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KATALIKAI 
PASAULY 

Užsieniečiai Brazilijoje 

Sao Paulo. — Didžiausiame 
•Brazilijos Sao Paulo mieste šiuo 
metu veikia šalia braziliškųjų 
parapijų 78 katalikų užsieniečių 
bendruomenės. Jų, tarpe ir dvi 
lietuvių parapijos. Kiekvieną sek 
madienį užsieniečių katalikų pa
rapijose sakomi pamokslai 28 
kalbomis. 

Koordinuos šalpą 
Roma. — Popiežiaus Pauliaus 

VI raštu buvo įsteigta "Cor U-
nura" taryba, siekianti koordi
nuoti visų pasaulio katalikų arti
mo globos organizacijų veiklą ir 
skubiai bei efektyviai padėti gam 
tos katastrofų ar kitų nelaimių 
ištiktiems gyventojams pasaulyje. 
Cor Unum tarybos prezidentu 
popiežius paskyrė Vatikano val
stybės sekretorių kard. Villot Be 
to, į tarybą paskirti penkių Vati
kano institucijų delegatai ir šeši 
socialinės globos ekspertai — spe 
cialistai. Kalėdų proga naujoji 
Cor Unum taryba 120,000 dole
rių paskyrė Indijos ir Pakistano 
karo aukoms. 

Medalis vyskupui Walsh 

Sadatas keliaus 
i Maskvą 

KAIRAS. — Pusiau oficiozas 
Al Ahram rašo, kad Egipto pre
zidentas Anwar Sadat netrukus 
važiuos į Maskvą ir kalbėsis a-
pie strategijos suderinimą Vi
duriniuose Rytuose. Egipto stu
dentai dvi dienas siautėjo, dau
žėsi su policija ir reikalavo karo 
su Izraeliu tučtuojau. Sadat juos 
ramino, kad dar tam neatėjo lai
kas, o karas visvien bus, tik 
karo datos negali nustatyti gat
vė ir apie tai viešai nediskutuo
jama. 

Laikraštis įsakmiai nepasakė, 
kada Sadatas skris, bet iš kitų 
šaltinių yra žinoma, jog, grei
čiausiai, vasario 2. Laikraštis 
dar prideda, kad po vizito pre
zidentas aplankys kitas arabų 
sostines ir sutars bendrą stra
tegiją, 

Sadato vizitas į Maskvą bus 
jau trečias po to, kai jis 1970 
perėmė prezidento pareigas. 

Selassie pasveikino 
Saugumo Tarybą 
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HANOJUS N!X0N0 PLANĄ 
SVARSTO 

•i 
Siūlo rinkti prezidentą 

6 metams 

talikų universitetas Washingtone 
už ypatingus nuopelnus katalikų 
Bažnyčiai ir amerikiečių tautai, 
kardinolo Cibbons įsteigtą medalį 
šiemet suteikė buvusiam Kinijos 
misionieriui vyskupui James 
Walsh. Jis ilgą laiką už tikėjimą 

JT Saugumo Tarybą, sakyda-
m a s» 3°g n u o žodžių einama prie 
darbų, siekiama su šaknimis iš
rauti kai kurių Afrikos kraštų 
rasistinė politika. 

Saugumo Taryba Etiopijoje 

NEW YORK. — Buvęs pre-
MASKVA. — Pravda vakar. PARYŽIUS. — Šios savaitės, j zidentas Johnsonas, kalbėdamas 

rašė, kad Hanojus Nixono planą | ketvirtadienio, taikos derybų po- į per televiziją, pasiūlė, kad pre
zidentas būtų renkamas vienam 
terminui šešeriems metams. Pre 
zidentui atkristų reikalas bai
mintis būti neperrinktam ir ne
reikėtų perdaug pataikauti vi-

Bus Japonijos-Sovietų 
taikos derybos 

TOKIJO. — Jau oficialiai pra-1 žinimo klausimas, kitaip japonai 
nešama, kad dar šiais metais nesileis į jokias derybas. Tos 
prasidės derybos tarp Japonijos salos — Etoforu, Šilicutan, Ku-
ir Sovietų Sąjungos taikos su- našir ir Habomai yra į šiaurę 
tarčiai sudaryti ir baigti n pas. nuo Japonijos, jas užėmė sovle-
karo nebaigtus reikalus. Apie tai tom dienom, kai japonai bu
tai buvo paskelbta japonų ir so-. vo amerikiečių sumušti, baigian-
vietų užsienio reikalų ministerių tis karui. Užėmė visai nekaria-
bendram komunikate. Apie už- vę. 
grobtų žemių grąžinimą, aišku, I 
komunikate nėra. bet jei Gro- Komuikate pasakyta, kad de-
mvko sutiko paskelbti toki pa- I ^ , o s b u s v e d a m < * sureguliuoti 
reiškimą ir iš viso kalbama apie JaP°nU - s°™*U santykius a-
taikos sutartį, tai reiškia, kad b i e m *>usėm P n i m t m u Pagrindu, 
bus svarstomas keturių salų grą k i t a a s žodžiais, baigti teritori

nius ginčus. Japonijos užsienio 
• reikalų ministeris Takeo Fuku-
da kalbėdamas laikraštininkams 
buvo pareiškęs, kad *mes nieka
da neatsisakysime reikalavę anų 
keturių salų ir tik tomis sąlygo
mis galėsime leistis į kokias ki
t as derybas". Sovietai, kaip ži
nome, apie salų grąžinimą neno
rėdavę nei kalbėti tai kyla klau 
simas, iš kur toks gerumas? At
sakymas gali būti tik vienas: 
reikia naujų draugų ir spausti 
apsupimo žiedą aplink Kiniją. 

ADDIS ABABA. Etiopijos i svarsto. Iš pirmo žvilgsnio atro-'; sėdis truko labai ilgai, palyginus 
Washingtonas — Amerikos ka- i imperatorius Haile Selassie pa- | do> JBS kad jame būtų kas nors j su buvusiais, tris valandas. Ko-

sveikino į jo sostinę atvykusią i naujo, bet pirmiausia svarbu: munistai kabinosi prie kiekvieno 
išsiaiškinti, kas už anų žodžių j Nbcono paskelbto plano punkto, 
slypi, kas norėta pasakyti nesą- j bet įdomu tai, kad jo neatmetė, 
kant, rašo Pravda. Nbcono pa- Į tik sakė, kad planas "negeras" 
siūlymas atitraukti Amerikos < Labiausi ai jie ^/ko, kad Nwo-i 
kariuomenę per šešis mėnesius į na savo planą paskelbė viešu-
po paliaubų pasirašymo negali j mai. "Jei ponas Nbconas nesi-
būti priimtinas, kai Vietkongas j laikė susitarimo apie tai nekal-

Britų kariuomenės 
i 

manevrai ( 
BELIZE. — Britai pradės ka- i 

riuomenės manevrus savo užsili- ; 
kusioj kolonijoj. Britų Hondūre, ; 
vidurinėj Amerikoj. Iš Britani
jos atvyko 3.000 vyrų kariuome
nės batalionas, tam tikras skai- < 
čius aviacijos ir laivyno vyrų. 
Kaimyninė Gvatemala dėl to pa- Į 
reiškė protestą. Dėl Hondūro į 
jau nuo seno eina ginčai tarp 
Britanijos ir Gvatemalos, o ma
nevrai, sakoma, dėl to ir numa
tyti, kad Gvatemalos kariuome-

suomenes opinijai, siekti popu-, 
-.-- - , . . , __. . . ] ; . . . • ne buvo sutraukta prie pasienio. 
iiarumo, galėtų daugiau atsidėti . . . • ^ 7 ; Į 

Paminklas Katyno 
aukoms 

^ZSSŠiJ^JlZ ^f^i^r^^i •*s***-»Sf^^ 
tiems reikalams, kurie reikalin
gi, o ne kurie populiarūs. 

buvo bijoma, jog gali pradėti in
vaziją. 

pa
leistas. 

Paroda pal. Kolbės garbei 

Lublinas — Lublino katalikų 
universiteto bibliotekoje paskuti
niu metu buvo atidaryta paroda, 
skirta palaimintojo Maksimilijono 
Kolbės garbei. Parodoje išstatyti 
paveikslai ir dokumentai plačiai 
vaizduoja herojiškojo palaiminto
jo gyvenimą, veiklą ir mirtį Aus-
schwitzo koncentracijos stovyklo
je, gelbstint vienos šeimos tėvą. 

Wroclawe 216 teologų 
Wroclawas. — Popiežiškajame 

Wroclavo teologijos fakultete, 
Lenkijoje, šiemet studijuoja 216 
teologijos studentų, dėsto 39 pro
fesoriai. Bibliotekoje yra daugiau 
negu 60,000 knygų. 

Religinio meno žinovų 
suvažiavimas 

Čenstachavas. — Paskutiniu 
metu Genstachave įvyko visos 
Lenkijos religinio meno žinovų 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
apie 90 specialistų. Pagrindinė 
studijų tema: lenkų religinės kul 
tūros paminklai. 

V. Vokietijos gyventojų 
religija 

Bonna — Paskuntiniu metu 
VViesbadene buvo paskelbti Vaka
rų Vokietijos gyventojų 1970 me
tais pravestų surašinėjimų duome
nys. 40 procentų gyventojų pri
klauso katalikų Bažnyčiai, gi liku
sieji protestantų ir kitoms religi
nėms bendruomenėms. 

Jei jį gauti komunistui nepatogu 
Zagrebas. — Jugoslavijos kata 

iikų laikraštis "Glas Koncila" 
kalėdiniame numeryje paskelbė, 
kad ateityje skaitytojai, kuriems 
nepatogu jį gauti paštu su oficia
liu laikraščio pavadinimu, galės 
jį gauti supakuotą kaip paprastą 
spaudos siuntinį be laikraščio pa
vadinimo. Kaip žinoma, "Glas 
Koncila" yra skaitomas ne tik 
katalikų, bet ir daugelio komu
nistų partijos narių. 

kad diskriminuojami juodieji P. 
Afrikoj, Rhodezrjoj, Angoloj, 
Pietvakarių Afrikoj ir Mozam
bike. ST iš 15 narių šiuo metu 
3 yra iš Afrikos: Somali ja, Gvi
nėja, Sudanas. Daugiausia puoli
mų susilauks Rhodezija, ypač 
po paskutinių rasinių riaušių. 

PARYŽIUS. — Prancūzų a-
viacijos žurnalas Air Actualities 
rašo, kad komunistinė Kinija 
savo pačios jėgomis jau pasiga
mino 80 sprausminių naikintu
vų, galinčių skristi du kartus 
greičiau už garsą. 

WASHTNGTONAS. — Nar
kotikų ir pavojingų vaistų A-
merikoje 1971 m. buvo sukon-
fiskuota už 920,163,250 dolerių. 

Kiek ok. Lietuvoj 
gydytoju 

1971 m. gruodžio mėn. Vilniu
je įvykusioje A. Tarybos sesijoje 
okup. Lietuvos sveikatos minis
tras V. Kleiza kalbėjo apie svei
katos padėtį Lietuvoje, pateikė 
gydytojų statistiką ir apibūdino 
Sveikatos apsaugos įstatymą, tos 
pačios Tarybos priimtą. 

Pagal V. Kleizos pateiktus duo
menis, 1970 metais 10,000 gy
ventojų Lietuvoje teko daugiau 
kaip 27 gydytojai ir 78 viduri
nio medicinos personalo darbuo
tojai. Pastaruoju metu Lietuvoje 
dirba apie 8,700 gydytojų, 2, 580 
provizorių bei jų padėjėjų ir 22, 
400 vidurinio personalo darbuo
tojų. Esą, jei per penkerius me
tus būtų paruošta dar 3,000 spe
cialistų, tai gydytojų kadrų klau 
simas Lietuvoje būtų išspręstas. 
Tačiau vis dar truks viduriniojo 
medicinos personalo.Dar nurody
ta, kad pastaruoju metu medici
nos srityje dirba daugiau kaip 
600 mokslo darbuotojų, jų tarpe 
apie 60 medicinos mokslo dakta
rų ir 300 medicinos mokslų kan
didatų, (E.) 

sąlygų. "Siūlymas paskelbti pa 
liaubas, reiškia norą užlaikyti 
proamerikietišką režimą ir ne
leisti patiems pietų vietnamie
čiams nuspręsti savo valstybės 
likimo, o siūlomi nauji rinkiniai 
būtų pakartojimas buvusių pre
zidentinių rinkimų farso, kai 
juos prižiūrėtų amerikiečių su
mobilizuota armija", rašo Mask
vos laikraštis. 

keti kitais jo pažadais". 

Klaipėdos uosto 

SAN ANTONIO. — Federalinė 
prekybos komisija paskeltos 
draudimą pardavinėti daiktus, 
prie kurių gali būti pridėtas pa
aiškinimas "buvęs Mėnuly". A-

_ t | merikoj atsirado perdaug viso-
apVVarta - 7 m i l . fOnU ! w*i medalių, pinigėlių, ženkliu-

| kų, kuriuos visokie apgavikai 
j pardavinėja ima didelius pini-

Švedijoje leidžiamo^ biuletenio į g l l S t 0 pirkėjai tiki, jog astro
nautai juos buvo nuvežę j Mė
nulį. 

LONDONAS. _ Daily Tele-
graph praneša, jog Londone de
damos pastangos pastatyti gra
žų ir aukštą paminklą — obelis-

Buvo panašu i karą l^ Kat3mo aukoms paminti. 
r l * ! Kaip žinome, Katyno miške, ne-

: toli Smolensko, sovietai yra nu-
BELFASTAS. _ Airijos i r į ^ i r ^ g-lO.OOO Len-

šiaurės Airijos pasieny atrodė; k i j o s a r m i j o g k a r i n i n k u . K i e k 

Ukrainoj Bažnyčia 
tebepersekiojama 

MUENCHENAS. — "Katali
kų Bažnyčia Ukrainoje ir to
liau vis persekiojama", — pa
reiškė ukrainiečių katalikų vys
kupas, exarchas Kornyljak, kal
bėdamas Bavarijos radijo pro
gramoje. Valdžia bando visai 
sunaikinti katalikų Bažnyčią 
Ukrainoje. Oficialiai katalikų 
Bažnyčia Ukrainoje jau nebe
egzistuoja kaip institucija, bet 
tik kaip Dievo karalystė drą
siųjų krikščionių širdyse. Visas 
krikščioniškasis pasaulis turi su
prasti, kad persekiojamos Baž
nyčios tyla reiškia galingą šauk 
smą už pagrindines žmogaus 
teises, pareiškė vyskupas. 

"Žinios iš anapus geležinės už 
dangos" (nr. 471) žiniomis, šve
dų spauda paskelbė, jog Klaipė
doje esma 16 prieplaukų prekėms. 
Iš Klaipėdos išvežama metalai, 
javai, medis ir įvairios kitos pre-

panašu į karą. kai vienoj pusėj 
200 britų kareivių, kitoj IRA 
(Š. Airijos išlaisvinimo armija) 
šaudėsi tris valandas. Aukų ne
buvo. Nurimo tik atvykus Airi
jos kariuomenės daliniui ir nu
vijus partizanus. 

SALISBURY. — Amerikos 
žvalgyba įtaria, kad sovietai, 
nežiūrint jų pačių šauksmo 

kės. Metinė uosto prekių apyvar j p r i e š Rhodezija ir pritarimo J. 
ta siekianti 7 milijonus tonų. 1 9 - ! T a u t o s e boikotuoti jos prekes, 
69 į Klaipėdos uostą buvo atplau- l a b a i s l a p t a i perka chromą, o 
kę 2215 laivų, iš jų 915 turėję į p a s k u i ^ aukštesnę kainą jį 
užsienio kraštų vėliavas. (E.) į p a g o d a Amerikai. 

WA'S'HTNGTONAS. — Sosti-DACCA. _ Bengalijoj buvo 
atrasti masiniai kapai, kur p a - . . . , • J .. • rr^ , i i - • i • i nej tvirtinama, kad jei įsigalės 
laidoti 500 bengalų karininkų ir į . . • ,. *• \ •• • A 

v ,* paliaubos pietryčių Azijoje, A-civilių tarnautojų, 
Pakistano kareivių 1971 nera
mumų pradžioje. 

ANKARA. — Netikėta snie
go audra, nematyta 40 metų, 
kai kuriose Turkijos vietose su
stabdė net susisieikimą. 

HOUSTON. — Vienas pilie
tis, kuris prekiavo maruana, bu
vo nuteistas kalėti iki gyvos gal-
vo. Prie bausmės ugumo prisi
dėjo jo ankstesni teismai už api
plėšimus. 

merika suteiks ekonominės pa
galbos visiems kariavusiems 
kraštams: š. Vietnamui už 2.5 
bil. dolerių, o P. Vietnamui, La-
osui ir Kambodijai — 5 bil. dol. Viena iš Sovietų atominių raketų, 

kuriomis jie nuolat gąsdina laisvo
jo pasaulio kraštus. OTTAVVA. Orinio susisie

kimo kontrolierių unija pasirašė! 
kitą kontraktą su lėktuvų kom- Į •_ v i i . . . 
panijomis ir buvo manoma, kad ClUOZYKlOS — DiliI6ITIS 
sutartis šiuokart bus ratifikuo-| 
ta. tarnautojai greit grįš į dar
bą. Streikuoja nuo sausio 17. 

vėliau šį nusikaltimą jie nevy
kusiai bandė priskirti vokie
čiams, tačiau rimtų įrodymų ne
sugebėjo pateikti. Paminklas 
bus statomas vienoje britų sos
tinės dalyje, kur gyvena dau
giausia lenkų, šiam reikalui su
darytas britų - lenkų specialus 
komitetas, renkamos aukos. 

