
oc **SH1NGT0N 

DRAUGAS C»l. 

WASBINQTOM, D.C. 2002 5 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREETT • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEPHONE: LUdlow 5-9500 

THE t_lT>-iiJ/M\llAIM WORLD-WIDE DAILY 
VOL. LTV Price 10 c. Printed in two parts ŠEŠTADIENIS, SATURDAY, S AUSIO - JANUARY 17, 1970 šiandien Draugas 14 psl. Nr . 14 

RAUDONOJI KINIJA 
SIEKIA VISOS AZIJOS 

užsienio stebėtojai, kurie seka vi
ceprezidento Agnew keliones. 
Šiuo metu anas tirštai apgyven
dintas kraštas yra didesnėj tiesio
ginio komunizmo grėsmėj, nei 
kuris kitas. Raudonoji Kinija, 
žvalgybos duomenimis į Laosą 
yra pasiuntusi 20,000 karinių in
žinierių, technikų ir kitų specialis 
tų, kurie paskubintai tiesia ke
lius, stato tiltus ir laukia pato
gaus momento, kad galėtų už
griūti, užimti Thailandą ir kitus 
kraštus. Tas metas gali būti, kai 
Amerikos jėgos visai pasitrauks iš 
Vietnamo. Anksčiau daug ki
niečių specialistų dirbo S. Vietna
me, bet kai Amerika nuo 1968 
lapkričio 1 d. nustojo bombarduo 
ti, specialistai neturi darbo ir bu
vo permesti į Laosą. 

Karas už Aziją jau prasidėjo 

Malajų ministeris pirmininkas 
Abdul Rahman žurnalistams ne
seniai kalbėjo, kad "Vietname 
nėra tik šiauriečių ir pietiečių ka
ras, bet tai karas, kuriame svar
biausia rolė yra Raudonoji Kini
ja, kuri nori dominuoti pirmoj 
eilėj pietų-rytų, o paskui ir vi
soj Azijoj. Karas už visą Aziją ne
bus tik rytoj, bet jis jau prasidėjo 
vakar. Jau kasdien gauname pra
nešimus apie partizanų infiltra
ciją ne tik Thailando šiaurėj ar 
pietuose, bet ir mūsų Malajuose, 
šiaurėj ir rytuose (Borneo sa-
loj)." 

Laukia Amerikos pasitraukimo 

Pekinas tik laukia greitesnio 
Amerikos pasitraukimo iš Vietna 
mo. Tada Amerika bus pavargu
si nuo varginančio karo ir ne
bus greita su pagalba ištikimam 
sąjungininkui Thailandui. Ame 
rika yra įsipareigojusi jį ginti, bet 
visi mato, kaip sunku ištesėti, kai 
didelė dalis tautos nepajėgia su
prasti grėsmės dydžio arba nesu
geba galvoti nors 10-metį į priekį. 
Po Thailando kitų kraštų suvirš
kinimas Kinijai būtų vieni nie
kai. Tada būtų laiko atsikvėpti ir 
pradėti vykdyti kitus planus Azi
joje. 

Liberalai drąsina Raud. Kiniją 

Kaip atsimename, pernai kon
gresas nutarė, kad be atskiro jo 
leidimo, Amerikos karinės jėgos 
negali būti naudojamos Thai-
lande aiba Laose. Jų žodžiai bu
vo išgirsti ir Azijoje, o Agnew ra-

Amerikos akys nukreiptos į do gerą atsakymą, kad tai nėra 
pietų-rytų Aziją. Ta i patvirtina ir Į Amerikos vyriausybės nuomonė. 

Rytojum besirūpinant 

Suprantama, kad daug kam ga
li kilti klausimas, kokiu būdu ga
li kiniečiai netrukdomi tiesti ke
lius Laose, neutralioj laisvoj, vai 
stybėj? Yra ir daugiau neaiškių 
klausimų, bet aiškių faktų, kad 
tam pačiam Laose yra 50,000 Š. 
Vietnamo kariuomenės, arba 
kaip šiauriečių rezervai ir visas 
aprūpinimas gali būti pristatytas 
net iki Mekongo deltos, į pietus 
nuo Saigono, kai priešas nenau
doja nei oro, nei jūros kelių. At
sakyti gali tik strategai ir gerai 
pažįstą vietos gyvenimo sąlygas. 

Ta proga verta prisiminti Ag-
new žodžius, kad neužtenka rū
pintis tik mūsų pačių rytojum, 
dar svarbiau susirūpinti po mūsų 
ateinančios generacijos likimu. 

Parlamento narys 
- šnipas 

Nigerija represijų 
netaiko 

LA.GOS. — Tarp tau t inė s te 
bėtojų komisija iš 8 žmonių — 
Jungtinių Tautų , Britanijos, Len 
kijos, Švedijos ir Kanados pa
skelbė, kad Niger i ja laikosi t a r p 
tautinių nuos ta tų ir Biafroję ne
leidžia dary t i jokių represijų a r 
kitų žiaurumų. 

Gen. Gowon, Nigeri jos kariuo 
menės vadas , pr iėmė Biafros 
ta ikos delegaciją, kur i įteikė ka
pituliacijos r a š t ą i r pareiškė, 
kad visos nesan ta ikos turi būti 
užmirštos, o visi Nigerijos gy
ventojai vėl bus broliai vienas 
ki tam. 

Leidžiami sovietų - nacių 
dokumentai prieš Lietuvą 

Vasario 16 d. minėjimai 

Šiurpus vaizdas. Pietų vietnamietis veda savo apiakusį draugą iš mū
šio lauko. 

LIETUVOJE MĖGSTA 
LENGVĄ MUZIKĄ LONDONAS. — Britų Scot-

land Yard suėmė parlamento 
narį. darbietį William Owen. Į Okup. Lietuvos gyventojai, m u i dar vis kiek slepiamą partijos 
Kaltinamas špionažu. Owen bu-! zikos mėgėjai kuriems pakanka- j rūstybę: kodėl, girdi, tie kolekty
vo parlamente 15 metų, vado- mai įgrisusi partinė propaganda' vai tik patenkinamo lygio, nors 
vavo kooperatyvų judėjimui. Ki- i bei partijos "šlovinimas" muzi-! jų vadovai, pripažįstama, ir pro
tų žymesnių pareigų nei parla-

Vliko Valdyba, pirmame šių 
metų posėdyje, sausio 6 d., svars
tė klausimą: kaip įvykdyti Vliko 
seimo, praėj. metų gruodžio 6-7 
d. įvykusiame New Yorke, priim-
tuosius nutarimus ir jos pačios j p a s a u l y j e . 
seimui pateiktąsias veiklos plano 
gaires. 

Nutar ta nedelsiant rūpintis pa 
ruošti leidinį Lietuvos Steigiamo 
jo Seimo 50 m. sukakčiai pami
nėti ir išleisti rinkinį — doku
mentus, liečiančius Sovietų Rusi 
jos ir nacių Vokietijos 1939 m. 
sandėrius, nukreiptus prieš Lietu-

Itos pirmininkui inž. E. Bartkui 
apsilankius New Yorke, Vliko 
pirmininkas dr. J. K Valiūnas, 
drauge su Lietuvos Laisves Ko
miteto pirmininku V. Sidzikaus
ku aptarė veiklos būdus ne tik 
JAV-se, bet ir visame plačiame 

Senatoriui Kennedy 
bylos nekels 

WASfflNGTC>N. — Mary J o 
Kopechne apklausinėj1 muose 
praėjusią savai tę sen. Edward 
Kennedy pareiškimai , o taip p a t I šios minėjimai ir ryšium su jais 
Uudininkų parodymai , atrodo, j reikalas sukaupti daugiau lėšų 
prisiekusius te isėjus ir k i tus I Jos reikalingos laisvinimo veik 
teismo organus įtikino, kad kr i 
minalinės bylos kelt i nėra pa-

Nauja veiklos paskata yra Lie 
tuvos Steigiamojo Seimo 50 m. 
susirinkimo sukakus. Jis buvo vi
sos tautos demokratiniu būdu 
išrinktas ir tautos suverenumo 
vardu proklamavo, kad Lietuvos 
valstybinė nepriklausomybė jau 
pilnai atstatyta. 

Po 22 metų Sovietų Sąjungos 
vą. Numatyta Chicagoje sureng ^Utnmės jėgos Lietuvą ckupa-
ti jaunimo politinį seminarą ir 
k t 

Aptarti ir artėja Vasario 16-

^rrindo. 

lai plėsti ir ypatingai naujiems 
leidiniams išleisti, lietuvių kalba 
valandėlei Madrido radijo siųstu
ve išlaikyti ir kt. 

Valdyba ruošia nutarimų, Va
sario 16-sios minėjimų proga, 
projektą, kuriuo, reikalui esant, 

Sovietu - kinu karas 
galimas 

WASEONGTON. — Laikraš- I galėtų pasinaudoti minėjimų ren' latu J. Balkūnu. 

vo. Okupacinė padėtis ir nuožmi 
lietuvių tautos priespauda reika
lauja visų mūsų jėgų įtampos pa 
dėti jai išsilaisvinti. 

Veiksnių pasitarimai Chicagoje 

Amerikos Liet. Tarybos pirmi
ninkui inž. E. Bartkui lankan
tis New Yorke, š. m. sausio 9 d. 
įvyko išsamus pasikalbėjimas su 
Vliko pirmininku dr. J. K, Valiū
nu, finansų tvarkytoju inž. J. Va 
laičiu ir Tautos Fondo pirm, pre-

į koje ar dainoje, labai pamėgę I fesionalūs ir talentingi muzikai? 
mente, nei partijoj neturėjo. 
Nebuvo prisidėjęs nei prie par
tijos kairiojo sparno. Kokiai 
svetimai va'stybei jis šnipinėjo, 
nesakoma, bet tvirtinama, kad 
ne sovietams. Tik žinoma, kad 
Londono priemiesty turėio ke
lionių agentūrą, kurios specialy
bė buvo ekskursijos į Rytų Vo
kietiją, o pats Owen dažnai va
žinėdavo j Europos žemyną su 
paskaitomis. 

pramoginę, lengvą muziką. 
Ją atlieka vadinamieji estradi

niai kolektyvai ir jų — keletas. 
Vilniaus valst. filharmonija turi 
tris tokius kolektyvus: "Estradi
nes melodijas" (vadovauja J. Tiš 
kus) , "Vilniaus aidus (T. Sal-
dauskas) ir L. Šaltenio vadovau
jamus "Nemuno žiburius". 

'T i e sa " (nr. 278, 1969) ko
lektyvams paskyrė ilgą A. Urbo
navičiaus straipsnį ir jis liudija 

Duoda daug pelno 

Dienraštis pripažįsta: tie an
sambliai labarpopuiiarūs, jie tei
kia "milžinišką auditoriją", paga 
Ha u, jie atlieka kapitalistinę pa
skirtį, nes, kaip teigiama, jie fil
harmonijai "duoda didelį pel
ną.". 

Taigi, jau kažin kas negero ir 
todėl "Tiesa" ieško įvairių prie
kabių. Be kitų trūkumų, dar ir 
tas, kad tie kolektyvai pačioje 
Lietuvoje koncertuoja vos 2-3 mė 
nesius, gi šiaip jie gastroliuoja ne 
tik Sovietų S-goje, bet ir "socialis 
tinėse šalvse 

čių redaktorių ir radi jo pranešė
jų susirinkime vieno oficialaus 
Valstybės depar tamento parei
gūno buvo pasaky ta , jog Ameri
k a įžiūri, k a d sovietų - kinų ka
r a s yra visai gal imas. Pagal 
Valstybės depa r t amen to taisyk
les, to pareigūno pavardė negali 
būt i viešai paskelbta . Prie ka
ro a r tė jama nežiūrint, kad gali 
i r vykti t ie a r d a r kiti sovietų 
- kinu pasi tar imai . Tai tik lai
ko užtęsimas, be t pagrindinės 
priežastys nebus pašalintos. 

gėjai. 

Steigiamojo Seimo minėjimas 

Sunku užtikti 
apyvartoj pusdolerį 
Išgrobstė milijonus monetų 

Washingtonas. — Vos po ket- j niosios muzikos, mūsų^ kompo-
Tai būtų teigiama, nes juk i r 'ver tos mėnesių žuvus prez. Ken- | zi tonų Vytautas Bacevičius mi 

Svarbiausia, buvo aptarta va
sario 16-sios minėjimas ir Lietu
vos laisvinimo reikalams lėšų tel-

Nors tarp mūsų veiksnių nuo- kimas. 
lat vyksta glaudus bendradarbia- j T u o ir kitais aktualiais klausi-
vimas, bet atskirais atvejais tenka \ mais, kaip Lietuvos Steig. Seimo 
sutarti veiklos būdus bei priemo- 50 m. sukaktie^ minėjimas, pasi
nes. Paskutinio Vliko seimo, įvy-; tarti ir veiklai suderinti š. m. sau
kusio praėj. metų gruodžio 6-7 d.! sio 24 - 25 d. Chicagoje numa-
New Yorke, nutarimai, o taip tytas PLB Valdybos, JAV Liet. 
pat ir Vliko Valdybos pateiktasis Bendruomenės, ALTos ir Vliko 
1970 m. Lietuvos laisvinimo veik pirmininkų pasitarimas, 
los planas reikalinga vykdyti su-i Pasitarimai New Yorke buvo 
derintomis pastangomis, todėl A- nuoširdūs. 

