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K A T A L I K A I 
P A S A U L Y 

Tautų evangelizacijos 
kongregacija 

Vatikanas. -

IRA grasina 
revoliucija Airijoj 

Trijų 
šventėje sukako lygiai 350 metų, 
kaip buvo įkurta "Tikėjimo pla
tinimo — Propaganda Fide" kon
gregacija, kuri po II-jo Vatikano 
susirinkimo buvo pavadinta 
"Tautų evangelizacijos kongrega
cija". Šią kongregaciją įsteigė po
piežius Grigalius XV, tikslu skelb
ti Kristaus mokslą misijų kraštuo- j menėj 
se ir siekti krikščionių, protestan- i didėja, 
tų bei ortodoksų susijungimo su 
katalikų Bažnyčia. Savo tikslams 
vykdyti Tikėjimo platinimo kong
regacija įsteigė visame pasaulyje 
garsiausią Poliglotta spaustuvę, 

DUBLINAS. — Airijos prem
jeras Lynch parlamente nusi-

Karalių; s k u n d ė , kad IRA partizanai ne
patenkinti Airijos linija, kodėl 
neremia partizanų atvirai, ir jie 
gras ina revoliucija pačioj Airi
joj, žada įsteigti savo dalinius 
ir Dubline. Jie jau pasistengė 
vyriausybei padaryti nemalonu
mų, sudegindami britų ambasa
dą. Blogiausia, kad airių visuo-

partizanams simpatijos 

LONDONAS. _ Britanijos 
premjeras Heath kreipėsi j bri
tų i r airių katalikų kardinolus 
ir Airijos premjerą Lynch, kad 
jie paveiktų š. Airijos airius ir 

birioje spąa&aames knygos i r ą tągakytg sumanymo ruošti 
sekmadienio demonstracijas kiti leidiniai viso pasaulio kalbo-į 

Hanojaus tikslas: 
pašalinti Nixoną 

HONG KONG. — š iaur . Viet-
namui Amerikos prezidentai y-
ra didesni priešai nei tie, kurie 
sėdi Saigone. 1968 m. Hanojus 

Kaip vakar dienos Chicago 
Daily News laikrašty rašo Ke-
yes Beech, Amerikos žvalgyba 
iš surinktų faktų, dokumentų. 

pasirūpino, pridėjo savo pirš- j belaisvių pasisakymų ir kitų 
tus. kad negalėjo, atsisakė kan- J šaltinių patvirtina anksčiau 
didatuoti antram terminui John-; skelbtas žinias, kad Hanojus su-
sonas. dabar tą patį mėgins da- j ruoš Tet ofenzyvą, kaip kad bu-
ryti su Nixonu. Kaip jie tai da-, vo ir prieš ketverius metus, o 
rys, ne viskas žinoma, bet jau; kitas puolimas bus rudenį, prieš 
žvalgyba surinko faktus ir sa- j pat rinkimus. Tuo pačiu laiku 
ko. kad pirmiausia padarys Ni- i jie pasistengs ir Amerikoj su-
xonui nemalonų vizitą į Kiniją, i daryti labai nepalankią Nixo-
Ofenzyvą. kuriai jie ruošiasi, | nui atmosferą, 
greičiausiai pradės t a rp vasario 
15 ir 21, vadinas, kai preziden
tas bus pakelėj j Pekingą. 

mis, taip pat ir lietuvių. Dabartį- | N m i e s t e ) yQS ̂  ^ 
niu metu kongregacija tvarko 

Gumbinė. Mažosios Lietuvos miestas, kaip jis atrodė prieš n pasaulinį karą 

misijų darbą abiejose Amerikose, 
Afrikoje ir Azijoje iš viso 829 vys
kupijose ar apaštaliniuose vikaria
tuose. Šiose teritorijose gyvena 
apie 51 milijoną katalikų. Juos 
dvasiniai aptarnauja 37,000 kuni
gų misionierių, 16,000 brolių vie
nuolių ir 83,000 seserų vienuolių. 
Tautų evangelizacijos kongrega
cijai ir įvairioms jos institucijoms 
vadovauja 50 kardinolų, 16 vys
kupų ir 8 misijų institutų direkto
riai. 

Suvienyta reformatų Bažnyčia 

suo sienos. Demonstracijų or
ganizatoriai tačiau sako, kad 
eisenos įvyks, tik jie žygiuos ra
miai, nešaudys ir neužkabins 
britų kareivių, išsišokėlius su
tvarkys. 

Sadat iš Maskvos 

grįžo 

SOVIETAI BIJO RELIGINES 
LITERATŪROS 

Afrikiečiai niršta 
prieš Rhodeziji 

Senatorius 

ADDIS ABABA. — Saugumo 
MASKVA. — James Yuenger, i sekiojimus", skundžiasi Trud ir Tarybos posėdžiuose t r y s Afri-

Chicago Tribūne, Maskvos biuro: nežino recepto, kaip priversti kos valstybės, nariai tos Tary-
vedėjas, rašo apie neseniai su-1 laisvųjų kraštų turistus namie bos, Somalija, Gvinėja i r Su 

pakenkė 
taikos planui 

WASHIXGTONAS. — Valst. 
sekr. Rogers pasakė, kad sen. 
Muskie sumažino Vietnamo tai
kos galimybes, pasiskubinęs at
mesti Xixono 8 punktų planą 
anksčiau nei tą spėjo padaryti 

žinotą senesnį atsitikimą, kadj kalbėti ne taip, kaip sovietuose danas įteikė reezoliuciją, rei-1 priešas. Toks senatoriaus elge-
sausio 6 Maskvos aerodrome so- ; "*•" K^+ •*"a_ *•—A+- 1""4 1—1 '*• » —-- - • - J — -•-•---
vietų muitininkai sulaikė 10 iš 
Amerikos atvykusių turistų stu
dentų ir jų vadovą teologijos 
profesorių Steve Durasoff iš 
Tulsos universiteto, Oklahomos. 
J ie visi buvo pažymėję, kad ne

yra, bet kaip norėtų, kad kai- kalaujančią. kad Bri tani ja atsi-
bėtų. MASKVA. — Ketvirtadienį 

j buvo atšaukti Egipto preziden-
Londonas. — Dvi Anglijos p r e ! t o Sadato garbei visi iškilmingi 

sbiterionų ir kongregacionalistųI Paėmimai ir spektakliai, o visa' 
Bažnyčios nutarė galutinai susi- į * e b a b u v o s k i r t a pasitarimams 
jungti i vieną ir pasivadinti "Su-I a P i e "pavojingą Viduriniųjų Ry- | 
vienyta reformatu Bažnyčia", t * s i t u a « ' * * * * <*inm l t w 1 S ^Jfl^JT?*?: 

sakė, kad buvo kalbama apie i m u i - Sovietai juos tačiau išlaikė 
galutine karo datą. l- ̂ a i =" i e š k o j o nuodugniai ne į 

J . Tautų gen. sekretor. K u r t i t i k ^ šenes , bet ir iščiupinėjo i 
Waldheim sako, kad jis p a s i r y - ; s m I e s - k e P " r e s . diržų susiuvi-

dvie- i žes vykti į Jeruzalę ir Kairą ir ; m u s - K o J i e ieškoJ<> i r ka- ^ d o ? i 
. E ? JĮ ..' . *. -, . t a r t i s vietoi kain o-alima fmkta Rado religinės literatūros anglų. Aukštosios Panemunės klebonu 
ju Bažnyčių apsijungimas teikia « " " vieioj, Kaip ganma butų , ,, . .. ° ^ • v „ „ *>.„, „ . ^ . __ 

krikščioniu Į r e n g t i ginkluoto konflikto. • i r " * l kalbomis, o toji medzia 

kilmingas susijungimo aktas yra 
numatytas šių metų spalio mene 
sį. Canterburio angHkonų vyriau
siasis arkivyskupas dr. Ramsey 

Kun. Gustaitis 

ištremtas iš Kauno 
Kun. Andrius Gustaitis, Vil

kaviškio vyskupijos oficiolas, il
gą laiką, apie 10 metų, buvo 

daug vilčių ir visų 
vienybei. 

Tito telegrama popiežiui 
Vatikanas. — Jugoslavijos pre

zidentas Tito telegrama išreiškė 
savo nuoširdų pritarimą Pauliaus 
VI paskelbtai pasaulinės Taikos 
akcijai. Dokumente Tito iškelia 
didelę popiežiaus atsišaukimo 
reikšmę, siekiant taikos ir tautų 
sugyvenimo bei bendradarbiavi
mo. 
Teologijos studijos pasauliečiams 

Viena. — Šiemet Austrijoje bu
vo įsteigti trys specialūs teologi
jos kursai pasauliečiams. Pirma
sis kursas tęsiasi vieną semestrą 
ir skirtas pasitobulinti religijos 
mokytojamsAntrasis kursas taip 
pat išeinamas per vieną semes
trą skirtas pasauliečiams, dirban
tiems 'įvairiuose sąjūdžiuose ir a 
paštalavime. Trečiasis kursas tę 
siasi 27 mėnesius ir apima pilną 

Waldheim dabar yra Addis Aba-
boj ka r tu su Saugumo Taryba. 
Vakar Sadatas jau grįžo iš Mas
kvos. 

Lietuviu telegrama 

popiežiui 

Kaune. Buvo mėgiamas para-
ga, sovietų laikraščio Trud žo-1 piečių ir vertinamas ne tik dėl 
džiais, y ra priešsovietinė, griau- didelio takto ir gražaus uolumo, 
nanti tvarką, nuo jos galinti bet ir dėl to, kad sunkiomis są-
sugriūti Lenino valstybė ir todėl 
draudžiama įvežti. 

sakytų savo susi tar imo pripa-
| žinti Rodeziją, o būtų sušauk ta 
Į konstitucinė konferencija to 
j kraš to ateičiai spręsti . J ie sako. 
' kad tą rezoliuciją remia ir kitos 
j 41 Afrikos unijos valstybės. 

Bri tani ja jau atsakė, kad jei 
i t a rezoliucija bus priimta, jie 
i vetuosią. Jie jau vetavo ir anks

čiau, kai buvo pasiūlyta Rodezi-
1 ją pasmerkti . 

Italijoj visuotinis 

streikas 
lygomis 

sys y r a žalingas Amerikos inte 
resams ir pasitarnauja t ik prie
šui, žmogus, siekiąs nominaci
jos į prezidentus, pirmoj eilėj 
turi galvoti valstybiškai, o tik 
paskui ieškoti populiarumo. 
Muskie buvo sakęs, kad t a s pla
nas nepriimtinas svarbiausia, 
kad nėra aiškiai nus ta ty tos da
tos, kada amerikiečiai bus ati
t rauk t i iš Vietnamo. 

Susišaudymai 

Australijoje, Sydney mieste Iei 
džiamas savaitraštis "The Catho 
Jie Weekly" (jo tiražas siekia per 
100,000 egz.) sausio 20d,. laido
je (nr. 1558) įdėjo stambios ant
raštės žinią "Lietuviai siunčia 
telegramą popiežiui". Toliau pa
teiktas pilnas tekstas telegramos, 
kurią pasiųsti popiežiui nutarė 
Melbourno mieste įvykęs Lietu
vių katalikų federacijos suvažiavi
mas. 

Telegramoje nurodyta į okup. 

Li tera tūra buvo konfiskuota, 
bet s tudentams ir profesoriui 
pasilikti neuždraudė. Amerikos 
ambasada švelniai protestavo ir 
priminė, kad tokia k ra t a ir kon
fiskavimas literatūros, kuri nė
r a antisovietinė, prieštarauja a-
bipusiam konsuliariniam susita
rimui. 

išgražino bažnyčią iš 
vidaus ir lauko, sukūrė labai 
skoningą aplinką šventoriuje. 
Atrodė, kad niekur nebuvo už
kliuvęs "politiškai", bet Rugie-
niui pasirodė per geras kunigas 
tokioj svarbioj vietoj ir nutarė 
ji išsiųsti į provincijos užkam
pi — Metelius, Lazdijų rajone. 
Gustaitis bandė prašytis palie
kamas A. Panemunėj, nes, daug į cialinių 

Bengalijoj 

Žvalgyba sako, kad komunis
tai paliai Kambodijos sieną j pie
tus permetė apie 17 - 20 tūks
tančių naujų karių, bet iš viso 
parengtų kareivių gal nebus 
daugiau, kaip 45,000. Tai ma
žiau, nei buvo 1968. Spėjama, 
kad ofenzyva prasidės vidurinėj 
P. Vietnamo daly, aukštumose, 
o šiaurinį frontą, prie demilitari
zuotos zonos, paliks rudeniui. 

Tarp 1968 ir šių metų y r a 
tam t ikro skirtumo. Dabar A-
merikos kariuomenė Vietname 
nėra taip užangažuota ir jos li
ko tik trupiniai . Tik aviacija ne
nustojo savo vertės, tai ir smū
giai dabar tektų ne amerikie
čiams, bet pietų vietnamiečiams. 
P. Vietnamiečiai šiandien kelis 
kartus stipresni, nei buvo tada. 
gi komunistai žymiai silpnesni. 
Pagaliau dabartinė kariuomenės 
žvalgyba irgi daug geresnė, ir 
jau netikėtų užpuolimų negali 
būti. 

ROMA. — Ketvirtadienį Ro
mos miesto gatvėmis žygiavo 
tūkstančiai streikuojančių dar
bininkų, nešiojo p lakatus ir šū
kius prieš vyriausybę. Buvo tai 
visuotinis streikas. įspėjimas 
vyriausybei, kad susirūpintų be
darbiais, blogais santykiais t a rp 
darbininkų ir darbdavių ir so-

reformu būtinumu. 
j dirbdamas prie bažnyčios re-

Sovietų nutarimas tą atsitiki- i monto, gavo širdies reumatą i r 
mą paskelbti savam laikrašty, < dėl to ilgokai buvo gydomas li-
rašo Yuenger. reikia supras t i : goninėj. Metelius jis žinojo, kaip 
įspėjimu, kad turistai nemėgin- i drėgną vietą f prie ežero), be to, 
tų "užsiimti kitais dalykais", i neturinčią kur kunigui gyventi, 
kas neįeina į jų programą. Trud : Buvęs Metelių klebonas kun. 
da r pridėjo nuo savęs ir apie'. Stasys Šilvokas f g. 1920, jšvent. 
profesorių Durasoffą, kad jis. 1944) bažnyčią buvo atnaujinęs | dedant 1976 m. ir VV'ashingtono 
kaip yra pasiskelbęs, rašo kny- ir pradėjęs kasti pamatus kuk- i miestas turėtų a ts tovus Kon
gą apie religiją Sovietų Sąjun- į Mam nameliui — klebonijai šven- į grese su balsavimo teise. 

religijos programą, dėstomą pra-; Lietuvoje įvykusius kunigų J. Į goj , bet vietoj, kad lankytų baž- : tori aus kertėje. Bekasdamas pa- | 
dinės ir aukštesnėse mokyklose. į Zdebskio ir P. Bubnio suėmimus, Į nyčias, ieško kontakto su ' ' į tar- l matus su kastuvu pernai gegu- > ROMA — Italiios prezidentas 

primenamas religijos persekioji-; tinais asmenimis" ir renka ten- žės 8 d. sukrito nuo širdies prie- Leone sudarvti vyriausybę da-

DACCA. — Bengalijos armi
ja Mirpur priemiesty turėjo 
naudoti net kulkosvaidžius, kai 
susikovė su buvusiais partiza
nais, nenorinčiais atiduoti gink
lus. 

Kai indų kariuomenė pasitrau
kė iš Rangpur miesto. Mukti 
Bahini partizanai ėmė šeiminin
kaut i ir išžudė apie 200 civilių 
ne bengalų. 

Brazilijoj suėmė 

200 žmonių 
RIO D E JANEIRO. — Bra

zilijoj buvo suimta eilė įtartinų 
asmenų, t a rp jų ir keturi laik
raštininkai. Nuo praėjusio sa
vaitgalio sulaikyta apie 200 žmo 
nių. daugiausia studentų, įskai
tant ir Brazilijos ambasadoriaus 
Urugvajuje sūnų. Suimta ir 77 
metų senutė, kad teikė pinigus 
priešvalstybinį darbą dirbantiem 
studentam. 

N E W YORK. — 1971 metais 
Pan American oro Unija turėjo 
nuostolių - t ik" 4o.5 mil. dolerių, 
kai 1970 deficitas buvo 48.5 mil. 

WASHTXGTONA8. — N e o 
nas pasiūlė Kongresui, kad pra-

Šį kursą baigę ir išlaikę egzami
nus pasauliečiai gauną diplomą. 

Ispanija remia Bažnyčią 
Madridas. —Ispanijos katali

kų laikraštis La Vanguardia Es-
panola praneša, kad Ispanijos vy
riausybė visoms religinėms bend 
ruomenėms pripažįsta pilną lais
vę ir remia finansiniai. Katalikų 
bažnyčioms statyti ir išlaikyti, ku 
nigams apmokėti ir katalikų mo
kykloms remti ispanų valdžia kas 
met skiria vieną milijardą dole
rių. Taip pat vyriausybė globoja 
ir išlaiko gausius Ispanijos baž
nytinio meno paminklus, bažny
čias, vienuolynus ir kitus istori
nius pastatus. Paskutiniu metu 
tarp Ispanijos vyriausybės ir Va
tikano vedami pasitarimai nau
jai peržiūrėti ir dabarties laikų 
sąlygomis pritaikyti abipusio kon 
kordato sutarties nuostatus. 

mas Lietuvoje, prašoma, kad po- į dencingą medžiagą. Ne vien t as 
piežius viešai pareikštų užuojau-! atvejis, bet yra ir daugiau, kad 
tą persekiojamai lietuvių tautai. I iš vakarų atvykę "sovietų ne-
Telegramą pasirašė Lietuvių ka- \ draugai, prisiklauso visokių iš-
talikų federacijos Australijoje pir Į kraipytų istorijų, o paskui grį-
mininkas Viktoras Laukaitis. (E.)! žę pasakoja apie tikinčiųjų per-

mire. Kun. Gustaičio D a r pavedė Mario Rumor, ki tam 
- sveikatos motyvai, krikščionių demokratų par t i jos : 

žmogui. Dabartiniam premjerui ; 
Emilio Colombo nepasisekė. 

puolio ir 
motyvai 
kuriuos jis išdėstė vysk. J. La
bukui, atrodė rimti, bet spren
dimas, atėjęs iš aukščiau, ma
tyt, buvo sunkiai bepakeičia-
mas. Vyskupas tiek tepasakė: 
"Bandyk kurtis Meteliuose!" 

Kun. A. Gustaitis, gimęs 1910, 
įšventintas 1935, tiek užsitarna
vęs savo uolumu, kad būtų bu
vęs vertas ne bloškiamas į už
kampį, o paaukštinamas. 

Geriems pranašams 
bus atlyginta 

Dr. Rainer Barzel. Vak. Vokietijos krikščionių demokratų partijos va
das (deftaSje), atvykęs buvo j Washingtona ir susitiko su Valstybės 
sekretorium Rogers 

LONDONAS. — Britanijoj j-i 
spėti orą yra nei kiek neleng-
viau, kaip ir Amerikoj, ir oro 
biurai susilaukia daug priekaiš
tų. Dabar Londono meteorolo-

sio 20 daugiau, negu šeši mili-1 gai pasiūlė piliečiams spėti orą, 
jonai buvusio R. Pakistano, da- siųsti savo pranašystes ir, kas 
bar Bengalijos, pabėgėlių su- i tiksliausiai vietos ar laiko at
grįžo atgal į savo gimtines. Ik i , žvilgiu, pvz. Trafalgaro aikštės 

KALKUTA. _ Oficialiai iš 
Indijos pranešama, kad iki sau-

Izraeuo ginklų fabrike gaminamas patrankos vamzdis 
šio mėnesio galo žada grįžti vi- j rajone 4 vai. v. įspės orą. 
si bengalai. j premiją. 

Vilniaus "Minties" leidyk
la neseniai išleido "Gimtojo 
Krašto" redaktoriaus pavaduoto
jo Jono I.ukašovičiaus knygą"Re-
emigrantai" (142 psl., 600 egz.) 
— propagandinėje knygoje pasa
kojama, kaip tie sugrįžėliai (dau 
giausia iš Pietų Amerikos) gyve
na šių dienų Lietuvoje. Toji pa
ti leidykla išleido Rimanto Skais
girio "Šiuolaikinės buržuazinės fi 
losofijos pagrindinės kryptys" — 

gaus i aišku, tos kryptys vertinamos Ia 
į bai neigiamai. (E) , 

KALENDORIUS 

Vasario 5 : šv. Avitas, šv. A-
gota. Arminas. Birutė. 

Vasario 6: šv. Titas, šv. Doro-
tėja. Alkis, Živilė. 

Vasario 7: šv. Romualdas, šv, 
Elfreda. Ramutis, Pašvaistė. 

Saulė teka 7:00, leidžias 5:10, 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, naktf 
Labai šal ta , dieną kiek šilčiau, 
temperatūra apie 20 laipsnių. 



I 
Kovo men. 12 cfienę, 

s e k m a d i e n j 
3-cię valanda p>o piet 

J A U N I M O 
C E N T R E 

C H I C A G O J E 

R A U G O D A I L I O J 2 O D 

l \ C N C E C T A 
IR D V I D E Š I M T PIRMOJO ROMANO P R E M I J O S Į T E I K I M O I Š K I L M E S 

P r o g r a m ą i š p i l d y s : Laureatas V . K A V A L I Ū N A S 
Solistas R. KAZYS YAKUTIS * ji • £ • >&****** i k m e koncerte gelbės mūsų 
_____---____-___-__-_._—»__«__. dienraščiui. 

BILIETAI GAUNAMI: 
Draugo administracija], 

4545 West 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Redaguoja NIJOLĖ GRA2ULIENE. Red. komisija: RAMUNE RAČKAUSKIENE 
ir DANGUOLE STONCICTE. Medžiagą siųsti šiuo adresu: Mrs. Nijolė Gražulis, 
5Si4 Cnartemagne, Hazei Crest, DJ. 60429. Tel.: 798-2402. 

VISU ATEITININKU 
ŽURNALAS 

PERĖMUS "ATEITIES" REDAGAVIMĄ 
Naujoji redakcija Toronte pradeda darbą 

Pradedant redagavimą įspū- riaušių lietuviukų fotografų To-
džiai yra įvairūs. Pirmiausia dau ronte, tad jis rūpinasi "Ateities" 
gelis iš mūsų nesame redagavę žurna lo menine dalimi. Almis 
jokio rimtesnio leidinio, kaip tik Kuolas yra labai stiprus intelek-
Toronte leidžiama moksleivių a- tualas, todėl jam pavesta "Krei-
teitininkų laikraštėlį "Pirmyn vų šypsenų" redakcija. Vienu žo-
Jaunime". Kaip išimtį čia galima džiu, visi užsiėmę, 
būtų suminėti Gabija Juozapavi 
čiūtę, kuri anksčiau priklausė "A-
teities" kolektyvui. Taigi, su to
kia patirtimi mes jaučiamės visi Mes norime įvesti porą, o gal __ __ 
gana "karštoj" padėty ir esame r ^ trejetą naujų skyrelių, bet tai j 
pasiruošę parodyt, kad nesame iš priklausys nuo to, kaip viskas a-' kai. Juk kiek ten mielas Daugir- keliauja žmogus..." Rodos, ir jau-1 ziastingu plojimu reiškė padėką, 
kelmo spirti ir galime kalnus tekyje klosis. Vienas iš numaty-i das būtų skelbimų sutalpinęs ir ni buvom, o kai ką jau ir tada 'nes ji (pianistė Nijolė Dėdinie-
versti arba, kaip Mahometas,bent tųjų skyrelių būtų apie įvairius! pinigėlių už juos DRAUGO stal- supratom. Ir jeigu ne rašytojo Al. I nė, jei kas jau būtumėt primiršę) 

c.(Mcy 
Naują "Ateities" žurnalo redakcijos kolektyvą Toronte sudaro (iš kairės): kun. Jonas Staskevičius, Ga-

I biją Juozapavičiūtė, Almis Kuolas, Algis Čepas, ses. Dalia Keblinskaite. Vincas Kalyčius, Dainora Juo-
Į zapavičiūtė ir Rūta Čepaityte. Trūksta fotografo Vytauto Pranaičio. 

prie jų prieiti. 