Bent kiek šalčiau 
nei Chic^goj 

MASKVA. — Jei kas skun
džiasi šalčiais Amerikoje, tai 
verta paminėti, kad ketvirtadie
nį, sausio 27. Jakutske. šiaurės 
rytų Sibire, temperatūra buvo 
kritusi iki minus 79.6 F. šalčiau
sia temperatūra bet kada už
registruota buvo minus 90.4 F. 
1933. 1885 ir 1882 metais Įvai
riose Sibiro vietose. 

Žemiausia temperatūra pasau-
Į ly bet kada užregistruota buvo 

1960 rugpiūčio 24 Antarktikoj 
— minus 126.9 F. 

maskviečiams 
SAIGONAS. — P. Vietnamo 

kariuomenės vadovvbė vakar už-
MASKVA. — Maskvos laik

raščiai pradėjo rašyti, kad į čiuo 
aliarmavo, kad priešas pradėjo ^ ^ b I a i v i a m ^ o ^ į n e g a U . 
mūšius vos dešimt mylių nuo; m a ^^^^ čiuožyklos pasidarė 
Saigono miesto. Sostinei ginti iš ; gįrtųjų s u g i r i n k i m u ^ ^ k u r 
viso sumobilizuota ir laikoma 
200.000 vyrų. 

"Įstaiga barbaru 
reikalams" 

kiekvienai šėlsta kaip jam pa
tinka, spardosi, mėtosi buteliais. 

SAIGONAS. _ Amerikos a-
viacija šį mėnesį šiaurės Viet
namo karines bazes bombardavo 
jau 20 kartų. 

Amerikiečiai kariai šiaurės Vietnamo nelaisvėje 

PEKTNGAS. — Verta prisi- CAPE KENNEDY. — NASA 
minti, jog prieš šimtą metų Ki- sako. kad Apollo 16 misija į 
nijoj užsienio reikalų ministeri-. Mėnulį bus laiku, balandžio 16. 
ja oficialiai buvo vadinama "J- Alyvos lasėjimas yra maža pro-
staiga barbarų reikalams". ' blema ir ją greit išspręs. 

KALENDOEITS 
Sausio 29: šv. Pranciškus Sa

lezas, šv. Flora. Girkantas, Ban
guolė. 

Sausio 30: šv. Martynas, šv. 
Sabina. Milgaudas. Zibonė. 

Sausio 31: šv. Jonas Bosco. 
šv. Marcelė, Skirmantas. Jaunė. 

Saulė teka 7:07. leidžias 5:01. 
OBA9 

V *jj V 
COLDER 

Daugiausia saulėta, bet Labai 
šalta, naktį temperatūra kris 
iki minus 12, dieną apie 15 U 
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UŽDEGĖ ATEITININKIŠKĄ DVASIĄ 
Studentų žiemos kursai Dainavoje 

2iema atkeliavo. Šalta, snie- Į ti, ar mes galim tai padaryti? 
gas krinta, tylu. Pasaulis atro-i Vakarui baigiantis visi, susikau 
do, lyg nori miegoti. Bet n e ' pe, susikabinę rankomis, sukalbė-
Dainavoje. Ten kažkas kruta, jom Tėve mūsų, ir sugiedojoję ke
l i tolumos matosi Baltuosiuose lėtą giesmių išsiskirstėme su savo 
rūmuose švieselė. Daugiau tų ' naujais ir senais draugais pasi-
švieselių pasirodo. Kas čia da- kalbėti, pabendraut i . 
rosi? Reikia prieiti a r tyn pasi
žiūrėti. Einam... 

Gi čia vyksta Studentų ateiti 

Mums svarbus klausimai 

Pirmadienį vėl klausėme pas
ninkų kursai; (Gruodžio 18 -22 kaitų ir turėjome būrelių disku-
d.) Kursai Hmmmm? Atrodo, sijas, po kurių susirinkdavom ir 
kad bus įdomu. Studentai susi- būrelių sekretoriai perskaitydavo, 
rinkę iš visų kraštų: Califomi-! ką jų būreliai buvo nutarę. Kun. P ° s nariai p. 

Studentų at-kų žiemos kursuose dr. J. Pikūnas, Federacijos vadas. 
skaito paskaitą "Ar ateitininkiškoji ideologija yra svarbi ir reikš
minga dar ir šiandien?" Nuotr. J. Abromaičio 

WORCESTERIO MOKSLEIVIŲ VEIKLA 
Pilni naujų minčių po vasaros Šv. Kazimiero parapijos kunigai 

atostogų, rugsėjo 15 d. susirinko ir muzikas Mateika. 
Worcesterio Stasio Šalkausko kuo 

jos, Washington, D.C., Baltimo- Kijauskas skaitė pirmą šios die- Į 
rės, Montrealio, Chicagos, To-! nos paskaitą. Jis pristatė tris pag-
ronto, Londono. Detroito, Grand rindinius klausimus: 1) kodėl tu 
Rapids ir Clevelando. Net buvo' esi ateitininkas?, 2) ko tu lauki 
atvykęs svečias iš Brazilijos, iš organizacijos? 3) ką tu nori 
Ne labai didelis būrys, be t la-'' duoti? Mes visi diskutavom šiuos 
bai gerai susigyvenęs. I š viso klausimus žinodami, kad jie 
buvo apie 36 asmenys. • mums labai svarbūs. 

Šeštadienio vakarą visi susi- Po pietų vyko antra paskaita, 
rinkę linksmai pradėjome kur- Gal ne paskaita, bet susipažini-
sus. Kaip? 0 gi su linksmava- m a s su ki tom jaun imo organiza-
kariu. Žinoma! Šokom, žaidėm. c i J o m - Buvome pasikvietę neo— 

Pauliukonienės na
muose. Kadangi valdybą buvo
me išsirinkę pavasarį, tai daug 
darbo atkrito. Planavome suruoš 
ti studijų dienas Worcesteryįe. 

Per sekantį susirinkimą žiūrė
jome atvežto iš Lietuvos filmo. I ko. Sugiedoję kalėdinių giesmių 
Matėme Trakų pilį ir kitas Lietu- j skirstėmės į namus, 
vos vietoves. Visiems buvo įdo
mu ir gražu. 

Kūčių programą pravedė L. 
Pauliukonytė. Kun. Bakanui su
kalbėjus maldą, visi laužėme, da
linomės plotkeles ir vaišinomės 
Kūčių valgiais. Turėjome trum
pą programą. L. Vaitkus pravedė 
burtus, kurie visiems labai pati-

Susirinkimuose turime įvairias 
diskusijas. Pavyzdžiui: L. Pauliu
konytė skaitė referatą ir pravedė dainavom; puošė eglutę savo g u a n u s ir skautus akademikus, i « " g \ . 

padarytais šiaudinukais. Buvo bet gaila, tik neoli tuanai atva-
smagu. Visi susipažinę dar dai- z i a v o - A P i e neo—htuanus papa-
navom ir pasikalbėjom prie lau- šakojo Audronė PavilČiute; ji 
želio, prieš einant miegoti pristatė savo organizacijos struk-

: tūrą, veiklą, tikslus. Ta ip pa t ji 
Sekmadienio rytą kursai prasi- parodė skaidrių iš jų vasaros su-

pie Simą Kudirką, pakalbėjome 
apie jo narsumą ir troškimą lais
vės. 

Nemažas skaičius narių daly
vavo Putname moksleivių atei-

Vasario mėnesį planuojame su 
ruošti slidinėjimo savaitgalį. Ti
kime, kad pasiseks. 

A. Dabrilaitė 

KROATŲ ATSTOVAI PAS 
POPIEŽIŲ 

Popiežius Paulius VI priėmė 
dėjo rimtai, šv. Mišiomis. Jūratė važiavimo, kuris taip pat įvyko tininkų kursuose, kurie praėjo! audiencijoje Kroatijos katalikų 
Jasaitytė, SAS centro valdybos Dainavoje. | labai sėkmingai. Sugrįžę iš kursų, i spaudos leidėjus iš Jugoslavijos, 
pirmininkė, atidarė juos su cent- j Vakare kun. Kijauskas vėl pa- j susirinkime kiekvienas pasakojo k a r t u su Zagrebo arkivyskupu 
ro valdybos sveikinimu visiems įkalbėjo su m u m i s apie ateitinin f savo įspūdžius. Kuharic. Ta proga Kroatijos 
ir pristatė stovyklos vadovybę: kų moralę ir mūsų moralinį iš-į . katalikų "Liber Kroaticus" lei-
kun. G. Kijauskas, Ateitininkų; silaikymą. Sekė Susikaupimo va- j Bendros Kucios j dyklos direktorius Gcldsteinas 
tarybos pirmininkas ir SAS dva- karas su šv. Mišiomis ir bendru/ Gruodžio 18 d. suruošėme lie-1fteikė Popiežiui pirmojo 1483 
šios vadas; Saulius Girnius — ko-' susikaupimu. Kas norėjo, galėjo tuviškas Kūčias, kurios įvyko Sv. ' metais Kroatijoje spausdinto 
mendantas; Lina Kriaučiūnaitė. atlikti išpažintį. Gera nuotaika Kazimiero parapijos svetainėje. \ mišiolo kopiją. Mišiolas buvo 
— mergaičių vadovė;ir Algis Pu- išliko visą vakarą. Visi dalyva-: Susirinko nemažas skaičius atei- j spausdintas glagolitiškuoju — 

vom kaip nors per tas Mišias —-j tininkų ir jų tėvelių. Dalyvavo i kiriliškuoju raštu. Šventasis Tė-
^Ll „ _ i v a s padėkojo už dovaną ir iš-

teris — berniukų vadovas. Anta
nas Razma buvo programos koor
dinatorius, o Jūratė visos stovyk
los kordinatorė. 

Toliau Jūratė pristatė kursų 
tikslus: sujungti Studentų sąjun
gos narius, pasidalinti mintimis, 
užsidegti ateitininkiškąja dvasia 
ir priartėti prie viens kito. 

Diskutuojam tautą 

Pirmasis paskaitininkas buvo 
dr. Romualdas Kriaučiūnas — 
psichologas iš Lansing, Mich. Jo 
tema: "Tauta ir tautinė ištikimy
bė." Jis įdomiai ją pristatė, rem
damasis dr. Girniaus parašyta 
knyga Tauta ir tautinė ištikimy
bė ir savo straipsniu "Tautybė 
beveidėje minioje", kuris buvo iš 
spaudintas Aiduose, 1969 m. va
sario mėn., antrame numeryje. 
Sekė įdomios diskusijos. 

Kursai tęsėsi toliau. Pietūs, 
laisvalaikis, ir antra paskaita. Tai 
buvo Laimos Mainytės, atvažiavu 
šios iš Chicagos, Lipniūno kuo-

Kun. G. Kijauskas, SAS dvasios vadas. dr. R. Kriaučiūnas, skaitęs 
paskaitą "Tauta ir tautine ištikimybė," ir svečias iš Brazilijos Anta 
nas Valavičius dalinasi mintimis per SAS žiemos kursus Dainavoje. 

Nuotr. J. Abromaičio 

kėlė kroatų tautos ištikimybę 
katalikų tikėjimui ir Bažnyčiai. 
I r šiandien — pareiškė Paulius 
VT-sis — taip sunkiais laikais, 
kroatai ryškiai parodo savo 
stiprybę tikėjime. Kroatijos ka
talikai ypatingo dėmesio krei
pia j katalikiškos spaudos apaš
talavimą. Tai patvirtina Kroati
j o s katalikų aktualusis laikraš
t i s "Glas Koncila", kur i s prade 
t a s leisti po Vatikano II-jo su 
sirinkimo, turi nepaprastom 
reikšmės visame Kroatijos ka
talikų gyvenime ir y r a labai ge 
r a s laikraštis — pabrėžė Popie
žius, ir pagirdamas Kroatijor 
katalikų laikraštį. 

tonaus puošimu. Šitaip buvom 
gražiai susijungę mintimis. Vė-

pos globėjos. Jos tema: "Kas yra liau pasėdėjom trumpai prie iau-
studentas?" Šis pašnekesys buvo j žo ir padainavom-
trumpas, bet pasiekė visus. Keletą į 
įdomių punktų buvo iškelta. Va 
kare Algis Stankus ir Algis Juzu-
konis pastatė vaidinimėlį "Visa 
atnaujinti Kristuje" — apie mū-
iU tą šūkį ir pasiryžimą jį pasiek-

ar giedojimu, ar skaitymu, ar ai-j rosi mūsų tarpe, mūsų ateityje. 
Vakare įvyko "didysis" laužas 

ir balius. Didysis dėl to, kad tai 
buvo mūsų paskutinis vakaras. 
Prie laužo žaidėm kaip vaikai; 
dainavom, juokėmės. Visi labai 
smagiai pasilinksminom ir pasi-

— Skirtumas t a r p proto ir 
kvailystės yra tas, k a d protas 
t u r i ribas, o kvailystė ne. 

Sudomino Federacijos vadas 

Paskaitos vėl dominavo ant-1 džiaugėm taip įdomiai praleisto-
radienio programoje. Pradėjome: 
su dr. J. Pikūno, Ateitininkų fe
deracijos vado, paskaita "Ar atei-

Trečiadienio rytą jau reikėjo 
atsisveikinti, bet pirmiausia dar 

Business Directory 

ACTION AUTOMATIC 
TRANSM1SSI0NS 

Automatic transmlsBions. R#p*1r n«r-
vlce. AH nrnked. SpectaJ FaU and 
Wfnter Ctaeck-op. 

4S00 W. 63rd S t , Cliicajro. 111. 
PHONE — 735-4536 

S0UTHWE8T SHEET JfF.TAL 
CONTRACTORS, INC. 
3267 Orforobus Avenne 

Chicago; IU — Pbone PR 8-8686 
W A R M A I R H E A T I N G 

AND Am coNDmovnco 

tininkiška ideologija svarbi ir į buvo adv. Pov. 2umbakio paskai-
šiandien". Ta i buvo labai gera ta. Kaip visada, jis labai įdomiai 
ir įdomi paskaita; visi labai susi- pakalbėjo mums. Jo tema: "Libe 
domėjo ir smarkiai dalyvavo bū ralizmas vs. radikalizmas vs. kon 

servatyvizmas vs. realybė." 

Pagaliau atėjo laikas atsisvei
kinti. Jūratė, uždarydama kur
sus, prašė pasiūlymų sekančių 
kursų pagerinimui. SAS žiemos kursai — įdomios pa

skaitos, įdomūs žmonės — mintys 
Kursų metu patys studentai rū- ! plaukte plaukė, 

pinosi maistu ir tvarka. Vieni Šei Nuotr. J. Abromaičio 

relių diskusijose. Iškėlė daug ge
rų minčių. Antra paskaita buvo 
Vytauto IVapjčio, Chicagos stu
dento, — "Lietuviai išeivijoje". 
Jis davė Šiek tiek lietuvių istori
jos apie emigraciją ir jų įsikūri
mą kituose kraštuose. įdomu ir 
naudinga. Trečioji paskaita bu
vo Vac. Kleizos, Ateitininkų tary-į mininkavo, kiti tvarkė. Nors ne 
bos nario. Temą "Lietuviškos iš-j taip, kaip namuose, bet visi išli- dvasią. Nepajutom kaip tas lai-, 
eivijos atei t is" jisai įdomiai pris-; kom gyvi. kas greitai prabėgo. Ir labai gal- į ( 
tatė ir prašė mūsų prisidėti, kad, Pasidžiaugėm, pasimokėm, pa-i liai išsiskirstėm į namus. 
ZMlmtvmm t ikrai fufiruu, ka* da-4 atapriavaa* sava ttaitiainkiška, Oama DiniLencimtė 

Mūsų kolonijose 
E. Chicago, Ind. 

PASIRENGIMAI 
NEPRIKLAUSOMYBES 
ATKtRLMO MTN'tJMCI 

Lake apskr. skyriaus Altos 
valdyba, vadovaujama ilgame
čio pirm. Alberto Vinicko, ruo-j 
šiasi Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo minėjimui. 

Tam tikslui jau turėjo du or-Į 
ganizacijų atstovų pasitarimus, į 
sudarytos įvairios komisijos ir j 
nustatyta minėjimo programa, j 

Minėjimas bus iš dviejų dalių: 
vasario 16 (trečiadienį) 8 vai. į 
ryto per Hammondo radijo stotį j 
WJOB bus transliuojamas pasi
kalbėjimas apie Lietuvą, o 9 vai. 
ryto Lietuvos trispalvės pakeli-1 
mas prie East Chicagos miesto 
rotušės. Prie vėliavos pakėlimo; 
žadėjo dalyvauti pats miesto 
meras Robert Pastrick ir ki t i . 
aukš'i pareigūnai. Prašoma vi-j 
sus tą dieną nedirbančius lietu- j 
vius prie vėliavos pakėUmo gau
siai dalyvauti. Po pakėlimo bus 
bendri pusryčiai viename iš ten 
esančių restoranų. Radijo pus
valandi nemokamai perleidžia ži
nomas prekybininkas ir geras 
lietuvių draugas prwin Lewin. 
Kasdieninėse savo transliacijose 
jfe visada randa progą pasijuok
ti iš komunizmo ir jo sistemos. 