MIRĖ KOMPOZITORIUS 
VYTAUTAS BACEVIČIUS 

Vienas ryškiųjų, ypač moder-

Susikimširrias Saigono gatvėse 

Sovietų laivyno grėsme 
CHICAGO. — Britų vicead-i rengimus ir seka, registruoja 

mirolas Compston, NATO lai
vyno vado pavaduotojas, Chi-
cagos Sherman House viešbu
ty kalbėjo, kad laikas suprasti, 
koks bus didelis laisvajam pa
sauliui pavojus, kai Sovietų Ru
sija pralenks Ameriką jūrose. 
Tada, kai atominis susitarimas 
pristabdo ginklavimąsi ore, tai 
niekas nevaržo sovietų stiprin
tis vandenyje. 1940 m. Rusija 
buvo tik septintoji galybė vande 
nyse. gi šiandien jau antroji ir 
taikstosi būti pirmoji. Tada, kai 
mes tūpčiojam, tai sovietai sta
to moderniausius karo ir pre
kybos laivus. 

Šnipinėja NATO laivyną 

Didelė dalis sovietų prekybi
nio laivyno pritaikyta šnipinėji
mui. Turi užmaskuotus pačius 
moderoiaų&įuiJ elekLroiunius į-

NATO laivyno judėjimą. Domi
navimas jūrose yra pirmoji są
lyga sovietams dominuoti ir pa
glemžti visą laisvąjį pasauli. Jei 
gu sovietai savo laivynu suge
bėtų kontroliuoti visą Atlantą, 
nebūtų nei laisvos Europos, nei 
Amerikos. 

KALENDORIUS 

Sausio 17 d.: šv. Genulfas, 
šv. Leonilė, Dovainas. Vilda. 

Sausio 18 d.: šv. Agacijus, šv. 
Priska, Darius, Ragnytė. 

Sausio 19 d.: šv. Marijus, šv. 
Morta, Raivedis, Gedvile. 

Saulė teka 7:15, leidžias 4:48. 

Oras 

Oro biuras praneša, kad gali 
smarkiai atšalti. Dieną aukš
čiausia temperatūra 20 L, nakti 
iki nulio. 

Suėmimai 
Čekoslovakijoje 

PRAHA. — Trečiadienio nak
tį Čekoslovakijos policija vien 
t ik Bohemijoj ir Moravijoj su
ėmė 1,740 asmenų. Sakoma, kad 
ta i buvęs "kriminalinis elemen
t a s " . Suėmimai vyko apsuptose 
gatvėse, 2,502 vietose, patikri
nus 18.152 asmenų dokumen
tus . I š suimtųjų 120 tebelaikomi 
kalėjimuose, kitus paleido už 
užstatą. Įdomu, ko jie ieškojo 
gatvėse ir ką vadina "krimina
liniu elementu"? 

pramoginės muzikos kolektyvai 
gali propaguoti lietuvišką muzi
ką ar dainą. Tačiau, pagal "Tie
są", visi trys filharmonijos kolek
tyvai (dar du veikia Radijo ir te
levizijos komitete) neturį "ryš
kaus nacionalinio kolorito" ir jie 
savo tarpe išsiskiria štai kuo: "Es
tradinės melodijos" meniškai, pre 
ciziniai atlieka vad. pop muziką, 
"Vilniaus aidai" artėja prie big-
beat stiliaus, o "Nemuno žibu
rių" grojimo manieroje esanti ryš 
ki džiazinės muzikos įtaka. 

Tad visi trys Lietuvoje bei ki
tur puoselėja aiškią Vakaruose 
pamėgtą, ypatingai jaunimo tar
pe, muziką ir todėl ji tiek mėgia
ma, sutraukianti mases žmonių. 
Tai negali patikti partijai ir ji, 
dar švelnokai, pradeda pykti, aiš
kinti ir kritikuoti. (ELTA) 

nedy, 1964 m. kovo mėnesį vai-! re sausio 15 d. ligoninėje, New 
stybės iždas paleido į apyvartą j Yorke, eidamas 65-sius savo 
26 milijonus pusdolerių su pre-; amžiaus metus. 
zidento paveikslu ir visi tie pini
gai greitai dingo iš apyvartos. 
Šie pinigai buvo skirti ne atmini
mui, o vartojimui, jie turėjo 90 
proc. sidabro ir buvo manoma, 

Baigęs muzikos mokslus už
sieniuose, Vytautas Bacevičius 
1930-39 metais buvo Kauno kon 
servatorijos profesorius, o 1942 

kad didžioji dalis pasiliks rinkoje,1 — 1948 m. profesoriavo New 
tačiau jie visi buvo išgrobstyti; Yorko ir Brooklyno konservato-

• Automobilių pramonė Det
roite praneša, kad mokslinin
kams pavyko išmetamųjų du
jų kenksmingumą sumažinti 92 
procentais. 

• Indonezijos rinkimuose ki
tais metais nebus leista balsuo
t i komunistams arba kitiems, 
įsivėlusiems j priešvalstybinę 

I veiklą. 

Kultūrinis bendradar
biavimas su sovietais 
WASHLNGTON. — Neužilgo 

bus pradėti pasitarimai su so
vietais dėl kultūrinių santykių 
atnaujinimo. Tokie kultūriniai 
santykiai, pasikeitimai meninin
kais ir kt. buvo pradėti 1958 n i 
kai Chruščiovas buvo kiek at
leidęs politini įtempimą. Pr ieš 
porą metų santykiai vėl Įdek 
paaštrėjo ir joks bendradarbia
vimas buvo neįmanomas. Kad 
sovietų piliečiai domisi Ameri
kos kultūros ar mokslo laimėji
mais ir verčia savo vadus ieš
koti kontakto, parodė mėnulio 
atvežtos uolienos paroda, kurią 
Maskvoj. Leningrade i r Kieve 
aplankė 450,000 žmonių. 

suvenyrų rinkėjų ir tų, kurie tiki, 
kad pusdolerio sidabras yra dau
giau vertas negu pats pinigas. 

Vėliau buvo išleistas 1 bil. 
250 mil. pusdolerių su 40 p r o c 
sidabro, tačiau ir tos monetos, 
kaip skelbiama, dingo per naktį. 
Žinovų nuomone nei ankstybes-

rijose. Nuo 1948 m. buvo "Mu-
sical Club" organizatorius ir ve
dėjas. Kaip pianistas, jau nuo 
1923 m. daug koncertavo Va
karų Europoje. P. Amerikoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Nemažai rašė. kaip muzikos 
krit ikas, lietuvių ir prancūzų 

nes nei šios monetos nebuvo ver- ' spaudoje. 1932 1935 m. Kau
tos pasilaikyti dėl sidabro, ta-Į ne leido ir redagavo žurnalą 
čiau žmonės juos laiko ir šiuo "Muzika ir teatras" 
metu labai sunku kur beužtikti 

Konip. Vytautas Bacevičius 

Paraše muziką operai 'Vaidi
lu tė" ir baletui 'Šokių sūkury-

simfoni-
nių veikalų, per šimtą fortepi
jonui bei stygų kvartetui. At-

pusdolerį su prez. Kennedžio pa
veikslu. Iš viso pusdolerių tiek 
prikalta, kad jų užtektų kas t re- ( į^T Sukūrė" keliolika 
čiam žmogui pasaulyje arba po 
šešetą kiekvienam amerikiečiui, 
tačiau visi pusdoleriai atsidūrė 
stalčiuose. Daug jų išpirko turis
tai, pavz. Tha i l ande jie pardavi
nėjami po 75 cent., bet ir tai sun
ku gauti. Specialistai teigia, kad 
jei pusdoleriai būtų atkaldimi ir 
ant kepinių, vis tiek žmonės juos 
laikytų, dėl respekto buvusiam 
prezidentui, nors bankai sako, 
kad jų laikymas namuose nuos
tolingas, nes banke jie neštų 
procentus. 

Savo kūryboje Vytau tas 
cevičius naudojo naujas kom
pozicines priemones, todėl y r a 
laikomas vienu moderniausių 
lietuvių kompozitorių. Viena a-
merikiečių muzikos leidykla per 
nai išleido jo kūrybos plokšte
lę, kur pa t s kompozitorius a t 
lieka fortepijonui parašytus sa
vo kūrinius. Velionis Vytau tas 
Bacevičius vra brolis prieš me-

stovaudavo nepriklausomą Lie- tus Varšuvoje mirusios kompo-
tuvą tarptautiniuose muzikos '_ zitorės ir smuiko virtuozės Gra-
f esti valiuose. žinos Bacevičiūtės. 

Žydai atžymėjo kunigą • TWA oro linijos mašinistai 
susitarė su darbdaviais ir nu-

Nevv York. — Nevv Yorko iz-1 matyto streiko nebus, 
raelitų organizacija "United Je- • N. Zelandijoj buvo suimtas 
vvish Appeal" šiomis dienomis } as^iuo. norėjęs nušauti vicepre-
specialiu sidabriniu septynšakiu 

• At?i ty as t ronau tams , grįž
tant iems iš mėnulio j žemę. ilgo 
karant ino nereikės. Mėnuly ne-
tržtikta jokių gyvybės ženklų. 

, jokių bakter i jų . 

izraelitų žibintuvu, kuris simbo
lizuoja religijų laisvę, apdovano 
jo Belgijos katalikų kunigą Jo-
seph Andre, kuris žydų persekio
jimo meru Relsnioje išgelbėto ke
liems šimtams žydų gyvybes. 

ziaentą Agnew. 
• Maskvoje vyko 28 Europos 

kraštų dvi dienas trukusi slao-
t a konferencija. Manoma, kad 
buvo tariamasi Europos saugu
mo reikalais, kitaip sakant, ka ip 
išlaikyti nors tai, ką sovietai 
j au užgrobė. 



• DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. sausio mėn. Vf 3. 

Dedaguoja MARIJA SMILGAITĖ. Med/iagą siųsti antrašu: 5514 S. Oakley 
Ave, Chkago. Illinois 60636; tel.: 925-9062 

MOKSLEIVIŲ ŽIEMOS KURSAI 
1969 - 1970 M. 

Šią žiemą kursai moksleiviams 
ateitininkams Dainavoje tęsėsi 
nuo gruodžio 26 d. iki sausio 1 
d. Kaip ir kitais metais, suvažia
vo per 70 moksleivių iš Kana
dos ir JAV. Buvo atstovų iš še
šiolikos kuopų: Bostono, Brockto-
no (Mass), Cicero, Chicagos, Cle 
velando, Detroito, Grand Ra-
pids (Mich.), Hamiltono, Los 
Angeles, Montrealio, New Ha-
ven (Conn.), New Yorko, Phi
ladelphijos, Racino - Waukega-
no - Kenoshos, Toronto ir Wa-
shingtono. Šių metų kursų tema 
buvo "Ateitininkų veiklos dina
mika". Buvo įdomios paskaitos 
ir pašnekesiai. 

Kursai oficialiai prasidėjo gruo 
džio 27 d. iškilmingu posėdžiu. 
Visos kuopos dalyvavo su vėlia
vomis ir nariai su uniformomis. 
Šiame susirinkime buvo pristaty
ta stovyklos vadovybė, taisyklės 

pos nariams perduoti tą dvasią, 
kurią mes įgijome ir radome kur 
suose. 

Po pietų įvyko suvažiavimas. 
Vis kuopos atstovai davė prane
šimus apie jų kuopas ir narius. 
Po šių pranešimų Algis Puteris, 
Moksleivių ateit, s-gos pirm. pra 
nešė apie centro valdybos veiki
mą. Kalbėjo ir kiti centro vald. 

nariai: Gabija Juozapavičiūtė, 
Laima Gustainytė, Regina Kry-
žinauskaitė ir Aglis Izikonis. Va
karienės metu stalai buvo pa
puošti žvakėmis ir valdyba mum 
tarnavo prie stalų. Vėliau buvo 
šokiai. Kai sulaukėm Naujų Me
tų, visi pasisveikinome mūsų vie
noj didelėje šeimoje. Sekė Mi
šios 12:30 v. Po šv. Mišių dai
navome iki paryčių. 