KAS KA DARYS 

religinius ir tautinius įvykius; ki- į čiun sužėręs! Barono straipsnis "Dviejų recen-
tas — lietuvių kalbos, kurį ves p. I Neužtarnautai priekaištaujama »W paraštėje" (AIDAI, 1971 m. 
L. D a m b n u n a s ; o trečio dar ne- \- ^ ^ v a l d y b a i A č i ū j o s imo_ spalio mėn. Nr. 8), tai šiandien 

mums buvo davusi ką tai malo
naus, kuo galėjo mūsų akis grožė
tis ir ausis gėrėtis". Aš vis tebe-

Paskirai paėmus, kiekvienas nor im skelbt, nes nežinom ar ap- ! n^ms jabai, kad ir tiek padarė a^ i a u būčiau iš bet kokios gene-' manau, kad Dievas kiekvienam 
kolektyvo narys vienoje ar kito-. siims kas jo medžiagą ruošti. 
je srityje nusimano. Pavyzdžiui, 
laiškus gražiai rašo Rūta Cepai-
tytė ir Algis Čepas> tad jų pareiga 
gražiuoju iš moksleivių ir studen 
tų iškvosti visas vietines zmias. 
Ses. Dalia Keblinskaite ir p. Vin 
cas Kolyčius moka "reikalauti", 
tad jiems pavesta ieškoti straips
nių įvairiais rimtais, pagal metų 
planą nustatytais, klausimais. 
Dainora Juozapavičiūtė ir pati 
gražiai rašo ir kitų kūriniais do
misi, tad jos pareiga —rinkti li
teratūrinius kūrinėlius, kaip eilė
raščius, noveles ir pan, (Jai talki
na jos 'vyresnioji sesutė Gabija ) 
Vytas Pranaitis yra vienas iš go-

Aišku, mūsų tikslas ir toliau 
pasilieka t a s pa t s : redaguoti vi
sų ateitininkų šeimos žurnalą, 
kuriame galėtų pasisakyti visi: 
suaugę ir maži, apsiavę ir basi. 
Ypatingai norėtume daugiau iš
girsti apie studentus ateitininkus, 
jų veiklą bei planus, gėrėtis jų 
išmintingais straipsniais bei lite
ratūrinės kūrybos perlais. Gi pa
grindinė atrama, kaip ir visuo
met, tikimės — sendraugiai. Y-
patingai jaunieji sendraugiai su 
savo mintimis, pasiūlymais, pla
nais ir straipsnaiis. 

(dvi stovyklas surengė!). Abejoju, 
ar ir "ant kompiuterio uždėta"! 
sendraugių kartoteka būtų jiems 
daug palengvinusi ieškant paskai-

racijos iškritęs. 

Manau, kad ir anas sėkmingas 
vaikų pasirodymas (gal jų tėvai 
kitokios nuomonės) nebuvo iš-

tminkų. Tad juos įpareigoti, kad d a v a v i e n t i k p a s kubomis suorga-
dar surastų ir kompetentingų ko- j n i ^o tų repeticijėlių. Ten taip pat 
respondentų stovyklos aprašymui, atsispindėjo eilės metų kasdieni-
mano galva, dvelkia jau kiek ir n i s kalbėjimas lietuviškai šeimoje, 
kuklumo stoka iš valdomųjų p u - i d e d a n t tėvams pastangas, kad 
ses- I vaikai išmoktu ne tik taisyklingai 

Dabar dėl tų paskaitų. Neabe-; g j g ^ ^rti, bet ir dainuojamo 
joju ir aš, kaip ir gerb. Dėdinas, j OT deklamuojamo dalykėlio dar 

STOVYKLINIŲ NUODĖMIŲ 
APMĄSTYMAI 

Atviru laišku redaktorei (Drau-J : /*?—>' 
gas, 1971. XI. 20 ) , gerbiamas Jo-į 
nas Dėdinas išreiškė savo nepasi- į 
tenkinimą praeitos sendraugių; 
stovyklos (Dainavoje) aprašymu, j 
Jis priekaištauja šio skyriaus re-1 
d aktorei ir korespondentui "už 
suplakimą visos virtinės įvykių 
ant vienos pakopos", vienodai 
vertinant vaikų pasirodymą, me
nininkus profesionalus ir moksli
ninkus. Iš to, \o manymu, dargi 
perilgo aprašymo, susidaręs įspū
dį, lyg ten būtų buvęs koks 
"grandioziškas piknikas, karnava
las ,o ne stovykla, kuriai studijų 
dienų vardas nebūtų joks perdė
jimas". 

kad jos prelegentų buvo kruopš
čiai ruoštos. Todėl ir aš pats 
laukte laukiu, bet lig šiol nesu
laukiau dar nė vienos jų nei AI
DUOSE, nei, pagaliau, DRAU-

kun. Jonas Staskevičius; GO literatūriniame priede. Nebu-
; vusiems stovykloje tas būtų ypač 
naudinga; o tiek darbo įdėjus, 
argi neverta, kad ir auditorija 
praplatėtų? 

Bakstelėjo ir sendraugių centro 
vaidybai, neįstengusiai užanga-
žuoti kompetentingų korespon
dentų. T o pasėka — gerb. Dė
dino tvirtinimu —, "šios stovyk
los atlikti uždaviniai liko tiek lie
tuviškai visuomenei, tiek ir pačiai 
ateitininkijai visai nežinomi". 
Savo laišką jis baigia lyg ir įspė
jimu, kad "su tokiu paskaitinin
kų ar menininkų vertinimu reikia 
žiūrėti gana pesimistiškai i būsi
ma* stovykla programas". 

ir dvasią, pagal savo amžiaus pa
jėgumą, pagautų; jaurrieji pianis
tai ir ne penkias minutes buvo 
praktika vesi. Tai tiek dėl vaikų 
"pervertinimo". 

Nemeluojantis baisas 

normaliam žmogui yra įdiegęs 
kokį tai bendrą matą grožiui pa
justi ir vertinti; nors toks eilinis, 
va, kaip aš, galiu ir nesugebėti 
kitiems paaiškinti tojo "kodėl?". 
Vox populi vox Dei, manau, ne 
vien politiniam gyvenimui nukal
tas. 

A£ pilnai pritarčiau, kad se-
(Nukelta j 4 D S U 

Negreit i r a š sutikau 

Apie meniškus profesionalus 
tai aš visada galvoju, kad jie pa
tys kiekvieną kartą tiksliausiai 
jaučia, kaip jiems pavyko. Gal 

. . • net kankinasi dėl to dar likusio 
Mano sernele turėjo visai kitą \ , . . , . . 
* * - ZT7TZ Z W1A^ TU skirtumo, kaip jų norėta numeri 

atlikti ir kaip tai ijems tikrumoje 
išėjo. Tai meno žmogaus neme
luotas vidaus balsas sau pačiam, 
nesvarbu, ar tai butų dailininkas, 
rašytojas, instrumentalistas, voka
listas; o nesipučiant, net ir 

Paieškojimas 
Ieškomi BRONfi PAZERECKAI-

TĖ, MATILDA PAZERECKAI-
TĖ ir ALOYZAS PAZERECKAS, 
gyv. Chicagoįe, prieš karą gyv. Ra
seinių ra j . , Mituvos kaime. Ieško E. 
Bukauskienė. Prašomi atsiliepti adr.: 
M. Griškėnienė, 4558 N. Kostner 
Ave^ Oricago, m. 60630. Tel 685-
6358. 

D fi M E S I O ! 

paskirtį. Negreit ir aš sutikau (ar
gi negėda!) mielam inžinieriui 
Baltakiui , kad parašysiu apie 
"Krikščionių ekumeninį judėji
mą". Gal jo ir neapvyliau, nes 
tam pasižadėjimui ir stilių pasi
rinkau kiek kitokį. Bet ką gali ži
noti? Gal mielas Pranas ligi šios 
dienos mušasi sau į krūtinę, kad 
be reikalo mane užkabino, turė-

*3^^^&^šg^M5&i^č3!i 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro 

gramą Naujoj Anglijoj, is stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek-

ne- madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
kompetentingas korespondentas tą P<> pietų -— perduodama vėliausi*, 
jaučia. 

Nepeikiau ir aš, rodos, nė vie-
damas ten pat stovyklaujančiųjų j no dalyvių. Ir aš nutuokiu, kiek 
tarpe žymiai kompetentingesnių. 
Nors, tiesą sakant, nė vieną dieną 
nemačiau nė trumpiausios eilutės 
prie jo stovinčių su popiera ir pa
ruoštais pieštukais, nekantriai 
maldaujančių leisti jiems įamžin
ti nors tos vienos dienos stovyk
los istorinius įvykius. 

darbo, kantrybės (o neretai ir pi
nigėlių) reikia pasiruošti progra
mai. Na, argi taip jau daug pra
silenkta su teisybe, jei išsireikš
ta, kad "dėkingi klausytojai entu-

pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka, šią programą veda 
Steponas J. Slinkas. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gelio bei dovana krautuvė, 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
diearaStis Drangas. 

meninių programų 
aš manau, kad nesu 

Liečiant 
vertinimą, 

. A. Norvilos j padaręs mirtinos nuodėmės (po 
Vatikano II tokių buvimo dauge
lis jau iš viso abejoja) išsiduoda-
mas, kad turėjęs šiokiu - tokiu 
sunkumų sekdamas modernios po
ezijos strofas. Skaitau, lankau šios 
rūšies parengimus, kiek progų ir 

dideli sąžinės; laiko turiu, bet ką padarysi, kad 
brangaus laiko aš iau toks neišsprusęs. Matyt, 

Putnamo moksleivių ateitininkų 
kursuose kalba Gintarė Ivaškienė. 

faktu, kad šį kartą redaktorė savo 
teise ir galia nepasinaudojo. 

Sutikčiau, kad čia mokslus ėju
siam žmogui tie aprašymai galė
ję būti ir ilgoki. Bet, va, vistiek 
nelabai jaučiu 
graužimą už jų 

Pirmiausia, visai be reikalo! vogimą. Juk išmankštintiems grei- I nepadėjo nė specialiai atpiginti 
gerb. Dėdinas kaltina redaktorę. 
Kiek atsimenu, siųsdamas pir
mąjį pluoštelį rašiau, kad gali 
cenzūruoti, o jei tiks. tai ir at
spausdinti; vadinas, jokių suvar
žymų, net ir redakcijos krepšin su
glamžius sviesti Faktas iieKa 

D t M E S I O 

F R A ^ ^ T V ^ ^ INC 
S240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252 

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

tu būdu skaityti, tai būtų užėmę! studentams geležinkelio bilietai, 
tiek laiko, kiek reikia padoriam kad dažniau pasiektume Kauną su 
puodukui kavos išgerti (tuo la-; operos, dramos ir baleto teatru, 
biau, kad abu darbus nesunku 
atlikti tuo pačiu metu) . Nusikals-

kai dar kaimo gilumoje mokytasi. 
O vistiek tada ten vaikštinėdami 

ta čia mano gal tik tuo, kad už- 'mes deklamavome: "... kaip vėlė, 
onta pačios vietos tai j-eu piato-kaip veia jnenutrūna p«r pasauli 

Kas tik tari gerą skonį, 
viską perka pas Lieponį! 

LIEPOMS 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FU R M I TURE CERTEft , INC. 

Marquette Pk„ 6211 So. Nestoru, PR 8-5875 
ano 9 tU 6 vaL vakaro — Sekmad. atdara 12 T. Od 5 v. p p. 
Pirmadieniai* \T ketvirtadieniais ano 9 iki 9:90. Kitom dienota 

»» tJTBl A N t a * »«»KI.I> «U>k UAU-". 
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a.cept Sundays. !ega! holidays and day>- aftei vJirisrraa* •'*•• 
astet t>y the Lithuaaian Catholic Preai Sockit? 

utocriptior Rates: $19.00 — Chicago awJ ook 
elaewhere m U.S.A. $17.00 
GouoMM - ?*L00. 

*• > t i u o e i t u 
Cook*Nki 
Kito JAV 
Kanadoje 
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$19 00 
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Dilnm $194)0 $1000 $&00 S£50 
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19.00 
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1O00 

• Jtedakctja acnipinlus cau 
•o nvo nuožiur*. Nesunau 
JO«I straipsnių nesaugo, juo. 
gražia* tik ii ūkam tuaib 
ua. Raoateija <& skeUaim 
jnnj neatsako SfcerDUmj 

âyniMB 

• Redaaaiia dirba kaadiec 
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CHICAC0S LIETUVIU CHOHAS 
• 

"PIRMYN11 

STATO 

A. " S* 

FRANZ LSHAR'oįįRiJŲA^lKSfių OPERETE 

(THE MERRY WIDOW) 
KORI 1VYIC9 • 

ŠEŠTADIENI KOVO MEN. 4 d 8 VAL. VA K. 
SEKMADIENI KOVO MĖN. 5 d.'.3 VAL. P. P. 

D ALY VA UJA: S 
AL. BgAžafa KRUTINA MILERlOfįv V. MIELIULIS, 

»RA ZAPOUCNĖ, J.UUlMoNfS, 
I^ĮjONA*; VJ.A2AWSKA*.AiVlti|AITl«. 

— J.VIfHAITIJ. JOStPHIH* i i *ERl0TC t 
A POCI8NI, GENE K*3Xtį? 

ĮĮutrAS — neinįmš^ 
P H CNS!-STEPONAVIČIUS-

•j»tlWTIf» PASTATIMAS IVYIC9 
MARIA.' HI'GHStHOOL AUDITORIJOJ 

6 7 0 0 Šo. CAL1FORN1A AVE. 

•BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE 

Pristatom Ilgai Laukte Nauję Automobilį 

ZHIGULI - VAZ 2101 
pirkimui kaipo dovanę savo giminėms 

Lietuvoje ir U.S.S.R. 
62 Arkliu jėgų — b CSlinderto — 5 keleiviams — 

Didele" bagažinė. 
Specialiai pritaikytas susisiekimai žiemą, saugumo 

įrengimai Galima miegoti. 
Šildytuvas — Laikrodis — Radijas — 2-greicH? 

vėdyklė ir kiti įrengimai. 

Tiktai Ribotas Skaičius: Kaina #3275.00 
Kreipkitės informacijų ai*ba siųskite užsakymus i 

bet kurioj mušu sąjungine firmą arba skyrių: 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut St., Philadelphia, Pa . 19106 

(215) WA 5-S455 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL A G E N C ¥ 
1776 Broadway, New York, N . Y. 10019 

(212) 581-7729 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
488 Madison Ave., New York, N . Y. 16022 

(212) 758-1156-1 

a r tiesioginiai j vienintelį V / O VNESHPOSYLTORGo 
atstovą Amerikoje — 

P0DAR0GIFTS, lac 
246 Rf th Ave. ( t a rp 28 ir 27 g-vės) 

New York, N . Y. 10001 
(212) 685-4587 



Lietuviška; spauda 

ŽMOGAUS LAISVĖS SARGYBOJE 
Kalbėdamas tarptautinės laik- bendruosius tautos ir išeivijos 

raštininkų konferencijos delega- reikalus, analizuoti savą ir tarp-
tams, pop. Paulius VI trumpai tautinę visuomeninę, socialinę ir 
nubrėžė pagrindinius krikščio- politinę situaciją, nuolat atsi-
niškus ir humanistinius dėsnius, gręždamas ir į savos tautos lais-
kuriais turi remtis spauda ir vės galimumus. Svarbiausia, mū-
spaudos darbuotojai, — jie turi sų laikraštininkas .yra jungtis, 
teisingai informuoti, ištikimai kuri paskirus asmenis sujun-
skelbti tiesą, suprantamai ir ne- gia su visuomene ir visuomenei 
užgauliai žmonėms perteikti ži- nurodo tinkamiausius kelius j 
nias. Rašydamas apie mirusio bendrą tikslą. Visuomenininkas 
žurnalisto darbus, "New World" ar politikas gali klysti. Laikraš-
redaktorius išsireiškia, kad jo tininkas žino suklysiąs. Bet jis 
gerosios laikraštininko savybės turi privilegiją klaidą greičiau 
buvo aštrus istorijos pajauti- ir tiksliau atitaisyti, kad visuo-
mas, kilni meilė žmonėms ir aiš- menė nebūtų suklaidinta, 
kus bei gilus tikėjimas. Tai kryp B čia ir kyla svarbiausia laik-
tis, kuri nurodo geros spaudos raštininko pareiga — ištikimai 
kelią, stovėti žmogaus, visuomenės ir 

Lietuviška spauda išeivijoje tautos laisvės sargyboje. Jis tu-
turi remtis tais pačiais dėsniais, ri jausti atsakomybę už visą tai, 
Platesni yra tik jos uždaviniai ką jis parašo, nes raštas išlie-
ir poreikiai. Išeivijos spauda tiek ka, kai žodis jau būna seniai už-
plati, kiek platūs yra ne tik iš- mirštąs. Atsakomybės pajauti-
eivijos, bet ir pavergtoje tėvy- mas ir yra laikraštininko kvali-
nėje ar tremtyje esančios tautos fikacijos žymė. 
dalies reikalai. Jai reikia dažnai * 
kelti gyvybinius klausimus ir šios savaitės pabaigoje redak-
ieškoti j juos aiškesnių atsaky- cijos ar organizuoti laikraštinin-
mų. Ji turi kalbėti ne tik suau- kai rengia visuomenės ir spau-
gusiems, bet ir vaikams, turi dos žmonių atžymėjimo ar pap
rasti ryšį su specialistais ir pap- rastus suartėjimo vakarus — 
rastais žmonėmis. banketus. Paminėtini ypač Chi-

Lietuviškos spaudos išeivijoje cagos, New Yorko ir Toronto 
pirmasis tikslas — išlaikyti sa- spaudos darbuotojų susibūrimai, 
vo tautiečius bent įmanomoje kuriuose dalyvaus visuomenės 
vienybėje, suglaudinti juos tau- atstovai ir pavieniai spaudos rė-
tiniais ir dvasiniais ryšiais, kad mėjai. Tai ne tik gera proga 
paskiras tautos narys domėtųsi susipažinti ir lietuvių spaudą 
kitų reikalais ir vrišos tautos sie- liečiančiais klausimais išsikalbė-
kimais. Todėl spauda negali ati- ti, bet ir kartu pabuvoti, susi-
trūkti nei nuo savo tėvų ar se- jungti bendrų uždavinių sieki-
nolių krašto, nei nuo to krašto, mu ir pajusti bendrą atsako-
kurio kūrime savo gyvenimu ir mybę už žmogaus ir tautos lais-
darbais dalyvauja. vę, už tautinį sąmoningumą ir 

Lietuviška spauda išeivijoje ateities veiklą, 
remiasi dideliu leidėjų, skaityto- Redakcijos ir jų nuolatiniai 
jų ir rašančiųjų idealizmu. Tik bendradarbiai turi dažnesnių 
idealizmas išlaiko gausius laik- progų išsisakyti visais opiaisiais 
raščius, sujungia daug bendra- reikalais ir pateikti visuomenei 
darbių ir informacinėmis prie- savo mintis. Šį kartą reikia at-
monėmis palaiko tautinę gyvy- kreipti dėmesį Į daugybę tų lie-
bę išsisklaidžiusių ir kartais vie- tuviškos spaudos pilkųjų bitelių, 
nų nuo kitų nutolusių tautiečių kurios savo nuolatine informa-
tarpe. Išeivijos spauda — tai cija, korespondencijomis iš lie-. 
tautinio idealizmo ištvermingas tuviškų gyvenviečių ir tautinės 
pasireiškimas. veiklos, straipsniais apie pasau

ki lio ir savo tautos lemtingus įvy-
Amerikiečių rašytoja Rose- kius stato tautinį rūmą ir kuria 

mary Haughton sako: "Rašy- išeivijos visuomeninį gyvenimą, 
mas yra sunkus darbas... Bet aš Gal kartais, užuot kūrę, kai kas 
pradėjau rašyti ne dėl pinigų ir ardo, bet reikia ir juos pama-
stokos". Taip galėtų pasakyti tyti, jų širdin nuoširdžiau pa-
kiekvienas didesnis ar mažesnis žvelgti, kad būtų galima paste-
laikraštininkas, lietuviškai spau- bėti ten nelemties suneštas dul-
dai rašąs tik laisvalaikiu, nuo kes. 
poilsio ar malonumų nutraukto- Tačiau niekam, kas jaučia at-
mis valandomis, tik iš meilės sakingumą už save ir tautos a-
savo broliams ir tautai. Išeivijos teitį, negalima tyloms praeiti 
spauda neapmoka nei redakto- pro laikraštininko darbą. Reikia 
rių, nei bendradarbių tiek, kiek J pažinti, suprasti ir pamilti, 
jie iš tikrųjų būtų už savo dar- nes tik lietuviška spauda, atlik-
bą verti. Ne dėl to, kad kuris dama ir bendrosios spaudos pa
leidėjų iš spaudos susikrautų reigas, kuria tautinį gyvenimą,, 
turtus, bet kad tas darbas tė- padeda neatitrūkti nuo savo kil-
ra įmanomas tik iš didelio idea- mes krašto ir jos reikalų, įjun-
tizmo ir meilės pačiai spaudai, gia j gyvenamo krašto istorijos 
nuolat kalbančiai į skaitytojų vyksmą, net laisvam krašte sau-
širdis ir keliančių juose tuos goja laisvą žmogų, kad jis ne-
pačius jausmus bei tuos pačius paskęstų kasdienybėje. Tik sa-
troškimus. kokius turi rašantie- va spauda skatina nuolat gyven-
ji. ti tautos, savo artimo, savos vi-

Lietuvis laikraštininkas, išsky- suomenės ir išeivijos rūpesčiais, 
rus mažas išimtis, nėra profe- Laikraštininkai šiam tikslui ati-
sionalas, neturi net sąlygų, rei- duoda savo jėgų, sugebėūmų ir 
kalingų jo darbui. Bet jis yra sunkaus darbo dalį. Be jų įnašo 
idealistas. Jis gali ir nori infor- mūsų gyvenimas stokotų pilnu-
muoti savo tautiečius, kelti mo. Pr. Gr. 

Spaudoje ir gyvenime 

LIETUVOS BYLA SAUGUMO 
KONFERENCIJOJE 

Dr. Br. Nemickas savo issa- j ti jį reikalinga medžiaga, pakarto 
miu straipsniu "Dirvos" N r. 8 tiaai išdėstyti lietuvių tautos iŠsi 
(sausio 28 d.) atkreipia dėmesį į 

Maskva baudžia už ryšius su užsieniu 
Sovietų skaudžiai nubausto Bukov skio bylos atgarsiai Vokietijoje 

Rimties va landė le i 

ŽMOGUS, ŽVELGIĄS 
Į TOLUMAS 

Maskvoje įvykusi ir sausio, V. ALSEIKA, laisvos nuomonės varžymus. Gyvenimas — neilgas, ir gy- '-iausių meių, apgaulių ir mul-
5 d. baigta Vladimiro Bukovskio mūsų spec koresp. New Yorke Pats Boell neseniai Londone pa- j vertimas tirri būti pilnas — štai kinimų. Bėda tiems, kurie nepa-
byla dar tebekelia viso pasaulio, j žymėjo, kad PEN yra įrankis '• dvi didelės mintys, kurios turi, aukoja savo gyvenimo šven-
ypač jo laisvosios dalies, dėme- organizacrijomis užsieny. Be to, ginti viso pasaulio intelektua- | tvarkyti mano gyvenimą. j tiems žygiams, kilnioms bei iš-
sj. Juk rašytojas Bukovskis bu- į belgas Sebrecht, pernai išpra- lams. 
vo nubaustas septyneriais me- j sytas iš Sovietų Rusijos, buvęs T a č i a u t a s p a t s Boell š m. 
tais laisvės atėmimo bausme ir; Bukovskiui įteikęs "priešsovie- mfiin l 0 d . *D e r ^pįegel" žur-
dar penkerių metų, bausmę at- • tinę medžiagą", kurią parūpinę n a I e Hamburee pasisakė, jog 
likus, deportavimu, tiksliau ta
riant, prievartiniu laikymu vie
tovėje anapus Sovietų sostinės. 
Tai išskirtinė, sunki bausmė, ku
rią Sovietų gyventojai tegali ly
ginti su bausmėmis, skirtomis 
tik Stalino valdymo laikais. 