Minėjimas bus tęsiamas va
sario 20 d. Už žuvusius karius, 
partizanus ir tautos kankinius I 
pamaldos bus atlaikytos ke ' u - ; 

riose bažnyčiose, ku r yra lietu
viai kunigai; East Chicagoje — 
Šv. Pranciškaus, Gary — šv. 
Kazimiero ir šv. Andriejaus ir 
San Pierre. Pamokslų metu bus 

1 prisiminta Lietuvos atgimimo 
ir kančios kelias. j 

Vakare 5:30 vai. minėjimas 
bus tęsiamas šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos salėje (3903 
Fir St., East Chicago, Ind.). Be 
Įprasto ceremonialo, programo
je numatyta: banke*as, kalbos 
ir meninė dalis. Pagrindiniai kai 
bėtojai : Jonas pečkaitis iš Gary 
— lietuviškai, ir atstovas Ray 
Madden — angliškai. Be abejo, 
trumpus sveikinimo žodžius t a r s 
ir miestų merai: Gary — Gor-
don Hatcher,, Hammondo — J. 
Kline, ir East Chicagos buv. dr. 
J. Nicosia ir naujai išrinktas 
R. Pastrick. Ypač pastarieji y-

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI 

! LIETUVA 
PUIKIAUSIA DOVANA 

JCSŲ GIMINĖMS 

TTK TRUMPAM LAIKUI 
Greitas Pristatymas 

PILNAI GARANTUOTA 
SENIAI LAUKIAMAS 

VISAI NAUJAS 

ZHIGULI VAZ 2101 
Pilna kaina US $3275.00 

MOSKVITCH 412 IE 
LIUKSUSINIS MODELIS 
Pilna kaina US $3275.00 

MOSKVITCH 408 IE 
PUna karna US $3009.50 

ZAPOROZHETS 
ZAZ 966 

Pilna kaina US $2012.50 
Yra tik labai ribotas 

skaičius. Tad, Nelaukite. 

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik p*r 

-

INTERTRADE 
£XPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 

Penktas aukštas 
New York, N. Y. 10010 

TeJ. — 982-1530 

Turime 23 metų patyri
mą šiame biznyje ir daug 
tūkstančių patenkintų kli
entų. 

*48 WFST «r«i «T CHKAon. BX «0«2S TeL LUdkw» 5-iW 
•eono CMH Pasta*? oaid ti Chicagc Ghnois Pubasned *aL. 
~xcept Sundays, tegal holidays and days after ..hrisrma* •n^ 
aster by the Lithuanian CatboUc Preaj SocWty 

ub«cnptioB Rate* $19.00 - Chicago and ^oc* County ffltaoi» 
etoewhere ln U.S.A. $17 00 >.anad» $19 00 Forelpp 
Coantrie* — $30.00 

• - e a u m e i i t * metam* H m 3 mėn Imen 
Cook apskr flllno*. f 19JW S10-00 $6.00 $2^0 
Kitur JAV 17.00 9.00 5.00 2.00 
Kanadoje 19.0C 10.00 6.00 250 
Uirimyta 20.00 11.00 650 2JS0 

mm i » - -
• Redakcija atnUpanius tai 

to acvo nuoCOra. Nesuoau 
lotų straipsnių nesaugo, juo; 
-.rąž.ma tik ii anksto susitt 
-ua. Redakcila u2 skell>in» 
uruų neatsako. Skelbimų 

- , 31 U* 

• Redakcija dirba kasdien 
3:30 — 430 šeštadieniai' 
îaia - 8:30 12.-00 

f 
• Administracija dirba 

lien 8^0 — *?% testadi" 
*-3P -12:00. 

ra parodę daug palankumo lie
tuviams. 

Meninę dalį atliks solistė N. 
Aukštuolienė i r Gary lituanisti
nės mokyklos mokinių ansamb
lis, vadovaujamas K. PeČkaitie-
nės. 

Visi vietos ir apylinkės lietu
viai maloniai kviečiami minėji
me dalyvauti ir iš anksto įsigy
ti biMetus j banketą. Vieną kar
tą metuose turime progą visų 
kartų lietuviai susitikti ir paben
drauti. Tad nepraleiskime jos ir 
visi atvykime, tuo parodydami 
mūsų ryžtą ir nepalaužiamą va
lią siekiant Lietuvai laisvės. 
Taip pat nepamirškime įteikti 
ir savo aukos laisvinimo reika
lams. A. Juodvalkis 

— Kai vyresnysis brolis (rus-
kis) pats be kelnių vaikšto, jau
nesniajam apie kaklaraištį nėra 
ko ir galvoti. 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IA 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO ARIMUS 

2858 VVest 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vale. Šeštadieniais 10—1 vai. Treči^d 
uždaryta. Ligoniai priimami susitariu 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. \VAJbrook 5-5076 

CENTRAL PARCEL SERVICE 
ŠVENČIA 

25 METŲ SUKAKTI 
Turintiems giminių Lietuvoje, 

Central Parcel Service, 220 
South State Street, Chicagoje, 
adresas gerai žinomas. Nuo 
1947 m. ši bendrovė išsiuntinė
jo šimtus tūkstančius siuntinių 
nuo Amerikos lietuvių j ų šei
moms Lietuvoje. 1972 m. y ra 
25-tieji sukaktuviniai metai. 

Jei norite siųsti siuntinį Ve
lykoms, siųskite dabar. Nuvyki
te j 220 South State Street, ar
ba j skyrių adresu 2618 West 
63rd Street. 

Central Parcel Service taip 
pat ima užsakymus automobilių 
(Moskvitch, Zhiguli, Zaporo-
zhets), motociklų ir įvairių elek
trinių reikmenų pristatymui 
Lietuvoje. 

Jie taip pat gali padėt pa-
ruošt dokumentus, jei nor i t a t -
sikviest į svečius savo gimines. 

Atminkite, centrinio ofiso te
lefono numeris y r a WA 2-9354, 
o skyriaus tel. WA 5-2466. 

CHfCAGOS LIETUVIU CHORAS 

•PIRMYN' 
STATO 

FRANZ LEHAR'O&RIjiAEIKSrfiil OPERETE 

LINK 
( T H E MERRY W»D0W) 

KURI ĮVYKS ' 
ŠEŠTADIENI KOVO MĖN. 4 d. 8 VAL. VAK. 
SEKMADIENI KOVO MĖN. 3 d. 3 VAL. P. P. 

D A L Y V A U JAS \ 
KRUTINA MILERlOfftv V. MiELIULIS, 

IfftfM ZAPOtlfNt, J.LAl/KviONlS. 
vtitGUAS. V.LAZAUSKAS. Â  Vlf iUlTis . 

w»« J-v inums. JOSCPWN« IAERIUTC, 

•JĖ1MA POCISNC, G£N£ PCKSHf* 
fautAS — neiįSORTrus • 
EPHENSl-STEPOKA^IČiUS-
*^tWTCS PASTArtMAS ĮVYKS 

MARIA. HiGHSČHOOL AUDITORIJOJ 
6700 Šo. CAL1F0RNIA AVE. 

• BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE. 

D £ M E S I O ! 

FRANK'S TV and RADIO, INC." 
S240 SO. HALSTED STREET TEL. — OA o-T8S2 

DIDELIS PASIRINKIMAS rVATJUAUSTŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Kas tik tori gerą skonį, 
viską perka pas Lieponį! 

LDEPON18 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R M I T U R E C E N T E A, I N C . 

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
»uo 9 Qd 6 vai. vakaro — Sekmad. atdara 12 v. M 5 • . p. p 
Ptrmadknteia b- ketMrtadleniala ano 9 Iki 9:80. 

file:///VAJbrook


Vyresniųjų ir jaunimo 

TAUTINIS BANDYMAS 
Lietuvos nepriklausomybės at- kraštų, kur lietuviai nei savo 

statymo sukakties išvakarės ke- skaičiumi, nei tokia gyva veik
lia uždavinius, kuriems spręsti la, net nei kartų santykiais ne
reikia sutelktų gretų. Bet du šių turi tiek progų pasireikšti, 
metų didieji įvykiai išsiskiria Jiems padėti geriau pažinti pla-
savo apimtimi ir siekimais. Tai tesnes lietuvių mases, nors ir 
jaunimo kongresas ir tautinių skirtingai, bet kitaip gyvenan-
šokių šventė. Abu šie susibūri- čius savo tautiečius ir gyvesnę 
mai reikalingi ne tik daug lė- jų veiklą — reiškia juos labiau 
eų, bet ir neeilinių sugebėjimų sujungti su lietuvišku kamienu, 
organizuoti, telkti, sujungti lais- parodyti jiems tautines skirty-
vojo pasaulio lietuvišką jaunimą bes ir bendrus savitumus. Jie, 
ir pateikti jo ateičiai tinkamą grįždami į savo kraštus, turėtų 
tautinę programą. Jeigu perei- parsivežti didesnį savimi pasiti-
tais metais apie tuos įvykius kėjimo pajautimą ir pasididžia-
buvo pasigesta aiškesnės infor- vimą savo tautine kilme, 
macijos, tai šiuo metu jau vis- Ko šiuo požiūriu nesuteiks jau
kas juda didele sparta ir eina nimo kongresas, galės suteikti 
prie šių dviejų švenčių apvai- jaunimo šokiai, kurie labiau vi-
nfkavimo laimėjimais. sus jungia į vieną ritmą, į bend-

Pirmuoju laimėjimu reiktų lai- rą džiaugsmą ir pastovesni no-
fcyti patį jaunimo susibūrimą ir rą bendrauti su savaisiais. Tau-
suartėjimą. šio krašto ir Kana- tinis sąmoningumas darbais pa-
dos lietuviškas jaunimas turi sireiškia tik tada, kai jis nuo 
daug progų, ypač vasaros sto- jaunystės skatina domėtis savo 
vykių metu, kartu pabūti, bent kilme, savyje rasti pranašumą 
organizacinėje plotmėje pasida- ir skirtybes, kurioms išsaugoti 
linti mintimis. Bet to neturi kitų ir apginti reikia atsakingų tau-
iaisvųjų kraštų lietuviškas jau- tinių įsitikinimų, 
nimas, kuris stokoja materiali- * 
nių sąlygų ir neretai organizuo- Jaunimo kongresas ir tauti-
to stipresnio užnugario, įgalinan n i ų š o k i ų š v e n t ė negali būti tik 
čio jį dažniau savo tarpe susitik- susibūrimas dėl paties susibūri-
ti ar pamatyti kituose kraštuo- mo> 0 kaįp tfc pasiruošimas pra
šė gyvenančius vienmečius. Kaip tęsti lietuvišką veiklą išeivijoje, 
pirmasis jaunimo kongresas, tautinį įsitikinimą svetur augu-
taip šį kartą abu šie įvykiai 
kviečia jaunus lietuvius iš įvai
rių kraštų kartu pabūti, kartu 
dalintis idėjomis ir vieniems iš 
kitų mokytis ištikimybės savo 
paveldėtai tautvbei. 

MASKVA TAIKSTOSI PRIE TOKIJO 
Sov. Rusija daro žygius įsi

tvirtinti Azijoje ir apsupti kom. 
Kiniją Korėja jau pateko ryš-

Bandymas politiškai palenkti Japoniją 

GEDIMINAS GALVA Japonijos siautėjimą Mandžūri-
! joje ir jos bendravimą su ru-

jėgoms pasinaudoti Sibiro žemės I gaiš. Ano meto kartėlis kinus 

Rimties valandėlei 

MEDŽIAGA IR SIELA 
Materializmas, nors 

mokslininkų nelaikomas 
mokslo pasaulėžiūra, bet ir šian 
dien moderniosios kultūros gy
venime materializmo dvasia dar 
tebejaučiama. Materializmo es
mė yra ta. kaip praeito šešta
dienio rimties valandėlėje pa
stebėjau, kad vienintele tikrove 

o visoks 

ponijos pašonėje. Rusai vedė su 
japonais pakartotinas ūkines de- ' 
rybas. bet jos buvo vėl nutrauk
tos. Japonija nesutiko sukurti 
įmonių Sibiro žemės turtams 
naudoti, duoti ilgametes" pasko
las, kai Sovietai bandė išside-

sunkioms dervboms su kinais. 

PADEDA ATSILIKUSIEMS 
KRAŠTAMS 

Antrasis laimėjimas — tai 
gausesnių lietuviškų sambūrių 

šiame jaunime ir rūpest| pa
vergto krašto laisve. Susibūri
mas, vienų kitiems keliami pa
skatai, bendri pasilinksminimai 
ir susipažinimas tėra tik prie
monės sėkmingiau pagrindi
niams tikslams siekti. Dėlto ir 
pasiryžimas ateičiai, įvairių svar 

rankos ištiesimas ir pasikvieti- stybų siūlomos rezoliucijos ne-
mas savo jaunųjų brolių ir sesių turi būti taikomos kitiems, bet 
iš mažiau pasiturinčių kraštų, pačiam jaunimui, kuris po šių 
pasidalijimas su jais atsakingo- švenčių turės nutarimus vykdyti 
mis pareigomis pavergtam tėvų konkrečioje tikrovėje. Nereiktų 
kraštui bei atstovavimas jam apimti visko iki smulkmenų, bet 
gimtiniuose kraštuose ir visam reiktų pažinti dabartį ir dabar-
laisvajam pasauly. Jei kiekvie- tyje pasiruošti ateities darbams 
name krašte bent po keletą to- ir kūrybai. Tiek vyresnieji, tiek 
kių atsiras, tai kongresas ir ir jaunimas turi atitikti gyvena-
tautiniai šokiai savo tikslą bus mą tikrovę, atlikti savo pasiun-
pasiekę. tinybę dabartyje, bet atlikti 

* taip, kad kūrybiniais aruodais 
Didelę dalį jaunimo kongreso galėtų naudotis ateinančios kar-

aktyvių dalyvių galės sudaryti tos. 
tik jaunimas (tarp 16 ir 30 me- Tikime, kad jaunimo kongre-
tų) , kuris dar priklauso nuo tė- sas bus pajėgus nutiesti intelek-
vų ir vyresniųjų. Jei mažesnė tualinius pagrindus lietuviškai 
dalis jau ir turi savo atskirą veiklai ir geresniam tikrovės pa
gyvenimą su tarnybomis, pašto- žinimui. Taip pat tikime, kad 
viais darbais ir net šeimomis, tautinių šokių šventė, subūrusi 
tai tie jau reikšis kaip intelek- didesnį skaičių jaunimo vienon ; 1° ^ a r o metu. Nereiktų nusteb-
tualinis branduolys, ieškąs būdų vieton, uždegs jo entuziazmą ir , *f» &1 Sov- Rusija eitų dar to-
savo tautinei tapatybei išreikšti ryžtą imtis konkrečių darbų tau- ^ į japonams siūlytų pasira-
ir konkrečiai sprendžiąs šios die- tiniams tikslams pristatyti aiš-
nos uždavinius. Bet prie rengėjų kesniu pavidalu visuose tuose 
priklauso ir tokių, kurie jau kraštuose, kur yra didesni lie-
"perseni" dalyvauti šiame kon- tuvių būriai. Ir tai nepaisant, 
grese, nors pereitame dar labai kelintos kartos lietuviai ten gy-
gyvai reiškėsi. Jie taip pat bus vena, jeigu tik jų bent dalis ne
reikalingi šiai jauniausiai lietu- ra dar visiškai nutraukusi ryšio 
vių kartai, nes jų daugumas jau su savo tautiniu kamienu. 
yra pasiėmę didžiulę išeivijos tau Šie didieji įvykiai turi kreipti 
tinę naštą ant savo pečių. visų akis į pasaulyje išsisklai

džius} lietuvišką jaunimą, kad 
jis taptų lietuviškų veiksnių 
bendrininku. Jaunimas energijos 
nestokoja, reikia tik jam paro-
dvti konkrečius dabarties tiks-

kion jos įtakon. Indolrinijos ka- j turtais ir nutiesti nuo Irkutsko j pastūmėjo ieškoti ryšių su JAV 
ras pravėrė spragas Sovietams! naftotiekius. Japonijos vaidmuo gali būti 
kištis į Indokiniją, nors jų pas-i J a p o n a i d o m i s i g i b i r e igmįJ[ lemiantis Tolimųjų Rytų politi-
tangos nesėkmingos. Praėjusio į t u r t a i s y p ^ n a f t a a ^ ^ ir koje. Sovietai bando pigia kaina 
rugpmčio 9 d. pasirašyta drau- j d u j o m i s , pagrindinėmis sunkio- P ^ e n k t i h savo pusėn, kai ji telaikoma medžiaga 
gystes sutartis su Indija prave-: s i o g p r a m o n ė s žalsvomis Dujųi pergyvena nusivylimą amenkie- I dvasiškumas, pvz. sąmonė, siela, 
rė duris didesnės apimties politi-j t e l k i n i a i r a n d a m i ^ ^ 1 ^ , J a - | č i a i s i r ruošiasi pavėlintoms ir j tesą reiškiniai tos pačios me-
kai Azijoje. JAV politiniais pra
laimėjimais Sov. Rusija stengėsi 
pasinaudoti. Panaši padėtis su
siklostė ir Japonijoje. 

JAV staigus posūkis vesti de
rybas su kom. Kinija ir ūkinis 
spaudimas gerokai atšaldė san
tykius su Japonija Prezidento 
R. Nixono pokalbis su ministe-
riu pirmininku E. Šato nepajė
gė ištirpdyti tebesančius ledus. 
Jie susitarė mažais klausimais, 
bet svarbesnieji liko atviri. San 
Clemente pasitarimai nepageri
no valstybių santykių. 