Ketvirtadienio rytą liūdni at
sisveikinome su draugais, nes vėl 
reikėjo išsisikirstyti. Kursų metu 

Dalis Philadelphijos moksleivių ateitininkų susirinkimui parbaigus 

ir bendra programa. Tą pačią jdaug dirbome ir džiaugėmės. Su-
dieną sekė p. Sabalio paskaita, {sitikome daug draugų. Laisvalai-
Kalbėjo apie veikla supažindino,ko metu po pietų eidavome čiuož 
su veiklos motyvais ir idealais. (ti ant ežero ar sniegu pasimė 
Vakare buvo diskusijos apie vie 
nišumą ir įsijungimą. Visi bu
vome suskirstomi į atskirus dis
kusijų būrelius, ir po pasikalbė
jimo, kiekviena grupė davė savo 
nutarimus. 

Antrą dieną buvome suskirsty 

tyti. Atsiminsime viską nuo pat 
kėlimosi ir šv. Mišių iki atsigu
limo nakties tyloje. 

Norėčiau visų kursantų vardu 
padėkoti vadovams. Ypatingai gi 
Gabijai Juozapavičiūtei, merg. 
vyriausiai vadovei, ir Rimui Pet-

ti į dvi grupes, kad būtų pas-1 rauskui, bern. vyriausiam vado-
kaitininkams lengviau ir mums 
geriau klausytis ir išstudijuoti 

vui, už jų kantrybę; Kaziui Raz-
gaičiui už visas nuotraukas; Vy

tos dienos temas. Iš ryto grupė!tautui Klioriui už įdomias vaka 
A girdėjo p. Sabalio paskaitą a- rines programas; p. Sabaliui, dr. 
pie "veiklos kryptis". Pakalbėjo i Vygantui ir p. Žumbakiui už įdo-
apie mūsų jėgas ir temperamen-Įmias paskaitas; centro valdybos 
tus, kurie vidiniai mus veikia 
Taip pat užsiminė apie pasauli
nio išorinio veikimo sroves kaip 

LAIŠKAS ATEITININKAMS 
SENDRAUGIAMS 

"...Lietuva... Ji, žiemos išken-
tus šaltį, dainuojančiu pavasariu 
SUUS... 

B. Sruoga — "K. S." 
Mieli idėjos draugai, 

Artinasi didžioji mūsų tautos 
šventė — 16-oji vasario. Dauge
lis senųjų dar išgyvenom jos di
dingumo džiaugsmą nepriklauso
moj tėvynėj. Vėliau iškentėjom ir 
jos praradimo skausmą. Jaunie
siems neteko gi to tiesioginiai pa
tirti; tačiau toji diena, simboli
zuojanti mūsų valstybės atgimi
mą, yra visiems mums lygiai 
brangi ir mylima. Ji mus jungia, 
vienodai visus džiugina ir lygiai 
visus įpareigoja. Ir kaip atsimena 
me iš praeities ateitininkai sen
draugiai visada su noru prisideda 
prie Lietuvos išlaisvinimo darbų, 
atiduodami savo kolektvvinę au
ką Altui per 16-os vasario minė
jimą. Tą pat darysime ir šiemet. 

Atskirų raginimo laiškų nesių-
sime, bet prašome kiekvieną atei
tininką savo didesnę ar mažesnę 
auką atsiųsti skyriaus iždininkui 
Ed. Radavičiui, 5936 S. VVashte-
naw, Chicago, 111. 60629, iki šių 

kad senėjime tėra vien blogas į 
protis, kurio darbštūs žmonės ne 
turi laiko įsigyti. Linkėjimai lik- j jau rašyti į laikraštėlį. Pasižadė 

nariams už visą jų pagelbą; se
selei Ignei už savo energiją; kun. 
Ylai ir tėv. Kijauskui už jų pa-

krikščioniją ir sekularizmą. Kaiįgelbą ir supratimą. Kursai buvo 
pirmoji grupė klausėsi p. Sabą- 'mums visiem labai naudinti ir i- i p ^ j Ladas Tulaba 
lio paskaitos, antroji grupė —B, domūs. Patys atsakėme anketoje: 
girdėjo kun. Ylos paskaitą "Veik-|"At patiko kursai?" : 72—taip, 
lumo idealas". Jis kalbėjo apie:3—pusiau, ir 0—ne. Iki sekančio 
žmogaus veiklumo potencialą ir! pasimatymo Dainavoje! 
darbo ryšį su Dievu. Vėliau pas-! Danutė Gaižiūnaitė 
kaltininkai pasikeitė grupėm ir. P.S. Visiems kursantams: atsi-
pakartojo savo paskaitas. į minkite centro valdybos prašy-

Trečią dieną pasilikome vėl l mą atsiųsti laišką už mėnesio, 
suskirstyti dviem grupėm. Iš ry- įatsakant į sekančius klausimus: 
to grupė A. girdėjo kun. Ylos j 1) Kas dabar man 
"Ateitininkų misija", ruošianti' svarbiausia buvo kursuose? 
vadus lietuviškai visuomenei. Po į 2) Kas man buvo svarbiausia 
pietų tėv. Kijauskas, S.J. apibū- ! asmeniškai? 
dino "Pozityvias Kristaus veik-, 3) Ką aš dabar jaučiu apie 

Philadelphi
jos ateitininkų sendraugiu susirin
kime. Nuotr. K. Čikoto 

metų vasario mėn. pradžios. Če
kius galima rašyti ir Alto vardu. 
Vėliau kiekvieno aukotojo pavar
dė ir suma bus paskelbta. Tad at
likime savo lietuvišką pareigą, į 

\ kad ir mūsų auka, pagal poeto žo 
atrado | džius, padėtų tėvynei iškęsti šaltį 

ir dainuojančiu pavasariu suūž-j 
ti. 

ti darbščiu. 

KO MES NORIME Iš 
GYVENIMO? 

Vyresniųjų Detroito mokslei
vių at-kų Kalėdinis susirinkimas 
sausio 2 d. įvyko pas p. Baltru
šaičius. 

Šis susirinkimas buvo ne for
malus. Buvo .tik viena rimtoji da 
lis: Grąžui ienės mintys apie reli
giją mūsų gyvenime. Ponia sakė, 
kad mes turėtume apsispręsti, ko 
mes norime iš" gyvenimo, turėtu
me daugiau susikaupti ir pagal
voti apie šitokius reikalus. 

Po to diskutavom ateinančią 
išvyką į Detroito Meno institutą 
pamatyti vaidinimą. 

Paskui, Linas Mikulionis, (Ka
lėdų senelio pagelbininkas) pa
dėjo išdalinti dovanas, kurias mo 
"keleiviai buvo parūpinę vienas 
kitam. 

Susirinkimas smagiai užsibai
gė vaišėmis ir muzika. 

Aida Smalinskaitė 
korespondentė 

NAUJAS CIKLAS CHICAGOJE 

Bažnyčios vadovybė prašo mus 
visus kreipti ypatingą dėmesį į 
Dievo žodį Šv. Rašto formoje. 

Šv. Raštas yra rinkinys gyve-
nimiškiausių knygų. Tik konkre
čiai pajutus šią Dievo žodžio gy
vą apraišką savo asmeniškojo gy
venimo raiddjfij-galima pradėti 
suprasti ir gyvosios Bažnyčios 
pulsą, išorinę apraišką — jos Ii 
turgiją. 

Jei numirėlis krūpteltų ar ran
ką pakeltų, tai mes gyvieji iš kai-

rlio nertucmės. 0 miegančiojo ju
desiai tos reakcijos nesukelia. 

įsitikinus, kad Dievo žodis gy
vena eklezijoje, krikščionių bend 
ruomenėje, irekso n_c.:cbaais lai
kas nuo laiko pastebėti kurią 
nors gyvybės apraišką. 

Vadovaujantis šiomis mintimis 

nfnkaf rinkosi pas TuzaiČfus, pa
siruošę vykti ir į smagią ekskursi
ją į New Hope miestelį. 

Po užkandžių pradėjom susi
rinkimą, jame dalyvavo mūsų 
globėja T. Gečienė. Įsijungė ir 
naujas narys Ed. Krakauskas. 

Aldona Šalčiūnaitė papasako 
jo apie įvykusius kursus Putna-
me, kuriuose dalyvavo ir keturi 
mūsų moksleiviai: A. Šalčiūnai
tė, P. Vaškys, Z. Štarkaitė ir R. 
Baraitė. 

Jos pranešimą papildė kitos 
mergaitės. Iš jų pasakojimų matė 
si, kad kursai buvo įdomūs, dar
bingi ir smagūs. Visi grįžo geroj 
nuotaikoj ir pasiryžę dirbti. Už
tat ir buvo visiem pasiūlyta tuo-
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los sroves pasaulyje". Jis pasako
jo mums apie įvairias organiza
cijas, jų veiklą ir tikslą, tarp jų 
įterpiant ir ateitininkus. Grupė 
B vėl atskiru metu išklausė pa
skaitininkų. 

Vakare, pratybiniam darbui, 
buvome suskirstyti būreliais pla
katus paišyti, temas rinkdami iš 
tos dienos paskaitų. Kiekviena 
grupė padarius plakatus turėjo 
paaiškinti jų prasmę. Sekė vaka
rinė program? — savos kūrybos 
vakaras. Apie penkiolika kursan
tų dalyvavo programoje, skaity
dami savo rašinius ir kitų auto
rių kūrybą. Programa buvo la
bai įdomi ir įvairi. 

Ketvirtą ir paskutinę kursų die
ną, į stovyklą atvyko dr. Vygan
tas ir Povilas Žumbakis. Abu pa
skaitininkai kalbėjo apie savo 
susidūrimus su kitom jaunimo 
organizacijom, kaip jie veikia ir 
kuo jie skiriasi nuo ateitininkų. 
Vėliau dr. Vygantas pakalbėjo a-
pie "Veiklos plotmes" ir apie mū 
sų galimybes daugiau dirbti ir 
suprasti savo gyvenimą. 

Pratybiniam darbui buvo pa
rodyta teisingi vėliavos įnešimo 
ir išnešimo metodai iš bažny-
nyčios, iškilmingo posėdžio pro
cedūra. Vakare buvo "linksma-
vakaris". Visi padainavome ir pa 
šokome su naujais draugais. 

Trečiadienio rytą kun. Yla kal
bėjo apie mūsų pačių veiklą: kaip 
mes galėtume kitiems mūsų kuo-

kursus, po mėnesio? 
SU GIEDRA I NAUJUS 

METUS 

Naujų metų sutikimas yra so
cialumo ir visuomeninės veiklos 
reiškinys. Korp! Giedra ir vyres
niosios giedrininkės todėl ir su
ruošė viešą Naujų metų sutikimą 
ateitininkams, prieteliams, publi 
kai, gruodžio 31 d., Pressman's 
Hali, Chicagoje. 

Pakili nuotaika, graži salė, 
muzika, šokiai, dainos, sudarė iš
kilmingumą. Keli šimtai dalyvių 
vyresniųjų, jaunų akademikų ir 
studentų naudojosi dideliu vai
šingumu. Publikos laikysena pa
vyzdinga. 

Programos išpildė dainininkės 
Dana Bajelytė ir Zita Bumeiky-
tė. Prie piano muz. Manigirdas 
Motekaitis. Nuotaikingą progra
mą paruošė mokytoja sol. Izabe
lė Motekaitienė. 

Giedros pirm. V. Kleivienė pa
linkėjo 1970 metais būti ištver
mingais, vieningais, nenustoti vil
ties ir kovos dvasios. Nauji metai 
sutikti Lietuvos himnu. Studen
tas iš Šveicarijos vaišių metu pa
reiškė: "Daugiau dėmesio jauni
mo lietuviškumui Chicagoje". 

Prie tikrai pasisekusio Naujų 
metų paruošimo, be pirmininkės, 
daug padirbėjo: A. Dumbrienė, 
D. Valatkaitytė, R. Pakeltytė, E. 
Vilimaitė, D. Damijonaitytė. 

Giedrininkė 

Jūsų A. E. — Chicagos At-kų 
Sendraugių valdybes vardu. 

PENKIŲ MINUČIŲ ŠKICAS 
PENKIASDEŠIMTS METŲ 

PROGA 
Jis gimė prieš 50 metų sausio 

7 dieną. Gimė dzūku. Gimnazi
ja Marijampolėje,, daktaratas 
Miunchene, profesūra Detroite. 
Vedęs septyniolika metų. Trijų 
vaikų tėvas. Penketos knygų au
torius. Mėgsta sportą, gamtą, žmo 
nes, ramybę. Intensyviai dirba ry 
te, kad vakare liktų laiko šeimai. 
Savo dvasią peni idealizmu. Kū 
ną stiprina mankšta. Gyvenimo 
entuziastas, kuris ignoruoja pesi
mizmą. Mokslininkas - visuome
nininkas, vyras - tėvas. Daug 
skaito ir rašo. Gyvena ne praban 
goję, bet jaukiai. Namas padabin 
tas dailės kūriniais. Sienos apsta
tytos knygomis. 

