY, INC.
r. O. Bov 1706 ATHENS. Georgia 30001

MACHINE OPERATORS
We have immediate openings novv available for experienced drill preso 
operators on our 7:30 to 2:30 shift Monday through Friday. Liberal 
fringe benefit program plūs pleasant vvorking conditions.

S2.09 To Start
AUTOMATIC INCREASE AFTER 90 DAYS

Apply Personnel Office 4 
8 A.M. to 5 P.M. Monday through Friday

9 A.M. to noon Saturday

G. W. MURPHY INDUSTRIES, INC,
PORTAfeLE ELECTRIC TOOLS DIV

1200 E. State St. GENDA, Ulinei*
An Eąual Opportunity Employer



real estate

STASYS SULA
c/o Shirley Rea! Estate 

Palmdale, Calif. 93550
SSR* ?**• <*£*> *’•-*«*• <Weat h.A.)

kur didžiausiasaavte„ttLPr?*W^a — tiesiog 16 
savininkų, akrais, ne sklypais!

CICERO-PARKHOLME
Savininkas išsikėlė, nori skubiai 
parduoti 3-jų butų namą. 6—5—4 
kambariai, pilnas rūsys, apsauga 
nuo potvynio, karšto vandens šili
ma, 2 maš. garažas. Paskubėkite. 
Teiraukitės:

Alene Realty — 656-2232
3-jų miegamųjų mūr. natinas. 16 
metų senumo. Priedai.
7322 S. Rockwell. . 434-1282
CICERO PAJAMŲ BUNGALOVV
Tik 5 metų senumo. 4y2 kamb. 
(2 mieg.) naujam savininkui plius 
$75 ekstra pajamų į mėn. Pilnas 
rūsys, 2 maš. mūr. garažas. $25,900

Alex Realty — 656-2282
Geroj Brighton Parko vietoje 

parduodamas tavernos biznis su 
namu. Del platesnių informacijų 
skambinkite —- 376-2420.________

CICERO FARKHOLME
2-jų butų mūr. po 5y2 kamb. Pil
nas rūsys, gazo šilima, 2 boileriai. 
Modernizuoti vonios kambariai. 2 
maš. garažas Daktaras savininkas, 
nori skubiai parduoti, tik $31,900. 
Apžiūrėt galima tik iš anksto su
sitarus

Alex Realty — 656-2282
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

patarnavimas visais Real EBtate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PŪBUC

4250 S. Maplew(rad Av., CL 4-7450

72 ir Talman. Mflr. 1% aukšto. 2 
butai — 5 ir 4 k. Garažas. $21,900.

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas ir 2 kamb rūsy. Gazo šild. 
$13,600.

Mūr. 5 kainb. bungalovv. Geram 
stbvy. Garažas. Ttk $14,900.

70 lr l'alman. Mflr. 2 no 6 kainb. 
ir butas rūsy. Garažas. $29,900.

VAINA R EALTY
8611 W. 71fit St, BE 7-0515

REAL ESTATE
One of Chicago s prime invest- 

ment properties now offered for 
sale — Archer‘Avenue near Saera
mento.

Over 650 feet of Archer Avenue 
frontage. Stores, offices and ap- 
partments (including several chaln 
Stores).

We wlll be happy to send a com
plete operating statement to genu- 
inly ąualified investorg interested 
in the purchase of this fine prop- 
erty.

STANLEY K. RUEBEN 
TEL. HI 5-8900

Arthur Rubloff & Co.
9521 S. Evergreen Plaza 

Evergreen Park 60642

&-jų butų mūras, plius butas rū
sy. Apyl. 62 lr Woshtenaw. Pirmas 
aukštas modemus. 2 maš. mūro 
garažas. Naujas šildymas. Savi
ninkas. Kreiptis po 5 v.v. tel. 
925-7925.

Svarbu - paskaitykite
Rūta restoranas — lietuviui leng-

V°Mo«lCTn?S' šviesus po 3 mieg. 2-jų 
butų namas. Įrengtas beismentas. 
Atskiri šildymai. $19,900.

$14,200 pajamų iš apantmeratinlo 
mūro. 10 meti, statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
šildymas. air cond., geležinė tvora, 
3G p. Sklypas. Arti ofiso. $12,o00.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar
petai Virš 45 p. lotas. Garažas. 
448,000.3-jų butu mūras. 2 auto garažas, 
piktus lotas, geležinė tvora, 
gazu šildymas, arti mūsų. $28.600.

fl kamb. mūras. Kabinetų virtuve, 
karpetai. naujas gaf-o šildymas įr 
garažas. Apie 61-California. $21.400. 
; botas dviem butam, 30 pėdų prie 
pat parko. Pigus.

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

Arti Marąuette Pko.
4 butų mūr. po 6 kamb. 60 p. 

skitypas. 4 maš. mflr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52,900

švarus 54ž kamb. mur., 8 metų 
senumo, gazu šildymas. vandens 
apsSmimo kontrolė. Gar®^“’nft Su
ninkąs duoda paskolų, $2,.900.

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudu Agentūra

BELL REALTY
BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė- — PR

KVAITULYS...

(Atkelta iš 3 psl.)
pareiškė spaudos atstovams: 
parako statinaitė gaii sprogti 
Ar timuose Rytuose. Jo taikin
gos užuominos rodo, kad JAV 
ieškos būdo susitarti ne tik su 
Prancūzija ir Anglija, bet ir 
su Sovietais įtampai mažinti.