Šveicarų spauda teigia, kad 
šiuo atveju netenka abejoti, jog 
Sovietai, Bukovskį nuteisę, sie
kia atbaidyti kitus sekti jo pė
domis. 

Svarbiausia — ryšiai su 
užsieniu 

Jau žinoma, kad Sovietų spau
da Bukovskį pristatė, kaip men
kavertį asmenį. Jis neturėjęs jo
kios profesijos ir, nors jis save 
laikęs rašytoju, nerašęs nei pro
zos, nei poezijos kūryba buvęs 
susidomėjęs. 

Bukovskio "nusikaltimai", ku
riais jis maskvinio teismo buvo 
kaltinamas, buvo šie: jis du So
vietų S-gos karininkus, su ku
riais jis susipažinęs Maskvos 
Kursko stoty, kalbinęs užmegs-
ti ryšius su Bukovskio drau
gais užsieny. Jis mėginęs iš už
sienio įsivežti spausdinimo (grei 
čiausia — kopijavimo) mašiną. 
Tačiau sunkiausias priekaištas 
buvo tai, kad Bukovskis palai
kęs ryšius su rusų emigrantų 

"Flamų komitetas" ir "Darbi- r e i k a I i n g a s pasigailėjimas Vak. 
nmkų tautinė sąjunga" Belgijo- Vokietijoje jau keli mėnesiai 
je-

Pavojingi saitai su užsienio 
korespondentais 

siaučiančiai jaunimo gaujai su 
Ulrike Meinhof priešaky. Viešai 
paklaustas, kodėl PEN tyli Bu-, 

Nelaimė tam, kuris savo šir- ganingoms idėjoms! 
dyje neturi ko nors tolimo. Ką Vokiečių poetas Goethe sakė 
tai reiškia? Ogi nelaimė ištin- sutinkąs su Lorenzo de Medičis 
ka tą, kuris savo širdyje nejau- žodžiais, kad tie, kurie netiki į 
čia begalinių troškimų, nesu- kitą pasaulį, jau begyvendami 
pranta savo ir kitų gyvenimo esą negyvi. Ir iš tikrųjų, dvasia 
prasmės. negali šioje žemėje išskėsti sa-

Žmcnės yra dviejų rūšių. Vie- vo sparnų, nejausdama aplink 
ni, žiūrėdami j paveikslus, visai, save amžinybės nei begalybės, 
neįžiūri perspektyvos. Tai to-į Mes giriamės užvaJ-dę šiandien kovskį nuteisus 12 metų baus-

Bukovskį Maskvoje nuteisus, m e į̂  t e i g ė k a d j į nieko _ ' e d a u ^ a u m e k o
( 'slaukinj pasaulį kaip niekada, 

dienraštis -Viečiornaja Mask- n e g a l - s d a r y t i k a i p tbmįgįKAaSt 
va" (Vakarinė Maskva) įspėjo n e s g p r e n d i m a i daromi vykdo-
"pneš vyriausybę nusistačiusius m o j o k o m i t e t o parlamentariniu 
asmenis" vengti bet kokių ryšių ^ 
su užsienio korespondentais Mas 
kvoje. Dėl to dienraštis priminė Triukšmas spaudoje 
kelis atvejus svetimų kraštų, 
ypač JAV, spaudos atstovus iš- Boe]} k u r i o v e i k a l a i verčiami 
prašiusi iš Sovietų Sąjungos, j fc k a l b ą ^ spa:as&nami 
Vieni ryškiausių tų pavyzdžių j d e š i m t imis tūkstančių egzemp- i ! 
— tai CBS atstovo WiUiam Cole j l i o r i U ; p a r e i š k i m a i s u k ė l ė audrą' 
ir Associated Press atstovo Hol-1 v o k i e č i intelektualų siuoksniuo-
ger Jenson išprašymas ir reika-| g e Rašyto^ m n s H a b e , žįno-
lavimas nedelsiant išvykti iš m a s i r J A y v i s U 0 m e nei , .-.._, .. „ . . , . ., esąs 
krašto ir dėl to, kad jie buvo ^ t ^ p a č i o g p E N n a r y S 
pasinaudoję Bukovskio žiniomis, Boe]1 pasmeTkė „ W e l t a m S o n n _ 
kunų tikslas buvęs šmeižti kraš- t a g „ gj^tyse sausio 16 d. ir at-tą, jo santvarką ar režimą.. Co
le prieš maždaug metus ameri
kiečių televizijoje pateikė jo pa
ties turėtus pasikalbėjimus su 
rusais, režimo priešais ir su tuo 
pačiu Bukovskiu. 

Kodėl tyli vokietis 
PEN prezidentas 

virai reikalavo, kad Boell pasi
trauktų iš PEN pirmininko pa 
reigų. 

nemato ir nenori matyti, kaip; o tiesą sakant, niekuomet dar 
tik savo profesiją, savo patogu- išlaukinis pasaulis nebuvo turė-
mus ir egoizmą. jęs tiek galios sielai, kaip da-

Kiti, žiūrėdami j paveikslus, bar. Nesulaikomas sielos tirpi-
atskiria perspektyvą ir paveiks- mas šiame pasaulyje visai nėra 
lo gelmėje, jo turinyje, mato j nei tikras užvaldymas pasaulio, 
naujus pasaulius. nei tikras viešpatavimas gyve-

Be abejonės, ir aš pirmiausia nimui; čia beasmeniškumas įvei-
turiu rūpintis savo profesija, kia asmenybę, kuri kilniai priva-
savo luomo pareigomis, šios die- lėtų vykdyti žmogaus pašauki-

į nos darbu. Turiu tobulėti, šven- mą, suteiktą jo dvasinės prigim-
tėti ne šalia, ne už savo gyveni- ties. 
mo, bet savo gyvenime savo 
kasdieninio gvvenimo darbuose, X o r s m a n o gyvenimas yra ne-
reikaluose ir progose. Turiu į sa- l ^ a s ' *** P r i v a l 0 b ū t i * * &&-
vo tvarkaraštį įrašyti ir pramo- m a P^*5™, vedąs į būsimąjį 
gų, poilsio valandas. Turiu pa- 'gyvenimą. "Aš jaučiu savyje bū-
kcntroliuoti, ar mano darbas y- s i m ą j i gyvenimą. Aš esu kaip 

giria, kadaise iškirsta: naujos 
atžalos yra stipresnės ir gajes-

Habe nurodė: "Rašytojas - in
telektualas negali gyventi tik su 
savo sąžine, jis privalo gyventi 
su visų mūsų sąžinėmis". Esą, 
buvo įvairių PEN pirmininkų, 
bet dar nebuvo tokių, kurie aist
ringai gintų kriminalinius nusi-

Tačiau už savo ribų, kaip pa
veikslo perspektyvoje, turiu ma
tyti: 

nes, negu kada nors anksčiau. 
Aš žinau, kad kylu į dangų. 
Saulė šviečia viršum, mano gal
vos, žemė man teikia gaiviųjų 
sulčių, o dangus man atsiunčia 
nežinomų pasaulių atšvaitą... 

nias, kurias netikrieji pieme- pusę šimtmečio aš dėsčiau savo 
nys į pražūtį veda. mintis eilėmis ir proza. Aš ban-

ka*.ėl:uS. kurie a t s^kv tų zlr.z: £ J " " f P * r e i ™ P ? * * | f " " v S s k * : **į* ^ ^ Z T . __. . ^'_._ , .^^fi-i- l kažkoks g'almgas, jaudinantis; dramą, romanus, padavimus, sa-

Sielas, kuriose negyvena 
Dievas, žmonių būrius, kurie 
nepažįsta ir keikia Kristų. Mi-

3) Nedelsiant reikia kreiptis į 
vyriausybes tų kraštų, kurie da
lyvaus Europos saugumo konfe
rencijoje ir kur tik esama šiek 
tiek palankumo Pabaltijo valsty
bių laisvės bylai, ir išdėstyti po 
saugumo konferencijos skraiste 
paslėptus Sovietų Sąjungos kės
lus ir didelius ateities pavojus vi
sai Europai. 

Šitie žygiai turėtų būti atlikti 
visų Lietuvos išsivadavimu besi
rūpinančių institucijų suderintai, 
nesivaržant tarp savęs dėl laimė
jimų vainiko, kad nebūtų šaudo
ma iš atskirų kampų į netikrus 
taikinius ar netinkamomis kulko 
mis. Be to, Lietuvos socialdemo
kratai (jie vieni, tik suderinę sa
vo rašto turinį) turėtų kreiptis i 
Vakarų Vokietijos socialdemokra 
tų partijos centro komitetą ir į 
savo idėjos draugus Bundestago 
narius socialdemokratus (į kiek
vieną atskirai), atkreipdami dė
mesį į sutarties su Sovietų Sąjun
ga ratifikavimo pavojingumą". 

Mintys vertos platesnio dėme
sio. 

J. Daugį. 

Ryšium su Bukovskio nuteisi
mu Vak. Vokietijoje iškilo nau
jas įvykis, beveik skandalui li
teratūros pasauly lygus. Tarp- j nuteistuosius beteisius intelek-
tautinės rašytojų organizacijos' tualus. Toks yra Heinrich Boell, 
— PEN (Poets, Essayists, No- ligšiol buvęs kaip rašytojas ger-
velists) pirmininkas jau kelis j biamas ir mėgiamas ne tik savo 
mėnesius yra žinomas vokiečių tautiečių, bet ir kitur pasauly., , _ 
rašytojas Heinrich Boell. Tai or- Prieš jį dabar pasisako teisinin-j r t ^ . 
ganizacija, 1921 m. įsteigta Lon- kai, politikai ir kiti. Ateitis pa-
done, turinti 72 centrus 54 kraš- rodys, ar tas rašytojas supras, 
tuose (yra ir narių lietuvių) ir kad jam ne vieta vadovauti kil-
jos chartoje pasisakoma prieš nių tikslų organizacijai. 

šiurpulys, kai matau tuos aki
račius, kuriem taip reikia apaš
talų? Ar savyje nešioju naujo 
pasaulio viltį, energingą pasiry-

nenumalšinamu jo 
naujintoju? 

Prancūzų maršalas Foch pâ  

tyrą, odę ir dainą. Tačiau jau
čiu, kad nepasakiau nė tūkstan
tinės dalies to, kas yra manyje... 
Eidamas į kapą, galiu pasakyti, 
kaip daugelis kitų, kad aš už
baigiau savo dienos darbą, bet 
negaliu pasakyti, kad užbaigiau 

šakodavo, kad 1871 metais, jam; s a v o gyvenimą. Mano dienos dar 
besiruošiant šalia Metzo miesto: b a s v ė l prasidės sekantį rytą. 
laikyti egzaminus į karo akade-1 Kapas nėra akligatvis, o perva-
miją, maršalas Bezaine su savo1 ž a- J i s užsidaro sutemoje ir at-
karininkais tuose pačiuose rū-i s i v e r i * aušroje" (V. Hugo). 

| muose nutarė atiduoti miestą'' įsivaizduokime žmogų, pasi-
vokiečiams. Jis tą pačią valan
dą pasiryžęs atitaisyti tokią di
delę Prancūzijos gėdą. 

Prancūzas Montaiembert 1830 
metais pamatė barbarišką sce
ną: įsiutusių bedievių būrys plė
šia kryžius nuo paminklų, velka 
juos per šiukšlynus ir meta keik 

aukojusį geriems darbams. Pir
masis, sulaukęs naudos ir pa
guodos iš apaštalavimo — bus 
jis pats. Dirbdamas artimo ge
rovei, J'K pirmiausia daro gera 
artimiausiam artimui — sau pa
čiam. 

Tačiau ne vien tik savo sielos 

Sovietams labai nepatinka suplanuotas prez. R. Xixono vizitas j kom. 
Kiniją. Ramybės neteikia geltonasis pavojus ir Kinijos reikalavimai 
atitaisyti skriaudas, sugrąžinant išplėštas žemes. 
narnos ir Ussuri konflikto aukos 

darni į Senos upę. Jam užvirė: nuopelnus padidinu, dirbdamas 
kraujas gyslose ir pasiryžo, į gerus darbus Jai suteikiu ne-
kad vieną dieną, jo dėka. Pran-! paprastą džiaugsmą. Jaučiasi 
cūzroje bus grąžintos teisės, laimingas ,kas gauna, bet dar 
laisvei ir Kristui. Į laimingesnis jaučiasi žmogus, 

Nulenkiame galvas atsparie- - kai jis duoda. Jei nori gauti 
šiems, kurių širdis pikti darbai daug paguodos, ir susilaukti di-

šia proga prisime-i įžeidžia! Nelaimė tiems, kurie j dėlės sėkmės — turi daug duoti. 
ramiai, kaip lepšiai, klauso kvai-1 Kito kelio nėra. K. Br. 

LEMTIES VALANDA 
AURELIJA BALASAITIENĖ 

tas kelionėmis į apskrities komendantūrą su kyšiais ir. nuotaką. 

pavojingą Brandto Vokietijos su 
tartį su Sovietais. Sutartimi stip
riai ruošiamas kelias įteisinti sta 
tus quo Europoje. Numatydamas, 
kad sutarties dėsniai gali būti 
pagrindu Europos saugumo kon
ferencijoje, dr. Nemickas skatiną 
energingai imtis šių žygių: 

"1) Reikia kreiptis į Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidentą 
(tiesiogiai, jei galima, ar per 
Valstybės Departamentą), dar 
prieš vykstant į Maskvą, aprūpm 

falsifikuotomis buhalterijos knygomis, saugodamas savo 
j žemės turtą nuo okupantų. Vietoje būdamas, jis reng-
J davo priėmimus ir pokylius, girdydamas ir vaišindamas 
j vokiečių administracijos pareigūnus, rodydamas pustuš-
; čius sandėlius, aplenkdamas sumaniai užmaskuotas dvi-
! gubas sienas, už kurių slėpėsi nesurašytos ir neužpaja-
' muotos grūdų, odos ir maisto atsargos, saugiu laiku da-

T J • -*• •• v„*. x;~ ^,-^mo i ti_ • Hnamos gyventojamas. 
Jau dvi savaites praėjo nuo Kęstučio gnzimo i te- ~ . ' . ., _,_ D 

Antroji kliūtis Kęstučiui pasikalbėti su majoru Kim-

lcisvinimo aspiracijas ir Krem
liaus tikruosius agresinius kėslus, 
apsiaustus vadinamo Europos 
saugumo skraiste. 

2) Neatidėliojant reikia kreip
tis į visus Vakarų Vokietijos Bun
destago (parlamento) narius (at 
skirai į kiekvieną), išdėstant Va
karų Vokietijos — Sovietų Sąjun 
gos tariamo draugingumo sutar
ties ratifikavimo pavojus ne tik 
Pabaltijo valstybių išsivadavi
mui, bet ir pačios Vokietijos susi 
vitnijimui. 

viškę. Sandėlininko padėjėjo tarnyba vietiniame žemės 
ūkio kooperatyve, įvairūs pasiruošimai vestuvėms užėmė 
jo visą laiką. Senelis klebonas, krikštijęs ir jį ir Ingri
dą, būsimomis sutuoktuvėmis džiaugėsi. 

— Kaip bėga laikas, Kęstuti!.. Gaila, kad nei tavo, 
nei Ingridos tėveliai judviejų sutuoktuvių nematys... Lai
mė žemėje taip trumpa. 

Kęstučiui tie žodžiai ilgai neišėjo iš minčių. 
... Laimė žemėje taip trumpa... 
Tuo tarpu Ingridos laiškai buvo kupini meilės ir 

entuziazmo, "..pradėjau susitaikyti su mintimi, kad ma
nęs prie altoriaus tėveliai nelydės. Tu man tapai viskuo 
— ir gyvenimo turiniu, ir atrama, ir prarastų namų ši
lima. Tik laukiu tavo pažado išpildymo. Kodėl nieko 
nerašai? Ką reiški vienas tu tūkstantinėje minioje? Jų 
daug, o man tu vienas. Panemunėje jau žydi alyvos ir 
kvepia jazminai sodelyje. Po dešimties dienų pasimaty
sime, jei..." 

Taip baigdavosi visi Ingridos laiškai: "jei". Kęstutis 
vis dar nerado progos pasikalbėti su savo "būrelio" vir
šininku, kuris ėjo kooperatyvo vedėjo pareigas. Tai ne
buvo paprastos taikos metų pareigos. Mokėdamas ge
rai vokiečių kalbą, kadaise studijavęs Vokietijoje, Lietu-

i vos kariuomenės majoras Rimtautas nuolat buvo užim-

tautu buvo ta, kad kooperatyve nuolat sukiojosi buhal
terio padėjėjas, buvęs architektūros studentas ir Kęstu
čio pažįstamas Jonas Laukaitis. Dėl jam pačiam nežino 

— Triukšmo tai nežadu kelti, tik nemanau, kad 
Ingrida tavo bučiniais labai suinteresuota. 

Jonas, daugiau nieko neatsakęs, išėjo iš raštinės, už 
savęs užtrenkdamas duris. 

Iki vestuvių liko vos savaitė. Paskutiniame savo laiš
ke Ingrida primygtinai reikalavo aiškaus atsakymo, ir 
paskutinės eilutės skambėjo grasinančiai, tarsi ji iš tikro 
atsisakytų minties už jo tekėti, jei už kelių dienų negau
tų teigiamo atsakymo. Kęstučiui buvo neramu, juo la
biau, kad, ilgesniam laikui pasitraukus iš Kauno, jam 
buvo pranešta pasiruošti naujo pobūdžio darbams, nes 
jo dabartinėje gyvenvietėje buvusioms pareigoms po-

mos priežasties Kęstutis Jono nemėgo ir juo nepasitikėjo,; grindžio veikloje nebuvo dirvos. Kartais atrodė, kad In-
tarsi kažkokio išdavimo bijodamas. Iš dalies Kęstutis pats j grfdos žavus atvaizdas tolsta nepasiekiamai. 
sau pripažino Jono nemėgstąs jau vien dėl to, kad ka
daise Kaune jis smarkiai apie Ingridą sukosi, nežiūrint 
jos draugystės su Kęstučiu. 

Jonas Laukaitis ne kartą bandė Kęstutį įtraukti į 
intymų pokalbį. Jis rodė norą bendrauti, nebodamas 
Kęstučio abejingumo ir šaltumo. 

— Ko tu, Kęstai, toks rimtas ir susikaupęs. Pasku
tiniąsias laisvės dienas turėtumei tinkamai atšvęsti. 

— Nesijaučiu prarandąs laisvę, todėl ir mano vieni
šų dienų negaila — šaltai atkirto Kęstutis. 

— Tu visada toks rimtas, kad net sunku suprasti, 
kaip į tave tokia nuostabi mergina kaip Ingrida galėjo 
įsimylėti. Argi tu visiškai neturi humoro jausmo? 

— Nemanau, kad vien humoro jausmas iššaukia 

Apie penktą valandą iš savo kabineto išėjo majo
ras Rimtautas, nešinas sandėlio raktais kasdieniniam 
patikrinimui. Patalpoje nieko daugiau nebuvo. Kęstu
čio smarkiau suplakė širdis. Atsargiai apsidairęs aplink 
ir įsitikinęs, kad jo žodžių nenugirs pašalinė ausis, Kęs-

| tutis prisiartino prie savo viršininko. 
— Majore... Pone Rimtautai, aš norėčiau su tams

ta nuošaliai asmeniškai pasikalbėti. — Majoras nemėgo, 
kad su jo pavarde būtų vartojamas ir jo kariška^ titu
las. "Koks gi aš majoras, jei nei mano valstybės, nei 
mano kariuomenės nėra," ne kartą griežtokai pasaky
davo jis. 

— Mielai. Palauk, ko! užrakinsiu sandėlį. Gal pa
kartotinas kvietimas į vestuves? N'esirūpink. Žmona jau 
pyragus kepa, o mano patys geriausieji batai išblizginti meilę, — bandydamas skambėti ciniškai, atsakė jis. 

— Tik nebūk toks jautrus. Gal ir tavo teisybė. Ašį pirman šokiui su nuotaka, 
turiu humor jausmą, o i mane Ingrida nė skersom pa- — Ne vestuvių reikalu. Aš...aš dė! "būrelio", 
žvelgti nenorėjo... įsivaizduoju, kokį triukšmą tu man 
pakelsi, kai aš, pasinaudodamas svečio teise, bučiuosiu 

šnibždėjo Kęstutis. 
(Bus daugiau) 
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P E R Ė M U S "ATE 
Naujoji redakci 

Pradedant redagavimą 
džiai yra įvairūs. Pirmiausi 
gelis iš mūsų nesame red 
įokio rimtesnio leidinio, ka 
Toronte leidžiama mokslei-* 
teitioinkų laikraštėlį "P: 
Jaunime". Kaip išimtį čia g 
būtų suminėti Gabija Juo; 
čiūtę, kuri anksčiau priklavu 
teities" kolektyvui. Taigi, i 
kia patirtimi mes jaučiame 
gana "karštoj" padėty ir 
pasiruošę parodyt, kad nesi 
kelmo spirti ir galime 1 
versti arba, kaip Mahometą 
prie jų prieiti. 

KAS KĄ DARYS 

Paskirai paėmus, kiek 
kolektyvo narys vienoje a: 
je srityje nusimano. Pavy 
laiškus gražiai rašo Rūta 
tytė ir Algis Čepą*, tad jų Į 
gražiuoju iš moksleivių ir 
tų iškvosti visas vietines 
Ses. Dalia Keblinskaitė ir 
cas Kolyčius moka "reika 
tad jiems pavesta ieškoti s 
nių įvairiais rimtais, paga 
planą nustatytais, klau 
Dainora Juozapavičiūtė i 
gražiai rašo ir kitų kūrini 
misi, tad jos pareiga —ii 
teratūrinius kūrinėlius, ka 
raičius, noveles ir pan. (Ja 
na jos vyresnioji sesutė G 
Vytas Pranaitis yra viena: 

STOVYKI 
AF 

Atviru laišku redaktorei 
gas, 1971. XI. 20) , gerbia 
nas Dėdinas išreiškė savo 
tenkinimą praeitos sen 
stovyklos (Dainavoje) ap: 
Jis priekaištauja šio skyri 
d aktorei ir koresponden 
suplakimą visos virtinės 
ant vienos pakopos", \ 
vertinant vaikų pasirodyr 
nininkus profesionalus ir 
ninkus. Iš to, jo manymi 
perilgo aprašymo, susidar 
dį, lyg ten būtų buvę 
"grandioziškas piknikas, k 
las ,o ne stovykla, kuriai 
dienų vardas nebūtų jokj 
jimas". 

Bakstelėjo ir sendraugh 
valdybai, neįstengusiai 
žuoti kompetentingų kc 
dentų. T o pasėka — ge 
dino tvirtinimu —, "šios 
los atlikti uždaviniai liko 
tuviškai visuomenei, tiek i 
ateitininkijai visai než 
Savo laišką jis baigia lyg 
jimu, kad "su tokiu pasik 
kų ar menininkų vertinira 
žiūrėti gana pesimistiškai 
2B££ stovyklų programas" 

Pirmiausia, visai be 
gerb. Dėdinas kaltina re 
Kiek atsimenu, siųsdam 
mąjį pluoštelį rašiau, 1 
cenzūruoti, o jei tiks, ta 
spausdinti; vadinas, jokk 
rymų, net ir redakcijos kre 
glamžius sviarti Fakt* 

iHenę, 

i piet 
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E 
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P r o g r a m ą 

Soliste 

£. Red. komisija: RAMUNE RACKAUSKI 
iiagą siųsti šiuo adresu: Mrs. Nijole Graž 

01. 60429. Tel.: 798-2402. 