Atgaivos ieško muzikoje. Pasą
monės kūrybinius polėkius piešia 
drobėje. Važinėja pagyvenusiu 
automobiliu. Kuklus sau, dos
nus kitiems. Sėslus darbe ir pa
žiūrose. Dažnai vizituoja jauni
mą. Jam vadovauja. Vaišingas, 
nuoširdus, plačių užmojų. Grožio 
mėgėjas. Jautriai užjaučia artimą 
nelaimėje. Pažangiai konservaty 
vus. 

Iškalbus, bet kalbų nemėgsta. 
Jis Justinas Pikūnas. Detroito 
Universiteto profesorius. Ateiti
ninkų federacijos vadas. Jam il
giausių metų. Maurois primena, 

jom parašyti ir išleisti savo "A 
teities Keliu" tuojau po Kalėdų 
atostogų. 

Buvo išdalintos anketos su klau
simais, kurias čia pat visi užpil
dėme. Išklausėme centro valdy
bos pranešimų ir suplanavome 
sekančio susirinkimo programą. Į 
žiemos kursus Dainavon žadėjo 
vykti Rimas Juzaitis. 

Susirinkimo metu pradėjo snig 
ti ir keliai pasidarė labai slidūs. 
Nutarta ekskursiją atidėti. Eks
kursijos vadovas V. Muraška vi
sus nukreipė į kitą kambarį, Ri
mas ištraukė akordeoną, padai
navome dainų ir kiek pašokome. 
Apstojus snigti visi išėjom į snie
go karą. Grįžom gyvi, bet visi šla
pi ir pavargę. Buvo laikas skirs
tytis. 

Danutė J. 

PREL TULABA PAS 
PHILADELPHIJOS 

SENDRAUGIUS 

Philadelphijos At-kų Sendrau
gių metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 13 d. pas A. ir K. Juzai-
čius. Dalyvavo ir įdomų prane
šimą padarė prel. L. Tulaba. 

svečias kalbėjo apie Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje, nuotaikas Euro 

Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15 per 
year outside Cook County, $18 foreign countries. 

P r e n u m e r a t a : Metams »/2 metų 3 mėn. 1 men. 
Cook Countv. I'linois $17.00 9.06 5.00 2.00 
Kitur JAV ' $15.00 8.00 4.50 1.75 
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50 5.50 2JŽ5 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik ii anksto susita
rus. Redakcija ui skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.' 

stud. P. Sandravičius energingai 
skaitė ar giedojo jam skirtas lie
tuviškų mišių dalis. Bendruose 
pusryčiuose, kurios parengė at. 
tėvų komitetas, vad. pirm. A. 
Balsiui, nuotaikingai pabendra
vo, išklausė vadų žodžio. Jaunes
niosios maloniai ir labai grakš
čiai patarnavo ir pravedė gražius 
laimėjimus. 

Prel. V. Tulabos paskaita gruo 
džio 21 d. sutraukė gausią gru
pę — 80 — dalyvių. Aktyviai 
svarstė dabartines Bažnyčios ir 
lietuvių problemas. Iškelta labai 
svarbių uždavinių katalikiškam 
jaunimui ir visuomenei. Tikima, 
kad ateitininkai artimoj ateityje 
vėl susitelks konkretiškiau su-

GYDYTOJ? DR-JA RENGIA 

S I M P O Z I U M 
Jaunimo Centro 
mažoje salėje, 

sausio 23 d., 7:30 v. popiet 
Diskusijų tema bus Gimimų 

Kontrolė. 

Dalyvaus: Kun. Kijauskas, 
poje ir savo įspūdžius iš lanky-'81* «*• Baulinaitieiiė, — pa
mosi Amerikoje. Kalbėtojas daugjehiatrė, dr. Sutkus, — gžneko-
dėmesio paskyrė miisų jaunimui į togas ir dr. Ringus, — modera-
ir jo problemoms, atsakė į dauge- 't tarinis. 

Visi kviečiami dalyvauti. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

tarti tų uždavinių įgyvendinimą. 
Laukiama, kad vyresnieji paims 
širdin savo uždavinių vykdymą. 
Juk jie negalėtų vėl laukti, kol 
kad nors koks svečias atvyks, kad 
vėl galėtų pasiklausyti. Kasdie
ninė At-kų veikla reikalauja iš 

(Nukelta į 4 pusL) 

"Drauge" jau galima gauti nau
jai išleistą informacini leidinį 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Paruošė dipL teis. Pranas Su
las. 

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokief joje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje. 

Atskiru skyriumi — "Klausi
mai ir atsakymai" — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti. 

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 

Skelbkites "Drauge". 
lį paklausimų. 

Po svečio kalbos sekė įvairūs 
valdybos pranešimai. Pereitų me 
tų valdybą sudarė: A. Juzaitis — 
pirm., K. Čikotas — sekr., B. Gas 
parėnienė — ižd. Metų bėgyje 
suruoštas koncertas, rekolekcijos, 
metinė šventė, Kristaus Kara
liaus minėjimas, sutvarkyti iždo 
reikalai, atsiskaityta su centro J u r g i o J a n k a u s pasaksL _ a p y a a k a m f l s u iiaudies pasakų mo-
valdyba, paremti jaunučiai ir t y v a į 3 a p i e į d o m ų ^maitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
J C S S ? ^ H ^ S 5 S ? I kariaujant už svetima karalių ir paskui tą patį karalių moki

nant karaliauti Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00. 
Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty

kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota, 
414 psl. kaina $3.75. 

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI 
SENASIS KAREIVIS MATATUTIS 

Dovydaičio monografijai 
Šv. Kazimiero kolegijai, 
čiai" ir Philadelphijos L 
dio valandėlei paremti. 

leisti, 
"Atei-
B. ra-

Dr. Justinas Pikūnas 

rengiame Gyvojo Žodžio simpozi 
jų ciklą. Viešpačiui padedant, žo 
džio ciklas bus tęsiamas kas ant
rą savaitę iki Šv. Velykų. 

Prezentacija šio ciklo bus gy
venimiška. Mėginsime pasidalin
ti sėkmingesniais ir ne taip vyku
siais išgyventais pavyzdžiais kaip 
Gyvasis Žodis konkrečiai reiškia
si mūsų gyvenimo raidoje 

Susirenkame penktadienį, sau 
sio 23 d., 7:30 v. v. Jaunimo 
centre (203 km.). Kviečiame sen 
draugius, jaundraugius, studen
tus bei moksleivius atsilankyti ir 
gal net šiokią tokią sustiprinan
čią mintelę išsinešti. 

Chicagos Skyriaus Sendraugių 
Valdyba 

IŠ PHILADELPHIJOS 
MOKSLEIVIU ATEITININKU 

VEIKLOS 

Gruodžio ? d"., po lietuviškų 
pamaldų, visi moksleiviai ateiti-

Jaunučius globojo J. ir St. Ka-
nanavičiai, moksleivius — J. Gai 
la ir T. Gečienė, su studentais 
ryšius palaikė V. Mikėnienė. Pa
dėkota Valdybai ir globėjams už 
gražų įdėtą darbą. 

Pasveikinta T. Gečienė, pasie
kusi šių metų pabaigoj magistro 
laipsnio. 

Išskirtinai padėkota ir skyriaus 
nariams J. Gailai, pravedusiam 
moksleivių ateitininkų stovyklą 
Kennebunkporte ir A. Gečiui už 
gražų pasidarbavimą ruošiant E-
kumeninę dieną. 

Į naują valdybą išrinkti: A. Ge 
čys, V. Mikėnas, G. Mačiūnienė, 
K. Juzaitienė ir A. Gaigalas. Pa
linkėta jai sėkmės. 

Po susirinkimo praėjusio dar
bingoj, pakilioj nuotaikoje, pasi
kalbėjimai buvo tęsiami prie ka
vos puoduko. 

Dalyvis 

NEW YORK—NEW JERSEY 
ATEITININKAI VEIKIA 

Ateitininkai šioje apylinkėje 
planuoja ir uoliai vykdo savo 
pramatytus darbus. 1969 m. bai
gė susistiprinę dvasiniai — pra-
vedę religinę valandėlę gruodžio 
14 d. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Gausiai dalyvavo Šv. Mi 
Šių Aukoje savo intencija. Kun. 
VI. Budreckas įkvėptai pasakė 
ugningą pamokslą. Visi giedojo, 
priėmė bendrai šv. Komuniją, 

NAKTYS KARALIŠKIUOSE 

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00. 

MĖLYNI KARVELIAI 

Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės 
šiems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose 
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50. 

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS 
Balio Sruogos storinė apysaka apie žemaitį berniuką, kurte 

1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių li
ejo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50. 

GRDff PASAKOS 

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame h- Pelenė, h* Sniego 
Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00. 

RYTŲ PASAKOS 
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykft 

niam jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psL, 
kaina $2.50. 

JŪRININKO SINDBADO NUOTYKIAI 

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 
"Tūkstantis ir viena naktis" ir vaizduojančios pasakų jurininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00. 

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų taikų 
bibliotekoje, h* jas visas galima gauti DRAUGE. 

• 

Ulinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 9 proe. 
mokesčiams. . . . . . , 



Krikščionių vienybe — 

SUSIMĄSTYMO SAVAITĖ 
Ateinančią savaitę vėl su

sirinks įvairių krikščioniškų 
religijų atstovai kartu pasi
melsti ir pabendrauti viena 
dvasia. Būtų labai gera, kad 
bent dauguma krikščionių pa
jėgtų nugalėti savo siaurumą 
ir šventu pabendravimu pajus
ti, kad jie yra to paties Kris
taus mokiniai, žmogiškoji ti
kėjimo dalis šiuo atveju būtų 
labiau palenkta dieviškajai e-
vangelijos dvasiai, o dieviškoji 
dalis surastų aiškesnių žodžių 
pasireikšti žmogiškam gyve
nime. Vieni iš kitų galėtų pa
simokyti pagarbos Kristui, vi
sų Mokytojui, ir evangelijai, 
visų krikščionių mokslo pagrin 
dui. 

Tačiau, kol žmogus gyvena 
savo laike ir savo aplinkoje, 
jis tik pamažu nugali savyje 
įsitikinimą, kad nė vienas žmo
gus, net r. ė vienas teologas 
nėra pilnai išsėmęs dieviško 
Kristaus mokslo. Jei žmogus 
tai pajėgtų, anot šv. Augusti
no legendos, galėtų sutalpinti 
vandenyną sraigės kiaute. Bet 
žmonės šiuo metu, nepaisant 
religinių skirtybių, turi gyven
ti karta, dirbti tuos pačius 
darbus, kovoti prieš tas pačias 

, negeroves ir naudotis tomis pa 
čiomis priemonėmis. Dėlto su
eiti kartu ir susimąstyti, tiks
liau pažvelgiant į save, yra 
reikalinga gyvenimo pagerini
mui ir ateities kūrimui. Net 
ir melstis kartu tais pačiais 
žodžiais, kai" tik jie eitų iš 
širdies, reiškia jau vienybės 
pradžią, nes malda sujungia 
visus aukšč'au žmogiškųjų ga
lių ir bent laikinai padeda už
miršti neramų žmogiškumą ir 
skirtingas to žmogiškumo ap
raiškas. 

SUOMIJOS POLITINIS ŽAIDIMAS 
Suomiai, pralaimėję, karuose, laimėjo politinį žaidimą 

Krikščionių vienybės savai
tė neišspręs teologinių klausi
mų, nes teologija yra mokslas, 
kuriam reikia 2gQ pasirengi
mo, didelių sugebėjimų ir dau
giau negu žmogiško įžvalgumo. 
Šie klausimai turi-būti palikti 
tiems mokslo žmonėms, kurie 
suras teologinius išlyginimus, 
o visiems tikintiesiems reikia 
jungtis meilės, širdžių, norų ir 
vienytės troškimų susijungi
mu bendroje maldoje ir giliam 
susimastyme. 

Praeitis dabartyje reiškiasi 
savo išdavomis. Bet kas pro 
praeities įvykius, tradicijas, a-
no meto aplinkybes neįžvelgia 
dabarties reikalavimų, tas ne
gyvena tikrove, o tik istori
niais sentimentais. Į istoriją 
refiria žvelgti tik tomis aki
mis, kokiomis žiūrėjo ano me
to, anos aplinkos ir tuometinių 
nusiteikimų žmonės. Dabartis 
stato savo reikalavimus, ir ar
ba mes atsakome į juos pikiu 
atvirumu, arba liekame šalia 
dabarties. I r tai nėra tik politi
nėse santvarkose, socialiniuose 
santykiuose, bet ir religiniame 
gyvenime. 