Sausio 20 d. Prancūzija pa
siūlė, kad keturios valstybės — 
Anglija, JAV, Prancūzija ir So
vietai — turi tarpininkauti gin
čo šalims suartinti. Šis siūly
mas anglams sukėlė abejonių. 
Pasak Londono, pirmiausia rei
kia išsiaiškinti nuotaikas Wa- 
shingtone ir Maskvoje. Sausio 
30 d. minėtų valstybių amba
sadoriai pradėjo pasitarimus. 
Jungtinių Tautų tarpininkas G. 
.Jarringas ėmėsi , žygių talkinin
kauti ambasadoriams.

Kliūtys į taikų
Keturių valstybių ambasado

rių pasitarimas mažai teikia 
vilčių pašalinti kvaituliui Arti
muose Rytuose. Pradžioje am
basadoriai pasitenkins aptari
mais priemonių ginčo šalims su
taikyti. .Jų nuomonės bus per
teiktos valstybių užsienio rei
kalų ministeriams. Jungtinių 
Tautų tarpininkas bandys nau
jus būdus šalims paveikti. De
ja, šis ilgas kėlias neveda į tai
ką.

Keturios valstybės nori ten
kintis tik tarpininkavimu. Ke
turi pasitarimo dalyviai yra 
skirtingų nuomonių. Pirmiau
sia JAV ir Sovietai turi išsi
aiškinti tarpusavio nuomonių 
skirtumus. Prancūzijos ir An
glijos požiūriai skirtingi. JAV 
ir Prancūzijos santykiai kiek

SUSIRŪPINKIME LIETUVIŠ
KŲ mokyklų išlaikymu

Ne taip senai, Dariaus Girėno 
mokyklos išlaikymui, tėvų komi
tetas surengė Žukausko ir Aidu- 
čių koncertą. Lietuviška spauda 
apie šį koncertą gražiai atsilie
pė.

Ta pati vargo mokykla va
sario 1 d. 7:30 vai. vak. Balio 
Pakšto salėje ruošia pasilinksmi 
nimą su menine programa, ku
rią atliks “Aidųčių” solistė Le- 
onilija Nakutytė. Bus progos 
laimėti ir menininkų kūrinių. 
Besiaukojąs tėvų komitetas lau- 
ikia, kaip lietuvių visuomenė šį 
kartą išlaikys tautinį egzaminą. 
Jei visuomenė užpildys salę, ko 
mitetą paskatins ir toliau auko
tis. Jei, nelaimingu atveju, salė 
liks pusiau tuščia, tie darbš
tūs žmonės puls į pesimizmą ir 
mokslo židinys atsidurs likimo 
valioje. Todėl tegu kiekvie
nas lietuvių vaikas lanko lietu
višką mokyklą, tegul kiekviena 
lietuvių šeima paremia lietuviš
ką švietimą, kad ir nedidele au
ka. Atlikime savo tautinę parei
gą pagal išgalės, kas darbu - 
pareiga, kas auka. J. Plačas

pagerėję, tačiau daugelis klau
simų tebelaukia sprendimo.

Sovietai tebesvyruoja. Dabar 
tinė įtampa patalkininkauja 
jiems įsitvirtinti Artimuose Ry
tuose, tačiau po nelemto žygio 
Čekoslovakijoje jiems rūpi bent 
nuduoti taikos šalininką ir dėti 
pastangas; kad Sueso kanalas 
būtų vėl atidarytas. Jr naujasis 
vežimas braškėdamas pamažu 
teriedės.

Mielam Bičiuliui,

Albertui Sušinskui su šeima,
jo motinai MARIJAI įnirus Lietuvoje, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.
f

Uet. Fronto Bičiuliu 

Clevelando sambūrio valdybe

A. + A.

Mjr. Juozui Vaičiui
mirus, jo žmoną MARCELĘ ir sūnų KĘS-
rv • • v* v*lUlį su seimą giliai užjaučiame.

Alfonsas, Birute irĮ Sį įzš' M
Algimantas Svilai

REAL ESTATE■ . « ■!.. ■« Į. —«—I---- ,-I.M I .H-

■ po fl kamb. mūr. Modernios vo
nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marųuette pke. $29,900.

2 no &K kamb. lr 4 kamb. anglifi- 
in, rūsy. 7 meto mūras, 2 atskiros

Šilimos gazu, alum. Langai, kitimai. 
$46,600.

fl bato naujas mūras. Karstu vand 
Šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
vlrū $10,000. metams, $86j000.

14 buto, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marųuette pke $83,000.

10 buto PO 8 kamb. mflr. Ali 
langai, netoli mūšų ištaigos. 
887,060. _ ■ i

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ži
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų l- 
■taigos. 818.900.

2 po • kamb. 8 metu rūras. karktu 
vand. Šiluma gazu, Marųuette pke. 
842,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui lr apartmentams. TelraukUte.

12 butą 1 metu moderniu i rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajam ų 
826,000 metams. Pietvakariu miesto 
daly. TeiraukltAs.

Rooming house. Pajamų 860,000 
metams. labai gerai Išnuom. Slaurl- 
nflje miesto dalyje. TeiraukltAs.

fl kamb. mūr. “Bullt-lns", kokll- 
ufls plytelfls. karžto vandens Šildymas 
gazu. Mūrą. pke. 820,600.