Maskvos pastangos 
Tik dviem savaitėm praslin

kus nuo amerikiečių - japonų 
pasitarimų išskrido Sov. Rusijos 
užsienio reikalų ministeris A-
A. Gromyko į Tokio. Vasario 
mėn. bus tęsiamos japonų - ru
sų ūkinės derybos. Japonijos 
aukštųjų rūmų pirmininkas K. 
Keno pakviestas lankytis Mask
voje ir tartis su N. V. Podgor-
niu, aukščiausio prezidiumo pir
mininku. Ko siekia Maskva? 

Ūkinis bendravimas sklandus, 
nors japonai vengė tartis dėl 
rusų siūlymų naudoti Sibiro tur
tus, šalys negalėjo susitarti dėl 
glaudesnio ūkinio bendravimo, 
nes rimtas kliūtis rado politi
niame bare. Japonai reikalavo, 
kad rusai grąžintų karo pabai
goje užimtas keturias saleles 
tarp Kurilų salyno ir Hokkaido. 
Japonija naudojo įvairius bū
dus ir net pasiuntė savo komu
nistus į Maskvą, bet rusai nesi
leido į kalbas dėl salelių grą
žinimo. Japonų žvejyba buvo 
varžoma. Ir šiuo metu rusai te
belaiko keliolika suimtų japonų 
žvejų. 

Didieji klausimai 

rimtų j dviejų žmonių smegenų, visis-
gryno i kai tolygių. Gi mąstymo dėsniai 

pas visus žmones yra tie patys, 
visa žmonija visais amžiais gal
vodama vadovavos priešingy
bės, pakankamumo pagrindo bei 
priežastingumo dėsniais — tai 
Įgimtoji žmonijos proto konsti
tucija. Materialistai tokių daly
kų išaiškinti negali. 

Žmogus 

Austrijos katalikų institutas 
iMoedlinge, rengiantis pagalbi-

rėti aukštas kainas už japonams j n i n k u s ū k i n i a i tesivystantiems 
teikiamas žaliavas. j k r a š t a m s p a d ė t i ) M m j a u ^ 

Kaip bebūtų sprendžiami di-J siuntė į misijų kraštus 348 pa- j 7 . ^ ^ 
die ji ir mažieji klausimai ja- į galbininkus iš kurių 158 dar te- ' 
ponų 
palies Japonijos santykius su!tuose. Prieš Kalėdas 21 naujas 
JAV ir kom. Kinija. Žymiai leng i pagalbininkas Moedlinge baigė 
viau sprendžiami JAV ir Japoni- • keturių mėnesių specialius kur-
jos santykiai, nes japonai ne- | sus ir rengiasi išvykti į paskir-
noromis turės taikstytis ameri- ties kraštus. Jų tarpe yra 14 
kiečiams dėl svarbiausios rinkos; moterų ir 7 vyrai Šią Austrijos 

katalikų akciją ypatingai aukš
tai įvertino naujai išrinktas 
Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius dr. Kurt VValdheim'as, 

galvoja sąvokomis. 
I džiagos. Bet prancūzų rašytojas Prctas, atmesdamas konkrečias 
I V. Hugo taikliai pastebi: "Jūs paskiras daiktų žymes, siekia 
sakote, kad siela yra tik kūninių pačios daiktų esmės ir taip ati-
jėgų išdava. Tad kodėl mano traukos būdu suranda dvasi-
siela yra šviesesnė, kada mano nius, bendrinius, visuotinius vaiz 
kūno jėgos ima silpti? Ant ma- dus. Protas paprastai įžvelgia 
no galvos žiema, bet mano šir- į daiktų esmę ir vienos ar ki-
dyje amžinas pavasaris. Aš šią i tos rūšies objektų esmines, vi-
valandą alsuoju alyvų, žibuoklių suotines ypatybes suima į bend-
ir rožių kvapsniu, kaip būdamas ! rą vaizdą, kas rodo, kad čia esa-

ies metų. Juo arčiau 
einu prie galo, juo aiškiau ap-rusų pasitarimuose, 3ie |bedirba_ Trečiojo pasaulio kraš- U n k ^ £ £ £ n e m i r t i n g a J 
mane kviečiančias pasaulių sim
fonijas. Tai nuostabu, bet ir pa
prasta Tai užburianti pasaka, 
bet tai istorija". 

Sielos nemirtingumo idėja 
taip giliai glūdi žmonijos sąmo
nėje, kad net didieji ateizmo 
vadai su tuo faktu skaitosi ir 
norėtų savo pasaulėžiūros se
kėjams įpiršti tam tikrus pakai-

savo gaminiams. 
Japonijos vaidmuo 

Per ketvirtį amžiaus Japoni 
ja iš pelenų ir griuvėsių iškilu-' k*"! Moedlingo instituto vado-
si, pasiekusį ūkinį tarpimą, šiuo1 vybė aplankė ir pareiškė savo 
metu nori būti viena iš penkių 
politinių galybių. Ji teturi ma-

linkėjimus. 

ma aukštesnio, savaimingo dva
sinio veiksmo, aukštesniojo su
gebėjimo tvarkyti pojūčių paty
rimo keliu gautą medžiagą. 

Sąvokos, kaip tokios, nesu
tampa su individualiniais pojū
čių nurodomais objektais ir yra 
grynai dvasinio pobūdžio. Ati-
trauktinės sąvokos, kuriomis iš
reiškiama išvidinis santykis pa
skirų pojustinių daiktų, taip 
pat yra nemedžiagines, pvz. rū
šis, giminė (genus), skaičius, 

talus vieton krikščioniškai su- j priežastis, pagrindas, veikimas, 
prasto sielos nemirtingumo. 

Mūsų dvasinis lobis, gautas 
Dar didesnį įnašą ūkiniai be-

žą, bet gerai organizuotą ka-|sivystantiems kraštams padėti 
riuomenę. Jos apsiginklavimas j teikia V a k ^Vokie t i jos katali- S * * " " 0 , k e > l u ' g a n a d i d e h a 

menkas, š. m. gegužės 15 d. | k a i š i ų m e t ų p r a d ž i o j e į ^ ^ Bet ar galėtumėm, eidami nuo-
amerikiečių karius atšaukus iš j ̂ v y s t a n č i u s k r a š t u s Afrikoje, 
Okinavos ir iš ten išvežus stra- j ̂ ^ i r ^ A m e r i k o j e g . 
tegimus ginklus, ji liks be sky- k o a Vokietijos 98 nauji pa-
do, kuris galėtų palenkti tarp
tautinės politikos svarstykles. 

JAV tikisi, kad Japonijos ka
rinė galybė vyraus atsiradusio
je tuštumoje. Sov. Rusija nori 
minėtą tuštumą užpildyti ir vy
rauti Tolimuose Rytuose. Kini
ja yra susirūpinusi bet kurios 
galybės kariniu sustiprėjimu jos 
pašonėje. Ji jau dabar baimina
si, kad japonai vėl neapsigink
luotų. 

galbininkai, kurie tarpe yra 33 
moterys ir 65 vyrai. Kiekvienas 
jų pasižadėjo ištisus du metus 
dirbti švietimo, ligonių slaugy
mo bei ūkinio progreso kėlimo 

saikiai materializmo pažiūromis, 
pasakyti, kiek mūsų "Aš" turi
mos idėjos sveria, kokio aukš
čio ar pločio, ar tokios ar kito
kios spalvos. Tokie mastai, tin
kami fiziniam procesui apibū
dinti, tiesiog juokingai skamba, 
jei norėtumėm tuos pačius fi-

„ . . i zinės tikrovės mastus taikyti ir 
srityse. Nuo 1964 metų Vokieti- j d v a s i n i a m v e i k s m u i . 

Mūsų sąmonė sako, kad mąs
tymas nėra kokia nors materia-

ja yra pasiuntusi 3.213 pagalbi
ninkus į 30 įvairius Trečiojo pa 
šaulio kraštus. 

Venecueloje gyvena 1,500 
Kinija ir šiandieną atsimena i lietuvių. 

Kad šios trys kartos — jau
niausieji, jaunesnieji intelektua
lai ir vidurinioji karta — turi 
viena kitai padėti, tai aišku vi
siems, kurie dirba bet kokį dar
bą kongreso organizavimui. Bet lus ir aiškias priemones, kad jis 
ypač svarbu visoms toms trims kartu su vyresniaisiais galėtų 
kartoms, atvykusioms iš kitų kurti tautinę ateitį. Pr. Gr. 

Spaudoje ir gyvenime 

SVEIKĄ MAISTĄ BESIRENKANT 
Vienas iš pačių geriausių pre-

ventyvinės medicinos, kas liečia 
maitinimąsi, veikalų ar tik ne
bus "The Family Guide to Bet-
ter Food and Better Health" (iš
leido Creative Home Library, 19-
71 m., 277 psl., kaina 7 dol. 95c). 
Autorius yra maitinimosi specia
listas, gydytoju, maisto techno
logų kviečiamas paskaitininkas, 
1969 m. buvo pakviestas į Pre
zidento Baltųjų Rūmų konferen 
ciją maisto sveikatos klausi
mais. 

Šiai knygai Įvadą parašęs dr. 
Ph. L. White, Amerikos medikų 
sąjungos Maisto ir maitinimo de
partamento direktorius, veikalą 
giria ir rekomenduoja. 

Knygon sutelkta nuostabiai 

daug blaivių šios srities inforrna 
ei jų paremtų moksliniais, labo
ratoriniais tyrimais, cheminės 
maisto sudėties duomenimis. 
Duodama labai daug praktiškų 
žinių šeimininkėms, maisto pir
kėjams ir parinkėjams, bei duoda 
ma maitinimosi patarimų ma
žiems, augantiems, moterims, su
augusiems, senesniems, širdinin
kams. 

Vengia kraštutinumų, pasi
priešina visokiem spekuliantam 
vitaminų proteguotojams. Duo
da daugybės maisto sudėties len 
teles. Esame nemažai skaitę pre-
ventyvinės medicinos veikalų ir, 
jei kas paklaustų, kurią knygą 

pirmiausia rekomenduotume skai
tyti, atsakytume, kad šią. J. Daugi 

Gromyko vyko į Tokio susi
tarti didžiaisiais klausimais. 
Šiuo metu svarbiausias Mask
vos siekimas — susitarti su Ja
ponija dėl jos nešališkumo nau-

šyti draugystės sutartį, kuri į-
pareigotų abi šalis teikti pagal
bą užpultajam kraštui. Aišku, 
Maskva ruošiasi kinų - rusų ka
rui. 

Antras diysis klausimas — 
Sibiro turtų išnaudojimas, šio 
klausimo Sovietai nepajėgė savo 
jėgomis išspręsti. Jie dėjo pas
tangas Sibire gyventojus telkti, 
pramonę ugdyti. Tačiau ne jų 

Ispanija Afrikoje tebelaiko svetimšalių legijonus. čia trys legionieriai 
savo būstinėje. 

linių molekulių kombinacijos pa
sekmė. Mūsų mintys nedalomos. 
Jokių sudėtinių materialinių da
lių nerasime mąstymo aktuose. 
Smegenys minčių nepa^amina. 
Medžiaga savo esme veikime 
klauso inercijos dėsnio. Visi me
džiaginiai judesiai, net medžia
g a organiškai suformuota gy
viuose, pasiduoda determinizmo 
dėsniam. 

Jei mūsų mąstymas nėra dva
sinis veiksmas, bet tik cheminių 
- fizinių jėgų padarinys tuomet 
mes negalėtumėm nė savo pa
žiūrų keisti ar atmesti, ar ki
tiems daryti įtakos. Patys mąs
tymo dėsniai, atsižvelgiant į vi
sų žemės kontinentų žmonių 
įvairumą, turėtų būti nepasto
vūs. Jei mūsų mąstymas yra 
smegenų pasėka, tada turėtų, 
pagal smegenų sudėties įvai- \ 
rūmą, ir pats mąstymas pasida-; 
ryti įvairus. O materialistai mėg 
sta teigti, kad nerasim, girdi, i 

pasekmė, tikslas ,panašumas, a-
titinkamybė, įvairumas, priešin
gybė ir kt. 

Yra ir tokių abstrakčių sąvo
kų, kurios tiesiogiai išreiškia 
savybes ir žymes nemedžiaginių 
būtybių, nustato tokių esmių iš
vidinį ryšį ar santykiavimą, pvz. 
Dievas, dvasia, dorybė, pareiga, 
piktybė, ramybė, yda, sąžinės 
laisvė, meilė, viltis, tikėjimas 
ir t. t. 

Sprendimas yra proto veiks
mas, kuriuo sulyginamos dvi 
sąvokos, surandamas jų santy
kis yra teigimas ar neigimas. 
Sprendimo veiksmas tik jau ne-
medžiaginis. 

Sprendžiamojo proto dėka 
žmogus įžvelgia ir į vidinių san
tykių esmę. operuodamas tam 
tikromis įgimtomis kategorijo
mis. Ir taip daromos naujos iš
vados, surandamos naujos tie
sos. 
• Patyrimas rodo, jog dvasinė 
energija žmonių sielose nema
žėja, nenyksta. Jei fizinį pasauli 

j valdo medžiagos ir energijos pa-
' stovumo dėsnis, tai psichiniame 
pasaulyje veikia kitoks įstaty
mas. 

Dvasia turi savo dėsnius, tik 
jau ne medžiagos pasaulio jai 
padiktuotus. 

Medžiaginiai veiksmai regimo
je gamtoje pareina iš medžiagi
nio daikto, dvasiniai veiksmai 
irgi turi turėti atitinkamą pa
grindą, gi dvasinė priežastis ne
gali savaime kilti iš medžiaginių 

(Nukelta J 4 pusi.) 

KELIAS IS NAMŲ 
ALOYZAS BARONAS 

10 
— Mes galėtume visada Čia pusryčius valgyti ir ta

da bet kokia kava būtų skani. 
Mike galėjo nuduoti šių žodžių nesuprantąs, bet jis 

suprato ir linksmai atsakė: 
— Nuo rudens, kada vienam šalčiau pasidaro. 
— Nuo rudens? Nuo šiandien, — Vida priėjo prie 

jo ir perbraukė ranka jo šviesius plaukus. Ji tai sune
ramino. Niekas jo taip švelniai nelietė. Jis nutvėrė mer
ginos ranką ir, stipriai traukdamas, pasisodino ją ant 
kelių 

— Taigi nuo dabar, nuo dabar, jis kartojo ir Vida 
jautė jo balse dusimo gaidą. 

— Ne, ne, ne nuo dabar, bet nuo šiandien, — ji 
lengvai stūmė ją spaudžiančias rankas. 

— Gerai. Ką pirma reikia daryti? 
— Reikia eiti pas gydytoją ir patikrinti kraują, — 

pašoko ji nuo jo kelių. 
Po pietų jie porą blokų nuvažiavo pas italą gydyto

ją. Kai juoda, minkštutė, itališkos kilmės gailestingoji 
sesuo ėmė kraują tyrimui, tas adatos dūris Vidai buvo 
saldus. Ji jautė, kad adata ne ištraukia kraują, bet jai 

, įleidžiami vaistai, kurie gydo visas tėvo padarytas mėly
nes. Ji, rodos, fiziškai jautė, kaip jiems skaudu, kaip ji at
silygina už visas skriaudas, o ypač už paskutinę nuos-
skaudą. 

Diena buvo giedri ir truputį vėjuota. Šviesūs debe
sys lėkė dangumi, užmesdami kartais šešėlį ant daiktų 
ir žmonių, bet viskas kažkaip atrodė Vidai linksmai, 
net ir tomis užtemimo sekundėmis jai atrodė, kad ji 
ištrūko iš kažkokių pančių, išbėgo iš kažkokio ją smau
gusio kiemo. Ji nemąstė apie ateitį, bet ji džiaugėsi nu
traukta praeitimi. 

Vida už viską turėjo mokėti, bet ji tuo nesirūpino. 
Jai nesvarbu buvo pinigai, kurių vėliau, abiems dirbant, 
turėjo tikrai užtekti. Ir kada ji dar keletą dienų ligi 
sutuoktuvių gyveno motelyje, ji nesuprato, kodėl ji ne
persikelia pas jį. Juk iš esmės tai nieko nebegalėjo pa
keisti. Juk buvo kartą pasiryžta, ir todėl toks gyvenimas 
tebuvo tik tam tikras savęs apgaudinėjimas, bet ii norėjo 
laikytis ir bendrų visuomeninės moralės normų. 

Kai jie paprašė šeimininkės leisti abiems gyventi ta
me pusrūsyje, Vida nejautė jokio nemalonumo. Ji buvo 
formaliai susituokusi, ir tai viduje stiprino. Senė be di
delio galvosūkio sutiko, keletą dolerių pakeldama nuo
mą. 

Vida pradėjo tarnauti draudimo įstaigoje Gal po 
poros savaičių ji paskambino tėvams. Pradžioje ji norėjo 
parašyti, bet vėliau pagalvojo, kad geriau pakalbėti gy
vu žodžiu. Ją buvo šiek tiek palietes namų pasiilgimo 
jausmas. 

— Aš ištekėjau, — pasakė atsiliepusiai motinai. 
— Kur, už ko? 