Seniai praėjo ankstyvieji ar 
vėlyvesnieji viduramžiai, išny
ko ankstyvojo naujųjų amžių 
nusiteikimai, kurie turėjo įta
kos renginiam gyvenimui arba 
kurių vyksmą įtaigojo to me
to religiniai žmonių pasireiš
kimai. Kelti šiuo metu tai, ko 
nei pataisyti, nei pakeisti ne
galima, būtų tik tuščia svajo
nė sugrąžinti, kas negrįžtamai 
paniro istorijos dulkėse. Šiuo 
metu reikia visiems krikščio
nims kartu ir kiekvienam pas
kirai įžvelgti šio meto civili
zacinius pasikeitimus, žmonių 

ir tautų santykių raidą, isto
rinį vyksmą nauja linkme, kur 
jau nebėra išskirtinių religijų, 
o tik tokios, kuriomis gyvena
ma, kur nėra nei išskirtinių 
žmonių, o tik tokie, kurie daž
niau ar rečiau tarp savęs ben
drauja viešajam gyvenime. 
Šiandien anų laikų kova vienos 
religinės grupės prieš kitą bū
tų naikinimas pačios religijos, 
nes jas visas skaudesnėms 
priemonėmi naikina daug'au 
negu trečdalį žmoni %s apglė
bęs komunistinis ateizmas ar
ba visuose kraštuose bet kcks 
kitas Aukščiausios Būtybes pa 
atnaujinti. 

Šiuo metu beveik visos reli
gijos, kurios save grindžia e-
vangeline dvasa, jau pajėgia 
susikalbėti bent pagrindiniais 
klausimais, jau susėda prie vie 
no stalo svarstyti bendrųjų 
principų, kuriais krikščionys 
turėtų gyventi. Ir jau atėjo 
laikas, kad paskirų krikščionis 
kų religijų atstovai susitiktų 
ne tik bendrai maldai, bet kad 
susitiktų ir bendriems pokal
biams krikščionių gyvenimui 
atnaujinti 

Niekas negali norėti, kad 
tuojau būtų išlyginti visi te
ologiniai nesutarimai, išsklai
dyti praeities įvykių dūmai, 
užmiršti vienų kitiems pada
ryti įžeidimai ar atlygintos 
skriaudos. Tikras tikėjimas y-
ra žmogaus dalis, kuris nekei
čiamas ir negali būti pakeistas 
vienu kieno nors žodžiu ar į-
taigojančiu įtikinėjimu. Jis tu
ri išaugti kartu su žmogumi 
arba įaugti jo paties patirtimi. 
Negalima paneigti ir Šv. Dva
sios padvelkimo ir veikimo pa
skirame žmoguje. 

Bet viena yra būtina krikš
čioniškai vienybei ugdyti sa
vyje — tai atsisakyti išanks
tinio neigiamo nusistatymo 
prieš kito tikėjimo žmones, 
prietarų ir įtaringumo, kad 
kitas tenori tik nugalėti ir pa
vergti savo įsitikinimams. Ti
kėjimas to, kuris nuoširdžiai 
savo tikėjimą praktikuoja, yra 
geras jam asmeniškai, taigi 
niekas negali versti jo tikėti 
kitaip, kol jis pats tuo neįsi
tikina. Užtat sunaikinti nea
pykantą kitam tikinčiajam yra 
pirmoji sąlyga, kad ten grįžtų 
tikroji Kristaus įsakyta arti
mo meilė. Matyti net kitos re
ligijos išpažinėjuje savo orolį, 
ir tai tokį brolį, kurio vadovas 
yra Kristus, yra sugyvenimo 
ir vienybės ieškojimo priemo
nė, be kurios neįmanomas joks 
pokalbis ir jokia nuoširdi mal
da. 

Pradėdami krikščionių vie
nybės savaitę, mes turime kaip 
tik ir susimąstyti, ar pakan
kamai esame atsikratę prieta
rų ir neapykantos ir ar pakan
kamai turime tikros meilės sa
vo broliui krikščioniui, kad 
drįstume su juo kartu melstis 
už visų vienybę. Tikėjimas iš
orėje reiškiasi gyvenimu ir dar 
bais. Dėlto pilnai gyventi savo 
tikėjimu yra daugiau, negu 
mėginti tik kitam jį žodžiais 
parodyti. Gyventi krikščioniš
ku tikėjimu yra daugiau, negu 
tik bendrauti, — reikia dar 
ir iš tikėjimo plaukiančia meile 
trokšti kitam gero ir ieškoti 
to paties Kristaus krikščioniš
koje meilėje. Kiti klausimai 
bus išsprendžiami tik tada, ka: 
Kristų pamatysime net skirtin
gose religinėse formose. 

Pr. Gr. 

Suomija, Rusijos virš šimto 
metų valdytas kraštas, po pra
ėjusio visuotinio karo liko ne
priklausoma valstybe. Ji pakė
lė nepaprastą ginklo bandymą 
1939. XI. 30 - 1940. III. 13 tarps 
nyje. Suomiai be svetimos para
mos toliau negalėjo tęsti ginklo 
kovos, pradėtos 1941. VI. 25 ir 
užsitęsusios iki 1944. DC. 19. Vo 
kiečių frontui pakrikus, suomiai 
padėjo ginklus ir stojo politiškai 
kovoti prieš didįjį kaimyną. 
1947. H. 10 Paryžiuje pasirašy
toje taikos sutartyje suomiai ne
teko Karelijos ir kitų sričių. Jie 
turėjo pakelti nepaprastai sun
kią ūkinę naštą Sovietams atsi
teisti už "karo nuostolius." Suo
miai buvo paklupdyti, tačiu ap
gynė nepriklausomybę. 

Molotovas, lankydamasis 1940 
m. gruodžio mėn. Berlyne, pa
reiškė Hitleriui: "Suomijos klau 
simą esame nusistatę spręsti, 
kaip Pabaltijy ir Besarabijoje". 
Hitleris neprieštaravo šiam 
sprendimui. Suomijos likimas bu 
vo aospręstas bet suomiai ryžo
si kovoi ir tginti nepriklausomy 
bę. Jei suomiai nebūtų pakėlę 
ginklo nors ir beviltiškai kovai 
vesti, jie būtų praradę nepriklau 
somybę. 

GEDIMINAS GALVA 

rusams netarti "ne", o savo kraš 
te aiškiai pasakyti — taip. 

Paasikivi 1948 m. vasario mėn. 
Maskvoje sudarė "draugiškumo, 
bendravimo ir tarpusavio pagal
bos" sutartį, o Kokkenenas 1961 
m. Novosibirske aiškinosi dėl jos 
pobūdžio ir Helsinkio kreipimosi 
i Maskvą paramos, jei suomiams 
iškiltų grėsmė. Nėra abejonės, 
kad sutartis sudaryta suomiams 
politiškai pažaboti, tačiau Ja
kobsonas, Suomijos atstovas 
Jungtinėms Tautoms, ką tik Lon 
done išleistoje knygoje "Finnish 
Neutrality" nurodo, kad suomiai 

raštą 32 valstybėms susirinKti 
žemyno saugumui aptarti. Suo
miai teigia, kad žygis buvęs sa
vistovus, t. y. be Sovietų spau
dimo padarytas. 

Suomija elgėsi laba: atsargiai 
ir apdairiai. Kvietime iškelta tik 
pasitarimo mintis. Suomijos vy
riausybė vengė siūlyti pasitari
mo dienotvarkę ir laiką. Ji raštą 
pasiuntė JAV ir Kanadai. 

Sovietai darė ir tebedaro žy
gius, kad Europos valstybės kuo 
veikiausiai pasitarimui susirink 
tų. Kvietimo pasiuntimą Ameri
kos kraštams Sovietai nutylėjo, 
tačiau pareiškė, kad pasitarime 
turėtų dalyvauti tik Europos 

Rimties valandėlei 

2MOGUI SU KRISTUMI 
SUSIPYKUS 

Galilėjos Kanoje buvo vestu
vės. Jose dalyvavo Jėzaus moti
n a Ir Jėzus buvo pakviestas su 
mokiniais. Pradėjo stigti vyno... 
Jėzus tarė tarnams: "Pripildy
kite indus vandens". Tie pripylė 
juos sklidinus. Tuomet jis pridė
jo: "Dabar semkite ir neškite 
vestuvių prievaizdui". Tie nune 
šė. Prievaizdas paragavo iš van 

pirmąjį. 
Kad galėtumėm kitus mylėti, 

pirma turim būti Dievo pamai
tinti. Negalima siūlyti kitiems 
savo nemalonaus charakterio, 
veidmainiškumo, šaltumo. Šitos 
ypatybės jau mums nepakelia
mos, ką jau kalbėti apie kitus. 
Bet yra žmonių, kurie galvo
trūkčiais veržiasi j apaštalavimo 

dens padaryto vyno. Galilėjos darbus, meta kitiems kaltinimus 
Kanoje Jėzus pradėjo daryti nė nemirksėdami, nepaisyda 
stebuklus: apreiškė savo garbę, 
ir mokiniai tuo tikėjo. (Plg. Jo
no evangeliją 2. 1-11.) 

Nėra tikros meilės, jei jos šal
tinis nėra pats Dievas. Ne savo, 
bet Dievo meilę žmogus turi neš
ti savo artimui, savo broliams, 

Į nes Dievo meilė geresnė už ta
vąją. Negalima perleisti kitiems 
savo gerųjų ypatybių, sako pran 
cūzas mąstytojas Louis Evely, 
nes jos priklauso mums, todėl 
jų perdavimas kitiems juos že
mintų. Tik Dievas gali dalytis. 

Politinė kova 
Bolševikai jau 1917. XII. 6 pa

skelbė tarybinę Suomiją. 1939 
m. rudenį Sovietai jau buvo su
darę Otto Kuusineno vyriausybę 
Suomijai valdyti. Kurį metą vis 
dar Maskva puoselėjo mintį iš 
Karelijos spraustis į Suomiją. 

Politinėje kovoje suomiai bu
vo ryžtingi, gindami savo teises, 
bet lankstūs. Sunkius bandymus 
pakėlė Suomijos prezidentas 
Paasikivi ir pastaruoju metu jau 
antram tarpsniui išrinktas pre
zidentas Urho Kaleva Kekkone-
nas. 

Pirmasis ryžtu ir nuolaidomis 
sugebėjo apginti Suomijos nepri 
klausomybę, antrasis sugebėjo 

sį, Aleksandrą Kutkų. Dedama 
gausiau medžiagos apie Miką Pet
rauską. Vis tai daugiausia prof. 
Žilevičiaus rašiniai. Jis paruošęs 
ir informacijas iš muzikologijos 
archyvo. Gana plati muzikinė 
kronika. Anglų kalbos skyrių ve
da L. Stukienė. 

Žurnalas dar turi priedą — Lie
tuvių muzikų vardyną, kuriame 
aptariami su lietuviška muzika 
susieti asmenys. Šiuo kartu api
mama pradedant A. Jakučiu, bai
giant PJatuliu, net nuotraukomis 
ir aprašymais pavaizduojant ir 
jaunesniųjų darbus, pvz. Ant. Ja
ro, Saulės Jautokaitės. 

Žurnalas labai svarbus mūsų 
muzikos isterijos srityje. Būtų pa
geidautina išplėsti medžiagą da
barties, aktualiaisiais mūsų mu
zikos klausimais. 

J. Daugį. 

gali apsispręsti dėl pasinaudoji 
mo sutartimi. Reikia abejoti dėl j valstybės. Jei Europos valstybės 
Kekkoneno sėkmės savo naudai į parodys užsispyrimo dėl JAV da 
aiškinti sutartį, tačiau jam pa- lyvavimo Europos pasitarime, 
vyko Maskvai įsiteikti. Savo me- Sovietai taikysis sąlygoms ir 
tu 1956 m. Chruščiovas pareis- vargu atidės pasitarimo šauki
ke: "Kas prieštarauja Kekkone- ;mą 
nui. tas skersai kelio stoja Suo- Į 
mijos ir Sovietų draugystei ". Ši Suomija vengia kištis į Euro-
nuotaika Maskvoje ir šiandieną ! P°s valstybių ginčą. Ji užmezgė I ^ ^ ^ f n e k fr 
nėra žymiai pakitusi. Nepripuo- ; prekybinius ryšius su abiem Vo- | 
lamai Suomijos sostinėje Helsin-' kieti jom, tačiau nesidomi jų tar- , 
kyje buvo sukviestas pirmasis j Pusavio santykiais. Abiejose į 
JAV — Sovietų pasitarimas i valstybėse Suomija turi tik pre-
branduoliniams strateginiams k v b o s atstovybes, 
ginklams varžyti. Tai buvo lyg ūkiniu požiūriu Suomija yra 
atsiteisimas už Suomijos mostą rytų i r vakarų slenkstis. Suomi-
siūlyti Europos valstybėms tar- jos užsienio prekyboje vyrauja 

Anglija, o po jos seka Sovietai. tis žemyno saugumo klausimu 
Suomijos žygis 

Suomija ne kartą yra padariu 
Suomija buvo dalinis narys 

laisvosios prekybos kraštų sąjun 
goję. kuriai vadovavo Anglija. 
Anglijai darant žygius įstoti į 

mSi^mm^į^^r ūkinę,E"r°p°s*»?**:
Suomi 

si mostus Sovietams. Galimas 
dalykas, kad Maskva darė įtakos 

tybių pasitarimo mintį saugumo jai sukėlė rimtus rūpesčius, nes 
Sovietai bendrijos dar labiau ne

klausimu. Suomijos vyriausybė p a k e n c i a ^ laisvosios prekybos 
1969 m. gegužės 5 d. išsiuntinėjo sąjungą. 