1% ankšto mflr. 8 lr 6 kamb. 2 
lAJlmaL Atskiri Šildymai. Z auto ga
ražas. 87 lr Oakley flltAOO

JumTik

NERIS REAL
8924 South Wostom Avonuo Tol. 471-8821

SALES o MORTGAGES o MANAGEMENT

Perskaitę "Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti.

vletnber of M L3
ALBE UTIS- REALTOR

Main offiee 5727 W. Cernufh Rd,. Cicero. IB. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Cicerąffl, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kitnoae vakariniuose priemfea&noM Prašome ufankti f mūsų įstaigą 
lr Išsirinkti H katalogo. * u **

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija jgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas. kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje Taip pat tu
rtine ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 812 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

RICHMOND AUTO 
SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd Street
Užsieninių ir vietinių automobilių tai

symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis 
motoro patikrinimas. Vilkikas.

Telef. — GR 6-3134 arba GR 6-3353
Savininkas — Juozas (Joe) Jurattis

Mielam bičiuliui ir rėmėjui

A + A
JUOZUI RAČIŪNUI

mirus,
žmoną MARIJĘ, brolius ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučia

Dainavos Ansamblis

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad už

A. -J- A.
Dipl. agr. JUOZĄ SODĮ 

jo mirties metinių proga pamaldos bus laikomos , 
šeštad., vasario 1 dieną, 8 vai. ryto T. Jėzuitų kop
lyčioje.

Jo draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti. 
Pamaldas užprašė velionies bičiuliai.

i >' tl-S i. T

A. -J- A.
KUN. KAZIMIERUI KUCKELIUI 

mirus, jo giminėms ir artimiesiems gilią už
uojautą reiškia

Putnamo Abiturientės

Mielą mūsų kuopos narį

ANTANĄ DILIJONĄ ir šeimą,
mirus Lietuvoje jo brangiajam tėveliui

A. -f- A. JOKIMUI DILIJONUI,
giliai užjaučiame ir skausmu dalinamės.

Baltimorės Ateitininkai 
Sendraugiai

A.-f A.
ANTANUI JAKŠTUI mirus, 

žmoną STASĘ, sūnų ALGĮ su šeima, brolius VLADĘ 
ir MATĘ ir kitus gimines giliai užjaučiame.

Stasė. Kostas. Algis. Gediminas 
kaičiai

Boston, Massachusetto

A. ■+■ A. ALEKSANDRO TALANSKO 
dviejų metų mirties atminimui

Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčioje š. m. va
sario mėn. 5 dieną, 7:30 vai. ryto bus atlaikytos 
šv. Mišios už jo sielą. Nuoširdžiai prašau velionies 
draugus ir prietelius tose Mišiose dalyvauti.

Paulina Talanskaitė-hinskienė

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad šių metų sau
sio 23 dieną, vakare, Manchestery mirė mūsų mylimas vyras 
ir tėvelis sulaukęs 60 m., kilęs iš Prienų.

A.+A. MOTIEJUS ŠALČIUS
Gedulingos pamaldos įvyko sausio 28 dieną, šv. Brigitos 

bažnyčioje. Buvo palaidotas šv. Brigitos kapinėse.
Nuliūdę: žmona Antanina, sūnūs Jonas ir Viktoras, duk

terys Vida ir žentas Turėk, Ramunė ir Virginija. Lietuvoje 
liko 2 dukterys ir sūnus.

Nuliūdę žmona, dukterys, sūnūs, žentas, pusbroliai ir 
pusseserės.

DRAUGAS, šėštadAenis, 1969 xu. vasarių J»ėn. 14. 5

Didžiam lietuviui Patriotui — Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkui

A.-f A. ;
JUOZUI BACHUNUI mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame JO ŽMONAI, BROLIUI, 
PLB VALDYBAI ir VISAI LIETUVIŠKAI BENDRUO- 
MfiNBU "

Velionies pasiaukojimas, darbas, auka ir tole
rancija tebūnie ryškus pavyzdys visiems, besisielo- 
jantiėms lietuvybės išlaikymu ir kovojantiems už 
Lietuvos laisvę.

LDETUV1V FRONTO BIČIULIŲ 
VYR. TARYBA IR CENTRO VALDYBA

Nuliūdę ir skausmo prislėgti, pranešame savo bičiu
liams ir pažįstamiems, kad 1969 sausio 1, Lietuvoje, Kai
šiadoryse, eidama 72-sius metus, staiga mirė

mūsų mylima motina

a|a

KONSTANCIJA STEMPO2ECKIENE
Amžinojo poilsio Ją palydėjo duktė Aldona su 

savo šeima ir kitomis giminėmis.
1969 vasario 2, 10 vai. 30 min., Clevelande, Šv. Jurgio | 
bažnyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios a. f a. mūsų 
brangios motinos ątųūmimųi.

Sūnūs Juozas ir Pranas Stempuiial * 

su šeimomis

S. A.

PETRONĖLE KAWALAUSKAS
(PO TfiVAIS AKLAUSKAITYTfi)

Gyveno 6919 South Campbell Avenue.
MJrū sausio 2» d.. 1»6», 3:02 vai. p. p., sulaukus senatvės. 
Gimė iLietovoJe. Kilo iš TcISIų apskr. Amerikoj išgyvmu> S» m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime podukra JuUe Stouthris, jos vy

ras Anthony, anūJuis Stephen, brolis Antanas Arlauskas, sesers 
dūkto Josei’hlne Bndrik, Jos vyrius Pells lr Ju šeima, ir sesers 
sūnus P«Hx Bard, švogeris Fellx Bardauskns Ir kiti gimlnfs, drau
gai ir pažįstami. . ..... ..