ITIES" R E D A G A V I M 
a Toronte pradeda darbą 
įspū- riaušių lietuviukų fotografų 

dau ronte, tad jis rūpinasi "Ateii 
tgavę žurnalo menine dalimi. A 
p tik Kuolas yra labai stiprus inte 
ių a- tualas, todėl jam pavesta "1 
rmyn vų šypsenų" redakcija. Vieni; 
ilima džiu, visi užsiėmę. 
apavi 
b"A-
u to-
; visi 

VISŲ A T E I T I N I N K Ų 
ŽURNALAS 

Mes norime įvesti porą, c 
•šame j ^ trejetą naujų skyrelių, be 
m e ls priklausys n u o to, kaip viski 
amus teityje klosis. Vienas iš nun 
;,bent tųjų skyrelių būtų apie įva 

religinius ir taut inius įvykius 
tas — lietuvių kalbos, kurį v 
L. Dambriūnas; o trečio dai 

--ienas! norim skelbt, nes nežinom a: 
kito- siims kas jo medžiagą ruošti. 

džiui,: . .v , _ ., , 
AIŠKU, mūsų tiksiąs ir t 

pasilieka t a s p a t s : redaguo' 
sų ateitininkų šeimos žur 
kuriame galėtų pasisakyti 
suaugę ir maži, apsiavę ir 
Ypatingai norėtume daugi a 
girsti apie studentus ateitini 
jų veiklą bei planus, gėrėt 
išmintingais straipsniais bei 
ratūrinės kūrybos perlais. G 

,-c*XT grindinė atrama, kaip ir v 
ilS UO- . . . . i . 
kti 15- m e t ? t i : < i m e s — sendraugis 

ejlė- Pa t^ngaJ jaunieji sendraugi 
talki- s a v o m ^ n t J m ^ s ' pasiūlymais, 

ib;,'a ) n a ' s iT s^aiP5113"5-
iš ge-1 kun. Jonas Staške 

^epai-
areiga 
tuden 
iinias. 
>. Vin 
auti", 
:raips-
metų 

dmais. 
pati 

INIŲ NUODĖMIŲ 
MĄSTYMAI 

nas Jo-
lepasi-
iraugių 
ašymu. 
ms re-

• • v 
UI UZ 
įvykių 

enodai 
Ą, me-; 
noksi i- : 

i dargi 
s įspū-' 

koks i 
.rnava-1 
studijų: 
perdė-į 

centro 
tžanga-
'espon-
b. Dė-
stovyk-
iek lie-
• pačiai 
norru". 
ir įspė-
litinin-
į reikia 
į būsi-

reikalo 
aktorę. 
»s pir-
ad gali 

ir at-
suvar-

jSin su-
lieka 

Putnamo moksleivių ateit 
kursuose kalba Gintarė Ivai 

Nuotr. A. N< 

faktu, kad šį kartą redaktor 
teise ir galia nepasinaudojo. 

Sutikčiau, kad čia moksli 
šiam žmogui tie aprašymai 
ję būti ir ilgoki. Bet, va, 
nelabai jaučiu didelį s 
graužimą už jų brangaus 
vogimą. Juk išmankštintiem 
tu būdu skaityti, tai būtų 
tiek laiko, kiek reikia pac 
puodukui kavos išgerti (ti 
biau, kad abu darbus n< 
atlikti tuo pačiu m e t u ) . Nu 
ta Čia mano gal tik tuo, k 

..mta pačies vietoi tai je . 
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visi: 
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is jų 
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:i. Y-
ai su 
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ričius 

Naują "Ateities" žurnalo redakcijc 
biją Juozapavičiūtė, Almis Kuolas, 
zapavičiūtė ir Rūta Čepaityte. Trū 

gal 
t tai! 
is a-; kai. Juk kiek ten mielas Daugir-
įaty- i das būtų skelbimų sutalpinęs ir 
irius! pinigėlių už juos DRAUGO stal-
'>', ki- į čiun sužėrės! 

Neužtarnautai priekaištaujama 
ir centro valdybai. Ačiū jos žmo
nėms labai, kad ir tiek padarė 
(dvi stovyklas surengė!). Abejoju, 
ar ir "ant kompiuterio uždėta" 
sendraugių kartoteka būtų jiems 
daug palengvinusi ieškant paskai
tininkų. Tad juos įpareigoti, kad 
dar surastų ir kompetentingų ko
respondentų stovyklos aprašymui 
mano galva, dvelkia jau kiek ii 
kuklumo stoka iš valdomųjų pu
sės. 

Dabar dėl tų paskaitų. Neabe 
joju ir aš, kaip ir gerb. Dėdinas 
kad jos prelegentų buvo kruopš 
čiai ruoštos. Todėl ir aš pat 
laukte laukiu, bet lig šiol nesu 
laukiau dar nė vienos jų nei AI 
DUOSE, nei, pagaliau, DRAU 
G O literatūriniame priede. Nebu 
vusiems stovykloje tas būtų ypa> 
naudinga; o tiek darbo įdėjus 
argi neverta, kad ir auditorij; 
praplatėtų? 

Negreit ir aš sutikau 

Mano serijėlė turėjo visai kit; 
paskirtį. Negreit ir aš sutikau (ar 
gi negėda!) mielam inžinierių 
Baltakiui , kad parašysiu api 
"Krikščionių ekumeninį judėji 
mą". Gal jo ir neapvyliau, ne 
tam pasižadėjimui ir stilių pasi 
rinkau kiek kitokį. Bet ką gali ži 
noti? Gal mielas Pranas ligi šie 
dienos mušasi sau į krūtinę, ka 
be reikalo mane užkabino, ture 
damas ten pat stovyklaujančių j 
tarpe žymiai kompetentingesnh 

1 Nors, tiesą sakant, nė vieną dien 
j nemačiau nė trumpiausios eilute' 
'•- prie jo stovinčių su popiera ir ps 
j ruoštais pieštukais, nekantru 
; maldaujančių leisti jiems įamžir 
j ti nors tos vienos dienos stovyį 
j los istorinius įvykius. 

ininkųi Liečiant meninių program 
škienė. į vertinimą, aš manau, kad nes 
srvilos; padaręs mirtinos nuodėmės (p 

Vatikano II tokių buvimo da«g< 
ė savo lis jau iš viso abejoja) išsiduod; 

mas, kad turėjęs šiokių - toki 
is ėju- sunkumų sekdamas modernios p< 

gale-j ezijos strofas. Skaitau, lankau ši< 
vistiek! rūšies parengimus, kiek progų 
ąžinėsj laiko turiu, bet ką padarysi, k« 

laiko Į aš jau toks neišsprusęs. Mat) 
s grei- i nepadėjo nė specialiai atpigin 
užėmę studentams geležinkelio biliete 
loriam kad dažniau pasiektume Kauną < 
uo la-; operos, dramos ir baleto teatr 
sunku i kai dar kaimo gilumoje mokyta; 
s ikals-ĮO vistiek tada ten vaikštinėdar 
ad už-! mes deklamavome: "... kaip vėl 
i p.ato-kaip veia jaenuurūna p«r pašau 

i 
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1 
J 

Jūsų d 
dienraščiui. 

j kolektyvą Toronte sudaro (iš kairės 
Algis Čepas, ses. Dalia Keblinskaitė, 
:sta fotografo Vytauto Pranaičio. 

keliauja žmogus..." Rodos, ir jau-1 ziž 
ni buvom, o kai ką jau ir tada; ne 
supratom. Ir jeigu ne rašytojo Al. j nt 
Barono straipsnis "Dviejų recen- j m 
zijų paraštėje" (AIDAI, 1971 m. Į m 
spalio mėn. Nr. 8), tai šiandien tis 
aš jau būčiau iš bet kokios gene- j m 
racijos iškritęs. Į ne 

kc 

1 

Manau, kad ir anas sėkmingas 
vaikų pasirodymas (gal jų tėvai 
kitokios nuonionės) nebuvo iš
dava vien tik paskubomis suorga-

: nizuotų repeticijėlių. Ten taip pat 
atsispindėjo eilės metų kasdieni-

. nis kalbėjimas lietuviškai šeimoje, 
, dedant tėvams pastangas, kad 
| vaikai išmoktų ne tik taisyklingai 
, žodžius tarti, bet ir dainuojamo 
1 ar deklamuojamo dalykėlio dar 
i ir dvasią, pagal savo amžiaus pa
jėgumą, pagautų; jaurrieji pianis
tai ir ne penkias minutes buvo 
praktfkavęsi. Tai tiek dėl vaikų' -Į 
"pervertinimo". g 

SI 

Nemeluojantis balsas E 

Apie meniškus profesionalus $ 
tai aš visada galvoju, kad jie pa- 6 
tys kiekvieną kartą tiksliausiai 
jaučia, kaip jiems pavyko. Gal " 
net kankinasi dėl to dar likusio „ 
skirtumo, kaip jų norėta numeri a 
atlikti ir kaip tai ijems tikrumoje -
išėjo. Tai meno žmogaus neme- * 
luotas vidaus balsas sau pačiam, 
nesvarbu, ar tai būtų dailininkas, 
rašytojas, instrumentalistas, voką- \ 
listas; o nesipučiant, net ir ne- t 
kompetentingas korespondentas tą 
jaučia. 

Nepeikiau ir aš, rodos, nė vie
no dalyvių. Ir aš nutuokiu, kiek 
darbo, kantrybės (o neretai ir pi
nigėlių) reikia pasiruošti progra
mai. Na, argi taip jau daug pra
silenkta su teisybe, jei išsireikš- < 
ta, kad "dėkingi klausytojai entu- . 
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F R A N I C S T V an<j 
S240 SO. HALSTED STREET 

DIDELIS PASIRINKIMAS JV 
RADIO, STEREO APARATŲ. P 

SPALVOTOS TELEV 

Kas tik turi gerą skoi 
risk 

LEEPC 

LIETUVIŲ PREIC 
FU R N I T U R E G 

Marquetfe PkM 6211 So 
•uo 9 Ud 8 vai vakaro — S< 
Pirmadieniai* ir ketvirtadieniai* 

) 2 O D 2 I 

TA 
Į T E I K I M O I Š K I L I 

aureatas V. K A V A L K t t 
lyvavimas šiame koncerte 

;&MKC1J!Į 
: kun. Jonas Staškevičius. Ga-
Vincas Kolyčius, Dainora Juo-

;tingu plojimu reiškė padėką, 
ji (pianistė Nijolė Dėdinie-
jei kas jau būtumėt primiršę) 

.ras buvo davusi ką tai malo-
įs, kuo galėjo mūsų akis grožė-
ir ausis gėrėtis". Aš vis tebe-
nau, kad Dievas kiekvienam 
-maliam žmogui yra įdiegęs 
ą tai bendrą matą grožiui pa
ti ir vertinti; nors toks eilinis, 
, kaip aš, galiu ir nesugebėti 
iems paaiškinti tojo "kodėl?". 
}x populi vox Dei, manau, ne 
m politiniam gyvenimui nukal-
l 
A€ pilnai pritarčiau, kad se-

(Nukelta j 4 D S D 

Paieškojimas 
ieškomi BRONĖ PAZERECKAI-
£, MATILDA PAZERECKAI-
l a ALOYZAS PAZERECKAS, 
v. Chicagoje, prieš karą gyv. Ra-
initj raj., Mituvos kaime. Ieško E. 
ikauskienė. Prašomi atsiliepti adr.: 
. Griškėnienė. 4558 N. Kostner 
i^, Chicago, m. 60630. T d 685-
58. 

D Ė M E S I O ! 

ADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro-
•ama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
IJTN, 1360 bangos, veikia sek-
adieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
) pietų -i- perduodama vėliausii, 
įsaulinių žinių santrauka ir ko-
entarai, muzika, dainos ir Mag 
įtės pasaka, šią programą veda 
teponas J. BfLnkos. Biznio reika-
J8 kreiptis j : Baltic Florists — 
bUų bei dovano krautuvė, 502 E. 
roadway, So. Boston, Mass. Tel 
N 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
enraštis Drangas. 

S I O ! 

RADIO, INC. 
TEL. — CA į-7252 

iIRIAtrSTŲ TELEVIZIJOS, 
SRDAVIMAS m TAISYMAS 
ZUOS APARATAI 

perka pas Lieponį! 
vis 
'BOS NAMAI 
E M T E R, I N C. 
Nestora, PR 8-5875 

nnad. atdara 12 v. Qd 5 v. p p. 

no 9 Qd 9:30. K3ton> dienou 

^ ^ | BIUETAI GAUNil 
v 3 P I Draugo administi 

^ £ S | 4545 West 63rd Si 
^AS l Chicago, 111.606 
pagelbės mūsų 

>46 WEST 8Srd ST CHICAUO tLL ««29. TeL J V&u • 

icept Sundays. Sega! holidays and iay^ aitet ^btistm* 
istet t>y the Litfauaaian Catbolic Presu SOCMV 

uoacriptior Kates: $19.00 — Ctucago ano ook Coonty 1 
elsewhere la U.S.A. $17.00 ,anad» $19 00 I 
Coantries — $30.00. 

*• > e • u m e i * i » Tirtam yį m. 3 men 
Goak apskr., Olino, (194)0 SldOO $&0C 
Kitur JAV 17.00 9.00 5.0C 
Kanadofe 19.00 10X0 6.0C 
Užatenyjt ».00 11.00 &5G 
SavaMnJt 10J» 150 -

• Redaad]a atraipantus tai If • Radakdįm dirba 
to aavo nuoaura. Nesunau &JQ — 4:3^ iešta 
iotų straipsnių nesaugo, juo. tiate — 8:30 - 12:00 
{rąžtaa tik is anksto *u«it» 
us. Radakcijft ui skalbiau .auumati*...j* aur 
unni aaatsako škeabunų ' iiet S:30 4?0 I 

J <30 -12:00. 

ewcA«os LIETUVIU CHOHAS 
• 

•PIRMYH" 
^ ^ STATO 

T^\^mttK0^ * į & 

PRANZ LEHAR'OJ&RUUjj^EIKSrfių OPERETE 

LINK 
( T H E MERRY WIDOW) 

KUKI ivrics • 
ŠEŠTADIENI KOVO Utti.44. 8 VaL. VAK. 
SEKMADIENI KOVO MĖN. S d.*3 VAL. P. P. 

D ALY VAU JA: S 
AL. B " A J H f e J { ' U * , n * U MILERlOtiv V. MIELU 

^ S $ © J * 6 M ZAPOtlENT» J.lMtiŠOHlS, 
lk*lOM$; V4.*2AUSICAS.A;VlfiĮArr!«. 

t* J.VIIIU1TIS. JOStPMM*! «jkERtŪT 
POClBNf, GENE P « 3 > « # 

Į?*urAS ^neiti&įĘf^ 
ŠPHENS -̂STEPOJtî lČiUS-
4M»f WTC» PASTATYMAS ĮVYKS 

MARIA .' HFGHSČHOOL AUDITORIJOJ 
6700ŠO.CALIF0RNIA AVE. 

• BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE -

Pristatom I lga i Laukte N a u j ę A u t e 

ZHIGULI - VAZ 21 
pirkimui ka ipo dovaną savo gimii 

Lietuvoje ir U . S . S . R . 
62 Arkliu jėgų — b Cilinderin — 5 keleivians 

Didelg bagažinė. 
Specialiai pritaikytas susisiekimni žiemą, sang 

įrengimaL Galima miegoti. 
šildytuvas — Laikrodis — Radijas — Ž-gn 

vėdyklė ir kiti įrengimaL 

Tiktai Ribotas Skaičius: Kaina į&. 
Kreipkitės informacijų a?bs siuskite užsakym 

bet kurioj mūsų sąjunginę firmą arba skyri 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 W a k m t St., Philadelphia, Pa, 191(M 

(215) WA 5-S455 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGEJS 
1776 Broadroiy, New York, N . Y. 1001 

(212) 581-7729 

COSMOS PARCELS EXPBESS CORP. 
488 Madison Ave., New York, N . Y. 1601 

(212) 758-1150-1 

ar tiesioginiai į vieninteŲ V/O VNESHPOSYI 
atstovą Amerikoje — 

P0DAR0GIFTS, I 
240 Fif th Ave. ( tarp 28 ir 27 g-vės) 

New York, N. Y. 10001 
(212) 685-4537 
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Lietuviška spauda 

ŽMOGAUS LAISVĖS SARGYBOJE 
Kalbėdamas tarptautinės laik- bendruosius tautos ir išeivijos 

raštininkų konferencijos delega- reikalus, analizuoti savą ir tarp-
tams, pop. Paulius VI trumpai tautinę visuomeninę, socialinę ir 
nubrėžė pagrindinius krikščio- politinę situaciją, nuolat atsi-
niškus ir humanistinius dėsnius, gręždamas ir į savos tautos lais-
kuriais turi remtis spauda ir vės galimumus. Svarbiausia, mū-
spaudos darbuotojai, — jie turi sų laikraštininkas yra jungtis, 
teisingai informuoti, ištikimai kuri paskirus asmenis sujun-
skelbti tiesą, suprantamai ir ne- gia su visuomene ir visuomenei 
užgauliai žmonėms perteikti ži- nurodo tinkamiausius kelius į 
nias. Rašydamas apie mirusio bendrą tikslą. Visuomenininkas 
žurnalisto darbus, "New World" ar politikas gali klysti. Laikraš-
redaktorius išsireiškia, kad jo tininkas žino suklysiąs. Bet jis 
gerosios laikraštininko savybės turi privilegiją klaidą greičiau 
buvo aštrus istorijos pajauti- ir tiksliau atitaisyti, kad visuo-
mas, kilni meilė žmonėms ir aiš- menė nebūtų suklaidinta, 
kus bei gilus tikėjimas. Tai kryp B čia ir kyla svarbiausia laik-
tis, kuri nurodo geros spaudos raštininko pareiga — ištikimai 
kėlią.. stovėti žmogaus, visuomenės ir 

Lietuviška spauda išeivijoje tautos laisvės sargyboje. Jis tu-
turi remtis tais pačiais dėsniais, ri jausti atsakomybę už visą tai, 
Platesni yra tik jos uždaviniai ką jis parašo, nes raštas išlie-
ir poreikiai. Išeivijos spauda tiek ka, kai žodis jau būna seniai už-
plati, kiek platūs yra ne tik iš- mirštąs. Atsakomybės pajauti-
eivijos, bet ir pavergtoje tėvy- mas ir yra laikraštininko kvali-
nėje ar tremtyje esančios tautos fikacijos žymė. 
dalies reikalai. Jai reikia dažnai * 
kelti gyvybinius klausimus ir Šios savaitės pabaigoje redak-
ieškoti į juos aiškesnių atsaky- cijos ar organizuoti laikraštinin-
mų. Ji turi kalbėti ne tik suau- kai rengia visuomenės ir spau-
gusiems, bet ir vaikams, turi dos žmonių atžymėjimo ar pap
rasti ryši su specialistais ir pap- rastus suartėjimo vakarus — 
rastais žmonėmis. banketus. Paminėtini ypač Chi-

Lietuviškos spaudos išeivijoje cagos, New Yorko ir Toronto 
pirmasis tikslas — išlaikyti sa- spaudos darbuotojų susibūrimai, 
vo tautiečius bent įmanomoje. kuriuose dalyvaus visuomenės 
vienybėje, suglaudinti juos tau- atstovai ir pavieniai spaudos rė-
tiniais ir dvasiniais ryšiais, kad mėjai. Tai ne tik gera proga 
paskiras tautos narys domėtųsi susipažinti ir lietuvių spaudą 
kitų reikalais ir visos tautos sie- liečiančiais Mausimais išsikalbė-
kimais. Todėl spauda negali ati
trūkti nei nuo savo tėvų ar se
nolių krašto, nei nuo to krašto, 
kurio kūrime savo gyvenimu ir 
darbais dalyvauja. 

Maskva baudžia už ryšius su užsieniu 
Sovietų skaudžiai nubausto Bukov skio bylos atgarsiai Vokietijoje 

Maskvoje įvykusi ir sausio V. ALSEIKA, laisvos nuomonės varžymus. 

Rimties valandėlei 

ŽMOGUS, ŽVELGIĄS 
Į TOLUMAS 

Gyvenimas — neilgas, ir gy- 'iausių meių, apgaulių ir mul-
5 d. baigta Vladimiro Bukovskio mūsų spec koresp. New Yorke Pats Boell neseniai Londone pa- į vemmas turi būti pilnas — štai kinimų. Bėda tiems, kurie nepa-

žymėjo, kad PEN yra įrankis> dvi didelės mintys, kurios turi, aukoja savo gyvenimo šven-byla dar tebekelia viso pasaulio,; 
ypač jo laisvosios dalies, dėme- j organizacijomis užsieny. Be to, 
sį. Juk rašytojas Bukovskis bu- Į belgas Sebrecht, pernai išpra-
vo nubaustas septyneriais me- j sytas iš Sovietų Rusijos, buvęs 
tais laisvės atėmimo bausme ir; Bukovskiui įteikęs "priešsovie-

ginti viso 
lams. 

pasaulio intelektua- tvarkyti mano gyvenimą. j tiems žygiams, kilnioms bei iš-
Nelaimė tam, kuris savo šir- gailingoms idėjoms: 

Tačiau tas pats BoeU š. m. 
sausio 10 d. 'Der Spiegei" žur-

ninkų tautinė sąjunga" Belgijo- V o k i e t i joje jau keli mėnesiai 

dar penkerių metų, bausmę at-jtinę medžiagą", kurią parūpinę n a l e Hamburge pasisakė, jog 
ūkus, deportavimu, tiksliau ta-1 "Flamu komitetas" ir "Darbi- r e i k a I i pasigailėjimas Vak. 
riant, prievartiniu laikymu vie
tovėje anapus Sovietų sostinės. 
Tai išskirtinė, sunki bausmė, ku
rią Sovietų gyventojai tegali ly
ginti su bausmėmis, skirtomis 
tik Stalino valdymo laikais. 

je . 

Šveicarų spauda teigia, kad 
šiuo atveju netenka abejoti, jog 
Sovietai, Bukovskį nuteisę, sie 

Pavojingi saitai su užsienio 
korespondentais 

siaučiančiai jaunimo gaujai su 
Ulrike Meinhcf priešaky. Viešai 
paklaustas, kodėl PEN tyli Bu
kovskį nuteisus 12 metų baus
me, Boell teigė, kad jis nieko 

dyje neturi ko nors tolimo. Ką 
tai reiškia? Ogi nelaimė ištin
ka tą, kuris savo širdyje nejau
čia begalinių troškimų, nesu
pranta savo ir kitų gyvenimo 
prasmės. 

Žmcnės yra dviejų rūšių. Vie
ni, žiūrėdami j paveikslus, visai 
neįžiūri perspektyvos. Tai to-

Vokiečių poetas Goethe sakė 
sutinkąs su Lorenzo de Medičis 
žcdžiais. kad tie, kurie netiki į 
kitą pasaulį, jau begyvendami 
^ ą n e g y v l Ir iš tikrųjų, dvasia 
negali šioje žemėje išskėsti sa
vo sparnų, nejausdama aplink 
save amžinybės nei begalybės. 

Mes giriamės užvaldę šiandien 

domis. 
Svarbiausia — ryšiai sa 

užsienin 
Jau žinoma, kad Sovietų spau

da Bukovskį pristatė, kaip men
kavertį asmenį. Jis neturėjęs jo
kios profesijos ir, nors jis save 
laikęs rašytoju, nerašęs nei pro
zos, nei poezijos kūryba buvęs 
susidomėjęs. 