— Už lenko. 
— Dieve tu mano, be bažnyčios? 
— Susituoksiu ir bažnyčioje 
— Geriau mesk viską ir važiuok namo. Tėvas baisiai 

pyksta. 
— Ne, sudiev, — pasakė Vida. "Grįžti", ji galvojo, 

"tai reiškia prisipažinti, kad viskas, ką padarei, klai
dinga, kad prisipažįsti kalta, kad visi veiksmai, kuriuos 
padarei, buvo klaidingi". 

— Ne, n e — pasakė ji garsiai sau, dabar grįžti yra 
žiauri savęs bausmė. 

Bet ar dabar ji savęs nenubaudė? Ne, tai yra kerš
tas. Ar ji ištekėjo iš meilės? Ne, ji ištekėjo iš keršto. 
Kas gi yra meilė prieš kerštą? Meilė prieš kerštą yra 
niekas. Niekada meilė tiek nenuveiks kiek kerštas. Bet 
Vida į tai nesigilino. Ar ji dėl to keršto kentėjo? Gal ir 
taip, bet juk visada pasauly turi būti tokių, kurie ken
čia, kurie laimingi ir kurie nejaučia nei laimės, nei 
skausmo. 

Vida priėjo prie lango. Gatvėje medžiai skubiai 
sprogo. Jie buvo apsinesę pilkumu. Kažkoks graudulvs 
Vidą puolė, kažkoks keistas saldumas, kai tu muši 
mylimą asmenį, kai tu jauti, kaip tau jo gaila, ir džiau
giesi, kad jį skaudini. Pro langą ii pamatė pareinantį 
Mike 

— Tu jau grįžai? — pasakė ji linksmai. 
— Išvažiavau valandėlę anksčiau, — nusijuokė ji. 
Jis atsisėdo prie stalo ir parodė pirštu į atsineštą 

laikraštį. 
— Žiūrėk, ką čia rašo. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1972 m. sausio mėn. 29 d. 

ATEINA NAUJAS SOLISTAS 
Visai netikėtai praeitą rudenį 

vieno susitikimo metu muz. K. 
Steponavičiaus veidas švystelėjo 
ir sykiu iš jo lūpų išspruko du 
žodžiai: "jau turiu". Žinojusiem 
svarbiausią tuo metu operetės 
vadovą slėgusį rūpestį buvo aiš
ku, kokį radinį jis yra laimėjęs. 

Tas retai kam iki šiol iš lietu
vių visuomenės tegirdėtas ra
dinys yra sol. Viktoras MMhilis. 

"Linksmosios našės" repeti
cijos protarpyje parūpo i š šio 
naujojo solisto lūpų šį tą suži
noti ir tomis žinių nuotrupomis 
su būsimaisiais statomosios o- Sol. Viktoras Mieliulis 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

i 

sąlygU- Ko neturi, negali pats; 
sau duoti. Tai aiški tiesa. 

Materialistai ir darvinistai rei
kalauja, gal ir nesąmoningai, 
tiesiog stebuklo. Kūrybinė gam
ta, anot mokslininko, chirurgo 
3chleicho, pagal darvinizmo 
mokslą, turi sutverti organus 
(dirksnių sistemą, smegenis, sie
lą), kurie paskui turi tą kūry-

i b"*! gyvenimą suprasti, vadi-
j naši, evoliucijonuojanti medžia
ga turi pakilti ligi tokio tobu
lumo laipsnio, kad ji pati save 
suvokia. Įsivaizduokim, kad sau
lė būtų visų daiktų šaltinis ir 
kad tuo būdu saulė pati savai
me sutvertų žmogaus akį, kurios 
pagalba lyg veidrodyje išvys
tų savąjį grožį. Tai ir būtų ste-

C L A S S I F I E D G U I D E 
| M I 8 C E L L A N E O G A 

10% — 20% — tt% pigiau mokėsit 
ui apdraudę nuo ugnies Ir automo 
btlto oaa 

F R A M K Z A P O L I S 
S208Į* Weet t5th Street 

Chicago, minofe 
Tei GA 4-8654 ir GR 6-43M 

R E A L E S T A T E 

, ir stebint l^svagaidęskai, _ k u _ ^ tat pati gamta sukurta^rnogaus 
tymą, skverbias, galycm U M * į v e n i i n e . j ^ ^ S Į liaudSs dVaSią~ k a d ^ V*31^ T ° 
n e k o k i u būdu to v»so Jūs pa- ^ ^ * sąmonę, suvoktų savo pačios 
siekėte? , „ .. *: . . , . .4 prigimties dėsnius. 

kalbos grožiu pirmi susidomėjo 
— Esu tikras Nemuno sūnus, 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos far paprastos, radijai 

stono. 
Kraotav? Marąuette Park* 

Pardavimas ii taisymas 

MIGLINAS TV 
2S46 W. 69tb St - tol. 776-1486 

peretės žiūrovais pasidalyti 

~~ M ? r t ^ I 0 k i VSk D i e k U r , J « o susidomėjo, saviškiams b e - , mum* du sSoi negirdėtą Jūsų t e n f e a nk . ^ ^ ^ ^ ^ buHo įvedimas gamton. Taip 
I tat pati gamta sukuria žmogaus 

"VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
«!uni in iHi j L ibtuih 

k a l b o s g r o ž i u p i r m i SUSidomejO | _eru prekių didelis pasirinkimas Au 
, svetimtaučiai. I r aš ne savo no- j Taip trumpai apibūdinęs ma- į ^ ' ^ S h S S ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 

pradėjo pašnekesį ramaus ! n i turėjau tam tikrą duoklę a- teriauzmo skelbiamą savaimin-j a«w w. vath st^ cbJcago. m. «o«i» 
budo mūsų soMstas. — Gimiau tiduoti svetimiesiems. Tik muz. gos ir absoliučios evoliucijos te-
Jurbarke, augau Panemunėje. \ K. Steponavičiaus dėka atsirado ori ją, tas pats didis gydytojas 
Tėvas buvo vargonininkas. Dai-I seniai lauktoji galimybė savo Schleichas galėjo tarti, kad ir 
nuoti pradėjau nuo pat vaikys-! gimtąja kalba dainos garsais ir gamtos biblijos turi savo le-
tės dienų, o su manim ir keturi! prabilti į tuos, kuriems aš pri-i gendas, betgi joms reikia dau-
rnano broliai. Dainos ir muzi- klausau. | giau tikėjimo turėti, kaip tiky-
kos skambesys tėvų namuose j Tiek spėjau išgirsti iš šio iš- binėms knygoms. K. Br. 
supo mano vaikystės dienas. Su simokslinusio, bet kuklaus lietu- i — — ^ — — — — — _ _ _ _ _ _ — 
šia paveldėta dainos ir muzikos i vio, nes % pašaukė įsi jungti į j 
dovana nenutraukiau ryšių iki! repeticiją. 
ik* 

67th & ffestern Ave. 
New 3 rm. garden apt. Heated. 
Stove & refrigerator. $135.00 mon. 

233-8500. 

Marąuette Parko centre par
duodamas bungalow. 

776-0421. 

S U L A 
% I N T E R C O N T I N E N T A L R. E. 
A L M D A L E . CAL IFORN1A 93SSO 

\amii teL (213) 820-2925 West UA 
Pirkite žemę Palmdale, kur ruožia 
_ _ didžiausias pasauly aerodromai 
— iŠ savininkų, akrais ne sklypais! 

BERWYN-Apyl. 22 ir Oak Park. 
Gražus geltonų plytų 5 butų po 4 
kamb. namas. Puikiausiam stovy. 
Modem. plytelių vonios, gazu ap-
šild. Naujas boileris. 3 maš. mūr. 
garažas. $76.900. SVOBODA, 2134 
S. 61st Court, BI 2-2162, arba LA 
1-7038. 

S T O P 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visų 

rasių grindis 
J. BUBNYS, Tel. RE 7-5168 

Don't settle for anything less than 
i the best. Debc new 2 flat w/2-3 

bdrm. 1 % baths blt-in's full bsmt 
-w/% bath etc 

Vicinity of 72nd & Hamlin 
MATHISEN 

IŠNUOMOJAMA — FOR R E M 

_nuom. (nuo kovo 1 d.) didelis 
apSikl. 6 kamb. butas 2-me aukšte, 
su garažu. Gage pko. rajone 

279-9459 

. IŠNUOMOJAMAS suaugusiems . 
4 kambarių botas pirmam aukšte 
4316 S. Maplewood 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Ageney. 292S W «S P R 8-6032 

Nelaukit užsiregistraokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės de*l pa 
tarnavimo nemokamai 

HELP W ANTED - VYRAI 

VVELDER M_LLWRIGHT 
Far mainteoance work. — Steady 

40 hr. week — Insur. & pension 
pregram. See PETE PERESIN — 

-*2nd St. Boiler Bou.se. 

D A R L I N G & COMPANY 
«tXD & ASHLAND AVE. 

W A N T E D 
SEKIOrS M1NDED MK\ 

FOB MANAGE»1E.\T POSITIO.V 
EARN $12,000 - $20.000 

WILL TRAIN 
FOR IXTERTIEW CALL TODAY! 

681-8842 
B _ T W B E _ 10 A.M. _ 2 P.M. 

M A C H I N I S T 
Mušt read blueprints. makt- oxvn set-

" j ups and some Eng-lish to unUergtajul 
Bnuom. miegamas kamb. vyrui ar I Mušt have own tools 

moteriai, Marąuette parke. 
GR 6-4973 

R E A L E S T A T E 

# 2 3 , 5 0 0 . 0 0 
6 rms., 3 bdrms., firmai dining 
rooDL, full basement, brick garage. 
Vicmity 62nd and Spsraiding. 

Mr. Zielinsld — 434-4300 

McKey 8C Poague 
3145 West 63rd Street 

Remkitp tucs biznieritis. 
Ig. Serapinas ^^ skplbiasr T>ran«'p'* 

kn 

1972 M, — L FONDO DEŠIMTMETIS. 
UŽBAIKIME MILIJON f̂ | 

S. m. vasario 26 d. Čikagos LF vajaus k-tas rengia vakarą balių E 
Inn Motion salėje, 5820 S. Kedzie Ave„ Chicagoje. K-tas kviečia Cika- c 
gos ir apylinkes lietuvius ir liet. organizacijas dalyvauti ir ta proga s 

Lietuvos Kariuomenes Aviacijos kapitonui 
A. f A. JUOZUI PUŠNERAICIUI 

mirus, žmoną USOĄ ir gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Kunigunda ir Henrikas šiliniai 
Stase ir Jonas Šiaučiūnai 

Mylimam vyrui 

A. f A. JUOZUI PUŠiNERAIčIUI 
mirus, žmoną EMĄ nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi 

Civinsku šeima 

Uaplūstant mūsų tėvyne ant- ~ , , , , , , , , , , , , , m , , , , , , , , , , "" m m , , m m s , | ! P , ' : m 

rą kartą raudonajam košmarui, j | 
telco pasukti j Vakarus. Pirmą- 'S 
šias jaunystės dienas, su kitais E 
to paties ISrimo lietuviais, teko_ = 
praleisti Vokietijoje. 1949 m. = 
teigęs Hanau ^vykioje lietu- j | g / , J f ^ 1 ; ^ _ s a v o j ^ u s ^ ^ ^ į ^ ^ ^ = 
Vlų grmnazi . ią , 1 9 5 0 m. SU t ė v a i s : = skambinti: iki 4 vai. p. p. 927-9672, po 4 vai. — 233-4345 S 
atvykau i Chicagą. Tu pačių me-j S T . . . , , r „ . = 
tų rudenį, gavės PaJauHo stu- 1 S * T SlųStl a r b a .ii11 * -1 i t e i k t i : L F b ū s t i n ė- 2 2 4 2 W e s t » ~ 2 
dentų fondo stipendiją, ! švy - | | q U e" e g Ch icago ' ? 608W« * 9 2 ^ 8 9 7 ' 1 
kau į New Yorką Alfredo tmi-įr',,ll,H,l,,,,imi,n,n,l,l",l,,,':i,»!,l»»l"'»»»»iii«iiHiiuiiiniiiiiiiiiHiMMiiiiiiHiiiii^ 
versitete humanitarinių moks-
lų studijuoti, pagrindiniais daly
kais pasirinkęs anglų kalbą ir 
pasaulinę literatūrą. Ten dvejus 
metus studijuodamas, lygiagre-
Čiai to paties universiteto muzi
kos fakultete ėmiau ir daina
vimo kursą. 

l ikusią tų pačių studijų da į̂ 
per kitus dvejus metus baigiau 
Roosevetto universitete Chica
goje. 

Įsigijęs humarutarmių moks
lų diplomą, pastebėjau, kad be 
"praktiškųjų mokslų" specialy
bės šiame krašte su šeima nebus 
iertsva verstis. Tad. dienomis 
užsidirbdamas nragyvenimą. va
karais ištisus aštuonerius metus 
atkakh'ai ir įtemptai dirbdamas, 
įsigijau mechanikos inžinerijos 
diplomą. 

Anais sunkiaisiais metais tu
rėjo pritilti ir dainavimo studi
jos. Tik tvirčiau atsistojęs ant 
"ekonominių kojų", vėl galėjau: 
grįžti prw pamėgtųjų dainavimo; 
studijų, ir jau ketvirtus metus 
be pertraukos imu privačias! 
dainavimo pamokas pas buv. j 
Varšuvos universiteto dainavi-' 
mo prof. Wladimirą Befland. I 

— Jš to, ką teko išgirsti, da-' 
Ibiai paaiškėjo, kodėl platesnei! 
Chicagos lietuvių vtenomertel j 
Jfis esate naujas solistas. Ar, Į- j 
sijongas j "Pirmyn" choro sta
tomą Fr. Leharo operetę, bus 
pirmasis viešas jfisn solistmis 
AeMulas? 

— Platesnė lietuvių visuome
nė, tiesa, išgirs mane pirmą kar
tą. Mažesnei savo tautiečių gru
pei esu pasirodęs daugelį kartų. 
Tai buvo daugiausia a. a. kun. 
Jono Paupero vadovautos Ziono 
evangelikų liuteronų parapijos 
ruošti religiniai koncertai. 

1970 m. rudenį, vokiečių mo
terų organizacijos Cohimbia Da-
men Club pakviestas, jų suruoš
tame koncerte padainavau ke
lias arijas « Fr. Leharo "Links
mosios našlės", kuri dabar visa 
ištisai "Pirmyn" choro statoma. 
Praeitų metų pavasarį, to pa
ties vokiečių moterų klubo vėl 
pakviestas atlikau Richardo 
Taufoerio populiarių lyrinių ari
jų, pavadintą "Tu esi mano pa
saulis", koncertą. 

— Kaip matyti, svetimt*m<*tf 
/asų 'tai&afcfc plrmJBj mimhi it 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 

ELEGIJUI K A M I N S K U I 
IR JO ŠEIMAI 

reiškiame nuoširdžią užuojauta. 

Regina ir Nikodemas Reikalai 

A. f A. 

DR. JONUI SADAUSKUI mirus, 
skausmo prislėgtą ŠEIM£ ir ARTIMUOSIUS giliai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Dr. Jonas ir Jadvyga Jusioniai 

Motinai Lietuvoje mirus, miel^ draugą, 

ELEGIJŲ KAMINSKĄ 
IR ARTIMUOSIUS, 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

S*ulė ir Donatas Šatai 

M O V I N G 
9ERŽNAS perkraosto baldus ir kitos 
daiktas. Ir S toli miesto leidimai ir 
pilna apdrattda. 
2047 W . 67tli Place - W A 5-8063 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, 111., 60632, tel. YA 7-5980 

Savininkas parduoda mūr. "custom 
l bnilt" btsngalow. 3 mieg.. kampinis. 

Tel. 448-ol00 įrengtas rūsys — galiam gyventi. 
A _ _ * • _ . • _ _ 1 j ( 2 maš. mūr. garažas. Netoli Pulaski 

A t t l 7 4 IT M a p l e W O O d ir 66 gt Kreiptis po 4 vai tei 
Savininkas parduoda 5V2 kamb. ME 7-8724 ar LU 5-3617-

SEULENG V O U B H O M E ? 
List with oš fer prompt action. 

VAN DALE BEALTT _ 
BITILDEBS 

7000 West Archer Avenne 
PHONE — 586-7000 

OOSBfOS PABCELS EXPRBS.« 
SIUNTINIAI j LIETUVA 

2501 W. Mth St.. Ohloago, _L 6 0 _ » 
SS33 S. Halsted. Chicago. IH. 60608 

Tei. WA 5-2737; 254-5320 
Iv_lrli| prekitj pa___timaa, moto-
ciklAi, Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
ca__ro___T_i tr ArroMOBiLiAj 

V. THlHlllllIM 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraastymas 
- Įvairin atstnmq — 

828 WEST 34th P_ACE 
TeL FBontteT 6-1882 

tioning, pilnas įrengtas rūs\'s, 2 
maš. garažas su automatinėm du
rim. Daug priedų. $27.500. 

Telef. — 436-1902 

Hickory HiUs — Savininkas par
duoda 4 miegamų namą. 2% vonios, 
pilnas rūsys, centr. air conditioning. 
Truputį virš $40,000. 598-2891. 
Barmenas — 2 batai po 6 kamb. Ge
ras 15 metų mūr. M. p. Atskiri gazo 
k. vand. šild. Mtir. gar. Galima tuoj 
užimti. $39,500, arba pasiūlymas. 
2 butai po 5 kamb. Svarus 22 metu 
mūr. prie 43 ir Maplewood. Atskiri 
gaiso šild. 53 p. sklypas. Garažas. 
$38.000, arba pasiūlymas. 
5% kamb. 15 m. mūr. bung prie 

67 ir Pulaski. Tuščias — galima siū
lyti. 