Buvo amžina narė daug vienuolynų lr rėmėjų draugijose. 
Kūnas pašarvotas Mažeika Evans k opi y.-., fl»45 8. Mestom Avė. 
IoUdmtuvės Jv-Jiks šošuul. vasario 1 d. iš koplyčios »:O0 vid. 

ryto bus atlydėta i Svč. P. Marijos Gimimo parapijas bažnyčią, 
kurioje pyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: GCųTNfiS.
Tojdiotuvių direktorius Mažeika Evans. Tel. RE 7-8000.

A. -Į- A.
TONY TOM KACEHY

Gyveno 2318 West 23rd Street.
Mirt sausio 29 d.. 1909, 2:00 vai. ryte. sulaukęs 84 m. amž.
Gimė Lietu voj- Kilo iŠ Katino apskrities,
Amerikoje išgyveno 55 m.
1‘asiiiko dideliame nuliūdime draugė Anna Mack ir kiti drau- 

BrUi ii*
Kūnas bus pašarvotas selkmad. vasario 2 d., Laakavvioz koplyč., 

2314 West 23rd Place.
iAtidotuves įvyks pirmad. vasario 3 d. iš koplyčios 9:00 v«l. 

rytu bus atlydėtas f Aaūros Vartų parapijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos jMimaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus naudėtas 
j Sv. KazlnUei'o kapines.

NuoSirdaiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
djilj'vauti šiose hddotuvėee.

Nidlūdy: DRAJCGAJ

I<aido4uvių direktorius S. Ijaekavvica ir Sūnūs. Tel. VI 7-0072.

Ą. A.

AGATHA DAMAL
Gyveno 6550 South Roctavell Street

Mirė sausio 30 d., 1909, 2 vaJL popiet, sulaukus 72 ni. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Joseph, 2 dukterys: Agnės 

Kuehinsky. žentas Anthony. lr Florence Wnlkowski, žentas Alfred, 
2 sūnūs: Raymond. marti Koše, lr Edvvard, marti Therese, « anū
kai ir 1' proanūfcns. ir kiti giminės, draugai ir pažfstami.

Kūnas bus (Mišarvotas šeštad. fl vai. vak. Petkaus Mhrauette 
koplyė., 2533 W. 71 St. '

Jiiiidotuvės Įvyks pirmad., vas. S d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta j švė. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, kurki, 
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus 
mdydėtu į šv. Kazimiero kailines.

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

NuĮįūdų: VYRAS. pVKTERVS, SUNŪS, 'MARČIOS, ŽENTAJ, 
ANŪKAI ir PRO ANŪKAS. . . . - f

Laidotuvių direktorius A. Petkus lr Sūnus. Tel. 47fl-2$4$.



DRAUGAS, Se&tadienis, 1960 m. vasario mčn. 1 d.

X Tėvų marijonų bendr. 35
sk. Brighton Parke susirinkimas 
įvyksta vasario 2 d. 1:30 vaL 
p. p. parapijos salėj. Kviečiami 
visi nariai atsilankyti, pasi
tarsim ruošiamo parengimo rei
kalais, kuris įvyks kovo 9 d. 
pirm. Skebutienės namuose, 2439 
W. 45 PI. Norima sutelkti lėšų 
tėvų marijonų seimo pasveikini
mui.

X Premijuotasis J. Gliaudos 
romanas “liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai’’ jau spausdinamas ir 
išeis prieš kovo 22 d., kada lai
mėjusiam bus Detroite įteikta 
premija.

X “Jaunuolio sumanymas pa
gerbti Vasario 16 šeimoje”,
Onos Algminienės radijo vaiz
delis vaidinamas Alvudo vaikų 
teatro (rež. akt. Alfas Brinką, 
pad. Aldona Sobieskienė) 76- 
toje mėnesinėje radijo valan
dėlėje šį pirmadienį, vasario 3 
d., 7 v. v. Barčus radijo šeimos 
valandoj.

x Marija Krauchuitienė, Lie
tuvių Moterų iklubų federacijos 
Chicagos klubo pirmininkė, pa
darys pranešimą iš federacijos 
atstovių suvažiavimo, įvykusio 
New Yorke ir bus aptarti atei
ties darbai susirinkime, kuris 
įvyl.ts vasario 2 d. 3 v. p. p. Jau
nimo centre, 201 kamb.

x L. J. Stačiokas, Downing- 
ton, Pa., parėmė “Draugą” 5 
dol. auka. Dėkojame.

x Charles Baranovsky, Knox 
ville, Iowa, atnaujindamas pre
numeratą pridėjo 5 dol. auką. 
Labai ačiū.

X Jūratė Jasaitytė vasario 
3 d. (pirmadienį) kalbės Mar
gučio radijo programoje Vasa
rio 16-tosios tema. J. Jasaitytė, 
nors dar tik šiais metais baigs 
Marijos aukštesniąją mokyklą, 
pirmojoje išleidžiamųjų laido
je baigė Pedagoginį lituanisti
kos institutą su teise dėstyti 
lietuvių kalbą aukštesniojoje li
tuanistinėje mokykloje yra ak
tyvi ateitininkė, tautinių šokių 
šokėja, bendradarbiauja spau
doje ir šeštadieniais mokyto
jauja Donelaičio lituanistinėje 
mokykloje.

X Kl. Kuprėnas, “Draugo” 
skaitytojas Oscawana, Ky., 
parėmė mūsų pastangas 5 dol. 
auka. Dėkojame.

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 (sk i
x A. ir B, URBONŲ maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šoninės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimam* 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom.