Triukšmas spaudoje 

Bukovskį Maskvoje nuteisus, 
dienraštis -Viečiornaja Mask- į į į d a r y t f k a i p pirmininkas, 
va" (Vakarinė Maskva) įspėjo n e s g p r e n d įm a i ^ ^ , T k d o . 
"prieš vyriausybę nusistačiusius m o j o k o m i t e t o parlamentariniu 

k i l i b a i i y t i kitus s S t T j o ^ 1 ™ ™ ' ' . ^ * > * ] " * * " į j į būdu. 
su užsienio korespondentais Mas 
kvoje. Dėl to dienraštis priminė 
kelis atvejus svetimų kraštų, 
ypač JAV, spaudos atstovus iš- g ^ k u r i o v e i k a l a i verčiami 
prašiusi iš Sovietų Sąjungos, j ^ k a l b ą ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Vieni ryškiausių tų pavyzdžių j d e š i m t i m i s tūkstančių egzemp-
_ tai CBS atstovo WiUiam Cole j U o r i U ; ,, „ gą-,,,,,,! s u k ė I ė a u d r ą 
ir Associated Press atstovo Hol- į v o k i e č i intelektualų sluoksniuo-
ger jenson išprašymas ir reika- j g e Ra^to^aa H a n s Habe, žino-
lavimas nedelsiant išvykti is 
krašto ir dėl to, kad jie buvo 
pasinaudoję Bukovskio žiniomis, 

kie žmcnės. kurie daugiau nieko išlaukinį pasaulį kaip niekada, 
nemato ir nenori matyti, kaip; o tiesą sakant, niekuomet dar 
tik savo profesiją, savo patogu- išlaukinis pasaulis nebuvo turė-
tnus ir egoizmą. jęs tiek galios sielai, kaip da-

Kiti, žiūrėdami j paveikslus,; bar. Nesulaikomas sielos tirpi-
atskiria perspektyvą ir paveiks- mas šiame pasaulyje visai nėra 
lo gelmėje, jo turinyje, mato nei tikras užvaldymas pasaulio, 
naujus pasaulius. nei tikras viešpatavimas gyve-

Be abejonės, ir aš pirmiausia nimui; čia beasmeniškumas įvei-
turiu rūpintis savo profesija, kia asmenybę, kuri kilniai priva-

Lietuviška spauda išeivijoje ateities veiklą. 

ti, bet ir kartu pabuvoti, susi
jungti bendrų uždavinių sieki
mu ir pajusti bendrą atsako
mybę už žmogaus ir tautos lais
vę, už tautinį sąmoningumą ir 

Redakcijos ir jų nuolatiniai 
bendradarbiai turi dažnesnių 
progų išsisakyti visais opiaisiais 
reikalais ir pateikti visuomenei 
savo mintis, šį kartą reikia at
kreipti dėmesį j daugybę tų lie
tuviškos spaudos pilkųjų bitelių, 

Bukovskio ''nusikaltimai", ku
riais jis maskvinio teismo buvo 
kaltinamas, buvo šie: jis du So
vietų S-gos karininkus, su ku
riais jis susipažinęs Maskvos 
Kursko stoty, kalbinęs užmegs-
ti ryšius su Bukovskio drau
gais užsieny. Jis mėginęs iš už
sienio įsivežti spausdinimo (grei 
čiausia — kopijavimo) mašiną. 
Tačiau sunkiausias priekaištas 
buvo tai, kad Bukovskis palai
kęs ryšius su rusų emigrantų 

mas ir JAV visuomenei, esąs 
taip pat tcs pačios PEN narys, 
Boellį pasmerkė "Welt am Sonn-

remiasi dideliu leidėjų, skaityto
jų ir rašančiųjų idealizmu. Tik 
idealizmas išlaiko gausius laik
raščius, sujungia daug bendra
darbių ir informacinėmis prie
monėmis palaiko tautinę gyvy
bę išsisklaidžiusių ir kartais vie
nų nuo kitų nutolusių tautiečių kurios savo nuolatine informa-
tarpe. Išeivijos spauda — tai ei ja, korespondencijomis iš lie-
tautinio idealizmo ištvermingas tuviškų gyvenviečių ir tautinės 
pasireiškimas. veiklos, straipsniais apie pasau-

* lio ir savo tautos lemtingus įvy-
Amerikiečių rašytoja Rose- kius stato tautinį rūmą ir kuria 

mary Haughton sako: "Rašy- išeivijos visuomeninį gyvenimą. 
mas yra sunkus darbas... Bet aš Gal kartais, užuot kūrę, kai kas 
pradėjau rašyti ne dėl pinigų ir ardo, bet reikia ir juos pama-
stokos". Taip galėtų pasakyti tyti, jų širdin nuoširdžiau pa-
kiekvienas didesnis ar mažesnis žvelgti, kad būtų galima paste-
iaikraštininkas, lietuviškai spau- bėti ten nelemties suneštas dul-
dai rašąs tik laisvalaikiu, nuo kes. 
poilsio ar malonumų nutraukto- Tačiau niekam, kas jaučia at-
mis valandomis, tik iš meilės sakingumą už save ir tautos a-
savo broliams ir tautai. Išeivijos teitį, negalima tyloms praeiti 
spauda neapmoka nei redakto- pro laikraštininko darbą. Reikia 
rių, nei bendradarbių tiek, kiek jį pažinti, suprasti ir pamilti, 
jie iš tikrųjų būtų už savo dar- nes tik lietuviška spauda, atlik-
bą verti. Ne dėl to. kad kuris dama ir bendrosios spaudos pa
leidėjų iš spaudos susikrautų reigas, kuria tautinį gyvenimą,, 
turtus, bet kad tas darbas tė- padeda neatitrūkti nuo savo kil-
ra įmanomas tik iš didelio idea- mes krašto ir jos reikalų, įjun-
lizmo ir meilės pačiai spaudai, gia į gyvenamo krašto istorijos 
nuolat kalbančiai į skaitytojų vyksmą, net laisvam krašte sau-
širdis ir keliančių juose tuos goja laisvą žmogų, kad jis ne-
pačius jausmus bei tuos pačius paskęstų kasdienybėje. Tik sa-
troškimus. kokius turi rašantie- va spauda skatina nuolat gyven-
ji. ti tautos, savo artimo, savos vi-

Lietuvis laikraštininkas, išsky- suomenės ir išeivijos rūpesčiais, 
rus mažas išimtis, nėra profe- Laikraštininkai šiam tikslui ati-
sionalas, neturi net sąlygų, rei- duoda savo jėgų, sugebėjimų ir 
kalingų jo darbui. Bet jis yra sunkaus darbo dalį. Be jų įnašo 
idealistas. Jis gali ir nori infor- mūsų gyvenimas stokotų pilnu-
muoti savo tautiečius, kelti mo. Pr. Gr. 

Spaudoje ir gyvenime 

LIETUVOS BYLA SAUGUMO 
KONFERENCIJOJE 

kurių tikslas buvęs šmeižti kraš- t a g „ ^ s a u s i o 1 6 d -w a t 
tą, jo santvarką ar režimą.. Co- L į ^ reikalavo, kad Boell paši
le prieš maždaug metus ameri-1 t r a u k t i š p E N pirmininko pa 
kiečių televizijoje pateikė jo pa
ties turėtus pasikalbėjimus su 
rusais, režimo priešais ir su tuo 

savo luomo pareigomis, šios die-
į nos darbu. Turiu tobulėti, šven
tėti ne šalia, ne už savo gyveni
mo, bet savo gyvenime, savo 
kasdieninio gyvenimo darbuose, 
reikaluose ir progose. Turiu į sa
vo tvarkaraštį įrašyti ir pramo
gų, poilsio valandas. Turiu pa 

reigų. 

pačiu Bukovskiu. 
Kodėl tyli vokietis 

PEN prezidentas 

Ryšium su Bukovskio nuteisi
mu Vak. Vokietijoje iškilo nau
jas įvykis, beveik skandalui !A-

!ėtų vykdyti žmogaus pašauki
mą, suteiktą jo dvasinės prigim
ties. 

Nors mano gyvenimas yra ne
ilgas, bet privalo būti kiek gali
ma pilnesnis, vedąs į būsimąjį 
gyvenimą. "Aš jaučiu savyje bū-

3) Nedelsiant reikia kreiptis į 
vyriausybes tų kraštų, kurie da
lyvaus Europos saugumo konfe
rencijoje ir kur tik esama šiek 
tiek palankumo Pabaltijo valsty
bių laisvės bylai, ir išdėstyti po 
saugumo konferencijos skraiste 
paslėptus Sovietų Sąjungos kės
lus ir didelius ateities pavojus vi
sai Europai. 

Šitie žygiai turėtų būti atlikti 
visų Lietuvos išsivadavimu besi
rūpinančių institucijų suderintai, 
nesivaržant tarp savęs dėl laimė
jimų vainiko, kad nebūtų šaudo
ma iš atskirų kampų į netikrus 
taikinius ar netinkamomis kulko 
mis. Be to, Lietuvos socialdemo
kratai (jie vieni, tik suderinę sa
vo rašto turinį) turėtų kreiptis į 
Vakarų Vokietijos socialdemokra 
tų partijos centro komitetą ir į 
savo idėjos draugus Bundestago 
narius socialdemokratus (į kiek
vieną atskirai), atkreipdami dė
mesį į sutarties su Sovietų Sąjun
ga ratifikavimo pavojingumą". 

Mintys vertos platesnio dėme
sio. 

J. Daugį. 

Habe nurodė: "Rašytojas - in
telektualas negali gyventi tik su 
savo sąžine, jis privalo gyventi 
su visų mūsų sąžinėmis". Esą, 
buvo įvairių PEN pirmininkų, 
bet dar nebuvo tokių, kurie aist
ringai gintų kriminalinius nusi
kaltėlius, kurie atsisakytu ginti, . " ,"J 

_ . . . . LM...... •<. T , l kažkoks galingas, 
teraturos pasauly lygus. Tarp- j nuteistuosius beteisius mtelek-' 
tautinės rašytojų organizacijos | tualus. Toks yra Heinrich Boell, 
— PEN (Poets, Essayists, No- ligšiol buvęs kaip rašytojas .ger-
velists) pirmininkas jau kelisj biamas ir mėgiamas ne tik savo 
mėnesius yra žinomas vokiečių tautiečių, bet ir kitur pasauly, 
rašytojas Heinrich Boell. Tai or- Prieš jį dabar pasisako teisinin-
ganizacija, 1921 m. įsteigta Lon-' kai, politikai ir kiti. Ateitis pa-
done, turinti 72 centrus 54 kraš- rodys, ar tas rašytojas supras, 
tuose (yra ir narių lietuvių) ir kad jam ne vieta vadovauti kil-
jos chartoje pasisakoma prieš : nių tikslų organizacijai. 

kontroliuoti, ar mano darbas* y- s i m ą ^ gyvenimą. Aš esu kaip 
ra vaisingas ! širia> kadaise iškirsta: naujos 

Tačiau °už savo ribų, kaip pa- a t ž a l o s v r a ^ P ^ n ė s ir gajes-
veikslo perspektyvoje, turiu ma- ^ ^ n e g u kada nors anksčiau 
tvti: ' ' Aš žinau, kad kylu į dangų. 

Saulė šviečia viršum mano gal
vos. Žemė man teikia gaiviųjų 
sulčių, o dangus man atsiunčia 
nežinomų pasaulių atšvaitą... 
Pusę šimtmečio aš dėsčiau savo 
mintis eilėmis ir proza. Aš ban-

Ar man nepereina per širdį j džiau viską: istoriją, filosofiją, 
jaudinantis | dramą, romanus, padavimus, sa

tyrą, odę ir dainą. Tačiau jau
čiu, kad nepasakiau nė tūkstan
tinės dalies to, kas yra manyje... 
Eidamas į kapą, galiu pasakyti, 
kaip daugelis kitų, kad aš už
baigiau savo dienos darbą, bet 
negaliu pasakyti, kad užbaigiau 

Sielas, kuriose negyvena 
Dievas, žmonių būrius, kurie 
nepažįsta ir keikia Kristų. Mi
nias, kurias netikrieji pieme
nys į pražūti veda. 

šiurpulys, kai matau tuos aki 
račius, kuriem taip reikia apaš
talų? Ar savyje nešioju naujo 
pasaulio viltį, energingą pasiry
žimą būti nenumalšinamu jo 
nauji ntoju? 

Prancūzų maršalas Foch pa
sakodavo, kad 1871 metais, jam,' s a v o gyvenimą. Mano dienos dar 
besiruošiant šalia Metzo miesto i b a s v ė I prasidės sekantį rytą. 
laikyti egzaminus į karo akade- j Kapas nėra akligatvis, o perva-
miją, maršalas Bezaine su savo 
karininkais tuose pačiuose rū
muose nutarė atiduoti miestą 
vokiečiams. Jis tą pačią valan
dą pasiryžęs atitaisyti tokią di
delę Prancūzijos gėdą. 

Prancūzas Montaiembert 1830 
metais pamatė barbarišką sce
ną: įsiutusių bedievių būrys plė
šia kryžius nuo paminklų, velka 
juos per šiukšlynus ir meta keik 

ža. Jis užsidaro sutemoje ir at
siveria aušroje" f V. Hugo). 

Įsivaizduokime žmogų, pasi
aukojusį geriems darbams. Pir
masis, sulaukęs naudos ir pa
guodos iš apaštalavimo — bus 
jis pats. Dirbdamas artimo ge
rovei, jis pirmiausia daro gera 
artimiausiam artimui — sau pa
čiam. 

Tačiau ne vien tik savo sielos 
darni j Senos upę. Jam užvirė! nuopelnus padidinu, dirbdamas 

Sovietams labai nepatinka suplanuotas prez. R. Nixono vizitas j kom. 
Kiniją. Ramybės neteikia geltonasis pavojus ir Kinijos reikalavimai 
atitaisyti skriaudas, sugrąžinant išplėštas žemes. Šia proga prisime
namos ir Ussuri konflikto aukos 

kraujas gyslose ir pasiryžo, 
kad vieną dieną, jo dėka. Pran
cūzijoje bus grąžintos teisės 
laisvei ir Kristui. 

Nulenkiame galvas atsparie-

gerus darbus. Jai suteikiu ne
paprastą džiaugsmą. Jaučiasi 
laimingas ,kas gauna, bet dar 
laimingesnis jaučiasi žmogus, 
kai jis duoda. Jei nori gauti 

šiems, kurių širdis pikti darbai daug paguodos, ir susilaukti di-
įžeidzia! Nelaimė tiems, kurie j dėlės sėkmės — turi daug duoti. 
ramiai, kaip lepšiai, klauso kvai-1 Kito kelio nėra. K. Br. 

LEMTIES VALANDA 
tas kelionėmis į apskrities komendantūrą su kyšiais ir, nuotaką. 
falsifikuotomis buhalterijos knygomis, saugodamas savoj — Triukšmo tai nežadu kelti, tik nemanau, 

, žemės turtą nuo okupantų. Vietoje būdamas, jis reng-i Ingrida tavo bučiniais labai suinteresuota. 
kad 

, davo priėmimus ir pokylius, girdydamas ir vaišindamas 
į vokiečių administracijos pareigūnus, rodydamas pustuš-
; čius sandėlius, aplenkdamas sumaniai užmaskuotas dvi-
! gubas sienas, už kurių slėpėsi nesurašytos ir neužpaja-
! muotos grūdų, odos ir maisto atsargos, saugiu laiku da-

T J • •*• •• v~.*. x;~ ^ ^ m r t i t i . • Hnamos gyventojamas. 
Jau dvi savaites praėjo nuo Kęstučio grįžimo i te- M »*. i.1;-;:. Vi 

AURELIJA BALASAITIENĖ 

Dr. Br. Nemickas savo išsa
miu straipsniu 'cDirvos,, Nr. 8 
(sausio 28 d.) atkreipia dėmesį į 
pavojingą Brandto Vokietijos su
tartį su Sovietais. Sutartimi stip
riai ruošiamas kelias įteisinti sta 
tus quo Europoje. Numatydamas, 
kad sutarties dėsniai gali būti 
pagrindu Europos saugumo kon
ferencijoje, dr. Nemickas skatiną 
energingai imtis šių žygių: 

"1) Reikia kreiptis į Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidentą 
(tiesiogiai, jei galima, ar per 
Valstybės Departamentą), dar 
prieš vykstant į Maskvą, aprūpin 

ti jį reikalinga medžiaga, pakarto 
tinai išdėstyti lietuvių tautos išsi
laisvinimo aspiracijas ir Krem
liaus tikruosius agresinius kėslus, 
apsiaustus vadinamo Europos 
saugumo skraiste. 

2) Neatidėliojant reikia kreip
tis į visus Vakarų Vokietijos Bun
destago (parlamento) narius (at 
skirai į kiekvieną), išdėstant Va
karų Vokietijos — Sovietų Sąjun 
gos tariamo draugingumo sutar
ties ratifikavimo pavojus ne tik 
Pabaltijo valstybių išsivadavi
mui, bet ir pačios Vokietijos susi 
vitnijimui. 

viškę. Sandėlininko padėjėjo tarnyba vietiniame žemės 
ūkio kooperatyve, įvairūs pasiruošimai vestuvėms užėmė 
jo visą laiką. Senelis klebonas, krikštijęs ir jį ir Ingri
dą, būsimomis sutuoktuvėmis džiaugėsi. 

— Kaip bėga laikas, Kęstuti!.. Gaila, kad nei tavo, 
nei Ingridos tėveliai judviejų sutuoktuvių nematys... Lai
mė žemėje taip trumpa. 

Kęstučiui tie žodžiai ilgai neišėjo iš minčių. 
... Laimė žemėje taip trumpa... 
Tuo tarpu Ingridos laiškai buvo kupini meilės ir 

entuziazmo, "..pradėjau susitaikyti su mintimi, kad ma
nęs prie altoriaus tėveliai nelydės. Tu man tapai viskuo 
— ir gyvenimo turiniu, ir atrama, ir prarastų namų ši
lima. Tik laukiu tavo pažado išpildymo. Kodėl nieko 
nerašai? Ką reiški vienas tu tūkstantinėje minioje? Jų 
daug, o man tu vienas. Panemunėje jau žydi alyvos ir 
kvepia jazminai sodelyje. Po dešimties dienų pasimaty
sime, jei..." 

Taip baigdavosi visi Ingridos laiškai: "jei". Kęstutis 
vis dar nerado progos pasikalbėti su savo "būrelio" vir
šininku, kuris ėjo kooperatyvo vedėjo pareigas. Tai ne
buvo paprastos taikos metų pareigos. Mokėdamas ge
rai vokiečių kalbą, kadaise studijavęs Vokietijoje, Lietu
vos kariuomenės majoras Rimtautas nuolat buvo užim-

Antroji kliūtis Kęstučiui pasikalbėti su majoru Rim
tautu buvo ta, kad kooperatyve nuolat sukiojosi buhal
terio padėjėjas, buvęs architektūros studentas ir Kęstu
čio pažįstamas Jonas Laukaitis. Dėl jam pačiam nežino
mos priežasties Kęstutis Jono nemėgo ir juo nepasitikėjo, 
tarsi kažkokio išdavimo bijodamas. Iš dalies Kęstutis pats 
sau pripažino Jono nemėgstąs jau vien dėl to, kad ka
daise Kaune jis smarkiai apie Ingridą sukosi, nežiūrint 
jos draugystės su Kęstučiu. 

Jonas Laukaitis ne kartą bandė Kęstutį įtraukti į 
intymų pokalbį. Jis rodė norą bendrauti, nebodamas 
Kęstučio abejingumo ir šaltumo. 

— Ko tu. Kęstai, toks rimtas ir susikaupęs. Pasku
tiniąsias laisvės dienas turėtumei tinkamai atšvęsti. 

— Nesijaučiu prarandąs laisvę, todėl ir mano vieni
šų dienų negaila — šaltai atkirto Kęstutis. 

— Tu visada toks rimtas, kad net sunku suprasti, 
kaip į tave tokia nuostabi mergina kaip Ingrida galėjo 
įsimylėti. Argi tu visiškai neturi humoro jausmo? 

— Nemanau, kad vien humoro jausmas iššaukia 
meilę, — bandydamas skambėti ciniškai, atsakė jis. 

— Tik nebūk toks jautrus. Gal ir tavo teisybė. Aš 
turiu humor jausmą, o j mane Ingrida nė skersom pa
žvelgti nenorėjo... įsivaizduoju, kokį triukšmą tu man 
pakelsi, kai aš, pasinaudodamas svečio teise, bučiuosiu 

Jonas, daugiau nieko neatsakęs, išėjo iš raštinės, už 
savęs užtrenkdamas duris. 

Iki vestuvių liko vos savaitė. Paskutiniame savo laiš
ke Ingrida primygtinai reikalavo aiškaus atsakymo, ir 
paskutinės eilutės skambėjo grasinančiai, tarsi ji iš tikro 
atsisakytų minties už jo tekėti, jei už kelių dienų negau
tų teigiamo atsakymo. Kęstučiui buvo neramu, juo la
biau, kad, ilgesniam laikui pasitraukus iš Kauno, jam 
buvo pranešta pasiruošti naujo pobūdžio darbams, nes 
jo dabartinėje gyvenvietėje buvusioms pareigoms po
grindžio veikloje nebuvo dirvos. Kartais atrodė, kad In
gridos žavus atvaizdas tolsta nepasiekiamai. 

Apie penktą valandą iš savo kabineto išėjo majo
ras Rimtautas, nešinas sandėlio raktais kasdieniniam 
patikrinimui. Patalpoje nieko daugiau nebuvo. Kęstu
čio smarkiau suplakė širdis. Atsargiai apsidairęs aplink 
ir įsitikinęs, kad jo žodžių nenugirs pašalinė ausis, Kęs
tutis prisiartino prie savo viršininko. 

— Majore... Pone Rimtautai, aš norėčiau su tams
ta nuošaliai asmeniškai pasikalbėti. — Majoras nemėgo, 
kad su jo pavarde būtų vartojamas ir jo kariškas titu
las. "Koks gi aš majoras, jei nei mano valstybės, nei 
mano kariuomenės nėra," ne kartą griežtokai pasaky
davo jis. 

— Mielai. Palauk, kol užrakinsiu sandėlį. Gal pa
kartotinas kvietimas į vestuves? Nesirūpink. Žmona jau 
pyragus kepa, o mano patys geriausieji batai išblizginti 
pirman šokiui su nuotaka. 

— Ne vestuvių reikalu. Aš...aš dėl "būrelio", —su
šnibždėjo Kęstutis. 

(Bus daugiau) 

r 
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RŪPESTIS LIETUVIŠKAIS REIKALAIS 
Jaunimo kongresas ir solidarumo įnašas LB posėdy 

-ganizacijų ir rėmėjų bei mece
natų nurinkti 160,000 doL Fi
nansų telkimas, kaip iš praneši
mų aiškėjo, esąs kiek pavėluo
tas, bet nesąs beviltiškai uidels 

toriuB Ant. Gafliušis. Pajamų 
ir jšiaidų pusėse stambiausią po
ziciją sudarė "Pasaulio Lietu
vis". Konstituciniai įnašai būtų 
buvę didesni, jeigu savo įnašą 

Sausio 29 d. Clevelando Lie
tuvių namuose. 877 E. 185th St, 
jvyko eilinis P. L. Bendruome
nės valdybos posėdis. Jame da
lyvavo visi tos valdybos nariai: 
pirm. St Barzduaks (jis posė
džiui pirmininkavo), vykd. vice-
pirm. St. Barzdukas (jis posė-
— dr. H. Brazaitis, M. Lenkaus
kienė. Al- Laikūnas. dr. V. Ma
jauskas, sekr. Ant. Gailiušis, 
Kultūros tarybos pirm. dr. Alg. 
Nasvytis ir švietimo tarybos 
pirm. Ant. Rinkūnas. Posėdžiui 
įpusėjus atvyko ir iki galo jame 
išbuvo Vliko ryšininkas J. Dau
gėla. Posėdis, su trumpute per
trauka, užtruko pusdevintos va
landos. 

suprojektuotą jaunimo peticiją, 
Miri su jaunimo surinktais pa
rašais numatoma įteikti gene
raliniam JT sekretoriui Xew 
Yorke. 

II-jo Pasaulio jaunimo kon
greso programa prasidės Chica-
goje š. m. birželio 24 d. parodų 
atidarymu. Jos įvairios savo pa
skirtimi: grynojo meno jaunes
niųjų ir atskira vyresniųjų dai 

tas. Chicagoje padaryta gera! bfitų įmokėjusi JAV LB. Iš vi-
pradžia. O tai jau mūsų periodi-' sų kitų kraštų jų gauta 337.62 
nei spaudai padedant pasiekta, dol. JAV LB apylinkės lOr'c so-

Peticijai parašų rinkimas "bus I lidarumo mokesčio įmokėjo 369. 

C L A S S I Fl ED GU I DE 
K E A L £ S T A T E B E A L E S T A T E 

04 dol. Pageidauta, kad apylin
kės stropiau atsiskaitytų, (ai). 

dar viena paskata, kurią lydės 
jaunimo veikli iniciatyva įvai
riuose kraštuose ir įvairiose jų 
vietovėse. Tos iniciatyvos viršū- j APARATAS JŪROS DUGNUI 
nė būsianti pas**kta U^me Jau- Į MATUOTI 
nimo kongrese. 