2 butai po 5 kamb. Svarus med. 
prie 63 ir Kedzie 118,000. 

Didelis gražus sklypas Glen Ellyn. 
$11,000. 

% kamb. (4 mieg.) 20 z_ geras 
mūr. bung. prie 72 ir California 41 
p. sklypas 2 vonios, gar. $29,9000. 

6 kamb. mūr. bung. su 70 doL 
mSn. pajamom M. P. $22^500. 

2 butai po 4% kamb. 12 m. mūr. 
prie 68 Ir MapIe-w©od. Įruoštas rūsys 
— galima išnuomuoti. Gar. Pasiūly
mas. 

1% anksto 8 m. mūr. M. P. 6 h- 4 
kamb. Jruoštas rūsys. Apžiūrėję duo
kit pasiūlymą. 

11 butu 6 m. mūr. prie 59 ir Sacra-
mento $23.000 met. pajamų $147,00«. 

LEONAS REAL ESTATE 
2741 W. 69th S t — 925-6015 

Arti Marąuette pko. parduodamas 
5 kamb. (2 mieg.) namas. Pilnas rū
sys, 2 auto garažas. 

Skambint W A 5-1689 

Brfghton Parke — 2-jų butų na
mas. Rūsys. Garažas. Pajamų — 
$160.00 į mėn. $16,000. Telef. — 
424-2579. 

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

R £ A 

House for Sale — 6 rm. brk bun-
galow. full finished basement, 2 
baths, 2 car garage. $20's. Call after 
6 p.m. weekdays. except weekends. 

RE 5-1655 

CICERO. Mflr. 2-ju beta — 9/» ir 
&>Ą kamb. Spintelės virtuvėj, 2 
maš. garažas. Našlė turi parduot. 
Geroj vietoj. Geras pirkinys. — 
$27^00. SVOBODA, 3739 F. 26th 
St. LA 1-7038 arba TO 3-2460 

Parduodamas 2-jų butų po 5y2 
kamb. namas. Apyl. 55-os ir Ked
zie. 436-4128 

LAIMINGI N A M A I 

10 butų mūras. Apie $14,500 nuo
mos. Marąuette pke. Kaina $74,700. 
Investuokite pelningai ir saugiai. 

12 metę, 2-ju batu geriausias muro 
namas. 2 atskiri Šildymai. 2 auto ga
rą—_. Pačiam MarQuette pke. $37.700 

šviesus 2 boto, 11 metų mūras. 
Kaujaa garažas su elektr. durim. 
Ąžuolo medis, alumin. langai, nauji 
karpetai. 2 radiant šildymai. Sveiki 
oro vėsintuvai. Sausas aukštas beis-
mentas. Prie pat Marąuette pko. 
$44,900. 

DideOs 6 kamb. mūras $r moder
nus 2 auto garažas. Kabinetų virtu-
vS, gazu šildymas. Puikus namas gy
venti. Marąuette pke, $22,500. 

8 kamb. mūras. Liuksus įrengta 
virtuve ir vonia. Nauji karpetai. 
Puošnus beismentas. Garažas. Arti 
parko. Priims rimtą pasiūlymą. 

2 butų mūras. Arti bažnvetos ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismente 
2 auto garažas. $29,000 

*em«s — go p., su garažu. Prie 
pat parko. $10.400. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Wasntenaw Av. RE 7-7200 

Ask for: JLM KLTA 
829-7444 

CRANE OPERATORS 
eompany benefits. Good place to 
Minimuni 2 years expericnce Many 
wor;k. Apply 

WELDED TLBE COMPANY 
OF AMERICA 

1855 E. 122nd S t , Chkao, m. 

J O U R N E Y M E N 
M E C H A N I C S 

GOOD I •!••!•_• 

United Parcel Servke, the nations 
leading i>rivately owned parcel de-
livery service needs mechanies — 
with diesel or trailer mainten. ex-
per. We offer good starting wage. 
and steady year round employ-
ment, 40 hr. week. Apply — 

UNITED PARCEL SERVICES 
2525 Shermer Road 

NORTHBROOK, ILLINOIS 

Mon. thru Fri. 9 A. M. to 1 P. M. 
An Equal Opnortunity Employer 

VYRAI IR MOTERYS 

TELEPHONE WORK " 
18 year or over, make appoint-

ment for our salesmen Part time 
hours 5 p. m. to 9 p. m. or full 
time hours available. Up to $3 per 
hour uaranteed, plūs commission. 

CALL MR. BENDER 

Downers Gro\e, Illinois 

9710476 

PROGOS — OPPORTL'NITIES 

STORM WEVDOW B U S I N E S S 
Marmfacturer — Retail « Whole*ale. 

Oies, machinery. equrpment. irt-
ventoįry. Also linoieum and tile retail. 
Bstab, 23 yrs. $30,000. 
3261 S. Halsted St. 842-6472 

TONY POWELL , 
(Pov_onis) 

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 
CHICAGO, ELL 60629 

TeL (312) 434-3400 
Res. T d . 735-1968 

R E A L E S T A T E 

B R O O K F I E L D 
N A M A I 

Nauji "faoe brtek" — mūriniai 3-jų mietramų "ranch" ir Bi-Ievel 
namai — ga!it« tuojau ap?.iūr?ti — 4R00 Madiaon Ave. (2 blokai i vak 
nuo Maple — 2 blokai j Šiaurę nuo 47 St.) 

APARTMENTINIAI NflMAI 
MFace Briok" 3-jų ar 4 butų ar didesnį. Galit© pasirinkti skirtingų 

modelių ir .suplanavimo, arba pastatysime jums tinkama. Kiekvienam 
bute yra keramikos vonia, air <v>nditiom>r, virimo pečius su "hood". Šal
dytuvas ir karstu vandeniu "bas*board" apSild. Kai kurte turi kieto 
rnpdžio RTindis, kai kurie su kilimais. Namai pilnai įrengti su žieminiais 
langais - sieteliais, apsietas kiemas. "bl«<* top" įvažiavimas visiems 
"strefvt piu-kinar- vieta ir pinigais operuojama skalbiamoji ir džiovina
moji mflAinft.. 

Prieinamos kainos ir labai patrauklus paskolos nuošimčiai 
Jeigu jus »sate nepatenkinti, arba aegalit* prisilaikyti sasitarimo 

dėl kokios nors priežasties, kontraktas bu3 panaikintai ir jusu niniga* 
bus gražinH. 

Atsilankykite į 4500 Madison Ave. arba 88S6 Bmokfield Ave. 
Dėl daugiau Informacijos skambinkite 

4 8 5 - 2 8 9 8 4 8 5 - 5 7 0 ' 

BISHOP CONSTRUCTION COMPAN\ 

Į-*air. draudimai bota nBornavimas 
BUD'S REAL ESTATE 

BALYS BUDRAITIS 
4307 So. Kedaie Ave , Chicago 

_ _ _ , _ 254-5551 
- i II i ą m 

BUTC NUOMAVIMAS 
Namų valdymaa — Income T_c 

Notariatas — Vertimai 
APDRAUDU AGENTŪRA 

R E A L T Y 
J. B A C E V I Č I U S 

8455 So. Ked_e Ave. PR 8-22S3 

I E Š K O N U O M O T I 

Ieškomas 4-5 kamb. butas. 2-ių mieg. 
Šeimoj du maži vaikai — 2l/2 - I1/; m. 
amžiaus. Pranešti telef. 436-0968 arba 
471-0656. 

D Ė M E S I O 

2 po 4 kamb. mūr. Skiepas Ir pa
stoge Central. Mtd. Garažas. Brtgh-
t»n pko centrą 

2 po S kamb. medinis ir Salia rūs
čias sklypas. Central. Sild. 41 ir 
CampbeJi. 

Paikus bnn«atow. Įre_gtas skie
pas, garažas. 

Tuoj galima užimti. Gtora rietą 
T?-ta prie Califomla. 

Maiste krautuvą ir 2 butai. Bri«b-
tem pke. 

S botai tr biado patalpa. Marquette 
pke. 

Valgykla su namu ir visais į.rensr*.. 
maia Juriri vieta 

žnsurance — Inotme T** 
Notary PubUo 

$ I M A I T I S R E A L T Y 
2951 W. 63rd St, 436-7878 

^šlMlfuS^EArTsTftT! 
V O l A P . i P L B U t 

LN'COMr: T V X ST-RVICE 

*i*vn.rk,n«-i.; oatarnauja v_ai» Reni 
t^'-K.'^" -•n»La.j5:vi tin to *la ?.*ikie 
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Lietuvių spaustuvS 
COMMUNnr BV_TANT PKTNTERS 

0**tai, gražiai ir pigiai spausdina 
vfafcą. Slrambinkite ir sužinokite mt_q 
prieinamas kainas te!. (312) 778-1970 
2931 W. 8S St - Chicago, m. 6MS9 

Krumplis ir Stulpinas 
t t t v m i t i i f i f t r * * i * ( * ( t t i t t f i t f i MftftMmmiMMMtvTTitmimmmn 

BUILDING _ REMODETJTNG 

ATLIEKAME KARPENTERK) 
DARBUS; dedame grindų ply

teles; taisom stogus. RE 7-0425 

Heating Qw_tractor 
Jrearlu natijtui _ perstatau •»-
ntn vtou r_ttų namo apBldymo 
p « C i ^ to1 aJj- TOBdttio_ag | 
naujus Ir aerros namus Stocu 
rtnas >rwtten) nuj^r-vm Mldy-
aan_ boU«rlua Turtu ir i*>M_-_ 
dirbti trJest^ •jfl ūtrr,1«^<lTio»s 

tf^^ i i i 1^i į 

DOMAS 2TKAtSrL\i> 
• E A T l y G _ fflffKET ftCETAli 
4444 8. Warrt»if_ Orioagn » m. 

TI 1444? 

• 
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PASTATYTAS MERGAIČIŲ 
BENDRABUTIS 

Vokietijoje ši žiema yra la
bai švelni. Tai įgalino Vasario 
16 gimnazijos mergaičių ben
drabučio statybą pavaryti gero
kai į prieki. Užbaigti mūro dar
bai ir jau suremti sparai stogui. 
Sausio 14 d. buvo suruoštos 
kuklios iškilmės prie naujojo 
pastato. Prieš namą susirikiavo 
moksleivija — priekyje jo bū
simosios gyventojos merginos, 
o už jų berniukai, belaukia, ka
da bus pradėtas statyti namas 
jiems. Iškilmes pradėjo gimna
zijos direktorius ir kuratorijos 
valdybos pirm. Vincas Natkevi
čius. Jis pasidžiaugė, kad darbai 
taip vikriai eina į priekį ir reiš
kė viltį, kad 1972-1973 mokslo 
metų pradžioje šiame name jau 
gyvens gimnazistės. Reikia ti
kėtis, kad naujieji namai paska
tins daugelį tėvelių apsispręsti 
savo dukras leisti į Vasario 16 
gimnaziją. Lietuviškasis indėlis 
šiam pirmajam bendrabučio sta 
tybos tarpsniui apskaičiuotas 
DM 137,000 suma, kurios di
džioji dalis jau sutelkta. Kun. 
Bernatonis pasidžiaugė gražia 
darbo pradžia, bet pabrėžė, kad 
būtina vientisai planuoti ir 
siekti viso naugo bendrabučio. 
Tai reiškia, kad dar teks kelti 
du vainikus — vieną berniukų 
bendrabučiui, o kitą bendrojo 
naudojimo patalpoms. Statyba 
skaldoma į kelias dalis todėl, 
kadangi to nori pagrindiniai fi
nansų teikėjai, Vokietijos vy
riausybė. Prieš kalbas prade
dant, ant statybinės gervės kak

lo stogo aukštumoje buvo iškel
tas vainikas, kuris skelbia vi
siems praeiviams savo kalba be 
žodžių, kad lietuvių ryžtas ir 
pastangos vėl vainikuotos pasi
sekimo. 

Kun. Bronius Liubuias 

TRAGIŠKAI ŽUVO OLEGAS 
TRUCHANAS i IV; 

PAMINĖTINA VATIKANO 
SUSIRINKIMO SUKAKTIS 
Lenkijoje ypatingu būdu bu

vo paminėtos Vatikano II-jo su
sirinkimo užbaigimo penktosios 
metinės. Ta proga buvo išleisti 
lenkų dailininkės Jadwygos 
Walker piešiniai, kuriuos ji su
kūrė Vatikano II-jo susirinkimo 
metu. Leidinyje yra atspaus
dinta 200 piešinių, vaizduojau-
čių svarbiausius susirinkimo į-
vykius. Veikalo įžangą yra pa
rašęs kardinolas Vyšinskis, gi 
platesnį Vatikano II-jo susirin
kimo darbų eigos aprašymą pa
teikė Lodzės vyskupas pagalbi
ninkas Bjeze. 

Skaudi nelaimė ištiko Aust-
1 ralijoje Hobarto lietuvių bend
ruomenę ir visą Tasmanijos vi
suomenę. Sausio 6 d., ketvirta-

i dieni, tragiškai žuvo, nuskendo 
Gordon upėje, Olegas Trucha-

jnas žinomas Tasmanijos tyri-
j nėtojas, tur būt, garbingiausias 
I lietuvių ambasadorius šiame 
krašte. 

Kaip Tasmanijos Gamtos Ap
saugojimo Valdybos narys ir vi-

i sos Australijos Gamtos Apsau
gojimo Fundacijos Valdybos na
rys, Olegas Truchanas buvo ži
nomas visoje Australijoje. Jis 
bendradarbiavo ar buvo narys 

, eilėje organizacijų — keliauto-
| jų ir tyrinėtojų draugijose, geV 
! bėjimo sąjungose, buriuotojų ir j 
; slidininkų klubuose. 

Visas jo veiksmas daugiausiai 
1 rišosi su jaunimo auklėjimu ir 
, švietimu. Jis išvažinėjo Tasma-
| niją skaitydamas paskaitas mo-
'kyklose, patardamas instrukto

riams, pagarsėjo savo sumanu
mu ir ištverme gelbėjimo eks-! 
pedicijose. Prieš pat Kalėdas jis 
buvo paskirtas Federalinės val
džios lektoriauti "College of Ad
vanced Bducation", skaityti "E-
cology and Environment stu-
dies". Beruošiant medžiagą šiam 
naujam darbui, čia jį ir ištiko 
mirtis. 

Velionis gimė 1923 m. Šiau
liuose, čia jis užaugo, išėjo moks 
lą ir subrendo. Dar būdamas 
mažas parodė nepaprastą meilę 
gamtai, praleisdamas visą savo 
laisvą laiką Rekyvos ežero aplin 
koje. Dar gimnazistu būdamas, 
pasižymėjo šalia geriausių Lie
tuvos buriuotojų. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1972 m. saugio mėn. 29 «i 
—• — 

Olegas paliko didžiam skaus- chanienę, seserį Niną Kantvilie-
I me dar jauną šeimą: žmoną nę ir jų šeimą. Pagerbtas ir ap-
l Melvą, dukras Anitą ir Rimą ir gailėtas tūkstančių žmonių, fl-
: 4 metų sūnų Nikolą, liūdinčius sėkis, mielas Olegai, ramybėje. 
• savo našlę motiną Tatjaną Tru- A. Kantviktt 

Dideles Vertybes 
S P E C I A L Ū S 
S I U N T I N I A I 

L l ET U V 4 
Pilnai Apmoksti, Gav§jas 

Nieko Neprimoka. 
Greičiausias Pristatymas. 
Mūsų specialios prekes yra 

didžiausios vertės jūsų gimi
nėms ir jums. 

DIRBTINIO KAILIO PALTAS 
Yra geriausia ir vertineiau-
sia dovana jūsų giminėms. 
Jie jus visada pr'simins. 
Užsakykite šiuos liuksusinius, 
šiltus paltus. Fantastiškos 
vertės. Pasirinkite Minko 
(paprastus ar dryžuotus). Ka
rakulio arba Mouton. 
PILNA KAINA TIK S 108.00 

10 SKARELIŲ $54.90 
5 V-*!nones su didelėm ar ma
žom sėlėm arba turkiškais 
raštais ir 5 šilkinės skarelės, 
visų spalvų.. 
Siunčiamos oro paštu $63.40. 

Kombinuotas Specialus 
Siuntinys $169.00 
Geriausios kokybės medžią 
sos 
Nepaprasta vertė 
3 jardai 100% vilnonės me
džiagos vvriškam žiem. Daltui 
3 jardai 100% vilnonės me
džiagos moteriškam žiem. 
paltui 
3% jardo 100% vilnonės me
džiagos vyriškam kostiumui 
3 jardai 100% vilnonės me
džiagos moteriškai žieminei 
suknelei 
2 paklodės (dvigubo dydžio), 
2 pagalvių užvalkalai 
6 turkiški rankšluosčiai 

SPECIAL 1 $62.00 
10 sv. grynų kiaulės taukų. 
10 sv. kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv. cukraus. 

Yra dar daug daugiau spe
cialių siuntinių. 
Reikalaukite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo. 

Uisakyki te Dabar . 
Užsakykite Tik Pe r 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 

New York, N. Y. 10C10 
Tel. — 982-1530 

Reikalaukite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo. 

Turime 23 me tų patyri
mą šiame biznyje i r daug 
tūkstančių patenkintų kli
entų. 

P a s t a t y t a s mergaičių bendrabutis ir dabar daromi vidaus įrengimo 
darbai . 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikas a r 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 turi
me ir kitų dalykų tinkamų atminimui. 