X Jei kas važiuotų iš Cleve
lando Chicagon sausio mėn. ar 
vasario pradžioje ir sutiktų par
vežti įkeltą eksponatų Lietuvių 
Dailės instituto rengiamai Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo jubiliejui atžymėti parodai, 
malonėkite pranešti Valeškos 
Dailės studijai, 816 N. State 
St., Chicagoje, telef.: 944-6239. 
Paroda vyks vasario 15—23 d. 
Čiurlionio galerijoje. (pr.)

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
CI, 4-2390. (ak.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple
vvood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

X Emilija Navickienė, 5836 
So. Artesian, serga. Ji yra am
žina narė visų vienuolynų, stam 
bi aukotoja ir rėmėja visų ge
rų darbų. E. Navickienė yra 
savo dukrelių ir kitų artimųjų 
priežiūroje.

X Dalės Ališauskaitės ir 
Antano Paulavičiaus sutuoktu
vės, jvyks vasario 1 d. 1 vai. 
p.p. šv. Mišių metu Sv. Antano 
bažnyčioje Cicero. Vaišės 6:30 
vai. vaikaro šv. Antano para
pijos salėje.

X A.LRJK. Moterų S-gos 
20-tos kuopos, Brighton Par
ke, susirinikimas įvyks sekma
dienį, vasario 2 d., 1 vai. p.p., 
Švč. M. M. Nekalto Prasidėjimo 
parap. salėje. Kviečiame nares 
atsilankyti.

X Elzė šerkšnienė, Bloomfied, 
Ct., pedagogė, dėkodama “Drau 
gui” už kalendorius ir korteles, 
prisiuntė ir 5 dol. auką. Dėko
jame.

x Savo aukomis skaitytojai 
remia mūsų spaudą. Pratęsdami 
prenumeratą, atsiskaitydami už 
korteles ar kalendorius, aukų 
prisiuntė: po 4 dol. — K. Gra
jauskienė, J. Prockys; po 3 dol. 
— F. Zavisha, Ona Shats, Anna 
Juozapaitis, Uršula Petraitis, J. 
Jankaitis, Al. Nemanius, J. 
Juozapavičius, Vyt. Naruševi
čius, Mrs. Anna Pacevice, P. 
Rudinskas, dr. V. Bagdonas, V. 
Palevičius; po 2 dol.—K. Baltra- 
maitis, J. Miliusas, A. G. Oške- 
liunas;po ldol.—Mrs. P. Mit- 
cheil, Ig. Vaičeliūnas. Visiems 
aukotojams nuoširdus ačiū.

X Gvidas Valentinas, 1968 
m. Cicero LB apyl. pirmininko, 
pasisakymas išspausdintas Ci
cero Life laikraščio sausio 31 
d. laidoje, kur pasmerkiama So-

Prof. J. Jakštas savo paskai
toje apie Liublino uniją kėlė 
mintį, kad minint šias 400 me
tų sukaktuves, reiktų ne tiek 
kreipti dėmesį į jos nelaimingu
mą Lietuvių valstybei ir tau
tai, kiek į tai, kad, nepaisant to, 
ji lietuvių tautos visiškai poli
tiškai nesunaikino. Iš panašių 
unijų toks pavojus seka; pvz. 
Anglijos ir Škotijos unija ško
tų tautą politiškai sunaikino.

Prof . J. Jakštas paskaitą 
skaitė Chicagoje Liet. Istorijos 
draugijos metiniame susirinki
me. Liublino uniją dr. J. Jakš
tas laiko tokiu istoriniu faktu, 
kuris duoda naują kryptį Lietu
vos istorijai. Iki Liublino Lie
tuvos unija su Lenkija buvusi 
personalinio pobūdžio, jungia
ma Gediminaičių dinastijos, po 
unijos pasidaro reali. Nepaisant 
to, Lietuva net iki padalinimų 
nesiliovė kovojusi už savo sa
varankiškumą.

Kalbėdamas apie aplinkybes, 
kurios privedė prie unijos, pre
legentas išanalizavo ano meto 
politinę situaciją, kurios dėka

. , „ .. . ... Lenkija buvo be išorinės grės-vietų Rusijos imperializmas. , T, . ,. , .
t. . . * , , , •. mės, Kryzuocių ordenui sužlu-Primenami Ceko-slovakijos į-
vykiai, pabrėžiama, kad Ame
rika nepripažino Lietuvos oku
pacijos. Įdėta S. Valentino pa
veikslas, suminėti visi 1968 m.
LB apyl. valdybos nariai.

X Kas yra kūbas? Tai ne
įprastos formos Sylvania hi fi 
stereo aparatas su atskirais 
garsiakalbiais. Gradinskas, 2512 
W. 47 ISL, FR 6-1998. (sk.)

X Už a. a. Adelės Sadūnie- 
nės sielą šv. Mišios bus atna
šaujamos tėvų marijonų koply
čioje vasario 2 d., sekmadienį, 
11 vai. Giminės, draugai ir pa
žįstami prašomi į pamaldas at
silankyti. (pr.)

X Antanas Mikštas, nuošir-
dus Vilniaus (krašto lietuvis, 
anksčiau dalyvarvęs “Dainavos” 
ansamblyje ir kitur, remia lie
tuvių kultūrinę veiklą. Artė
jančios liet. operos “Dana” pa
statymui — paaukojo 160 dol.

(pr.)
X Parduodu tautinhii kostiu

mui medžiagą. Suinteresuoti 
skambinkit tel. 778-1595. (Sk.)