Diskusijas baigiant, buvo su
tarta ir pareikšta, jog PLB sie
kia, kad mūsų jaunimo akty 

lininkų, taikomojo meno, archi- v umas nesibaigtų kongreso už-
tektūros. foto. tautodailės. Ii- darymu, kad pakili jaunimo dva-
teratūros (leidinių) ir filmų fes- »* gyvinančiai paliestų visą 

jaunimą ir išlaikytų Lietuvių Į ] ^ P _ „ * £ . 1 ^ f 5 
Bendruomenės rėmuose. 

Kanadoje, Vinipego universi
tete profesorius sukonstravo 
aparatą, kuriuo galima fotogra
fuoti 600 metrų vandens gilu
moje. Šis aparatas pritaikytas 
jūros dugnui fotografuoti. Ne-

S T A S Y S S U L A 
I N T C R C O N T I N c N T A I . R. f 

P A l . M D A L E , C A L I F O R N I A 935SO 

MmŲ te*. (SIS) 820-2925 Vfest UA 
Pirkit* žemę Palmdale, kur ruošia, 
ncas didžiausias pasauly aerodromas 
— UI savininkų, akrais ne sklypai*! 

Nemokamai surandam nuomininkus 

BUD'S R. L & INS. 
BALYS BUDRAITIS 

4S07 So. KedzSe Ave., Chicago 
TEL. — 254-5551 

HELP WANTED - VYRAI 

S T O P 
Doa't settle for anythiiuęr less than 
the best. Delx. new 2 flat w/2-3 
bdrm. 1 % baths blt-in's full bsmt 
w/% bath etc 

Vicinity of 72nd & Hamlin 
MATHBEN — Tel. 448-5100 

tivalis. Parodos uždaromos lie
pos 4 d. Pirmoji kongreso dalis, 
atidaryta birželio 30 d., Chica
goje tęsis iki liepos 4 d. Antro- i 
ji dalis — iki 30 metų amžiaus | sutarta" panašios dienos reTgimą 

Pagrindinis sio posėdžio dar-j jaunimui kongreso atstovams Į š i a i s ^ ^ jeigll ^ ^ ^ a . 
botvarkes punktas buvo rengia- skirta uždara studijų savaitė | tai p. p. Adamkai sutiks per-
mo Jaunimo kongreso reikalai. Kento (Ohio) valstybiniame u-j leisti Lietuvių žurnalistu sąjun-
kunem referuoti buvo pakviesti niversitete. Ji užsitęs iki liepos, g a i , k u r i jau anksčiau yra tuo 
rr šiame posėdyje dalyvavo JK i 8 d. Tuo pačiu metu Chicagoje! reikalu kreipusis į PLB valdybą, 
komiteto pirm. R. Sakadolskis. j likusiam jaunimui planuojamai Artimoje ateityje nenumatyta 
JK programos komisijos pirm. Į speciali programa, kaip sporto šaukti bendro PLB JAV LB ir 
dr. Alg. Norvilas ir JK finansų varžybos ir pan. Nuo liepos 8 Kanados T.T? « * » * . ™«it9ri. 

foto aparatas. Tuo pačiu kabe
liu eina srovė į stiprius reflek-

Prisiminus praėjusią spaudos j torius, jmontuotus šalia foto 
ir radijo dieną, balsų dauguma i aparato. 

komisijos atstovas dr. V. Vy
gandas. Kiekvienas jų padarė 

iki 14 d. Kanados Romuvoje da
roma visam jaunimui atvira sto-

kondensuotą jo vadovaujamos į vykia. Kongresas oficialiai už-
darbų srities atvžvalgą ir atšaki-! daromas liepos 15 d. Toronte, 
nėjo į vėliau iškilusių diskusijų' Pirmojo JK finansavimui iš
metu pateiktus klausimus. PLB', leista apie 94.000 dol. Antrajam 
jaunimo reikalams vicepirm. M.! finansų komisija numato ir t i^ tinta praėjusių* metų 
Lenkauskiene painformavo apie kiši iš pavienių aukotojų, or- į apyskaita, kurią parengė sekre-

Kanados LB valdybų pasitari
mo. 

Pirm. S. Barzdukui painfor
mavus apie posėdžių tarpe vestą 
susirašinėjimą, kuris iš dalies 
paryškino bendruomeninę veik
lą įvairiuose kraštuose, patvir-

GOLDEN POODLE SALON 
3841 VY. 63rd Street 

(1 block West of California) 
Kerpami Tisu veislių šunys pasai 

klientu pageidaujamus stilius. 
Taip pat tau parduodami šunims vi
sokia reikmenys. Pageidaujant, pa
imam ir priatatom. 

Kalbama ir lietuviškai. 
Skambinti — 778-8871 

SELLING YOUR HOME? 
List vrith us for prompt aetioo. 

VAN DALE EEALTY & 
BUILDERS 

7000 West Archer Avenue 
PHONE — 586-7000 

Savininkus parduoda mūr. "custom 
built" bungalovv. 3 mieg.. kampinis, 
jrengtas rūsys — galiam gyventi, 
2 maš. mūr. garažas. Netoli Pulaski 
ir 66 gt. Kreiptis po 4 vai. te i 
ME 7-8724 ar LU 5-3617. 

C R A N E O P E R A T O R S * 
oompany benefits. Good place to 
Minimum 2 year« eieperienoe. Itaay 
viorjs. A.pply 

VVELDED TUKE COMPANY 
OF AMERICA 

2853 E. 122nd St., Cbieao, U . 

< • I i » M M » . M 4 J i 

lietuvių spaustuvė 
COMMUNTTY 1NSTANT PRINTERS 

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas teL (312) 778-1970 
2951 W. 63 St — Chicago, EI. 60829 

Krumplis ir Stulpinas 

SPECIALIAI LIETUVIAMS -
Mūr. 2-jų btrtų, apyl. 15 ir 50 Ave. 
Spintelės virtuvėj. 2 maš. garažas 
Naujas boileris. Pajamų S155. plius 
butas.-. $32,000 S V O B O D A , 2134 S. 
61st Ct., BI 2-2162 arba L A 1-7038. 

Apylinkėj Pulaski ir 6 5 Place — 
4 mieg., 2 pilnos vonios, įrengtas rū
sys, garažas. Skambint 735-6594. 

Mūrinis, 18 metų. 2 gražūs butai. 
Jrengtas sausas rūsys. Pirkėjui liuk
sus butas ir 160 dol. rendos. Mar
ąuette pke PR 8-6916. 
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CleveLande įvykusio PLB valdybos su jaunimo kongreso atstovais posėdžio dalyviai. Iš k į dež : (sėd') 
R. Sakadolskis, A, Rinkūnas. dr. H. Brazaitis, pirm. St. Barzdukas, M. Lenkauskienė. A Gailiušis ir dr 
A. Nasvytis; (stovi) _ dr. V. Vygantas, dr. A. Norvilas, dr. V. Majauskas, A. Laikūnas ir dr. A. Butkus 

Nuotr. J. Garlos 

IŠ ATEIT IN INKŲ GYVENIMO .Turėta pelno iš rudens vakaro 
i ir taip pat iš Naujų metų suti-

(Atkelta iš 2 pusi.) Kviečiami dalyvauti kartu ir | kimo. 

kančių metų sendraugių stovykla 
būtų leista (nors ir demokratijoj) 

jaunimo tėveliai, kurie prie sta-1 
liukų galės užkandžiauti bei ste
bėti besilinksminanti jaunimą. I 

aprašyti jau tik kompetentingiems ^ , . . . . . . 
1 , ™ , ™ , ^ . , ™ , r C „ JU* Zl D*1, k a r t 3 kviečiame visus, ypač 

pačius jaunuosius gausiai daly-: 
vauti. 

korespondentams. Tiesa, dalį jau 
ir praeitosios aprašė tokių kvali
fikacijų žmonės, tik labai gaila, 
kad gerb. Dėdinas talentingojo 
daktaro Kęstučio Keblio, matyt, 
nelaiko tokiuo. 

Linkės spėti, kad gerb. Dėdino 
pa3arytas redaktorei ir man. prie
kaištas kilo iš to, kadangi repor
tažas kiek skiriasi nuo korespon-

PASKAITA IR SKAIDRES 
SUTRAUKA SENDRAUGIUS 

Po susirinkimo pereita į kitą 
kambarį, kur jau laukė kava ir 
sausainiai bei saldumynai. Neo
ficialioji dalis buvo taip pat 
įdomi ir gyva. Visi buvo dėkin
gi sendraugėms ponioms M. Zi-
gaitienei, O. Miniatienei ir pa
nelei dr. B. Miniataitei, kurios 
visa tai parūpino ir prikepė. 

Nemažą būrį vyresniųjų sen-įvisi skirstėsi patenkinti drau-
draugių sutraukė sausio 29 d.]- giška nuotaika. A- P. B. 
Jaunimo centre įvykęs Chicagos \ 
sendraugių susirinkimas. Ka-, KORP! GIEDRA RENKASI 

dencijos ar apžvalgos. Redaktorė į d a n g i s k y r į aus p i r m . j . P a š k u s 
tą pajuto .r gautą medžiagą spaus j n e s p ė j o a t e i t i < tad susirinkimą! Vvr. giedrininkių fvisuomeni-
dmo (net su tokiomis "egzotiš-:a t ida rė v a l d v b o s n a r y s p r anasininkių ir kultūrininkių) ir 
komis anraštemis!) veik nieko į P o v i l a i t i s . pakviesdamas kun.iKorp! Giedros bendras susirin-
nepakettus. As pats. kaip jau se- j Kuzminską sukalbėti maldą, kimas įvyks vasario 6 d. 12 vai 
nos kartos (taigi ir mokyklos),įPatg iifmmį t o susįrinki- rvto, tuoj po 11 valandos šv 
* . ^ n , g a s

r ^ I ! B d a l r t r 5°-|mo tikslas - išklausyti moky- Mišių Jaunimo centre. Prašome 
mai iNijoiei Grazuiienei. Spaudos u_4- T«^»^ V««^O««, ^O-I,„;*~.! 
tradiciją sekdama, ji šmaikšč ia i^ ! ^ Z ^ T T L ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

. , , . . . ' ' , apie jo kelionę po Rytų Euro- '• gynė kaltininką. Dar daugiau. ^ 7 7 - . a - J • įk T J - v , r^. pos valstybes ir Sov. Sąjungą. Davė suprasti, kad ir is gerb. De- į, . L. • • • *. i. • J \ r. ,. i , ̂  T- Paskaita buvo paįvairinta skaid-'- ri! dino lauktų straipsniu. Is savo t . -v . H . •.. ,. . . . . . . . . . . frerms is aplankvtų kraštų. 
patyrimo galiu užtikrinti, kad JI ir j P r e l e_ e nJį l g *Yo ^ a m e r i , 
Jums, gerb. Daktare, duotu tiek j , • - . , . • • . ,. . i E I • : j • Į v. ikiecių mokinių grupe ir kebais• pat vietos, kiek ir man atreze. j , 7 . An 

D -v,. . mokvtojais. viso apie 40 asme- i Reiškiu pagarbą. į,•.J , ' , K . w. į ,? . . *,.. , |nų. Tai buvo daugiau susipazi-s Vytautas Cizauskasl 7 . . ... ,&,. . , F _ ! 
jmmo ir studijų kelione, kartu' 

TRADICINIS KATTilTJ i sujungta ir su atvangos malo-l 
LINKSMA V ARIS Į numais. Aplankyta Austrija, į 

Visam Uetuviškam jaunimui! ̂ " f ^ ; ^ Cekoslovakija. Lenki- į 
nasilinkaminimą su kaukėmis^/- *"• S7JUn?f- S u 0 m i j a - Š V e"' 
organizuoja Pr. Dielminkaičio Į ̂ a ; D a m J a ' ^ S J ^ J S ? 

JAUNOMS MARČIOMS 
GERIAUSIA DOVANA 

Jei jūsų marti yra lietuvė ar 
Eitos kilmes, geriausia vedybinė 
iovana yra naujai išleista knyga 
Juzėa Daužvardienės 

Popular Lithuanian 
Recipes 

Penktoji laida 
6i naujoji laida yra gerokai pa

tobulinta ir dailininko Jono Pfli-
pausko papuošta. 

Visij įprastų lietuviškų valgių 
receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba 
surašyti, ir lengvai {vykdomi. 

Kaina tHc $34)0 
Užsakymus siųskite: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Str. , 
Chicago, 111. 60629 

Persiuntimo išlaidom* pračoma pn-
f̂rtt 28 et^ o IUiBois syrentojai pri

deda dar 15 c t maksėdama. 

5 dideli kamb. — 'face brick" mū
ro bungalow. 2 maš. mūr. garažas, 
šoninis privažiavimas. Air condi-
tioning. Pilnas rūsys. Arti krau-
tavią, mokyklų ir CTA auttobusų. 
Mt. Greeawood. $32.500 arba ge
riausias pasiūlymas. Susitarimui 

P5 . apžiūrėt skambinkit po 4:30 popiet 
tel. 238-6968 

LAIMINGI N A M A I 

Tikrai 1J£ aukšto --jų butų mūras. 
20 metų. 2 auto garažas. Gazu "base-
board'' šildymas. Gražus sausas 
įrengtas beismentas. Marąuette pke. 
$•^5.006. 

10 butų mūme. Apie $14,500 nuo
mos. Martruette pke. 3Kaina $74,700. 
Investuokite petmugui ir saugiai. _ 

12 metę, 2-jn butų geriausias muro 
namas. 2 atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. Pačiam Manmette pke. $27.700 

šviesus 2 butų, 11 metų mūras. 
Naujas garažas su elektr. durim. 
Ąžuolo medis, alumin. langai, nauji 
karpetai. 2 radiant šildymai. Sveiltl 
oro vėsintuvai. Sausas ankstas beis
mentas. Prie pat Marąuette pko. 
$44,900. 

Didelis 6 kamb. mūras ir moder
nus 2 auto garažas. Kabinetų virtu
ve, gazu Šildymas. Puikus namas gy
venti. Marąuette pke. $22,500. 

2 batų mfiras. Arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beisments. 
2 auto garažas. $29,000 

žemes — 30 p., su garažu. Prie 
pat parko. $10.400. 

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

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

SIUNTINIAI! LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

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

ff^"?'""*"""*;*" 
IW<IMJill lu«MMWM1 

OOSB108 PARCEI£ EXFBESS 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

2501 W. 6Hb S t . Cbicago, m. «0«M 
S3S3 S. Hftteted. Chicago. Ei. 90608 

TeL WA 5-2737; 254-SS20 
ĮTairlų prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CnSKTTFIKATAI b ATTOMOBrUAi 

V. Vi 

BUTŲ NUOMAVmAS 
Namų valdymas — Income Tax 

Notariataa — Vertimai 
APDRAUDC AGENTŪRA 

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

6456 So. Kedzie Ave. PR 8-228S 

M O L D E t T 
New Boodern aluminum sand 

foundry needs several experieiiteed 
molders in Bridgeview area, r̂ br 
interview appomtment — 

C ALL 596-0960 

TRUCK JlffiCHANIC 
Requ»r»- nūmcium 4 years experiencv 
in gas &• diesel. Union scale' and 
good t'ringe benefits. 

CALL MR. BRATT A T 
376-7868 

E X P E R I E N C E D 
P1CTTKE FRAMK PTJnSBEEaMS. 

SI»liAY£Ri> Si J01XLK.> 
0>* WOOD PRAMER. 

Exoellent Co«nd. Sc Benefits. 
Do not appiy unlesB tctpurienced. 

KOTLER PICTURE FRAME 
AND MOUOEVG COMPANY 

300 NO. OAKIJEY BLVT> 
TEL. 666-4050 . 

An eųual opportunlty smployer 

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

Apdraustas perkraastymaa 
— l^airto »tetorat3 — 

823 WEST S4th PLACE 
TeL FRontksr 6-1882 

2 po 4 kamb. mūr. Skiepas ir pa
stoge Central, šild. Garažas. Brigta-
ton pko centre. 

2 po 5 kamb. medinis ir salia tuš
čias sklypas. Central, sild. 41 tr 
Campbell. 

Puikus baneak>w. Įrengtas skie
pas, garažas. 

Tuoj galima užimti. Gera rietą 
7 7-ta prie California. 

Maisto krautavg tr 3 butai. Brigfa-
ton pke. 

3 butai b? biznio patalpa. Marąuette 
pke. 

Valgykla su namu Ir visais Įrengi
mais. Judri vieta. 

Insurance — Income Tas 
Xotary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2951 W. 63rdSt, 436-7878 

BtJILDING & REMODELDfG 

H e a t i n g Contractor 
Įrangm aaofta tr peratatan m-
MM vfcrų rMlų namo apUldymo 
paeina tr ai? oondltloiilsc — | 
nasfai tr meam asapaap. BtoĘcų 
rtOH (srutten). Tandsns lUdy 
arai hoOertia. Tarta ir leldinius 
dirbti mieste bei ggmlesBtooM. 
Darbas atliekamas greita] Ir «*-
iinlngal Apskaiaavlmaa nemo-

DOHAS CUKAU8KAS 
srEATTVG A SHEET METAI. 
«444 8. Wes ten . C M — M t , m. 

VI 
CUftOMOl 
T 7-**47 

1 < 

rrK>ksiedvių at-kų kuopa vasario 
13 d., sekmadienį, 4:30 vai. po 
pietų Marąuette parko parapi
jos salėje. Tai tradicinis pries-

Berlynas sų garsiąja Chruščio
vo statyta siena. Deja, Lietuvos 
jam neteko pamatyti, tik Mask
voj sutiko savo gimines, kurie 

užgavėninis pasilinksminimas, j J • 
Čia bus žaidžiama, šokama iri Paskaita buvo įdomi, skaid-
dairmojama. Veiks bufetas, bus | rės ryškios, todė! klausytojai 
laimės šulinys bei kitokios jvai- parodė didelį susidomėjimą, 
rioe pramogos. Įvyks kaukių pa- Antras svarbus punktas bu-
radas ir bus atžymėtos įdomės- į vo iždininko Adomo ViuuJao 
Cite bei r.rjgirmlftflnssi ttskėpv i Df*nesimas ania Kitso& htm/L 

UŽSAKYKITE DRAUGĄ 
J A U N I M U I 

P A P I G I N T A K A I N A 
ReScia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mflsų dieoraSčio administracija 
nori Jums šiame svarbteme reikale nuoširdžiai padėti 

Jeigu Jūs prenumeruojate ""Drangą:', o Jfisų vaafcsi gy
vena siyrtnm ir lanko mokyklą sveitimoje af^inkamoje, Jūs 
galite jiems užsakyti sio b'etuviško dienraščio antrąją prsmi-
meratą atskirai, papiginta kaina., gaudami visa trečdali nuo
laidos nuo pilnos prenumeratas kainos. 

Ir jaunavadHaniH galite užsakyti "Draugą" tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy-
v»nd3mi Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. P ra 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus. 

Vsais atvejais pasaaaudoflrite teikiama fa-e*da&> nuo
laida. 

Vefldme dranga, kad mfisq Jannfer»s *attytri «elavl«ca 
iienraštj "Drangą**! 

^ 

VTTJIŪTAS ŽUKRUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Oerrf prekių didelis pasirinkimas An-
tomobtllal. Šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai. Tna-lstas. aJcordeonai. 
2«os w. e»th st., oucaffo. m. nmi9 

TELEF. WA 5-2787 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visq 
rūšnj grmdis 

J. BUBNYS, Tel. R E 7-5168 

O VI N G 
SERfiNAS per krausto baldos ir kitos 
daiktas. Ir iš toli miesto lėktinai ir 
mbia apdranda-
2*47 W . 674 P h a - W A 5-8063 

1 0 * — 20% — U% pigias mokesti 
a i apdrauda aon umjies ir automo
bilio oas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
omų Weat • • Street 

Chicago, m a s t ą 
TeL OA 4-8S64 (r CR ft^SM 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTABY PTJBIiC 

INOOaiE TAX ^ » \ T C E 
4258 S. Mapiewood Av. ; CL 4>?456 

Tvarkingai patarnauja visate Real 
Sstats reikalaia Be to čia veikia. 
Notariatas, daromi ir liudijami ver
timai, užpildomi pilietybes parettki-
mai ir įvairūs blaakat 

3 botai po S kamh. švaros 22 metu 
mūr. prie 43 ir 3taplewood. Atskiri 
gazo !Žld. 53 p. sklypas. Ga.raias 
$3S.0O0, arba pasiūlymas. 

5% kamb. 15 m. mflr. buog prie 
67 fa* Pulaski. TosdtM — galima siū
lyti. 

2 butai po 5 kamb. Svarus med. 
prie 63 ir Kedzie |18.000. 

IMdetis grąžos -klvpas Glen Ellyn. 
$11.060. 

6 kamb. (4 mieg.) 20 m. geras 
mfir. h«nR. prie 72 ir C5ali6o«iia 41 
p. sklypas 2 vonios, gar. $23^000. 

6 kamb. mQr. bung. su 70 d o l 
mSa. pajamom M. P. $22,50#. 

2 botai po 4% kamb. 12 m. mūr. 
prie 88 ir Maple-nrood. Įruoštas rašys 
— galoną isnuomuoti. Oar. Pasiūly
mas. 

1% anksto R m. mūr. M. P. 6 ir « 
kamb. fruo^taft rūsys. Apžiūrėję duo
kit pasiūlymą. 

II butų 6 m. mūr. prie 59 ir Saer-a-
mento $23,non met. pajamų $147.000. 

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

HELP WANTED — MOTERYS 

ACCOUNTING OLERK 
Experienced on N. C. R. payroll 

niachine. Typing reąuired. Good 
salary & tmion benefltt?. 

Phone 
MR. JOHNSOy — 254-8900 

G E N E R A L O F F I C E & T Y P I 8 T 
SI 20.00 P E R W£EK 

Exciting opportunity for individual 
wrth good typing skiUs & desiriag a 
variety of duties. 
K. P. ASSOC. 368-1877 

Open on Sunday. 
CA1X MK. KEZTlS 

K E Y P l NCH OPERATORS 
Cktod startine Salary im frteaiB> 

Office locat«-d m Fiiuiklin Park-
Tra.nsportation Necessary 

CENTRAL GROCERS 
Tel. 678-0660 

IŠNUOMOJAMA — POR B E N T 

IŠNUOMOJAMAS 4 kamb. butas 
apylinkėj 44 ir Talman. 

Skambinti LU S-2039 

IŠNUOM. 2 kamb. butas so bai
dais. Marąuette pko. apyl. 

Skambinkit 778-5976 

P A R T TIME 
ApproximateVy 25 to 30 hours weekly. 
New 1 go-1 insuraaiee offlce ~ te 
Skokie. Good typing skilta reąuired-
Shorthand a plūs — not essential. 
Somp prior inaerance eacperience 
helpful. 

APPLT TO M R. KASTKL 

COTJNTY W1DE INS. AGENCY 
5045 W. Oakton S t 

Skokie, m. Saite 10 
PHONE 679-6120 

SECRETARIES 
We are looking for esperienced 

seerataries w1»o win work i» a 
roodern loop baoik. 

Mušt harc escellent skifls plūs the 
aoility to handle reeponstt>nitfe« 

GOOD S.U.ARV ASD FRTNGE 
BENEFITS 

CAUL, OR .\PPLT 
EX€HANG1S NATIONAL BANK 

OF CHICAGO * ^ 

LA SALLE AT ADAMS 332-5000 
An Egual Opportmrity Employer 

IŠNUOMOJAMA — POR B B f T 

IŠNUOM gražus miegamas kamb 
Evergreen Parke. Galimybė naudo
tis virtuve. 636-5034. 

B — i — i — į 5 kambariu 
antrame aukšte suaugusiai Sefenfei. 
Marquette parke. 1W. 476-8708 

ISmuoin. 2̂ -jo kamb. botas 
su baldais. Marquet*e pke. 

434-3440 

BUTAI 
Best Agmms, 8MB W. M P « 

Kelaukit užaire«JatotiokJt dabar? 
A'ptarrsaaja pietvakaris* <jali 9 me-
toa. Sfcvtoiakai ln i<Įlirifc d« pa-
taraa»ha> aemokamaL 

Remkite dien. "Draugą". 