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK BOAD CHM3AGO, ILLINOIS 

A&EA CODE (312) 247-2425 

Bolševikams antrą kartą ei
nant i Lietuvą, kai jo tėvai ir se
suo leidosi į vakarus, jis pasi
ryžo tėvynės nepalikti ir išėjo 
l partizanų eiles. Tik kai visas 

j kraštas tapo okupuotas, aplin-
j kybau verčiamas, jis atsirado 
I Vokietijoje ir pfįsijungė prie 
i tėvų. Karo pabaiga visus Tru-
cnanus rado Bamberge. Cia Ole-

: gas ilgai nebuvo, bet tuoj per-
: sikėlė į Miuncheną ir ėmė stu
dijuoti teisę. Prasidėjus emigra-

: cijai, 1948 m. pabaigoje atvyko 
j Australiją ir apsigyveno Tas-
manijoje, Hobarte. čia vedė, 

j susilaukė šeimos, išgyveno di-
I dįf-į Tasmanijos gaisrą, kada ne-
j teko viso savo turto, vėl atsi-
l kūrė, visą laiką nepalūždamas, 
i linksmas, pagelbėdamas kitiem. 

Neužsidarė jis siaurame savo 
tau4 iečių ratelyje, bet jungėsi 

[j Tasmanijos visuomenę, dėjosi 
į prie organizacijų. Per trumpą 
j dvidešimties metų laikotarpį jis 
padarė neišdildomą gilią žymę 
paskaitomis, iliustruotomis jo 
pačio padarytomis skaidrėmis, 
jis pagarsėjo visoje Tasmani-

A. a. O. Truchanas 

joje kaip tyrinėtojas ir geogra
fas, daugeliu atvejų kaip pir
mas baltas žmogus, pasiekęs 
dar nelankytas ir neištirtas vie
tas. 

Kiek gero padarė šiam kraš-' 
tui Truchanas, kokią garbę už
tarnavo sau ir savo tautai, už
rašys istorija. Jo epines vieno 

i kelionės į nelankytus slėnius,. 
nežinomus ežerus ir nevardintus 
kalnus davė jam su nieku nesu
lyginamą Tasmanijos gamtos 

; pažinimą, kurį jis dalinosi su 
tūkstančiais klausytojų savo pa-, 
skaitų metu. Velionis beveik 
savo atkaklumu iškovojo apsau-

: gą nuo išnaikinimo paskutiniems 
1 natūraliems tūkstančių Hvon 
pušų miškams Tasmanijos va-

Į karuose, šios vietos valdžios bu
vo paskelbtos nacionaliniu par-

Iku. 

GOLDEN POODLE SALON 
2841 W. 63rd Street 

(1 block We*t of CaHfornia) 
Kerpami vis«Į vei-Jių šunys pagal 

klientų pageidaujamus stilius. 
, Taip pat ten parduodajmi šunims vi

sokie reikmenys. Pageidaujant, pa-
j imam ir pristatom, 

Kalbama Ir lietuviškai. 
Skambinti — 778-8871 

r 

A. -|- A. Kpt. JUOZUI PUŠNERAIČIUI 
mirus, jo žmoną EMJį, mielą birutininkę, nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime. 

L D. Kunigaikštienės Birutes 
C. Chicages Skyrius 

A. + A. 
Pulk. STASIUI BIRUČIUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame DR. ALDONA BIRUTIENĘ, 
sunūs ir jų šeimas. 

Marl;a Krasauskaite 
Irena Krikščiūniene 
Gražina ir Henrikas Kaganiec 

A. f A. 
Kpt. JUOZUI PUŠNERAIČIUI 

staigiai mirus, liūdinčia žmonę ir kitus gimi
nes nuoširdžiai užjaučiame. 

Elizabefh ir Stasys Misiūnai 

A. f A. AGNĖS BUTKUS 
T O T U L Y T Ė 

Gyveno Californijoje. 
Mirė sausio 26 d.. 1972. 12 vai. dieną. 
Gimė Lietuvoje. Dumsiškės parapijoj. 
Amerikoj išgyveno 65 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Agnės Bellew. žentas 

Wayne. brolis Vincentas Totulis, brolienė Josephine ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Avenue. Chicagoje. 

Laidotuvės Įvyks pirmadieni, sausio 31 d., iš koplyčios 5:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Lietuvių Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, Žentas, brolis ir brolienė. 

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 925-3401. 

A. f A. 
Kpt. JUOZUI PUŠNERAIČIUI 

netikėtai mirus, gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai 
atjaučiame žmoną mielą EMĄ ir kartu liūdime 

Aldona ir Romas Dnhkiai, 
Ona ir Izidorius Žukauskai 
Kleopas ir Dana Žukauskai 

Mielam prieteiiui 

A. f A. 
Kpt. JUOZUI PUŠNERAIČIUI 
skausmo ir liūdesio prislėgtai žmonai EMAI ii 
giminėms reiškiame nuoširdžią užujautą ir kartu 

Stasys Briedelis 
su šeima 

mirus, 
* kitiems 
liūdime. 

A. A. 

MARTA KIRKICKAS 
Pagal pirmą vyrą Aleknos 

Gyveno 3417 S. Union Ave., Chicago, Illinois. 
Mirė sausio 27 d.. 1971, 8 vai. ryto, sulaukus senatvės 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš šaulių apskrities. Amerikoje išgy

veno 60 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jonas Aleknus. marti 
Dorothy. anūkai Jerry, Jkn, Mary Ann ir Linda, giminės. Lie
tuvoje, draugai ir pažįstami. 

Laidojama šiandien Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse. 

Nuliūdę: Sunas, marti ir anūkai. 

1972 M. YRA LIETUVIŲ FONDO DEŠIMTMEČIO 

METAI. UŽBAIKIME TELKTI MILIJONĄ! 
LF valdyba kviečia visus lietuvius dešimtmečio metų 

proga įsijungti į LF narių eiles, o narius — savo Įnašus pa
didinti. Kas negalėtų iškart įmokėti šimto dol., norint tapti 
pilnateisiu nariu, tas gali tai padaryti mokėdamas dalimis. 
Gi tie lietuviai, kurie nebūtų užinteresuoti pasidaryti LF na
riais, jie save gali įamžinti fonde bent kokio dydžio auka. 
Būtų gera, kad tie lietuviai pasirinktų vieną, kitą jau esamą 
LF prasmingą įnašą ir į jį savo auką nukreiptų. Štai keletas 
tokių prasmingų įnašų: Simo Kudirkos, Nežinomo Lietuvos 
kario, Nežinomo Lietuvos partizano, Nežinomo Lietuvos šau
lio, Žuvusiųjų Lietuvos lakūnų, Lietuvos Patriarcho dr. J. 
Basanavičiaus, Vyskupo K. Paltaroko, Gen. Lietuvos konsulo 
dr. P. Daužvardžio ir pan. 

Aukas prašoma siųsti per savo vietos vajaus komitetus, 
įgaliotinius ar tiesiog LF valdybai, 2422 West Marquette rd., 
Chicago, EI. 60629, teL 312 925-6897. 

A. f A. 
Kpf. JUOZUI PUŠNERAIČIUI miras, 

jo žmonę Emą, mielę birutininkę, nuošir
džiausiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

0. Andriušaitiene, M. Babickiene 
J. Jautakiene. V. J. I. Kulikauskai 
S. Oželienš. j . M. Tapulioniai, M. Žilienė 

Mielam prieteiiui kapitonui 

A. f A. 
JUOZUI PUŠNERAIČIUI 

staiga mirus, liūdesio prislėgtai žmonai EMAI ir jo arti
miesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdžiu. 

Kazimieras Mikolajūnas 

DVIDEŠIMTS DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Prelatas Mykolas L. 
K R U Š A S 

Jau suėjo dvidešimt dveji metai, kai negailestingoji mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo pirmąjį Amerikos lietuvį prelatą Mykolą 
L. Krušą, kuris mirė 1950 metais sausio 31 dieną. 

Šv. Mišios už prel. Mykolo Krušo sielą faus atlaikytos Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 1972 m. sausio 30 d.. 12:30 vai. popiet. 

Maloniai kviečiami visi — giminės, draugai ir pažjstami da
lyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti už a. a. prel. Mykolo L. 
Krušo sielą. 

P A D Ė K A 
A. + A. 

VYTAUTAS NOVIKAS 
Mūsų mylimas sūnus ir brolis mirė 1972 m. sausio mėn. % d 

ir btrvo palaidotas sausio 12 d. Lietuvių Šv Kazimiero kapinėse 
Nuoširdžią padėką reiškiame visiems, karie suteikė iam pas

kutini patarnavimą ir palydėjo i jo poilsio vieta. 
Dėkojame kan V. Zakarauskui, kuris atlaikė gedulingas pa

maldas už jo Melą ir pasakė pritaikinta pamokslą bei palydėjo 
velioni j kapines. 

Dėkojame kun. F. Kireiliui už aplankymą koplyčioje ir su
kalbėtą maldą: kun. B Sugintui už dalyvavimą pamaldose ir pa
lydėjimą j kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv Mišias už fo sielą, 
ir visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių 

Dėkojame vargonininkui V. Baltrušaičiui už giedojimą bažny
čioje, grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė užuojautą mums toje 
liūdesio valandoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už malonų patar
navimą ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems. 

Nuoširdžiai visiems dėkingi. 
Nuliūdę: Tėvas, motina, seserys, švogeriai ir jų šeimos. 
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X Marijona vienuolijos at
naujintojo arkiv. Jurgio Matu
laičio dvigubos sukakties proga 
šį sekmadienį, sausio 30 d., 2 
vai. po pietų, koncelebracinėms 
šv. Mišioms vadovaus vysk. 
Vincentas Brizgys, ka r tu kon-
celebruos tėvų marijonų provin-
ciolas kun. Juozas Dambraus
kas, viceprovinciolas kun . Anta
nas Mieiūnas, Clarendon Hills 
vyresnysis kun. P. Cibulskis ir 
šie marijonai kunigai: J . Mačiu-
lionis, J. Vaškas, P. Cinikas, V. 
Bagdanavičius, J . Budzeika, A. 
Nockūnas ir P. Garšva. Pa
mokslą sakys svečias kun. prof. 
St. Yla, Po pamaldų — parapi
jos salėje priėmimas. Įėjimas vi
siems laisvas. 

x Paul Gudonis, Chicago, UI., 

x JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos apylinkių atstovų 
metinis suvažiavimas numato
mas balandžio 16 dieną. Jeigu 
bus pasikeitimų, bus painfor
muota. Apylinkių valdybos kvie
čiamos iki to laiko išrinkti a t 
stovus suvažiaviman. 

x Meno dr-jos Šatrijos susi
rinkimas šaukiamas kitą sek
madienį, vasario 6 d. 3 v. p. p . 
J . Švabaitės-Gylienės namuose, 
7142 So. Troy ave. Programoje . 
poetė Danguolė Sadūnaitė ir k t . a u k o J ° . 6 d o L P ė k o ? B a ? 
Visi šatrijiečiai kviečiami daly
vauti. 

x Ona Rozniekienė, Oak 
Lawn, UI., žinoma skaučių orga
nizacijos veikėja, parėmė mūsų 
spaudos darbus 6 dol. Ačiū. 

x Prof. dr. P . Joniko kalbo
tyros mokslo veikalas "Lietu-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Juozas Kapačinskas, Chi
cago, UI., žinomas spaudos dar
buotojas ir visuomenės veikė- j 
jas, prisiuntė s tambesnę auką. i 
Dėkojame. 

x Klemas Stravinskas, Chi
cago, UI., parėmė mūsų spaudos | 
pas tangas 6 dol. auka. Dėkui. 

x Ona Marija Juraitaenė i r 
vių bendrinės rašomosios kalbos I Vera Paukštienė pavaišins Mar-
kūrimasis" jau išspausdintas i r ąuet te Parko Šv. Teresėlės 
baigiamas įrišti. Leidžia Pėda- draugijos nares, kurios renkasi 
goginis lituanistikos insti tutas, antradieni, vasario 1 d., 7:30 
Mecenatas — Lietuvių fondas.: vai. vak. parapijos salėje. Pirm. 
Šio stambaus mokslinio darbo j Stephanie Ugenckienė pristatys I vasario 13 d. Kilpynuose, Šila-

Lietuvaitės la 'mėjo aukštesniųjų m o k y k l ų Chicagoje p l aka tu konkurse , įvykus iame 1971 m. lapkričio mėn. Con-
cordia Federal Assji. , 9730 W e s t e r n Ave . pata lpose . K o n k u r s e d a l y v a v o 34 mokyklos, prisiųsdamos 560 dar
bų. Nuotraukoje matyti I-mąją vietą laimėjusi I. Lazauska i tė , šalia jos C. Brazdžionytė . Tol iau Diana Espo&to, 
John W . Gilluly, Concordia Fede ra l Savings prez iden tas , Laur ie M c V i c k e r ir Angelą Cirella. Kairėj Samuel 
Rodman, R idge Art Assn. viceprez. 

NAUJAS ZIONO EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ PARAPIJOS KLEBONAS 

vertei iškelti, o tuo pačiu jo i naujas nares. Bruno Movrick 
autoriui ir mecenatui pagerbti Painting Co. išpildys programą, 
institutas ruošia atitinkamą t o i Po to bus tradicinė "Valenti-
veikalo paminėjimą vasario 26 ne" programa, 
d. Jaunimo Centre. Trumpo p r a x Salomėja Endrijonienė, 
nešimo forma šis veikalas nu- dirbanti šv. Kryžiaus ligoninėje 
matytas paminėti ir Lietuvių kaip gailestingoji sesuo operaci-
fondo pokylyje, kuris bus I n n ' niame skyriuje, išvyko į chirur-

mokykloje pietuose. Be to, jis: 
tęsė savo studijas Concordijos' 
Mokytojų kolegijoje River Fo-

Kun. Jonas Juozupaitis buvo - chologiją i r prekybos mokslą. r e s t *" 1 9 7 1 m - m g p i ū o o 18 d. 
įvestas į Chicagos Ziono par . j Studijas tęsė ir baigė Liuter io; f??*0 ^P5*™ l a J P s n i l š a u k \ 
klebono pareigas sausio 23 d. {kolegijoje Decorah mieste, Io- l e j l m o ao^ninistracijos. 

Kunigas Jonas Juozupaitis , v a , bakalauro laipsniu i š preky- Kun. J. Juozapaitis ėjo ir 
bos axiministracijos 1958 m. apylinkės kunigų bei parapijų 
rugpiūčio mėnesį. Nuo 1957 m. patarėjo pareigas, o šiuo metu 
lygiagrečiai J o n a s Juozupait is atl ieka patarėjo pareigas liute-
ruošėsi Concordia teologijos se- ronų Bažnyčios įstaigų sekreto-
minarijoje Springfielde, UI, k u - r i ų sąjungos Chicagos miesto 

gimė susipratusių lietuvių susi-
rinkimininkų šeimoj 1929 m. 

lės parapijoje, Tauragės apskr . 
Lietuvoje. Pradžios mokslą pra
dėjo Lietuvoje ir baigė Vokieti
joje. 1950 m. atvyko su savo 

PALAIDOTAS 
A. A. AGB. P. CEČERGIS 

A. a. agr . Pranas čečergis, 
gausaus būrio draugų ir bičiu
lių sausio 26 d. palydėtas į 
Lietuvių Šv. Kazimiero kapines. 
Laidotuvių išvakarėse, Petkaus 
Marąuette koplyčioje, su velio
niu atsisveikinta. Lietuvių ag
ronomų s-gos vardu atsisveiki
no agr. Ignas Andrašiūnas ir 
agr . dr. J. Briedis (V-bos pirm.) 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioj per šv. Mišias 
kun. Kuzinskas pasakė velioniui 
skir tą pamokslą. Sol. VI. Bal
trušait is įspūdingai giedojo. 
Pr ie kapo, kun. Kuzinskui atli
kus apeigas bei giesmes, velio-
nies nuo jaunų dienų draugas 
Bronius Šliažas tarė jautrų ir 
paskutinį žodį. 

Velionies artimiausiųjų gimi
nių beliko brolis Antanas su 
šeima Lietuvoje. Buvo palaido
t a s visų tradicijų pilnumu jo ge
riausiųjų bičiulių — Marijos 
Šalčiuvienės ir jos šeimos didžiu 
rūpestingumu. A- L 

MIRTYS CICERO KOLONIJOJ 

— A. a. Juozas Daujotas mi
rė sausio 20 d. sulaukęs senat
vės. Ilgai sirgo. Buvo pašarvo
t a s Petkaus koplyčioje. Iš Šv. 

! Antano parapijos bažnyčios nu
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 

; kapines. 
— A. a. Jonas Bendoris mirė 

sausio 22 d.. Buvo pašarvotas 
Blake Lamb koplyčioj. Nulydė
tas į Lietuvių Šv. Kazimiero ka
pines. Velionis ilgus metus gy
veno Ciceroj, priklausė vietos 
parapijai, Draugystei Lietuvos 
kareivių, SLA 301 kp. Vėliau 
persikėlė užmiestin, Oak Lawn. 
Ilgus metus buvo globojamas 
dukros ir žento. Garbė duk
roms, kad neapleido savo ser
gančio tėvelio. Laidotuves suruo 
šė iškilmingas. Visus palydovus 
užprašė pietum gražion valgyk-
lon, nesigailėjo išlaidų pagerb
dami savo mylimą tėvą. 