X Rūpestingas 46 metų vy
ras, turintis gerą tarnybą ir 
gražią nuosavybę Chicagos prie
miestyje, norėtų susipažinti ve
dybų tikslu su inteligentiška pa
nele arba ponia. Laiškus rašyti: 
Draugas — Adv.
4545 VV. 63rd St.
60629. (sk.)

X “Mūsų Vyčio” numeris, 
skirtas Vydūno 100 m. sukak
čiai, bus platinamas Vydūno 
popietėje šį sekmadienį 3:30 
vai. po p. Gage Parko salėje.

(pr.)

x Lietuvių Jūrų skautija, už
baigusi mėnesiais trukusius pa
siruošimus gaminant muginu- 
kus, ruošiant žaidimus, laimės 
ratus — šulinius, bei kitokias 
išmones, maloniai kviečia ir ti
kisi ir šiais metais skaitlingo 
ir gausaus visuomenės pritari
mo atsUankant ir paremiant 
Lietuvių Jūrų Skautijos pastan
gas jaunimo auklėjimo darbe. 
Visuomenės parama įgyta Klai
pėdos uosto mugės metu, įga
lina Lietuvių Jūrų skautiją siek
ti jūrinio pasiruošimo Lietuvos 
laisvinimo darbe. Iki pasimaty
mo Jaunimo Centre vasario

No. 5495, 2 d., 12 vai. p. p. (pr.)
Chicago, Dl. * Labdarybė jg linksmosios 

pusės — ir dar kitų humoris
tinių temų išgirsit vasario 9 d. 
5 v. v. J. Centre. Nijolė Užuba
lienė, kuri praves Metinę M. 
N. Pr. Seselių Rėmėjų Vakarie
nę, žada malonių staigmenų 
svečiams. (pr.)

Naujoji MAS centro valdyba. Iš kairės: ižd. A. Juzukonis, sekr. L. 
Gustainytė, vicepirm. G. Juozapavičiūtė, užs. reik. ved. R. Kryžanaus- 
kaitė, pirm. A. Puteriu. Nuętr. V, Pranaičio

Lietuvių istorijos dr-jos nariai, dalyvavę susirinkime A. Rūgytės bute Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

KAIP MINĖTI LIUBLINO UNIJĄ?
ėjo į uniją, tikėdamasi broliškos 
pagalbos. Tačiau, nors unijai į- 
vykus, ji tos pagalbos susi
laukė nedaug. Negana to Lenki
ja atplėšė ir į savo administraci
ją įjungė daug Lietuvos rusiš
kų žemių.

Pasinaudodamas unijos die
noraščiu, prelegentas praminė 
vieną kitą epizodą ilš dramatiš
kos unijos derybų eigos. Baig
damas savo paskaitą, jis uniją 
aptarė ta prasme, kad Lietuvos 
valstybiškumas šiuo metu, nors 
išlaikęs savo administraciją, li
ko be galvos, kurią iki šiol su
darė Gediminaičių dinastija. 
Liublino unijos dėka Gediminai- 
čiai savo teisių į Lietuvą atsi
sakė, perleisdami jas Lenkijos 
karūnai.

Po paskaitos susirinkimas 
perėjo svarstyti savo veiklos 
klausimų. Buvo pasidžiaugta, 
kad pagaliau po didelių sunku
mų išėjo 7 ir 8 “Tautos praei
ties” knyga. Paaiškėjo, kad ad
ministratorės pastangomis žur
nalo spauda jau yra apmokėta

gus. Kai tuo tarpu Lietuvai at
sirado vis didėjanti Maskvos 
grėsmė. Šios grėsmės neįsteng
dama viena atlaikyti, Lietuva

X Veronika Gedžiūtė - Puo
džiūnienė Lietuvoje ieško Ame
rikoje savo brolio Viktoro Ge- 
džio, gimusio 1920 m. kovo 5 d. 
Sūnus Igno ir Agotos Lanky
tės Godžiu. Turintieji žinių apie 
ieškomąjį, prašomi rašyti šiuo 
adresu: A. Baublis, 6624 S. 
CampbeU Avė. Chicago, III. 
60629. (sk.)

x P. Jurkšaitis, Toronto, 
Ont. už kalėdines korteles ir 
kalendorius mums prisiuntė 5 
dol. aukų. Ačiū.

LJS Juodkrantės tunto ūdrytės su savo vadove j.p. V. Lauraitiene pa
siruošusios priimti svečius Klaipėdos Uosto Mugėj.

CHICAGOS ŽINIOS
LĖKTUVAI NUSLYDO NUO 

TAKO

Du United keleiviniai spraus- 
miniai ir vienas American pre
kinis lėktuvas nuslydo nuo pa
kilimo tako O’Hare aerodro
me. Lėktuvams, esant teduo
tam grindiniui, nepasisekė pa
kilti. Sužeistųjų nebuvo, bet 
daug keleivių sugaišo laiko. 
Vieną Įkartą, net 67 lėktuvai 
laukė eilės pakilti.

BINGO LOŠIMAI
Illinois asamblėjos atstovas 

John Fary (D.-Chicago) vėl 
bando pravesti įstatymą, kad 
bingo lošimai būtų leidžiami lab 
dalingoms organizacijoms. Jis 
norėtų kad piliečiai balsuotų tuo 
klausimu kituose rinkimuose. 
Apie 30 kitų atstovų iš demo
kratų ir respublikonų pusės re
mia jo įstatymo projektą. 