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

stereo. 
Kratrtnv^ Marąaette Parke 

Pardavto»8 b taisymai 

M I G L I N A S TV 
S84«5 W «Btti St — tri. 776-1486 

HELP W A X T E » 
ll m l II 

V Y R U 

COLLECTORS 
Regionai Credit office needs coUectors 

Good Startinę Salary and Empfoyee Benefits 
Appiy in Person 

B O N D S CLOTHES 
Regionai Credit Office — 3rd Ftoor 

240 S. State St^ Chicago 

file:///PPLT


Naujas parapijos administratorius 
Nauju Maspetho lietuvių Vieš

paties Atsimainymo parap. ad
ministratorium vyskupo yra pa- ' 
skirtas kun. Pranas Bulovas. 

Kun. Pranas Bulovas gimė 
West PuUmane, Chicagos prie-
rmesty, 1916 m. balandžio 21 d. 
Jo tėveliai, atvykę iš Lietuvos, 
Pranukui ir jo vienintelei sesu
tei Violai sulaukus mokyklinio 
amžiaus, jie persikėlė gyventi į 
Brooklyną. čia kun. Pranas lan
kė miesto pradžios mokyklą ir 
Katedros aukštesniąją mokyklą 
Thompsone, Conn.., baigė Maria-
napolio kolegiją uakalaureato 
lapsniu. Mokėsi Marijonų kuni
gų seminarijoje Carendon Hills, 
TU., ir kunigu įšventintas 1943 
m. rugpiūčio 8 d. 

Dešimt metų kun. Bulovas su 
dideliu pasisekimu ėjo įvairias 
pareigas tėvų marijonų vienuo
lyne: buvo aukštesniosios mo
kyklos mokytoju, ėjo vikaro pa
reigas parapijose, vedė misijas 
ir novenas lietuviškose parapijo
se. 

1953 m. pasiprašė a. a. arkiv. 
Thomas E. Molloy priimti į j 
Brooklyno vyskupiją. Arkivys-! 
kupas mielai priėmė ir neužilgo' 
įkardinavo į savo vyskupiją. Tai | 
gi jau 18 me*ų kun. P. Bulovas 
uoliai dirba pastoracijos darbą 
Brooklyno: vyskupijoje. Šioje 
vyskupijoje buvo paskirtas vi-! 
karu į Stebuklingos Dievo Moti
nos parapiją, o vėliau perkeltas 
į Šv. Jono Evangelisto parapiją. 
Kadangi kun. Bulovas kalba lie-
tuviškai, po kurio laiko buvo pa
skirtas j Maspetho lietuvių Vieš-

MŪSŲ KOLONUOSE 
vT F J E 

Melrose Park, III. 
TAtTOS ŠVENTES 

MINĖJIMAS 
f 

Lietuvos valstybingumo 721 
metų ir Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 54 metų minė
jimas įvyks vasario 26 d. 7 vai. 
vak. Veteranų (Bulger Hali) sa
lėje (Hirsh ir 16-tos gatvių kam
pas) Melrose Park, 111. Minėjimą 

DRAUGAS, šeštadienis. 30Z2 m. veaario mėa. 5 d. 

Lyons, ižd. Raymondas Mišaus- dien jau pradeda kalbėti i r ra- T ^ ' S a l v a d o p o respublikoje, r kraštams, bei visuotinės Caritas 
Įkas, spaudos reikalams K. Taut-- syti lietuviškai. Gi jų motina , ** ***?*** k a t a L C a r i t a s *"" i ^temauonaiis asamblėjos pro-
'kus. Valdybos adresas: Otto į padarė Labai didelę pažangą ir ^ r a a * ° n a l * atstovai tarėsi gramą. 
Mejeris, 1118 N. 20th Ave., Mel- kalboje ir skaityme ir rašte, j o n ^ - K o n S e -

Mokykloje dabar dirba be vedė-į Visi,r*«> «««»«•«•«»««-« w,,,~J rose Park.. BL 60160. Telef. F I -
5 -1510. 

KOLONIJOS 
PASIDIDŽIAVIMAS 

— LITUANISTINE MOKYKLA 

Visuose suvažiavimuose buvo 

Kun. Pranas Bulovas 

paties Atsimainymo parapiją, 
kurioje po 15 metų sėkmingo 
darbo sulaukė paskyrimo tos pa
rapijos administratorium. 

Visi parapiečiai ir kiti jį pa-
žjstantieji nuoširdžiai sveikina jį 
naujose pareigose ir meldžia 
Aukščiausiąjį, kad laikytų jį ge
roje sveikatoje ir, kad suteiktų 
palaimos sėkmingai toliau dar
buotis Dievo garbei ir sielų išga
nymui. 

Kun. Praną Bulovą paskyrus 
Maspetho lietuvių parapijos ad
ministratorium, parapiečiai 
džiaugiasi, nes jis yra pavyzdys, 
kad ga?.ima ir svetimose mokyk
lose mokslus besimokant išmok
ti gražiai lietuviškai ne tik kal
bėti, bet ir taisyklingai rašyti. 

Naujam parapijos administra
toriui sėkmės parapijos darbuo
se! K. Riastauskas 

ŠALPOS ORGANIZACIJA 
KONFERENCIJOS 

Melrose Parko šeštadieninė 
mokykla pradėjo veikti 1952 m. i 

mosią Bendras Orgamzacijų ko-į v a s a r i Q 2 ± M e b x ) s e ^ ^ ^mzacrjos 
rmtetas Pagrmdimu k a r t o j u j ^ y l i n k ė s lietuvių visuomenė! 
bus Lietuvių fondo idėjos pra-, n u c š i r d ž i aus ia i sveikina sukak-
dimnkas dr. Antanas Razma. t u v i n i n k ^ Lituanistine mokyklą, 
-vlenme programą atliks mūsų š v e n č i a n č i 2 0 m e . ^ ^ u . 
Kolonuos lituanistine mokykla, t u a n i s t i n ė m o k y k i a _ M e l r o 6 e K - generalinė tarptautinės 
vadovaujama savo mokytoju. P a r k o ir apylinkės Uetuvių pasi- katalikų artimo pagalbos orga-
Lietuvcs laisvinimo reikalams d k i ž i a v i m a s . p ^ ^ ^ m e t e i l l i a a c i j o s C a r į t a g i n t e T m L ^ l i s 
aukas rinks A. Repšiene, Z. Sin- - - • 
kevičienė ir K. Valienė. Aukos 
bus priimamos salėje prie įėji
mo ir minėjimo pertraukos me
tu. Negalėjusieji minėjime da
lyvauti asmenys savo auką įtei
kia po minė;"imo vieno mėnesio 
laikotarpy A. Repšienei, Z. Sin
kevičienei ar K. Valienei. Kas 
norė'ų, auka būtų paimta iš na
mų, skambina telefonu 544-3880 
kiekvieną dieną po 5 vai. p. p. 
Už žuvusius laisvės kovoje sa 

jos dar dvi mokytojos — A. Ka- svarstomi pagalbos teikimo j — Illinois valstijoj 1968 m. 
šubienė ir O. Rakauskienė, kuri klausimai ūkiniai besivystan- buvo 112,000 jungtuvių ir 32,-
dirba su nekalbančiais lietuvis- t i e m s i r nelaimių ištiktiems į 000 skyrybų, 
kai vaikais ir gana sėkmingai 
daro pažangą jos grupės moki
niai. Mokyklą globoja ir remia : 

Melrose Parko LB ir kitos orga-
(kt) 

mokyklos vedėjai ir mokytojai asamblėja šiemet įvyks gegužės 
Antaninai Repšienei, kuriai dau- mėnesį Romoje. Taip irutarė 
giausiai teko rūpintis, kad mo- praeitų metų rudenį įvykę atski-
kykla gražiai veiktų. Laike 20 rų kraštų Europoje, Azijoje, Al
mėtų mokykla išleido 16 abi-' rikoje ir Pietų Amerikoje Cari-1 
turientų laidų, kurių dauguma tas Internationalis organizacijos 
šiandiena yra baigę aukštuosius suvažiavimai, 
mokslus. Vieno kito pirmosios ^ 
laidos abituriento ar abiturien-l ^ ^ P 0 3 k r a s t * tarptautinis; 
tės šiandieną mokvklą lanko jau a r t i m ° P ^ * 3 0 8 organizacijos 
vaikai. Visą laiką mokykloje mo i s u v a z i a ™ * Įvyko Badeno 
kinių skaičius mažai keitėsi -IT*** Austrijoje. Čia dalyvavo 

:ovoje sa- , n u o ^ M ^ m o k i n i ^ m e_ kartu ir Kanados bei JAV-ių, Į 
vanonus-kureius, partizanus ir; t a i g m o k ^ ^ į Caritas organizacijos atstovai. Į 
\nsus lietuvius kankimus tėvv- • • • I • ~ ^ _ 
nėie ir Sibire šv. Mišios bus au- ! " J I S * M S ? U " T ^ T - ^ ' ! Z T ^ raifiaviinM Wk° 
koiamos vasario 20 d U vai £ f h e t ^ t e ^ Vaišvno Afrikoje, Zaire, buvusioje Kon-
?acred Heart parapijos bažny- S E W f ^ ^ ^ * ^ f 0 8 ^ ^ Kinshasoje, kur po- | 
-oje. sekmadienį. Melrose Par- ^ ^ *"*% J mokyJd* atva-. sedzavo visos Afrikos kraštų 
ko ir apylinkės lietuvių visuo- 2 S Z TT* T ^ *•>***** C***** foternationalis 
• L * £ 2 * 3 « £ « 2 L JL p a t l m o t m a k a r t u m o k 0 6 1 tetų-;atstovai. menė kviečiama minėjime ir šv. 
"^išicse dalyvauti. Minėjimui pa-

Vasario 16-sios minėjimai 
New Britain. Conn 

Vasario 20 d. New Britaine 
bus Lietuvos Nepriklausomybės 
a'sikūrimo sukakties minėjimas, 
kuris prasidės 10:30 vai. rytą 
pamaldomis žv. Andriejaus lie
tuvių parapijos bažnyčioje. Mi
šiose dalyvaus organizacijos su 
vėliavomis, prie vėliavų budės 
skautai-tės. Per mišias giedos 
muz. Jono Beinoriaus diriguoja
mas šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos mišrus choras. 

Gi oficialioji minėjimo dalis 
prasidės 2 vai. p. p. Lietuvių 
svetainėje, Park St., New Bri
taine. Pagrindinę kalbą pasakys 
teisėjas Pr. Mončiūnas (Frank 
Monchun) iš Windsoro, Conn. 
Paskui bus sveikinimai, rezoliu
cijų priėmimas ir kita. 

Po to meninėje programoje 
pasirodys muz. J. Beinoriaus di-
riguoj. šv. Andriejaus par. miš
rus choras su dainomis, Litua
nistinė mokykla, vadovaujama 
mokytojų, su deklamacijomis ir 
tautinių šokių grupė, paruošta 
mokytojos Aki. Stasiukevičie-
nės (Kaminskaitės) su tautiniais 
šokiais. 

Tad visi New Britaino ir ap
linkinių miestų lietuviai prašomi 
šiame minėjime gausiai dalyvau
ti. Malonėkite atsivesti ir ame
rikiečių. Jonas Bernotas 

tautinę patrio'inę pareigą, pa
aukojant Lietuves laisvinimo rei 
kalams. Negalinčius į šį minėji
mą atvykti asmeniškai, prašo
me savo auką iš anksto siųsti 
skyriaus pirmininkui VI. Tursai, 
412 Morristown Rd., Linden, N. 
Jersey 07036. 

Minėjimui pasibaigus toje pat 
salėje yra numatytos vaišės. 
Noringieji jose dalyvauti prie į-
ėjimo turi užsirašyti ir sumo
kėti po 3 dol. asmeniui. 

Valdyba 

vių kalbos ir istorijos. Vaikai! Pietų Amerikos kraštų Cari-
oibaisrus visi dalyviai bus pavai- PVZdėJ° * * * * T*88? ,ne i ž o d ž i o t a s Internationalis atstovai bu
si nti kavute ir saldumynais, j n e s u P r a s d a m l lietuviškai, šian-1 vo susirinkę San Salvadoro 

NAUJA LB APYLINKES 
VALDYBA 

LB Melrose Parko ir apylin
kės lietuvių visuotiname susirin
kime, įvykusiame sausio 30 d., 
buvo išrinkta nauja apylinkės 
vaMyba 1972 metams: pirm. 
Cf-o Mejeris, vicepirm. kun. S. 
Šantaras. sekr. A. Repšienė, kul
tūros reikalų vadovas Viktoras 

Linden, N.J. 

PROJEKTUOJAMAS NAUJAS 
KANALAS 

Tailando pietuose, Malakos 
pusiasalyje esanti Kra sąsmau
ka šiuo metu tapo dideliu dis
kusijų objektu. Specialistai hi
drotechnikai, transporto kompa
nijos, prekybos firmos svarsto 
apie šimto kilometrų ilgio kana
lo statybos klausimą. Toks ka
nalas maždaug 1500 kilometrų 
sutrumpintų laivų kelią iš Indi
jos į Ramųjį vandenyną. Inicia
torių komitetas apskaičiavo, 
kad kanalas turėtų būti 600 m. 
pločio ir 100 m gylio. Panašių 
įrengimų statybos patirtis ir 
šiuolaikinė technika leistų iš
kasti kanalą per 5-10 metų. Jis 
kainuotų, apie 250-300 milijonų 
dolerių. 

Al! she needs is 
a helping hand 
fromyou... 

G i ve to 
EASTER 
SEALS 

February2fJ— 9} 
April 2J 

A. + A. 
V IKTORUI A B R A M I K U I 

m i r u s 
jo skausmo prislėgtą seserį JOANĄ nuo-
v . j v . v . v . C 

širdžiai užjaučiu. 
Z. Kalinauskas 

i 

Business Directory 

*CTION AUTOMATIC 
mANSMISSIONS 

Automatic transmlssioTis. Repalr 8©r-
^ice. Ali makes. Special FaU and 
Winter Check-np. 

*300 W. 63rd S t , Chicago, I1L 
P H O N E — 735-4536 

SOUTHWEST SHEET METAL 
CONTRACTORS, ENC. 
S267 Cnlnmbiu Avenne 

Chicago, I1L — Phone PR 8-8686 
W A R M A I R H E A T I N G 

AXD AIR COVMTIONDfG 

A. f A. 
VALDUI 3VHCKEVIČIUI mirus, 

jo teveUus ELEN̂  ir ALFONSE MICKEVIČIUS, jo se
sutę LAIMUTĘ ir brolį KĘSTUTĮ bei kitus gimines ir 
draugus nuoširdžiai užjaučiame. 

Agute ir Pranas Gudaičiai 

I
Aldona ir Zigmas Urbai 

Jonas Bataitis 

A. f A. 
VIKTORUI ABRAMIKUI mirus, 

jo žmonai, seserims ZUZANAI ir JOANAI, broliui ANTA
NUI bei giminėms gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi 

Pranas Pilipaoskas 
ir šeima 

Amerikos Lietuvių tarybos 
Lindeno skyr., vietinėms organi
zacijoms bendradarbiaujant, ruo 
šia iškilmingą Vasario 16-sios 
minėjimą vasario 27 d., sekma
dieni, 4 vai. p. p., 340 Mitchell 
Ave., lietuvių Laisvės Parko 
salėje, Lindene. 

Oficialioje dalyje kalbės žy
mus kafoėtojas. Meninėje pro- j 
gramoje pasirodys solistė Ire
na Stankūnaitė ir solistas Me-1 
čislovas Razgaitis. .Tiem akom- j 
panuos kompozitorius J. Stan-] 
kūnas. Dr. Vinco Kudirkos šeš- ] 
tadieninės mokyklos mokiniai 
padainuos, pašoks tautinius šo-1 
kius ir padeklamuos. 

Lindeniečius ir kaimynus nuo- ! 
širdžiai kviečiame šiame minė-
įime dalyvauti b" atlikti »»vo 

A. f A 
ANTANINA MISKŪNAS 

WASUAtTĖ 

Mirė vas . 4 d., 1972, 8:30 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskr. Amerikoje i&gyveno 

57 m. _ 
Pasiliko dideHame nulifSdime brolio dukterys Emily Ver-

genal m fceima ir Ann Pvakes, gyv. Plondoje m šeima, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Bridgeporto Namų Sav. draugijai. 
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 3307 S. 

Lituanica Avenue. 
Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 7 d. iš koplyčios 8:30 vai. 

r y t o bus at lydėta j gv . Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta' į Lietuviu gv . Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus : gimines, draugus ir pažįsta
m u s dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Giminės. 

Laidot direkt. Antanas M. Phillips. Tel . 927-3401 

Mielai motinai 
A . f A. 

ONAI KAMINSKIENEI Lietuvoje mirus, 
jos sūnui ELE&IJUI, žmonai ALDONAI, anūkėms RA-
SUTEI ir ANDREJAI reiškiame gilia užuojautą. 

Liudas ir Albina Ramanauskai ir šeima 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi-
"aktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini-
tnaa, koris bua įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat turi
me ir kitų dalykų tinkamų atminimui. 

~~WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK SOAD CHICAGO, BLMNOK 

ARBA CODE (31t) 247-3428 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad 1972 m. sausio 31 d., Lietuvoje, mi
rė mūsų tėvas 

A. f A. 
ANTANAS MAŽEIKA 

Nuliūdę lieka: 
duktė Aidima Masiuiiene ir sūnūs 
Antanas ir Pranas su šeimomis. 

A|A 
JULIA BRASAS 

CHURATTt 
Gyveno Chicagoįe, 111., Brighton Parko rajone. 
Mirė vas. 3 d., 1972, 9:47 vai. ryto, sulaukus 75 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo is Panevėžio apskrities, Naujamiesčio pa

rapijos, Baibokėlių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 59 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph J., marti Bettv, duktė 

Bernice Kwiecien, žentas Stanley, anūke Cvnthia Kwiecien. sesuo 
Domicėlė Pocius, švogeris John, 2 sūnėnai Edward Pocius su žmona 
Anele ir John Pocius su žmona Terry, ir jų šeimos, pusseserės Eva 
Lubin su šeima ir Adelė Valutis su šeima, ir kiti gimines, draugai 
ir pažįstami 

Velionė buvo našlė a a. John. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad.. 4 v i . popiet. Fudeikio koplyčioje. 
4330 S. California. Laidotuvės jvyks pirmad., vasario 7 d. iš koplv-
čios 8:45 vai. ryto bus atlydėta j Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus i. pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sunūs, duktė, marti, žentas ir anūkai. 

Laid. direkt. Dovydas Gaidas ir Genridas Da.mid. Tel. 523-0440 

A. A. 

IGNATIUS GAIDAMAVICZ 
Gyveno 7008 S. Tabnan, Chicago. Iliinois. 
Gimė Lietuvoje- Kilo iš Kražių parapijos. Adomaičių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 58 m. 
RasHiko dideliame nuliūdime žmona Ludvina (Janušaitė), sesers 

duktė Marge Lukas su vyru Stanley, giminės Anthonv Kardelis su 
šeima ir Mary Kardelytė, artimi draugai Domi niek ir Agnės Yocius 
su šeima, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo amžinas narys: Sv. Kazimiero Seserų Vienuoly
no remejų, T. Jeztntą rėmėjų ir T. Marijonų rėmėjų ir garbės na
rys T. Pranciškonų rėmėjų draugijų. Priklausė Sv. Vardo draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas seštad.. 2 vai. popiet Lack CLackavv-icz) 
koplyčioje, 2424 W. 68 St 

Laidotuvės įvyks pirmad. vasario 7 d. iš koplyčios 9 vai. rvto 
bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
9-.3G v. r. įvyks pedrfingos pamaldos už velionies sielą. Po oamaldu 
bus nulydėtas į lietuvių Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus i r pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdus: Žmona-

Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tei. 737-1213 

A. A. 

J O N A S Ž A K E V I Č I U S 
Buv. N. Lietuvo* P. ir P. Ministerijos referentas, 
fabriko "Kauno Audiniai" finansinis vadovas, 
rniri Atlantic City sausio 23, palaidotas Vine-
land, N. J. 

Didžiai gerbiamo bendradarbio dukrai STEFA
NIJAI DEKSNIEIfEI ir artimiesiems gilią užuoįau 
tą reiškia 

Jonas Markvaldas 

- % 

r » 
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DftAUCJAS. šeštadienis, 19T2 m. vasario tn^n. 5 d\ 

x Dr. Kęstut is Valiūnas, YTi-
ko pirmininkas. Stasys Barzdu-
kas, Pasaulio lietuvių pirmiuin-1 

I kas ir dr. Kazys Bobelis, Ameri-! 
ikos Lietuvių ta rybos pirminin
kas turės spaudos konferenciją; 

įsu laikraščių redaktoriais bei 
radijo vadovais, šeštadienio va- i 

X Kun. Leonardas R. Yerkes j kare jie dalyvaus Lietuvių žur-
yra paskirtas laikinu adminis- į nalistų sąjungos centro valdy-
tratoriumi Šv. Juozapo parapi- bos ruošiamame tradiciniame 
jos, kurios klebonas kun. V. Ur- j spaudos baliuje, 
ba neseniai mirė. Kun. Yerkes j x K w u A p ^ , , , ^ g v č 
buvo a a. kun. V. Urbos a s i s - ; M M a r i j o s G rmimo parapijos 
tentas . Yra čikagietis, gi™«s; vikaras, pakrikšt i jo savo sesers 
1930 m. gegužės 28 d., kunigu : M a r y i r s v a i n i o a d v D e n n į o 
įšventintas 1955 m. gegužes 3 | W a l t e r d u k r e l ę E l i z a b e t h N a n . 
d i e n ą - „ jcy vardu šv . Ignaco parapijos 

x. Kun. Petras Leketas, Sac- , b a ž n y č i o j e . T a p r o g a t ė v e l i a i iš_ 
red Heart parapijos Marshfield, k e l ė š a u n i ą p u o t ą 
Wis., klebonas išvyko atostogų j x j y ^ ^ Vaičiulaitytė atvy-
pas sesutę ir svogerj Clyton E v e - j ^ įg Washingtono pas savo dė- Francis McKay mokyklos, 6901 S. Fairfield Ave., auklėtiniai gauna blankus dalyvauti konkurse rašinio: 
re t t į Palm Springs, Calif. Lai- j fcenę E l e n ą Abramikienę pagel- i "Kaip aš galiu prisidėti, kad mano Chicagos pietvak ariu sritis būtų švaresnė ir gražesnė". Nuotraukoj 
kui bėgant jie išsikels iš M a r - i ^ ^ s i a u f f y t į savo dėde Viktorai m a t y t i valstijos atstovas M. Madigan, Illinois valstijos senatorius Fr. Savickas (dešinėj) ir vietos kcor-
auet te Park tenais gyventi vi-1 A b r „ _ i k . _ i - ™ - m:_A s M -.«.., I dinatorius Pat Hennessy, mokyklos vedėjas Daniel Zelazek. Sėdi mokiniai (iš k. į d.:) Cindy VVhittemo-

T r o- ! A U T , ,4 ' ~ ~ * "i re, Karen Denvianski, Gan- Schaafsma, Allen Prusis, Jimmy Gardner, Colleen Kohn, Regina Stankūną-
sio 61 d. Kelias dienas prieš j vičiūtė 
mirtį da r suspėjo atvykti ir jo 

Chicagos žinios 

a m laikui Jų adresas L idoL L J Ii1"6- Karen Denvianski, Gary Schaafsma, Allen Prusis, Jimmy Gardner, Colleen Kohn, Regina 
Apartments, 2900 Ramon Rd., j 
Palm Springs, Calif. {sesuo J o a n a Vaičiulaitienė, o į 

x Savo dienraščio nepamirs- l a i d o t u v e s b u v o a t v y k ę s i r ^ 
t a malonūs skaitytojai, jį r e m - ! ^ ^ Vaičiulaitis. Danutė pasi-
dami. Draugui aukų pr is iuntė : ; Uko ngesiii3im l a i k u i p a s ^ ^ 
po 4 dol. — J. Landsbergis, My- d ė d i e n ę & j ą ga}imSL p a s i e k t i 
kolas Pranckūnas, Stasys SU- telefonu 758-2952. 
kas ; po 3 dol. — Alf. Noreika, 

IŠ ARTI IR TOLI 

A. Dulksnys, L. Jocys, Vai. In-
drulėnas. Edg. Roznekas, J. Pa
pievis, Ona Karalius, P . Kijaus-
kas, J. Urbonavičius, T. Frei -
dankas, Ona Stumbras; po 2 
dol. — J. Valaitis, A. J . Vasai-
tis, A. Puodžiūnas; po 1 dol — 

J. A. VALSTYBĖSE 
Prof. dr. 

mo universiteto New Yorke 

x Jonas Podziukas, Chicago, 
UI., sustiprino mūsų s n a u d o s Į , y • *&**» Fo r tha 
darous 6 dol. auka. Dėkojame. 