Britų aviacijos vyrai krauna 10 tonų medicinos priemonių Nigerijai, 
Lyneham, Angli.įoj, aviacijos stotyje. 

tą, tik Dievą. Jei esame gyvais 
liudininkais, ką Dievas yra mu
myse padaręs, jei ir ilgėdamiesi 
pasitraukti pasiliekame, jei ir 
iausdamiesi nepajėgūs vis dar 
ištveriame, — tada dar galėsime 
duoti kitiems ką nors daugiau, 
negu patys save. Mes galime 
jiems duoti Tą, kurį esame su
radę. 

Ieškojimo metas, kada žmoni
ja žva'gėsi Dievo į visas puses, 
"ar neapčiuops, ar neras jo" 
(Apd, 17, 28), baigėsi, nes Kris
tus stovi dabar priešais mus 
kaip Dievo regimybė: "Kas ma
ne mato, mato ir Tėvą" (Jon. 
14,9). 

Kodėl artimo meilė yra teo-
; loginė dorybė. Todėl, kad mes 

esame tokie neturtingi, jog pats 
Dievas turi apsigyventi mūsų 
širdyse, kad mes galėtume my
lėti art ;mą taip, kaip jis turi bū
ti mylimas. Tas artimas yra mū
sų giminės, mūsų kaimynai, mū
sų draugai, net mūsų priešai. 
Mūsų meilė be Dievo paramos 
pasidaro bergždžia. Tikroji mei
lė atsiranda tik nugalėjus jai 
reikštis trukdančias kliūtis — 
abejingumą, storžieviškumą, ne
draugiškumą, aštrią kritiką At
siminkim Evangelijos pasakoji
mą apie vestuves Galilėjos Ka
noje. 

Ten du jaunavedžiai išgirdo 
apie labai nemalonią tikrovę 
vestuvių nuotai vykstant. Jie iš
gyveno neturto jausmą, nes su
žinojo, kad nebeturi vyno sve
čiams vaišinti. Taigi, puotą ga1 

reiks užbaigti vandeniu. Gal ir 
jų šeimyninę laimę šešėlis ap
temdys. Juk ka trk sudėjo drau
gėn savo išteklius, ir jų neužte
ko iki laimingos pabaigos. Jų 
laimei, ten buvo Kristus. Buvo 
kas paprašo, buvo kas užtaria 
Kristus įsikišo stebuklu, ir ant
rasis vynas buvo geresnis už 

savo būdo trūkumų, o svarbiau
sia — nepajėgdami ramiai pa
būti su Dievu, kuris pasiruošęs 
žmogui teikti išminties, meilės — 
geriausio vyno. Jie primena mu
zikus, kurie taip susidomėję sa
vo koncertu, taip karščiuojasi 
kartu su kitais, kad užmiršta 
net savo instrumentus suderinti. 
Jie visą laiką blogai groja, o ta
čiau galvoja, kad jų grojimas 
kitiems suteikė didelio džiaugs
mo (plg. Louis Evely veikalą 
"Visi mes broliai", 196* m., 82 -
3 psl.). Todėl mes visada pasi
rengę save ginti ir sau nuopel
nus rinkti. Kiek žmonių susi
pyksta su Kristumi dėl Bažny
čios autoriteto, dėl jos atsinauji
nimo ir kitų dalykų taip, kad ne 
benori likti jo tarnyboje. Jie 
pradeda ieškoti pakaitalų ten, 
kur Kristus jų "nebenuste'bia", 
pamiršdami, kaip taikliai paste
bi dr. A. Maceina, kad " istorijo
je po Kristaus Dievo ieškojimas 
gali eiti tiktai per Kristų, nes 
tik jis yra vienintelis tikrasis 
kelias į Dievą: "Nė vienas ne
ateina pas Tėvą, kaip tik per 
mane" (Jon. 14, 6) . Kas, ieško
damas Dievo, prasilenkia m 
Kristumi, jo neužkalbinęs, tas 
atkrinta į senąją istoriją su jos 
paklydimais ir todėl laiko Dievą 
tai gamta (panteizmas), ta: 
žmonių giminės išsivystymu 
(įvairaus plauko progresizmas) 
tai žmogaus veikalu (komuniz
mas). Naujoje istorijoje Dievas 
gyvena tik Kristuje dievažmo-
giškuoju pavida^. Kas tad šio 
pavidalo nepastebi, tas nė Dievo 
neranda" (plg. jo "Dievo Avinė
lis", 1966 m., 171 psl.). 

Žemėn atėjęs Kristus turėjo 
pilnas rankas stebuklų- Jis savo 
žodžius papildė stebuklais. Jis 
stebino pasaulį stebuklais. Bet 
neapsigaudinėkim! Kad stebuk
las būtų veiksmingas, jis turi 
būti suprantamas ir naudingas 
tam. kuriam skiriamas. Kristus 
turėjo reikalų su paprastais 
žmonėmis. Jie norėio vyno, to
dėl jis vandenį perkeitė į vyną. 
Ir taip vestuvių dalyviams atsi
rado ant sta1© šeši gero vyno 
indai. Tai jiems padarė dide'i 
ispūdl Kiti buvo žvejai, todėl 
jis pripildė jų tinklus. Dar kiti 
buvo išalkę, todėl jis padausrio 
jų duoną. Dar kiti sirgo, todėl 
jis iuos pagydė. 

Mūsų dienomis tokie stebuk-
(Nukelta į 5 pusL) 

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS niu būdu, tai prileidžia vieną gerą, kitą blogą Būties są, tie, kurie džiaugiasi tikra priežastim, eina tartum 

Spaudoj ir gyvenime 

KŪRYBINGO MUZIKO DĖKA 
..Komp. J. Žilevičius jau ateinan
čiais metais susilauks 80 m. am
žiaus, ir, nežiūrint metų naštos, 
jis vis pasilieka taip darbštus ir 
kūrybingas. Ne tik daug sielos 
įdeda į Muzikologijos archyvo 
vtrakymą, ne tik pasirodo su mu-

ir didelį įnašą duoda į lietuvių 
muzikų žurnalą "Muzikos Ži
nios". 

Naujausiame šio žurnalo nu
meryje (gruodžio mėn, nr. 4) pir 
mieji puslapiai skiriami pagerbti 
mūsų mirusius: Juozą Bertulį. 

VYT. BAGDANAVICIUS 
Šis nukrypimas nuo Indijos religijos į krikščioniš

kas problemas yra naudingas mūsų upanišadų studi
joms tuo atžvilgiu, kad jis gyvai parodo, jog proble
mos, kurias bandė spręsti Indijos išminčiai, nėra ko
kios menkystės, bet tikros amžiais besitęsiančios žmo
nijos problemos. 

Šiuo nukrypimu į krikščioniškas problemas mes 
neturime tikslo nei jų išspręsti, nei pilniau jų pristaty
ti skaitytojui. Mūsų tikslas yra tik didelių atstumų 
sugretinimu palengvinti suprasti mūsų studijuojamą 
objektą. 

Upanišadų galvosena, kaip esame pastebėję, nei 
gimtosios nuodėmės sąvokos, nei gyvesnės žmogaus 
kaltės sąmonės neturi. Ji, kaip sakoma, dar nesijau
čia ištremta iš rojaus. Tačiau savo rezervuotumu ge
riems darbams ji netiesiogiai išpažįsta savo ne rojiš
ką būseną. 

32. PRIEŽASTIES IR SUNAIKINIMO 
DIALEKTIKA 

Yra dar viena religinė problema, kurios sprendi
mas dažniausiai baigiasi Dievo atmetimu. Tai yra 
mirties ir apskritai blogybės priežasties klausimas. 

Aišku, kad šios problemos negalima išvengti, mą
stant apie Dievą. Jeigu jis yra blogio priežastis, tai 
nėra abejonės, kad jis yra blogas. Visaip žmonės iš 

principą, kas reiškia iš tikrųjų Dievo visagalybės su
naikinimą. 

Savotiškai naiviai priežasties ir sunaikinimo prob
lemą yra sprendę pirmieji upanišadininkai. Jie jos ne
apėjo, bet priėmė ją kaip būtiną faktą, dėl jo nesi
jaudindami. Jų galvoseną galima išreikšti šitokiu saki
niu: jeigu mes mirštame, tai, matyt, būties valdovui to 
reikia ir nereikia kitų priežasčių ieškoti 

Kaip matėme, jie ne kartą save prilygino gyvu-

į didesnę tamsą" (208). 
Šiame pasakyme yra verti mūsų dėmesio du daly

kai: priežasties žodžiu yra aptartas tikrasis žmogaus 
garbinimo objektas; šios priežasties garbinimas yra 
apdengtas tamsos. 

Kalbant apie pirmąjį dalyką verta yra pamąsty
ti apie tai, kad. jeigu verta žmogui ką garbinti, tai tik 
Priežastį, pilnaprasmę priežastį. Čia yra filosofinis tik
ros religijos pateisinimas. Garbinti ką kito. ar susi
kurtą vertybę ar nepilną priežastį, yra iš tikrųjų ne 

liams. o dievybę jų šeimininkui, kuriam gyvuliai y™\vertaL ž m o g a u s pastangų. 
reikalingi maistui. Tai yra sakytume, labai naturalis-į Ta^^u priežasties garbinimas ar, greičiau sakant, 
tinis šios problemos sprendimas, nemetąs seseUo die-1 Paūgimas is j a yra apsuptas tamsos. Tai yra tragiška 
vybei ir nekėlias didelio susirūpinimo žmonėms. 

Giliau pažvelgus j šią galvoseną, galima pastebėti, 
kad jon yra įimtas nežinojimo momentas. Ir šią išvadą 
pasako šis įsos upanišados sakinys: ' Tas, kuris tuo 

akiniais straipsniais spaudoje, bet Ka4 Kavaliauską, N&rbertą Alek iios .švadoa vaduojasi Jei jie ne 

bet, deja. taip yra. Ne tik klaidingos priežasties garbi
nimas yra apsuptas tamsos, bet ir teisingos. Šią tragi
ką išgyvena kiekvienas žmogus. 

Štai kaip ją išreiškia Jurgis Baltrušaitis: "Aš 
pačiu laiku žino pažinimą ir nepažinimą, mirtį nugali; g u p r a n t u s k a u s m e „. ̂ g^v k a i p i žemės prote, silpnas 
nepažinimu ir laimi amžinybę pažinimu" (208). Taigi į t u ^ n e s š t a i n a k č i a regiu spįečius žvaigždžių, bet 
šios upanišados autoriui jau aišku, kad pas juos mir 
tis yra nugalima paprastu tikrosios jos prasmės ne
žinojimu. Tačiau apie amžinybę jis taip nesako. Am
žinybę negalima laimėti nežinojimu. Išeina, kad auto
rius supranta, jog amžinybė yra kažkas daugiau, 
negu vien nemarumas. 