SENIAUSIA RADUO STOTIS

Seniausia Amerikoje FM ra
dijo stotis yra Zenith korpora
cijos palaikoma WEFM (99.5) 
stotis, šį mėnesį stotis iš nau
jo pradeda leista mėnesinį pro
gramų tvarkraštj kurį klausy
tojai gali gauti nemokamai pa
rašius laiškutį stoties vedėjui 
Julės Herbuveaux adresu: 
station WEFM, 120 W. Madison 
St., Chicago, HL, 60602.

ir renkamos lėšos naujai kny
gai, kuriai medžiaga jau yra su
telkta. Pirmininkas prof. S. Dri 
mantas kreipėsi } narius, pra
šydamas paieškoti rėmėjų, ku
rie savo aukomis galėtų padėti 
draugijai toliau leisti žurnalą.

Kalbant apie šių metų darbo 
programą, buvo iškilę įvairių 
sumanymų ir temų, kurioms bū 
tų verta skatinti istorikus at
sidėti. Jų sąrašai bus paskelbti 
spaudoje. Skatinta ir toliau ra
šyta atsiminimus iš 1919 metų 
laikų. Kaip būdinga tema šiems 
metams siūlyta nagrinėti Liub
lino unijos reikšmę įvairiais at
žvilgiais. Ta proga vertėtų do
mėtis ne tik neigiamais šios u- 
nijos bruožais, bet ir kelti klau
simą, koks turėtų būti teisin
gas rytų Europos tautų 'bendra
darbiavimo sprendimas, atsižvel
giant į istorijos pamokas ir 
mūsų laiko uždavinius.

Susirinkime, be gausaus lie
tuvių istorikų būrio, dalyvavo 
ir De Paul universiteto Rytų 
istorijos profesorė Gertrud Ro- 
maniuk. (Susirinkimui pirminin
kavo p. Kliorė.

V. Bagd.

PIRMAS GARVEŽYS IR 
LĖKTUVAS

Prieš 120 metų Chicagoje pir 
mas garvežys išvažiavo iš sto
ties prie 'Kinzie ir Canal gat
vių, bet tenuvažiavo tiktai 5 
mylias. Pirmas lėktuvas paki
lo Chicagoje 1909 m. iš Hawt- 
home arklių lenktynvietės Ci
ceroje. Jį skraidino pionierius 
Glenn Curtiss.

GAVO PAAUKŠTINIMĄ
William Jonės, Liberijos kon

sulas Chicagoje, šiomis dieno
mis pakeltas į generalinius kon
sulus.
TURTINGIAUSIA MOTERIS

Lester ir Dellora Norris iš 
St. Charles miestelio paaukojo 
2.5 mil. dolerių studentų centro 
statybai prie Northwestem uni
versiteto. Ponia Norris laikoma 
viena iš 10 turtingiausių Ame
rikoje moterų. Ji savo turtą pa
veldėjo iš dėdės John Gatės, 
buvusio vielų išdirbėjo.
TRANSLIUOJAMA OPERA

“Lucia di Lammermoor”, 
Donizetti trijų veiksmų (šešių 
scenų) opera, šį šeštadienį 1 
vai. p. p. transliuojama iš Me
tropolitan scenos New Yorke. 
Apie šią operą galima daug 
rašyti, nes ji yra viena iš pui
kiausių operų, pasižyminti viena 
po kitos plaukiančiomis melo-

IŠ ART! IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prel. P. M. Juras, atosto
gaująs šiuo meto Miami, 'buvo 
atsilankęs j vargonininko P. 
Stevens suruoštą koncertą liet. 
pil. klube. Prelatas buvo malo
niai sujaudintas, išgirdęs sve
timtaučių chorą gražiai tariant 
lietuviškos dainos žodžius (Lie
tuvos himnas, Marija, Marija, 
Lietuviais esame mes gimę). 
Šios paskutinės dainos žodžius 
kartodamas, sujaudintas pre
latas kalbėjo susirinkusiems ir 
džiaugėsi, kad lietuviai, nors 
išblaškyti po visą pasaulį, vie
nok savų dainų ir kalbos išsiil
gę, lieka vieningi ir ištikimi lie
tuvybei. Kalbėtojo nuoširdūs 
žodžiai sukėlė ovacijas.

_  Tėv. Tomas Žiūraitis nuo
sausio 24 d. ilki kovo 7 d. yra 
išvykęs iš Washingtono, D. C,, 
pamokshninkauti mūsų ir kita
taučių parapijose. Į Waahingto- 
ną grįš kovo 8 d. Pabuvęs Wa- 
shingtone, D. C. keletą savaičių, 
vėl bus pastoraciniams darbams 
išvykęs maždaug iki balandžio 
19 d.

— Lietuvos atstovas ir po
nia O. Kajeckienė dalyvavo Šv. 
Mato katedroje iškilmingose 
pamaldose, vadinamose “Red 
Mass’’, sausio 26 d., o sausio 
30 d. Lietuvos atstovas ir O. 
Kajeckienė dalyvaus Congressio- 
nal Prayer pusryčiuose, kur 
dalyvaus JAV prez. ir ponia 
Nixon, Sheraton Park viešbu
tyje.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
AUKSINIS MOJL'JCiRYhdL’ES 

JUBLUEJUS
Sausio 2b d. Anastazija tr 

i*riuuu» iuuvoieiat su av. i*n- 
siourua ir oeuiijfiusKais pietinius 
atšventė savo moterystes aus.- 
sirų juimnejų — pu-ues metų 
suitaKtj. »v. Mišios buvo tėvų 
marijonų utoplyčioje prie Drau
go. ausiu metu solo giedojo sol. 

jonas važnelis, vargonais pa
lydint susaktuvininKo pusoro- 
iiui Antanui Kalvaičiui. Kaigian 
tis sv. Mišioms suKaktuvuun- 
kams buvo įteiictas Šv. levo 

Pauliaus VI iš Komos prisiųs
tas specialus palaiminimas.