.x Stepas Jakubickas, grįž
damas iš Los Angeles, sa
vaitei laiko buvo sustojęs Chi-
cagoje. Nuolat 

A. a. Jieva 
I Worcester , Mass., 

S t U s i n a s , Maria Gotceitas.! E l a d o j e kur turėjo tabako 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Lietuvių Prekybos rūmų 
narių susirinkimas įvyks šį t r e 
čiadienį, vasario 9 d. 8 v. v. Da
r iaus Girėno posto namuose. 
Ta proga bus paminėta Lietu
vos nepriklausomybės sukaktis. 

ūkį, o dabar y r a pardavęs. Tu-
rėdamas daugiau laiko, dabar ^ ^ ^ P, i, | „ , j ~ Ave", 
plačiau įsijungia į visuomenini j H o t 

Mažuknienė, P rograma bus girdima š. m. va-
a. a. kunigų sario 12 d., šeštadienį, 10 vai . 

Konstantinas Bruno ir Antano Mažuknų mo- ry to (tuoj po žinių). Stotis t r a n s 
tina, mirė Lindbrook, N. Y., U-; liuoja bangomis 900 AM ir 95.7 
goninėje praeitą ketvirtadienį, j FM. Padėkos laiškučius stoties 

profesorius, nuo praėjusių metų vasar io 2 d. Bus laidojama iš vadovybei prašome siųsti sekan-
pradžios pasitraukęs į pensiją i r ! g v . Kazimiero bažnyčios, Wor- čiu adresu: WFLN, 8200 Ridge 
apsigyvenęs Hot Spring, Ar- j cester, Mass., 'pirmadienį, vas. i Avenue, Philadelphia, Pa . 19128. 
kansas, praėjusią savaitę pergy- Į 7 <į VeUonė palaidojo vyrą, tris j — J . Navakas, Omahos L B 
veno sunkią vidurių operaciją i r j s ū n u s ir dabar po visų vargų j apylinkės sekretorius, JAV L B 

atėjo eilė jai. Ją laidos duktė!CV prisiuntė eilę laiškų, gautų 
P r a n ė Hartford, iš Lindbrook, Į iš Nebraskos valstybės kongres-
N. Y. Kun. Bruno buvo Worces- Į manų ir senatorių tautų praei-
terio diocezijos kunigas ir kun. čiai t i r t i įstatymo reikalu. Laiš-
A n t a n a s buvo marijonas, kuris 

guli Oauchita Memorial Hospi-
talpose, Broadway Ave 
Spring, Arkansas, 71901. 

x Ona Sliteris su dukra Joa-

darbą — Liet. atgimimo sąjūdį, 
Šiauliuose, Lietuvių fonde, Ka
nados LB kraš to valdyboje. Iš 
Chicagos pirmadieni su V šim- į ? S 5 a ., « m u s j ilgus me tus pasižymėjo misijo-

dienomis sugrįžo iš atostogų, i m i s Amerikos lietuvių parapijo-Kun. A. Stasys kalbės t ema ; kumi mė n e s i u i l a iko išvyksta Vikmias p a r l e i d o M e k s i k o j e . J i 
"Bendroji politika ir Lietuvosį ***** ° P " * ™ S 1 ^ a t ^ * 
klausimai: Dalyvaus Lietuvos l • * • į* 8 A n S e l e s " * « * « i š b u " 

konsulė J. Daužvardienė. i v o 8 d l e n a s ' lankydamas drau-

yra veikU įvairiose lietuvių or 
ganizacijose, o taip pa t keletą 

se. 

P r o g r a m a apie Lietuvą 
gen. 
J . Evans parodys filmą iš veik
los Jaunimo centre. 

X Prof. kun. Stasys Yla ir 
prof. Julius Kakarieka šį šeš
tadienį dalyvaus Lietuvių radijo 
forumo programoje. 

X. P . Indriūnienė y r a išvyku
si į saulėtąją Arizoną ir apsisto 
jusi pas Strikauskus, o iš ten 
dar važiuos į San Francisco, Ca
lif. ir kitur. Velykoms vėl gr įš į 
Glen Ellyn, UI. 

x šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių sklypų savininkų metinis 
susirinkimas ir lietuvių visuo
menės susirinkimas kapinių rei
kalais įvyks šį sekmadienį, va-

gus. 
metų priklausė Chicagos Lietu- i per radi ją JAV L B Informaci-
vių Operos lėšų telkimo komite- • jos komisijos narės Teresės Ge-

| tui, kuriam vadovavo Lucy No-; čienės pastangomis ir šiais me
rus, ta is Lietuvos nepriklausomybės 

X "Southvvest News-Herald"; šventės proga plačiai klausoma 
1 vasario 3 d. laidoje gražiai i r klasikinės muzikos stotis WF-
objektyviai aprašė arkiv. Jur- j L N perduos pusės valandos pro-

I gio Matulaičio minėjimą, įvyku- : g ramą apie Lietuvą. Programo-
; sį sausio 30 d., tiksliai suminė- ; je bus žvelgiama i Lietuvos liki-
damas Marijonų vienuoUjos isto- [ mą paskutiniųjų metų įvykių 
rinius ir arkiv. Matulaičio bio- j šviesoje ir perduodama lietuviš-
grafinius bruožus. Straipsnis i- k a muzika su komentarais ang^ 

kai, rašyti atsakant j LB apy
linkės kreipimąsi minėto įstaty
mo reikalu, adresuoti energin
gai apylinkės pirmininkei JuU-
ta i Burgess. 

— Los Angeles jaunimo sek
cija sudaryta iš devynių asme
nų: Juozo Venckaus (pirm.), 
Almos Vilkaitės (ižd.), Audros 
Griniūtės (sekr.), Uoginto Ku-
biHaus (kult. reik.), Rimo Žuko 
(soc. reik.) Jūratės Pažėraitės 
(inform. reik.), ir Vitos Keva-
laitytėq (Santa Monika jaun. 
re ik.) . Jaunimo Sekcija rūpinasi 
ta lka n PLJK ir vietiniu jauni
mo susiorganizavimu. 

— Bostono lietuvių jaunimas 

NUTEISĖ NEDORĄ 
DAKTARĄ 

Prisiekusiųjų teismas, suside
dąs iš 8 vyrų ir 4 moterų, po 
16 valandų svarstymų nuspren
dė, kad dr. James G. Middleton 
kaltas. Jį buvo įskundusi teis
mui 24 m. moteris Lynn Nelson, 
kad jis ją vaistais apsvaigino ir 
paskiau nuskriaudė. Jam už tai 
gresia iki 16 metų kalėjimo. Nu
matoma, kad ir daugiau moterų 
jam gali bylų iškelti. 

NELAIMĖ GREITKELY 

Edens greitkely ketvirtadienį 
nusmuko sunkvežimio ratas, 
sunkvežimis pralaužė užtvarą ir 
persimetė kiton kelio pusėn, ap
virto, prislėgdamas vairuotoją 
Otto Schneidau, 45 m. Jį išgel
bėjo valstijos policija ir, dau
gelyje vietų sužeistą, nugabeno 
į Evanston Ugoninę. Nelaimė į-
vyko į šiaurę nuo Dundee Rd. 
Susisiekimas greitkeliu toje vie
toje ilgą laiką buvo nutrauktas 
ir automobUiai turėjo apvažiuo
ti aplink. 

AREŠTAVO 10 
PROTESTUOTOJU 

Pietinėje Chicagos dalyje esan 
čią Whistler pradžios mokyklą 
ėmė piketuoti, reikalaudami, 
kad būtų pašalintas vedėjas J . 
W. Sedlack. Dešimt piketuotojų 
buvo areštuoti. 

NAUJA LINIJA 1 O'HARE 

Numatoma, kad jau ateinan
čiais metais bus pradėta tiesti 
nauja Chicagos miesto susisieki
mą linija iki pat O'Hare aero
dromo. Spauda ir gyventojai tuo 
džiaugiasi. Chicago meras Daley 
tam yra labai prielankus. 

95-TAS GIMTADIENIS 

Roosevelto universiteto Chi
cagos muzikos kolegijos emeri- I 
tas buv. prezidentas dr. R. Ganz 
sulaukė 95 m. amžiaus ir jam; 
vasario 24 d. ruošiamas pager- Į 
bimas universiteto patalpose. 

Chkagoje 
ir apylinkėse 

VASARIO 16 ROSELANDE 

Šiemet Roselande Vasario 16-
sios šventės minėjimas įvyks 
vasario 20 d. ir tik parapijos 
bažnyčioje, 10809 So. S ta te S t , 
iškilmingomis pamaldomis. Sv. 
Mišias už visus žuvusius už Lie
tuvos laisvę laikys ir šiai 
šventei išskirtiną pamokslą pa
sakys žinomas paskaitininkas 
kun. Alfonsas Grauslys. 

Pamaldų pradžia 10 vai. ryto. 
Antroji bažnytinė rinkliava kle
bono kun. Prano Lukošiaus ski
riama Lietuvai laisvinti. LB apy 
linkės vadovybės paminėtam 
tikslui bus renkamos aukos au
kų lapais, tautiečių gyvenamose 
vietose bei kituose jų subuvi
muose. 

ApyUnkės vadovybė maloniai 
prašo ir tvirtai tiki, kad visi 
tautiniai susipratę lietuviai, dar 
ir dabar tebegyvenantieji Rose
lande ir jo apylinkėse, gausiai 
atsilankys į šios mūsų tautos 
didžiosios šventės minėjimą i r 
savo aukomis parems Lietuvos 
laisvinimo darbą. Nė vienas te-
nepasilieka užsidaręs namuose ir 
būtinai turi dalyvauti Vasario 
16-tosios minėjime parap . baž
nyčioje. LB apyl. vadovybė 

KALĖJIMAS DAKTARUI U2 
NUŠOVIMĄ 

Dr. Norman Schwarth nuteis 
tas kalėti nuo 4 iki 14 metų už 
nušovimą dr. E. Fuontes su ku
riuo buvo susiginčijęs dėl pini
gų, kai jie, anksčiau dirbę ben
drose patalpose, vėliau skyrėsi. 

liustruotas didele nuotrauka i š : lų kalboje. Pusvalandžio progra- ; išsirinko naują jaunimo sekciją, 
minėjimo. ! mą redaguoja ir pranešinės An- j kuri rūpinsis talkinimu TJ P L J K 

x Dainavos ansamblis ir Lie- t anas Mažeika, buvęs ilgalaikis : ruošai . Valdvbon išrinkti Ma-

x Meno dr-jos Šatrijos susi
rinkimas šaukiamas šį sekma-

sario 6 d. 1:30 vai. po p. Gage dienį, vasario 6 d , 3 v. p. p. J. 
Pa rko auditorijoje, prie 55 i r g v a b a i t ė s - Gylienės namuose, 
Western gatvių. Visi, kuriems j 7142 So. Troy ave. Programoje 
rūpi mūsų kapinių reikalai, kvie
čiami atvykti. (pr.) 

x Išpardavimas bus dar tik 
10 dienų pas Gradinską. Kainos 
sumažintos net 200 dol. 2512 
W. 47 St., FR 6-1998. Atd. ir 
vak. pirm. ir ketv. (sk.) 

X Norintieji vykti autobu
sais j Vasario 16-tos minėjimą, 
Auditorium Theater, 70 E. Con-
gress, prašome registruotis AL-
To raštinėje telf. 778-6900 nuo 
9 v. iki 5 v. vakaro darbo die
nomis, o vakarais nuo 7 iki 9 v. 

(pr.) 

poetė Danguolė Sadūnaitė ir kt. 
Visi šatrijiečiai kviečiami daly
vauti. 

x DĖMESIO! DĖMESIO! Vi-

tuvių opera dalyvaus Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime, ku
rį globoti y ra pakviesti, be an
ksčiau minėtų, rašyt. Aloyzas 
Baronas, Martynas Gudelis, Mi
kas Vaidyla ir kt. 

x Stella Kaulakis, plačiai ži
noma Chicagos veikėja, 
marijonų 

"Laisvės Žiburio" i r "Gintaro j r ius Žiaugra (pirm.), Gintaras 
K r a š t o " valandėlių redaktorius, j Karosas ir Jurgis Lendraitis 
— — — — j (vicepirm.), Birutė Adomavičiū-

r> - L 1 • • i t ė (sekr.) ir Jonas Jakut is 
Ua*.> magistro laipsni 

se, išvyko atostogų į Californi-
si, kurie einate į Aušros Vartų į ją pas gimines dr. Gudauskį i r 
Tunto Užgavėnių Vakarą, pra-jjo šeimą. Kaulakiai y r a žinomi 
šomi nesivėluoti. Pradžia 7:00'; visuomenininkai ir s tambūs ge-
v. v. Programa prasidės punktu-j rų darbų rėmėjai, ilgamečiai 
aliai 7:30 v. v. Po programos j "Draugo" skaitytojai, 
šilta vakarienė. Kurie dar nore-j x A. Snarskienė, M. Paukš-
tumėte į vakarą atvykti prašo- i tienė, L. Dočkus žymios mūsų 
me paskambinti šiais telefonais veikėjos darbuojasi, kad pavyk

tų rėmėjų 7 sk. parengimas, 
kuris įvyks kovo 12 d. 2 vai. po 
p. vienuolyno patalpose, 6336 

j (ižd.). Bostoniškiai planuoja su-
Krist ina Galvydytė gavo m a - d a r y t i specialią komisiją finan-

I gistro laipsnį Daytono universi- j SU telkimui. 
tėvų t ė te 1971 m. gruodžio mėnesį.': — Otilija Šaulienė, nuolat gy-

apskričio iždininkė,; Studijavo anglų kalbą — Utera- venanti Denvery, Coloradoje, 
daug veikianti kitose draugijo- j turą. Studijas pradėjo Illinois neseniai grįžo iš kelionės po Eu-

— 767-3241, F R 6-7488. (pr.) 

x Aidutės, mūsų jaunosios 
muzikaliosios merginos sudariu- j ^ Kilbourn^ Ave. Pelnas skiria-

X L. Braždienės — Seklyčia ! s*08 vienintelį dainuojančių lie- \ m m ^ m a r i j o n u seimui. Visi 
— Restoranas 2617 W. 71 St. į tuvaičių ansamblį ir gražiai savo b ū s i t e p a v a i š i n t i . 
Tel. PR 8-2030 veikia nuo 12 v . | koncertais^ išsireiškiančios Chi-į x ^ Krakauskas, Windsor, 
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.) 

cagoje ir kitur, neseniai " J ū r a - | 0 n t i p r i e p r e n u m e r a t o s mokes^ 
tės ir Kastyčio" operos pasta ty 
mui iš savo negausių išteklių 
sudėjo 100 dol. ir įteikė mūsų 
Operai. Nuoširdus ačiū. (pr.) 

X Dr. V L Simaitis savo Real 
Es ta te , Income tax, Insurance i 
ir Notaro įstaigą perkėlė į erd-; 
vesnes patalpas. 

Adresas : 29ol W. 63 S t 
i 

(prie Sacramento), tel. 436-7878 
rsk.) 

X "MENE" , 2515 W. 69th 
g-vė, t inkama Uteratūros vaka
rams, teatrui, vestuvėms, kt. 
susirinkimams. Dėl inf. skamb. 
257-2034 arba 778-9781. 

(sk.) 
Vladas 

X Stockbrokeris J . Petrulis, n a S ) 

čio pridėjo 6 dol. auką. Dėkui 
x Aukomis po 5 dol. "Drau

gą parėmė: 
Algimantas P. Liaugaudas, 

Downers Grove, 
Laima Bildušienė, VVheaton, 

UI., 
Gintautas Raulinaitis, Chica

go. 
Albertas Stakėnas. Chicago, 

Jasinskas, 

ropą. Lankė Šveicariją, Austr i 
ją i r Italiją, daugiausia intere-
suolamasi kultūrinėmis įstaigo
mis : muziejais, bažnyčiomis, te
a t ra i s . Buvo ir Vatikane, kur 
dalyvavo audiencijoje pas popie
žių Paulių VI. Romoje viešėjo 
lietuvių viešbutyje: Villa Litua-
nia, Piazza Asti 25, Roma, I taly. 
Viešbutis labai patogus ir j ame 
y r a vietos. Kalėdų metu j ame 
tebuvo 4 lietuviai, jų ta rpe vysk. 
A. Deksnys, prel. J. Končius, o 
daugiau kitataučiai, daugiausia 
vokiečiai. Jeigu kai kuriuose 
viešbučiuose turistai permoka ir 
ka r ta i s gauna nesveiką maistą, 
tai Villa Lituania teikia gerą 
priežiūrą, o jei atsiranda pelno, 
j is panaudojamas neturtingiems 
lietuviams klierikams paremti. 
Viešbučio administratorius y ra 
prel. Jonušas, kuris padeda ir 

X NAMAMS PHIKTI PA 
gerai susipažinęs su USA eko-j Sofija Raksnienė, 

j nomika, bendrovių akcijomis phia, 
SKOLOS duodamos mažais mė- bei Stock Market komplikuotais Kazys Kavaliauskas, Cicero, 
nesiniais įmokėjimais ir prieina- posūkiais tikisi galėsiąs dauge- i Joseph Sabas, DAC, North 
mais nuošimčiais. liui investuotojų (net ir nusi- IVuerttemberg, 

Mutual Federal Savings. 2212 vylusiems) padėti. Telef. FI , Paul Vyšnia, N. Bay, Kana-
West Cermak Road. Telefonas 6-0200 — Harris , Upham & Co. i doje< 
VI 7-7747. (sk.) (sk.) j Visiems esame labai dėkingi. Į tėvelio atminimą. 

K. Galvydytė 
universitete 1965, kur buvo 
veikli Lietuvių s tudentų klubo 
na rė : buvo taip p a t paskir ta į j gaut i audienciją pas popiežių. 
"Student Government" ir Acti-į — Inž. P. Labanauskas sėk-
vities Committee", kur tvarkė mingai dirba Amerikos Balse, 
užsieniečių studentų reikalus. \ tvarkydamas programas į Pietų 

Brookly- j Persikėlė į Daytono universitetą; Ameriką; jos duodamos nuo 4 
tęsė toliau studijas, dėstydama;v. ryto iki 12 v. v. Sekmadie-

Philadel- i anglų literatūrą pirmų metų' niais inž. Labanauskas Ameri-
s tudentams. Džiaugiasi šeima ir • kos Balso lietuviškoj programoj 
pažįstami nauja magistrante,! duoda lietuvių spaudos ir veik-
tik gaila, kad tėvelis a. a. Vy-j los apžvalgas. Kai buvo t rans -
tau tas negali kar tu pasidžiaugti, ' l iuojamas amerikiečių išlipimas 
bet Kristina savo pas tangomis ' į Mėnulį, buvo įsijungusių 2,260 
ir ištverme kilniai pagerbė savo (ispaniškų ir portugališkų stočių 

— Vysk. Antanas Deksnys, 
atvykęs iš Europos, sausio 25 
d. dalyvavo kaip konsekratorius 
— koncelebratorius naujojo 
Miami vyskupo pagelbininko i 
Rene H. Gracida šventinime 
Marijos katedroje Miami, Flori
doje. Pagrindinis konsekratorius 
buvo Detroito kard. Jonas De-
arden. Šventinimo mišias laikė 
24 arkivyskupai ir vyskupai su- i 
važiavę iš įvairių JAV vietovių.: 
Iš kitų kraštų buvo tik du: Na- > 
ssau vysk. PauUus Hagarty ir ( 
Europos lietuvių vyskupas An
tanas Deksnys. Naujasis vysku
pas Gracida yra ispanų kilmės, 
o Miami arkivyskupijoj dabar 
yra 250 t ū s t a n č i ų ispanų kil
mės tikinčiųjų. Šventinimo iškil
mėse dalyvavo toje vyskupijoje 
gyveną re tu vi ai kunigai: Anta
nas Chepanis, Kazys Stadalni-
kas, Vncas Andriuška, Edvar
das Abromaitis, Leonardas Pui-
šis. Dalyvavo taip pat čia atos
togaujantis kun. Andrius Ka
roblis iš Wisconsin ir vyskupą 
A. Deksnį atlydėjęs kun. Titas 
Narbutas. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Šalčiai sausio vidury Lie

tuvoj gerokai spirgino — tem
peratūra buvo nukritusi net 29 
laipsniai Celsijaus žemiau nulio. 
O daugelis neturi žmoniškų bu
tų. Pasitaiko, kad net gailestin
gosios seserys jau trejus metus 
gyvena bute su kiaurais pama
tais, lubas popieriais užsikamšiu 
šios ir jokio pagerėjimo greit 
nesitiki. 

— Kazio Sajos parašyta nau
ja tragikomedija "Dilgėlių šil
kas" pas ta ty ta Kauno dramos 
teatre. Režisavo K. Kymantaitė. 

— Amerikoj cukraus Uga per 
metus miršta 38,352 asmenys. 

ŠVELNUS 
PALENGVI
NIMAS 
UŽKIETĖ
JUSIEMS 
VIDURIAMS 

L E O P U J L E N tikras augalinis pro
duktas ir sSkminga priemone užkie
tėjimui pašalinti, kurio vartojimas 
yra paprastas ir nesudStingas. Visoje 
Europoje yra žinomas ir var tojamas 
virš 60 metų. Trijų generacijų gydy
tojai Leopilien veikimu ta ip pat bu
vo patenkinti, kad dabar šį augalinį 
produktą galima gauti vaistinSse b* 
recepto. LeopiHen veikia kaip n« 
kenksmingas produktas netik vidt 
durių užkietgjimo sutvarkymui, bet 
dar pagelbsti ir virškinimui. Gauna
me daugybe laiškų, giriančių Leopil
ien veikimą.. Viename iš jų rašo, kad 
kiekvienas, kuris nori ats tatyt i savo 
kūno ir dvasios jSgas, privalo turgtl 
namuoje Leopilien. Jos prašalina 
dujas ir veikimas yra toks švelnus, 
kad jūa jaučiatSs visiškai atsigaivi
nęs ir sustiprėjęs. 

Jeigu negautumSt Leopilien savo 
vaistlnSje, tai kreipkitSs betarpiai J 

' L E O P R O D U C T S CO. ' 
I DEPT. L-l I 

5864 .V, >IUwankee Avenue 
Chicago, Ui. 60646 i 

Prašau atsiųsti man LEOPILLEN • 
j — 100 tablečių už $2.85 arba 

ekonominio dydžio 250 tablečių už | 
Į $5.50. I-os klases persiuntimas 1 įskaitytas. 

I I PavardS 

I Adresas 

| Miestas Stato 

| Zip 

VIEN TIK DRAUGAS 
SPAUSDINA 

Kokius dalykus vien tik "Drau-
Į gas" spausdina? 

Vien tik "Drauge" gausite gra-
i žiausius vedybinius kvietimus at

spausdintus lietuviškais rašmeni
mis. 

Jaunosios poros iš visos Ameri
kos siunčia "Draugui'' užsakymus 
spausdinti lietuviškus vedybų kvie
timus. Galima pasirinkti įvairiau
sio popieriaus vokų ir kortelių. 

Jei rengiatės j moterystes luomą 
ir norite gražiausių lietuviškų 
kvietimų, užsukite į "Draugą". 
Kiek galite greičiau, atvykite ir 
pasirinkite. 

K. i ir dar Kubos stotis. 

NORMAN BURŠTEINAS, kailiu krautuvė I 
IR srLTVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash E 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto |§ 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v:, šešt. iki 4 vai. S 
ir kitu laiku susitarus teL Z63-5&26 ir bute 677-8489 £ 

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