Šitoks būtų problemos sprendimas, jei reikalas ei
tų vien apie mirties reiškinį. Bet jis susikompl'KUOJa 
kai į šią problemą įeina Dievr.s. Be Dievo sunku išsi
versti, kai svarstomas žmogaus buvimas ar nebūvi- j ' " "į n e m]Vji"{^tijį-
mas. Tas Dievas čia vadinasi priežastim. "Tas, kuris 

kurčias, aš jų psalmės negirdžiu." 
Nors Baltrušaitis skundžiasi, kad jis žvaigždžių 

psalmės, kuri garbina jų buvimo priežastį, negirdi, ta
čiau jis žino. kad yra tokia psalmė. Dėlto ir upanišados 
autorius labai tiksliai pažymi, kad tikros priežasties 
mylėtojas eina tartum į didesnę tamsą. Tuo jis be abe
jo nori pasakyti, kad ši tamsa, nors būdama neper
žvelgiama žmogaus protui, savyje nėra tamsa. Apie 
mistinę tamsą kelyje į Dievą Europos mistikai taip 

atmeta Dievo tiesiogi-, garbina tai, kas nėra tikra priežastis, eina į aklą tam- j iBw daugiaui 

• 



IŠ A T E I T I N I N K Ų G Y V E N I M O 
(Atkerta iš 2 pusi.) ninku šeimos šventė. Sklindžių 

(blynų)-kaukių vakaras visų ren 
vyresniųjų nuoširdaus bendradar, g j a m a s v a s a r į 0 7 d. šeštadienį. 
biavimo. Ateitininkų darbų vaga 
reikalauja visų narių dalyvavi
mo, supratimo, prisidėjimo. Lauk 
(įami ko nepaprasto, nieko nebe
veikiame. Vadovai nepajėgia su
prasti, kaip tiek daug kolegų a-
lęitminkų metų metus nedaly
vauja ateitininkiškoje veikloje, 
negalima įtraukti į konkretiška 
viena ar kitą at-kų žygį. Gal 
Upe paskaitos mintys pajudins ko 
legas aktyviau jungtis į bendrą 
4arbą, kuris šiais laikais toks di
dėlis ir svarbus laukia visų min
ties, proto ir rankų darbo. 

Jaunimo įsamoninimas ateiti-
ninkišku idealizmu būtų visų pir 
masis visų svarstymas. Tačiau 
tam kaip tik reikia visų jėgos, 
aukos ir ryžt>. Pasiklausai ir 
l&ukti, kad vien valdybos viską 
atliktų yra didžioji organizuoto 
veikimo silpnybė. 

Sklindžiai, įvairūs valgiai, šo
kiai, kaukių įvertinimas. Vyres
niųjų susirinkimas su parinkta 

programa jaunesniųjų orgamzuo 
jama įžodžio šventė, bendra re
liginė valandėlė gavėnioje su 
bendrais pusryčiais yra artimieji 
darbai. Rengimasis at-kų kongre
sui, vietos kongresėlis, rengima
sis stovykloms ir kiti uždaviniai 
laukia darbo. Metų veiklos užbai 
girnas bus birželį su iškyla į gam 
tą,-metiniu vyresniųjų susirinki
mu. Ta proga jaunesnieji daly
vauja įvairiose lietuviškumo ir 
sporto varžybose. Jaunieji turėtų 
šioms varžyboms iš anksto reng 
tis ir planingai dalyvauti. 

New Jersey at-kų grupė turė
tų rimtai svarstyti sudaryti savo 
vienetą. Tai būtų naudinga vi
siems. Jų veikla su NY ateitinin
kais vienoje grupėje yra sunki. 
Atskirai veikdami galėtų sėkmin 
giau išjudinti jaunuosius, o ben-

tų teigiamai abiem grupėm. Ši 
mintis yra NY ateitininkų kole
giškai siūloma pradėti vykdyti 
1970 m. 

Kun. St. Raila 

Jaunieji ateitininkai judriai ir 
naSai veikia. Jie yra ateitinin-
r-*» -i • v. j - 1 - - ,• •• droji veikla su kaimynais pade 
kiSko veikimo širdis, busiantieji j ^ ^ „ . „ „ . j „u;Qw, ™,™J^ 5 
vadovai. Vadovėms R. Balsienei, 
naujai įsijungusiai L. Vainienei 
djrauge su nepailstama globėja 
Ą. Radzivaniene vadovaujant 
Jaunieji puikiai juda. Jie sėkmin
gai praveda sueigas, dalyvauja 
vadų kursuose, rengia pramogas, 
kad sukeltų lėšų, dalyvauja iš
kilmėse, patarnauja vaišėse. Jų 
veikla vyksta plačiu frontu ir už-1 
Sttamauja vyresniųjų paramos fi \ 
njtnsilkai, bet ypač reikia Juos; 
palaikyti moraliai, dalyvauti jų! 
jlK«ngimu©se,padėti įvykdyti jų 
uždavinius. Ilgametis ir uolus jų j 
dvasios vadovas kun. J. Pakai-: 
JtiStis visuomet artimai su jais! 
dirba. 

Studentai ateitininkai sėkmin- i 
gai veikia vadovaujant stud P . ! 
Vainiui. Jų draugovė siekia savo i 
užribrėžtų uždavinių giliai ir pla- j 
čĮaL. Ideologinis pasirengimas, da 
fljattias gyvenimo ateitininkiškas 
supratimas ir Kristaus dvasios 
perteikimas draugams yra jų svar 
friafi siekiai. Keletą metų su stu-

BB1GHTON PARKE RALFO 
6 TAS SK. AUKŲ VAJU 

BAIGĖ 

Šie aukų rinkėjai aukų su
rinko sekančiai. Fei. ir Eleon. 
Sereieikad surinko 773,75 dol., 
J . Žadeikis — $319.00, Em. Vi-
limaitė — $272.00, S. Bražio-
nienė _ $194.00, J . Railienė 
— $170.00 Vacį. Mitkus — 
$137.00, J . Bernotas — $132.50, 
Gr . Meiluvienė — $123.40, V. 
Tijunelienė — $118.25, J. Lun-
gženė — $116.00, K. Laucius 
—$100.00, J . Karazija—$94.00, 
P r . Masilionienė — $71.00, (St. 
Makarienė $70.00, P. Jokub-
k a — $63.00, K. Jonynas — 
$43.00, A. Rimienė — $41.00, 
I š stambių aukotojų — $240.00 
Viso sur inkta _ $3,077.90. Per 
na i — $2,846.05, o nuo 1951 
metų — $34,18983. Išlaidų ne
padaryta . Vajų pravedė ir au-

C L A S S I F I E D G U I D E 
MISCELLANBOCJS K C A L E S T A T K D fi M £ S 

1' — ' " ~ ' '" Tvarkingas, teisingas u- greitas 
WM f\ V f N € 3 patarnavimas visais Rea! Estate 

7 * ^ * i reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
ŠERĖNAS perkransto baldos Irj Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
kinis, daiktas. Ir iš toli miesto tei-; komi pilietybes dokumentai. Pildo-
limai ir pilna apdrauda. Į m> Income Tax ir atliekami kitoki Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 į patanmvimai. ! mmmmm*>:--:, 
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NOTARY PŪBUC 

HELP WANTED — MOTERYS 

O N - C A L L 
W A I T R E S S E S 

For Banquets 
A p p 1 y 

W G N CAFETERIA 
2501 Bradley Place 

Age — 21 to 40 
ASK FOR BESS GALGANO 

LEO'S SINCLAIR SERVICE GENERAL OFFICE CLERK 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraš tas . 

P. N E D Z I N S K A S , 4065 Archer Av. 

B A N G A 
TV, Kadio, Stereo , TV antenos , 
Air-conditioners Pard. ir ta i symas . 
2649 W. 6Srd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Badenas K. Šimulis 

Tune-ap fa- Motoro Kemoatur 

5759 So VVestern Avenue 
Kampa* 58tn Street 

reL — PRospect 8-9533 
HIMI t l I i i lH inUt l IKHI IUUUI l imi lHI I IUHI 

Parduodamas sklypas, kartu ir 
paruošti 6 butų liuksus namo pla
nai bei leidimai. Arti Jaunimo 
centro. Kreiptis iki 12 vai. d. ir 
po 6 vai. vak. — HE 4-0442. 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 YVest 63rd Street 

.kOtOjų v a r d i n į S ą r a š ą S p a u d a i Užsieniniu lr vietiniu auto taisymą*. 
paruošė aūc p-kas Pel. fiereiči- ĮįįtJS^^^IgF*" ~" 
kas. Valdyba TeL GK 6-S1S4 arba GR O-SSSS 

8ayminka« JIKHM (JOS) Jurams 
»a.ia*tti.,,»a4Mi'.,«mii*MTOi«<.imint 

C O N T E A C T O B S 

V A C Y T 

REZIDENCINIAI; 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame viso 
rūšie grindis 

J . BUBNYS — TeL BE 7-5168 

Beveik mojas 4 moderniu botu 
mūras — S po 4 kamb. ir 7 kamb. | 
69 lr Kedzie. J75.000. 

Maišto krautuve - Brlghfion Parke. 
2 po 4 kamb. med. Gazc pečiais 

aUdymaa. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 43 ir Rockwell. į 
S1S.500. 

S I M A I T I S R E A L T Y 

G e L e s 
v«asruvem», banketams, laidotm&rus 

ir kitokioms progoms 
G U t A U S K Ų 

\ ant-d & lntere»tinje dutaee in 
small, congenial Imesttnejmt Com
pany office. 

Good Starting Salai?, 
Company Benefits. 

MCST TYPE 
CALL RALPH WISNIEWSK1 

I>OBBS INVESTMENT OO. 
777-8640 

GENERAL OFFICE CLERK 
Fitm Distributor — Near Loop. 

Experienced Preferered. Some Typing 
Requuvd: Attractive Starting & 
Benefits. 

Beveriy HUIs Gėlinyčia CaJl Mr. Mayer — D E 7-2855. 
S44S W. SSrd Street. Chicago, niiijoia 

TeL P R 8-0833 — PR 8-0834 

w««t mm smet 
TeL H E 4 - 7 4 8 2 

is gerai veifce kun. A. Pas
kųs, kuriam išvykus iš Xew Yor-
ko, dabar laukia savo naujo dva
sios vadovo. Jų mintys ir prašy
mas yra į kun. A. Rubšį. Stu
dentija su viltimi laukia jo atei
nant. Šiuo metu visais ateitinin- I 
kų dvasios reikalais rūpinasi ku
nigai Stasys Raila ir Jonas Pa
kalniškis. Bet juodu labai lau
kia jaunųjų, ypač profesorių ko
legijose, universitetuose padirbė
ti su lietuviškąja studentija. Tai 
Tai yra užduotis ir maloni pa
reiga. Studentija uoliai dalyvau
ja stovyklose, kursuose, rengia iš
vykas, paskaitas, bendradarbiau
ja su kitais studentais, bet ypač 
girtina, kad studentai draugiškai 
bendradarbiauja su jaunesniais 
savo ateitininkais draugais, pare
mia jų veiklą. 

Studentų ateitininkų skyriui 
vadovauja naujai išrinktas pirm. 
Stasys Dzikas. Tačiau jam uždė
tos naujos ir sunkios pareigos 
Vlfke, apsunkino jo sėkmingą 
vadovavimą. Visi kiti valdybos 
nariai noriai įsipareigojo padėti 
pirmi ninkui. 

Bendradarbiavimas yra ryškiau
sia NY ir NJ ateitininkų veiklos 
žymė. Vyresnieji, studentai ir 
jaunieji vadovai susirenka pasto
viai pasitarti bendra veikla. Tre
jetas metų, kai ši veikla pradė
ta atnešė gražių vaisių. Džiaug
tis reikia jaunųjų noru bendrai 
veikti su vyresniais, jų ateitinin-
kišku reikalų svarstymu ir darbų 
pasiskirstymu. Jaunieji išdėsto sa 
vo sumanymus, kartais griežtai 
pareiškia reikalavimus, bet viską 
draugiškai ir geroje dvasioje su
taria ir vieningai veikia. Bendri 
pasitarimai pratina jaunuosius 
veišai dalyvauti pokalbiuose. Pa
vyzdys ateitininkams visur, kaip 
reikia ir galima sutartinai veikti. 

Afieftfes darbai pramatyti ir 
Jaukia įgyvendinimo. Pir.nisusia 
vadovu kursuose dalyvavę pertei
kia ten fgytas žinias savo drau
gams. Jaunieji organizuoja Šei
mos Šventę, kuri yra metinė jau
nųjų veiklos išraiška. Joje daug 
labiau turėtų dalyvauti vyresnie-
įi, nes tai yra šeimos ir ateiti-i 

Josiah Cpauiding. 48 m., buvęs 
Massachusetts respublikonų partijos 
pirmininkas, sakosi kandidatuosiąs j 
senatą, norėdamas nugalėti rinkimuo
se dabartini sen Edv. Kennedy. Spaul 
ding vestuvėse 1949 m. pamerge buvo 
prez. Kennedy žmona Jacąueline. jo 
žmona vėliau dalyvavo Jacąuelinos 
vestuvėse su žuvusiu prez. Kennedy. 
Jis sakosi norįs nugalėti Kennedy ir 
įnešti krašte įvairių naujumų. 

D A B AR 
Geriau nei 

1 9 
bet 

7 0 M. 
kada. 