Po Mišių Jasy s restorane su- 
kaKtuviniuaų pagerbti buvo 
susirinkę jų vaikai su šeimo
mis, giminės ir artimieji. Vai-

dijomis, gražiausiais chorais, 
žavingais solistų dainavimais. 
Šios operos, ir iš viso Donizetti 
geriausia kompozicija, yra gar
susis koncertinis numeris — 
sekstetas. Visa ši opera turi 
labai gerą orkestraciją ir pui
kią muzikinę bei draminę struk
tūrą. ši opera reikalauja vir
tuozinių gabumų soprano. Nuo 
1835 m. pirmosios premjeros 
Liucijos partiją dainavo tik to
kie garsūs koloratūriniai sop
ranai, kaip Patti, Sembrich, 
Melba, Albani, Galli-Curci, Mon
te, Pons, Munsel, Peters, Callas, 
Moffo, Sutherland ir Scotto. 
Šioje transliacijoje dainuos ame
rikietė Anna Moffo Liucijos 
partiją, o jai asistuos švedas 
Nicolaa Gedda — Edgardo, ita
las baritonas Renato Bruson- 
Enrico, amerikietis Rod Mac-
Wherter _  Normamno, italas
Bonaldo Giaiotti, vengrė Car- 
lotta Ordassy. Diriguos Romos 
operos dirigentas Carlo Fran
ci, kurio bus tai debiutas Met
ro operoje. V. R.

I* HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street 
Telef.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608NORMAN BURŠTEINAS, kailiu krautuvė
IR SIUVYKLA. 185 No. VVabash (kampas VVabash 
lr Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

— Keliems JAV Valstybės 
departamento skyriams anglų 
kalba leidžiamieji ELTOS biule 
teniai siuntinėjami nuo pat jų 
leidimo pradžios. Naujos vyriau
sybės įvesdinimo išvakarėse dar 
vienas Valst. departamento sky 
rius paprašė jam šį biuletenį 
siuntinėti. (ELTA)

— Juozas Ruokis paskirtas 
vyriausio šefo pavaduotoju Jo
nės & Vining b-vėj, Brockton, 
Mass. Apie tai praneša vyr. 
inž. Al. Tolivaiša. Pagal jo pra
nešimą Ruokis dirbs 'kartu tos 
b-vės skyriuose Brockton ir 
Salem, Mass., Aubum, Me., ir 
St. Louis, Ste. Therese, Quebec, 
ir Preston, Ont.

Ruokis su šeima gyvena 
Brocktone, kur yra Sandaros 
klubo narys. Techniškas žinias 
įgijo Lietuvoj, JAV piliečiu ta
po 1949 m. Bendrovė gamina 
kurpalius batams.

Juozas Ruokis

Šes trumpu žodžiu pradėjo su
kaktuvininkų sūnus Leonas 
Kalvaitis, pakviesdamas joms 
vadovauti prof. Balį VitJkų, ku
ria pasiūlė sugiedoti Ilgiausių 
metų. Užkandus ir šeimyniškai 
pasikalbėjus, jubiliatus A. ir
P. Kalvaičius pasveikino kun. 
P. Garšva, šeimos vardu trum
pą kalbą pasakė jų duktė Ama
lija Jagutienė, padėkodama už 
rūpestį juos auginant ir moki
nant. Giminių vardu ilgesnį 
žodį tarė pusbrolis Antanas Kai 
vaitis, linkėdamas sveikatos ir 
sulaukti dar ne vieno jubilie
jaus. Naujųjų giminių vardu 
pasveikino marčios tėvelis Ig
nas Kazlauskas. Anūkam at
stovavo trumpu eilėraštuku se
nelius pasveikindamas Jonukas 
Kalvaitis ir visų giminių var
du trumpą žodį tarė ir dovaną 
— spalvotą televizijos aparatą 
įteikė Simas VeLbasis. (Sukak
tuvių puotai besibaigiant vi
siems padėkojo pats sukaktuvi
ninkas Pranas Kalvaitis, padė
kodamas savo vaikams, pasiė- 
musaems iniciatyvą paminėti 
šią sukaktį. Pietūs buvo baigti 
prof. B. Vitkaus įkalba ir linkė
jimais. Viskas užbaigta malda.

. Sukaktuvininkai A. ir Pr. 
Kalvaičiai, išgyvenę okupacijų 
ir karo sunkumus, lagerinio gy
venimo nedalią ir naujo įsikū
rimo svetimoje žemėje 'kliūtis, 
mėgino sukurti savo vaikams 
ateitį ir savo senatvei užsitik
rinti pragyvenimą. Jie ėmėsi 
bet kokio darbo, kuriuo tik ga
lėjo verstis. Paskiausiai jie tu
rėjo valgyklą, kurioj, sunikiai 
dirbdami, išsitarnavo pensiją.

Auksinio A. ir P. Kalvaičių 
jubiliejaus minėjimą surengė 
dukters ir sūnaus šeimos — 
Amalija ir Mykolas Jagučiai, 
Leonas ir Nijolė Kalvaičiai su 
giminėmis. —Ps.