— A. a. Sabaliauskas, po il
gos ligos mirė sausio 21 d_ Bu-

|vo pašarvotas Vence koplyčioj. 
;Iš šv. Antano parapijos bažny-
jčios po gedulingų apeigų nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines, palaidotas 32 blok., lot. 
14-16A. Velionis sunkiai sirgo, 
buvo operuotas. Liko plati gimi
nė, gausiai draugų. Palydovai 
buvo užprašyti pietums Gold 
Coast In. Garbė sūnams, kad 
parodė meilę savo mylimam 

; tėveliui. Liūdintiems reiškiu, 
I užuojautą, o mirusiems Ilsėkitės 
į ramybėje. K. D . 

Motion salėje. 

x L. Braždienės — Seklyčia 
— Restoranas 2617 W. 71 St. 
Tel. 8-2030 veikia nuo 12 v. d. 
iki 7:30 vai. Uždara sekm. ir 
pirm. čia patiekia natūralius ir 
skoningus valgius. Klientui pa
geidaujant paruošiame dietinius 
valgius pagal gydytojų nurody
mus, sk.) 

X Čiurlionio galerija ir šiais 
metais ruošia tradicinę dailės 
parodą vasario mėn. 12-20 d. d., 
i r kurioje kviečia dalyvauti vi
sus Chicagos ir jos apylinkės 
dalininkus. Smulkesnę informa
ciją rasite šio laikraščio skelbi
muose, (pr.) 

gijos gailestingųjų seserų kon
ferenciją, kuri vyks ta Dalias, 
Tex. 

x Pe t ras Vaitiekūnas, Eliza-
beth, N. J., aukojo 8 dol. Drau
gui stiprinti. Ačiū. 

x Leonas Vakselis y ra susir
gęs i r paguldytas Lojolos uni
versiteto ligoninėn, k u r jo sū
nus atlieka medicinos praktiką, 
sveikatos ištyrimui. 

X Marąuette parko parapijos 
choras savo pavasariniam kon
certui susilaukė naujų talkinin
kų. Choran įstojo M. Dičpinigai-
tienė, Adolf. Juodka, Vyt . Juod
ka i r A. Kovera. 

Kaip žinia, choras ruošiasi 
išvežtųjų minėjimui pastatyti 

X "MENE", 2515 W. 69th L. Cherubini Reąuiem. 
g-vė, tinkama li teratūros vaka
rams, teatrui, vestuv 

Kun. Jonas Juozupaitis, naujasis, 
Ziono evang. liut. par. klebonas. 

nigo tarnybai. 
Atlikęs vienerius metus kuni

go vikaro prat imų tarnybą Šv. 
Povilo liuteronų bažnyčioje She-
boygane, Wis., 1961 m. gegužės 
30 d. baigė Concordijos semi
nariją, įs igydamas diplomą iš 
teologijos. 1961 m. birželio 18 
d. buvo ordinuotas kunigu šioje 
Ziono parapijoje, jį ordinavo 
dr . C. Spiegei, Concordijos se
minarijos profesorius iš Spring-
field, 111., ir šios parapijos kle
bonas velionis kun . docentas li
cenciatas Jonas Pauperas . 

Po ordinacijos išvyko kuni
gauti į Šv. Jono liuteronų bažny-
gauti į Šv. Jono liuteronų 
bažnyčią Waterbury , Conn. 
Waterbury būdamas re tkar
čiais laikė lietuviams įpras tas 
pamaldas. 1963 metais rude-

ribose. 

J. Juozupaitis vedė 1958 m. 
rugpiūčio 30 d. Erną Česnaitę, 
kilimo taip pat iš Lietuvos, Tau
ragės parapijos. J ie augina du 
vaikučius: Joną i r Heidi (11 ir 
8M> metų amžiaus) . N. 

CHICAGOS ŽINIOS 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— "The Philadelphia Inqui-
rer" , gerai informuotas ir su
maniai redaguojamas savaitraš
t is , neseniai paskelbė įdomų ra
šinį apie Kalėdų šventes Sovietų 
priverčiamųjų darbų stovyklose. 
Rašinio autorius Harold J . Wie-
gand. Straipsnyje minimos LB 

nį gavęs kvietimą iš Concor- j pas tangos suorganizuoti jauni-
dijos liuteronų bažnyčios grįžti I m o demonstracijas Washingto-
atgal į Chicagą. K a r t u j is per- n e - Autorius išnaudojo i r jam tėvais, 3 broliais ir 1 seserimi į 

JAV. Atlikęs dvejų metų ka r i - ; ėmė šiaurės Concordijos Bibli-
nę tarnybą JAV armijoje, j i s i jos insti tuto dekano pareigas. 

jis įsigijo taverna, kt . x ^ ^ s t o v i u s išeivius ap- ; apsisprendė siekti aukštesnio ] č i a kunigaudamas, 
susirinkimams'. Dėl inf. s į a m b ; J ^ ^ ir informuoja skaitytojų ^ 1 ^ 1 0 . Savo studijas pradėjo ' reikalaujamą dvasiškio bakalau-
257-2034 arba 778-9781. 

(sk.) 

remiama lietuviška spauda. Au^ 
i komis Draugą parėmė: po 4 dol 

1954 m. vasario mėnesį Illinois 
universitete . 

— D. Varnaitis, C. Geležiūnas; 
x Chicagos Lietuvių Inžuiie- po 2 dol. — P. Paškauskas, B. 

rių ir Architektų sąjungos t ra - V. VaiČJurgis, A. Apanavičius, js j e w Mexico 
dicinis balius įvyks vasario mėn. Javra Chipas, K. Mažeika, A. 
5 d., šeštadienį, 8 v. v., Beverly Šimkus, Dominika Nedzinskas; 
Country Club patalpose, 87-ta po 1 dol. — Frank Norbutas, 
ir So. Western Ave. Cocktail S. J . Narbutas, J . Navakas, K. 
vaišinimas nuo 7 v. v. Muziką Vaidišius, B. Dabkus, N. Gar-
gros puikus L Bichnevičiaus bačiauskas, K. Eidukaitis. Nuo-
orkestras. Dėl informacijų ir re- \ širdžiai dėkojame. 
servacijų skambinti sąjungos x B r o n i a u s ^ a u s k o 
pirmininkui V. Jautokui, 778- . . . . . . , ^ L,™ v 1 T m« 1 1 • vienerių metų mirties sukakti 0699 arba sekr. J . Martinkui . . , . - . , , , . , . *ie 0-4- / ^ minint, uz jo sielą sv. Mišios 
<<6-3D4O (pr.) L . . o J r i bus atnašaujamos vasario 2 d., 

x Į Kankinių koplyčios sko- 8 vai. ryto, Švč. M. Marijos Gi-
loms išmokėti banketą sausio 30į mimo parap. bažnyčioje. Velio-
d., 5 v. p. p., Martiniąue naujo-! nes giminės, draugai i r pažįsta-
joje salėje (95 ir Western), pa- imi prašomi dalyvauti pamaldo-
kvietimus galima gauti ir prie Į se ir prisiminti jį savo maldose. 
įėjimo. (pr.) (pr.) 

X Dr. VI. Šimaitis savo Real x Nebrangiai parduodamos 
Estate , Income tax, Insurance gautos iš Lietuvos užuolaidos, 
ir Notaro įstaigą perkėlė į erd- i Skambint 925-3419. (sk) 
vesnes patalpas. 

Vienerius metus studijavo Sil-
ver miesto, N 

ro laipsni "bachelor of divinity" 
1966 m. gegužės 27 d. Concordi
jos teologijos seminarijoje, 

Mexico, "VVestern Springfielde. Taip pa t dėstė re-
universitete psi- ligi ją Liuterio aukštesniojoje 

Adresas: 2951 W. 63 St. 
(prie Sacramento), tel. 436-7878 

(sk.) 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

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

x Sausio 22 d., šeštad., Bre-
mentowne Club House, Tinley 
Park. pamestas moteriškas auk
sinis žiedas su rubino akim. 
Brangus prisiminimas. Radu-
sieji prašomi skambinti telef. 
VT 7-5364 arba YA 7-6378. 

(sk.) 

X Geriausias pirkinys — 23 
inčių spalvota TV ištaikingam 
kabinete tik $449.95 — pas 
Gradinską. Išpardavimas bai
giasi vasario 15 d. 2512 W. 47 
St., FR 6-1998. (sk.) 

x Dr. Gliaudelis ir A. Jan
kauskienė Pirmyn choro "Lin
ksmosios Našlės" pastatymo ko
vo 4 ir 5 d. d. proga turės pa
sikalbėjimą sausio 3 1 d., per 

Mutual Federal b-vės pirmininkas Petras Kazanauskas kasininkė Ste
fanija Simonaitis, vykdomasis vicepirm. Kazimieras Oksas. 

ATŽYMĖTI ILGAMEČIAI VADOVAI 
Mutual Federal bendrovės 

sausio mėnesio metiniame susi
rinkime direktoriai su tarnauto
jais prisiminė, kad jau 25 metai, 
kai Petras Kazanauskas, ben
drovės prezidentas, darbuojasi 
Mutual Federal taupymo ir sko
linimo bendrovėje. Ta proga 
jam įteikė stalo laikrodį su 

Margučio radiją. Bilietų platini- pritaikytais atžymėjimais. Ste-
mas į "Linksmą Našlę" vyksta fanija Simonaitis, dirbusi ben-
labai gerai. Valdyba taip pat drovėje kaip sekretorė ir kasi- j pagarbą, pasitikėjimą ir padė-

Oksas. Per tuos 25 metus abu 
jubiliatai daug prisidėjo prie 
gražaus bendrovės veikimo, pa
aukodami savo j ėgas i r pasi
šventimą, rūpestingai pa ta rnau 
darni visiems, kur ie t ik kreipėsi 
į Mutual Federal įstaigą finan
siniais reikalais. 

Petras Kazanauskas ir Stefa
nija Simonaitienė įgijo savo tai 
kininkų, draugų ir pažįstamų 

praneša, kad dėl gero pasinio- ninkė paskutinius 25 metus, bu
simo matomumas ir girdėjimas vo atžymėta. įteikiant jai išgra-

ką. Visi linki jubi l ia tams sveika
tos ir ištvermės .dirbant savo 

pateiktą informaciją apie Simo 
Kudirkos šeimos padėtį, kuri 
buvo paskleista J A V L B Los 
Angeles Lietuvos reikalų komi
sijos narių — Ž. Brinkienės ir 
L. Valiuko. Šis "Inąuirer" strai
psnis išrūpintas J A V LB centro 
valdybos narės Aušros MaČiu-
laitytės - Zerr intensyvių pa
stangų dėka. 

— V. Jonuškaitei buv. Vals
tybės operos solistei, kuri šį ru
denį apsigyveno Santa Barbara, 
Calif., sukako 70 m. amžiaus. 
Ta proga Los Angeles lietuvių 
radijo valandėlė pasveikino so-
lenizantę i r transliavo jos įdai
nuotų kūrinių. 

Californijos Lietuvių dienos 
metu V. Jonuškaitė nupasakojo 
atsiminimus iš Lietuvos operos 
kūrimo. 

— William ir Ona (Norkaity-
tė ) Jurgėlai, gyv. South Wind-
sor, Conn. atvyko mėnesiui pa
vasarot i Floridon. Apsigyveno 
pas Štaupienę — žymiąją daini
ninkę gulfportietę, kurios vyras 
čia buvo choro organizatorius 
ir vedėjas (dabar jau miręs). 
Williams ir Ona Jurgėlai išau
gino ir išmokslino dvi dukteris 
ir sūnų. Duktė Dorotėja — mo
kytoja, antroji duktė Rūta — 
gailestingoji sesuo. Sūnus To
mas, aukštas karininkas, JAV; 
aviacijoj, žuvo lėktuvo nelaimė
je. Jie jau turi šešis anūkus. 
William tėvai kilę nuo Kaltinė
nų. Lankė du k a r t u s Lietuvą. 
Skaito "Lietuvių Dienas" i r "Pa 
šaulio Lietuvį". Verčiasi žemių 
išpardavimu. Turėjo didelį taba
ko ūkį. 

— Pet ras Vedeika iš Detroito 

METŲ UŽDARBIO 
KORTELĖS 

Praėjusių metų uždarbio kor
telių grąžinimo paskutinė diena 
y r a sausio 31 d. Ligi tos die
nos darbdaviai tarnautojams 
tur i įteikti jų metinio uždarbio 
korteles. Apie tai informuoja 
Roger Beck, Elinois mokesčių 
įstaigos direktorius. 

PARAMA DIDESNĖMS 
ŠEIMOMS 

Yra įsikūręs sąjūdis, kuris 
kovoja prieš negimusių žudymą 
ir rūpinasi gausiomis šeimomis. 
Šio sąjūdžio vardas: Leading 
Families of America, Inc. Jo rū
pesčiu galima gauti vaistų pa
pigintomis kainomis. Prašant 
vaistų kainoraščio (Your Phar-
macy service catalog) kreiptis 
adresu: Melvin Parker Chief 
Pharmacist — Manager Your 
Pharmacy Service (YPS) 2011 
Bunker Hill Road, N . E. Wa-
shington, D. C. 20018. 

RADO 8,400 D O L 
Cook apskrities tarnautojas 

;Mel Novit, apskrities mokyklų 
finansų reikalam direktorius, 
savo kabinete rado Brinks ben
drovės paliktus 8,400 dol., ku
riuos grąžino. Už tai gavo 100 

I dol. radybų. Esą daug buvo ra
šoma apie tarnautojų suktybes, 
bet šis atvejis jau bent kiek at
sveria anuos bloguosius. 

BIJO ŽYDŲ PIKETŲ 
Chicagoj, kaip ir kituose 

miestuose, koncertuos iš Sovie
t ų Rusijos atvykęs Osipovo Ba-
jlalaikų orkestras. Kadangi gas
trolėmis norima užliūliuoti pa

saulį ir Amerikos gyventojus, 
kad Sov. Rusijoj viskas gražu 
ir gerai, žydai gastroles pike
tuoja a r net fiziškai užpuola. 
Chicagoj norima apsaugoti Ba
lalaiką nuo užpuolimų, kai or
kestras koncertuos vasario 12-
13 d. Koncertas dujomis apmė
tytas buvo Torrington, Conn. 

ŠVELNUS 
PALENGV! 
NIMAS 
UŽKIETĖ
JUSIEMS 
VIDURIAMS *0 

iJEOPTULiES t ikras augalinis p ro 
duktas ir sSkmlnga priemonS užkie-
t§jimui pašalinti, kur io vartoj imas 
yra paprastas ir nesudėtingas. Visoje 
Europoje yra žinomas Ir var tojamas 
virš 60 metų. Trijų generacijų gydy
tojai Leopfflen veikimu taip pa t bu
vo patenkinti , kad dabar šj augalini 
produktą galima gauti vaistinėse b« 
recepto. LeopUleu veikla kaip n* 
kenksmingas produktas netik vidi 
durių užkietSjimo sutvarkymui, bet 
dar pagelbsti ir virškinimui. Gauna 
me daugybę laiškų, giriančių Ijeopfl-
len veikimą. Viename i i jų rašo, kad 
kiekvienas, kuris nori atstatyti savo 
kūno ir dvasios jSgas, privalo turSti 
namuose Leopillen. Jos prašal ina 
dujas ir veikimas y r a toks švelnus, 
kad jūs jaučiatės visiškai atsigaivi
nęs ir sustiprSjęs. 

Jeigu negautumėt Leopillen savo 
vaistinSje, t a i kreipkitės betarpiai t 

L E O P R O D U C T S C O. 
DEPT. L - l 

5864 X. Mflwaukee Avenue 
Chicago, m . 60646 

Prašau atsiųsti man LEOPILLEN 
— 100 tablečių už $2.85 a rba 
ekonominio dydžio 250 tablečių už 
$5.50. I-os klases persiuntimas 
įskaitytas. 

Pavardg 

I 

I adresas 

I Miestas State 

Zip 

NORMAM BURŠTEINAS, kailiu krautuve | 
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash E 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto S 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v:, šešt. iki 4 vai. = 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5836 ir bute 677-8489 = 

K a l b a m e l i e t u v i š k a i = 

b 

visose vietose Marijos aukšt. viruotą auksinį ženklą. Ceremo- profesijoje ilgus metus t a i p ' pirko namus New Port Rickey, I 
mokyklos auditorijoje bus ge- nijas labai gražiai pravedė vyk- : nuoširdžiai, kaip dirbo iki šiol. I Fla., 35 Kennedy Drive ir čia, 

S. S. Taupyto jas j apsigyveno. ras. (pr.) (domasis vicepirm. Kazimieras! 

V A S A R I O 1 6 - T O S 

M I N Ė J I M A S 
1972 m, vasario men, 20 d., 2 vai. popiet 
AUDITORIUM THERTER, 70 E. Congress St. 

1. OFICIALIOJI DALIS 
2. K O N C E R T A S 

Chicagos Lietuvių Operos choras, Lietuv.ų meno ansamblis 
Dainava, pianistas Andrius Kuprevičius, solistė Gina Čepkauskienė, 
solistė Aldona Stempužienė, diriguoja ir akomponuoja maestro A l e k ' 
sandras Kučiūnas. 

Bilietų kainos: $1.00, $2.00, $2.50, $3.00, $3.50, $4.00 
Bilietai gaunami Marginiuose, 2511 W. 69 St. 

Rengia Chicagos Lietuvių Taryba 