D O V A N į 
PA2YMĖJIMAI 

Į LIETUVĄ 
OFICIALIAI 

PILNAI GARANTUOTI 
Užsakykit DOVANŲ PAŽYMĖ
JIMĄ jūsų giminėms ir drau
gams. Pridėkite 25% padengi
mui visų komisų. Jūsų myli
mieji gaiės pasirinkti iš didelio 
pasirinkimo maisto, rūbų, me
džiagų ir daug, daug kitų 
daiktų Vneshposyitorg krau
tuvėse ir sandėliuose. Ir ką 
tik jūsų mie'ieji pasirinks, jie 
gaus už LABAI PRIEINAMAS 
KAINAS, {rodymui, ką tik 
esame išleidę naują kainų 
katalogą su daug daiktų, 
š is katalogas, jums tik pa
reikalavus, siunčiamas visai 
nemokamai. Peržiūrėję šį ka
talogą, pamatysite, kad DO
VANŲ PAŽYMĖJIMAI YRA 
GERIAUSI. Daug geriau nei 
siuntiniai ir daug geriau n o 
gryni pinigai. Tūkstančiai pa
tenkintų klientų naudojasi 
mūsų patikimu patarnavimu, 
užsakydami DOVANŲ PAŽY
MĖJIMUS. Jei dar neesate per 
mus užsakę DOVANŲ PAŽY
MĖJIMUS, norime pasiūlyu' 
tai padaryti dabar. Jūs ir jūsų 
my'imieji džiaugsis. 
Užsakykite dabar. Užsaky

kite tfk per 

INTERTRADE 
EXPRĖSS 

CORP. 
125 E. 23rd Street 

Antras aukštas 
New York, N . T. 10010 

TEL. — 982-1580 
R E T K A I J A U K I T E M f s r 

NKMOKAMO KATALOGO. 
LABAI SVARBU! 

Pagal vėliausią Vneshposyi
torg pranešimą, dar galime 
imti užsakymus Moskvitch 
408E automobiliams, kaina 
$2,495.00, iki 1970 m. sausio 

KOSTAS BUTKUS 
TeL PR 8-2781 

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn-
os ir Turėklai 
• > f : v !::i:::;;.Ht<H|tMliMHMIIIIIIfHMH». 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymus. 

Petrauskas Builders & Co. 
Tel. — 585-5285 

•nimnnininnninmiiintinimnniiimni 

M I S C E L L A N ]To~U~S~ 

R E A L E S T A T E 

ST. GALL PARAP. 
NUOSTABUS PIRKINYS 

Moderniškas namas, nebrangus, 
tik $21,000. 5 kamb. mūr. su 
dviems dvigubo dydžio miega
mais. Valgomasis kambarys. Pilnas 
rūsys. 2 mas. garažas. Stiklu už
daryta shower ir vonia. Labai ge
roj vietoj. Į vakarus nuo Kedzie, 
arti 55-os. Nepraleiskite progos. 
Kreipkitės j Miratle Man. Skam
binkite dabar 

M I C H A ELS 
Tel, 254-8500 

—. Tarame Tai 
Notary Public 

2737 W. « r d St. — CL 4-2390 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDĖ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
1. B A C E V I Č I U S 

8455 S. Kedzie A ve. — P R 8-223S 

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

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas 

L M I G L I N A S 
Kraotovė Marqaette Pke>. 

2846 W. 6irth S t — TeL 776-1486 
Namu tel. — PR 6-1068 

Niekur geriau 
Paikas 2-Ju anksta mūras — 6 ir 

S kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900. 
Vertingas mūras. Naujas stogas, 

eiektra, gazo šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningu pajamų. Marąue-
tte pke. $26,950. 

7 kamb. mūra*, 4 miete. Modera. 
vlrtuvS ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas įrengtas beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 ir Rockwell. 
$21,800. 

Pigus lotas dviem butam statyti. 
MarcĮuette pke. 

2 po 7 kamb. tvirtas maras, alu-
minum langai, naujas šildymas, ka
binetu virtuve, arti mūsų 29.500. 

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

N a m u Apšildymas 
KEATENG SERVTCF 

įdedu naujus pečius ir vandeaa 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius-
Alyvos pečius perdirbu del du
ja. Dirbu Chloagoje ir prie
miesčiuose. 

Darbas atliekamas mx lietu
višku •į̂ HyvliiĮf mnn. 

ALBINAS BANYS 
4027}* 8. Aima Ave., Lyon» 
UUaota. Telef. 447-8808. 

CICERO APYL. AUSTIN B L V D . j 
8 metų senumo 3 - jų butų namas . » Marouette parite, mūrinis, d u b u -
o Vi i. • o w , , "—"""*- tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
Z. po 1 kamb. ir &yz kamb. butas, patalpa. Morgičius galima perimti 
2 mas. garažas. Pajamų $360. " " „ i M 0 21i£?°- * , « ^ fic/wvn • , xZ mrn-rZ~r*r. o~o« BrJghtoii Pke du namai, 6 bu-tai, $15,000 pnoketi. SVOBODA, 3789 : gerosTpajamos, 13,900. 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos radi jos, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas. 

J. M I G L I N A S 
Krau tuvė Marąuette Pke . 

2346 W. 6 9 t h St. — Tel. 776-1486 
N a m ų te l . — P R 6-1063 

A P D R A U D Ų A G E N T Ū R A 

W. 26th S t L A 1-7038 arba 
TO 3-2460 

BEAUTIFUL 
BARGAIN 

Ypač gražus pilno dydžio 6 kamb. 
mūr. namas. 3 dvigubi miegamieji, 
2 vonios, valgomasis, skliautines 
lubos, "built-in" orkaitė ir virimui 
krosnis. Ąžuolo medžio spintelės ir 
papuošimai. Garažas. Daug priedų. 
Našlė turi parduoti. Namas tinka 
seimai su vaikais. Nepaprastai ge
ras pirkinys. Į pietus nuo 79 St 
Kreipkitės j Miracle Man. Skam
binkit dabar. 

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500 

Marguette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei Pigus. 
$43,000. 

Marąuette Pke. Mūr. 5 k&znb. btm-
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,9*0. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st S t — RE 7-9515 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Naujame name išmiom. 6 kamb. 
butas 2-me aukšte, suaugusiems. N e 
toli Archer ir Kedzie g-vių susisieki
mo. Skambinti Y A 7-0245 darbo d. 

P a r t Time Hoosewives W o r k a s 
O R D E R F I L I. E R S 

9 a.m. to 3 p.m. 3 to 5 uays per 
week or houns to suit. $1.8© to 
$2.55 per hr. 

APPLY 
McCall P a t t e m Company 

2112 NO CLYBOURN, TELu 248-4496 

~~ VYRAI IR MOTERYS 

R e i k a l i n g i 
V Y R A I ir MOTERYS 
L E N G V A M FABRIKO D A R B U L 
Geri kompanijos priedai. Ligoni
nės ir g y v y b ė s draudimai. 

VINYL-WELD PRODUCTS 
COMPANY, INC. 

225 W. Huron S t TeL 337^2316 

HELP WANTED — VYRAI 

M E N 
F o r work in the garage, able, 

to -haiuile cars . 
HAWTHORNE GARAGE 

3440 No. Broad way 

EXPERIENCED PLASiTIC 
EXTRUDER OPERATORS 

nuo 5 v. v., savaitgali bet kuriuo lai- | RigiĄ p v c s h e e L ^ „ ^ ^ 
Company benefits. ku. 

Išnuom. kambarys ramioj v ietoj 
prie v ieno asmens , dirbančiam vy
rui ar moteriai. Visi patogumai . 
Arti va lgyklos , bažnyčia ir susisie-
kiraas. Tel . 778-5853. 

IŠNUOM. naujai dekoruotas mie
g a m a s kambarys , Marąuette P k e 
Skambinkit H E 4-1223. 

S % kamb. 9 metu mūr. split-leveL 
prie 111-tos ir Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500. 

2 butai po 5 kamb. prie 70 lr Tal-
man. $27,500. 

• kamb. svaras mūr. bangakm f, A T~»T> A y>T-» r v m TU mr^ 
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 1 V j A i v J D A C j J b D K U J V l b 
užimti. $19,500. 

Xamu. Gyvybės, į 
sveikatos, biznio. Nortb. Riverside 
antomoblliu. 
Patogios išsimo-
kejimo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave,, PR 8-2233 

D A Ž Y M A S 
PIGIAI DA2AU EAMBARILS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

i< BUDIS — T«JL CL 4-1060 

A. ABALL R0OFING C0. 
Įsteigta Eiiei 49 metoa 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rt-
oae, nutekamuosiag vamsd£lu*. Da-
t o n u 1* lauko. Taisome mūr* "tnck-
polnting^ Pilnai apddrand*. Visa* 
darbas garantuotas. 

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku 

Naujesnis 3 jų 
miegamųjų ranch stiliaus namas. 
Arti krautuvių ir susisiekimo, 
centrai, air cond. $31,700. SVO
BODA, 2134 S. 61st Ct. BI 2-2162. 
Jei neatsako skambinkit LA 1-7088 

6 kamb. (4 mies . ) . 18 metu mūr. 
bungalo'*. prie 72 ir Callfornla 
$24,700. 

i.% aokito svaras med. prie 65 lr 
Westera. 5 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas graražas, $16,900. 

5 kamb., 20 metu mftr. rezidencija 
prto 72 lr Albany. 2 maš. garaža« 
$19,590. 

11 boto, 10 meto, S-Jtt aukštu m i 
namas prts 71 lr Califomia. $152.909 

t l 9- tsnkamas statybai sklypas 
prie 72 tr Maplewood $19.549. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
27S5 W. 71st S t — Tet 925-6015 

WrTH COVERS AND HANDLES 
80 and 50 gal. Free delivery 

5622 So.Racine, 434-1113 

HELP WANTED — MOTERYS 

D I S H WASHER 
D a y s 

DIAMOND HE.4JD RESTAURANT 
3321 W. Columbus Avenue 

Near 79th & Kedzie Ave. 

Apache Industries Corp. 
2800 Bernice Road, I^uisinš. UJ. 

PHOXE 474-7171 

TELETYPE OPERATOR 
Experienced on ASR 35. Full time 
— Permanent. Apply in Person. 

TENNECO CHEMICAL INC. 
5366 No. Elston Avenue, Chicago 

Call — 286-5333 

MAINTENANCE MAN 
9:00 P.M. to 5:00 A.M. 

Need sober reliabie individual, 
I capable of -vvorking late hours. 
' Ag-o no factor. 

APPLY MR. KAT 
WALLER VVELSH PONTIAC 

60«0 So. La Grange. Ra. 
PHONE FL 2-7800 

Exper. Housemen 
N e e d e d at once. Steady work. 

Apply at 
H O L I D A Y I N N IN DES P L A I N E S 
Touhy Ave. & Mannheim Bd. 

See Mrs. Oman 

Remkit tuos biznierius, kurie! P e r s k a i t ę D r a u g ą , dUO- pora senukę ies*o page)Wwm-

skelbiasi dienraštyje ' 'Drauge", k i t ę jį k i t i e m s p a s i s k a i t y t i . kės, kur i pas juos gyventų. 
Kreiptis tel . : 586-0090. 

R E A L E S T A T E 
!ittlIIHIIU!l'!llltHHH1lllllltl41IIIIHH>f{!HllUllllillll1HIIHIlHIUIIIIIIIIIIIinillUillimH 

SALES • M0RT6A8ES • MANAGEMENT 

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus vteu rOšiy namo apšildymo 
penius tr alr-oonditkming — 
naujus lr senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-
"j" Į* rft o I 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
rEEATTX<i & SrTKTrT MTTTAL 

TpJefrmap V7 T-3+tT 
4*44 S. Wnmnrn. Chlcaon t, rJL 

Member of M.L.S. 
ALEX Š A T A S — R E A L T 0 R 

Mam office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, nimois. TeL OL 6-2283 
Turime šimtus name Benvyne, Cicero j", Riverside, La Grange Par'< 

ir kituose vabariniaoee priemiesftuose. Prašome užsukti i nrasu ištai
gą tr LšRirinkti iš katalogo. 
iuiiiHiiiiiiiiiini!iiiiiHiHnnmii!iimnnMiinmiinnmiiiiiiminiiiMmiiiiMmiiiiiiiii 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321 

NAMCOSE BE MOTINOS reika
linga moteris būti au mokyklinio 
amž. vaikais — 15, 12 ir 10 metų 
amžiaus — 6 naktis per savaitę. 
Tėvas dirba naktimis. Atskiras kam
barys. Patogi vieta gyventi. Tolimoj 
pietų daly. Skambinkit nuo 12 v. d. 
iki 5 v. v. 388-9149. Kalbėkit an
gį iskat 

G E N E R A L OFFICE CLERK 
Varied & Interesting duties in small, ; 
congonial Invostment Company office I 

GOOD STARTING SALARY, 
COMPANY BENEFITS 

MLST TYPE 
Call Ralph Wisniotv.sk i 

BOBBS TN\-ESTMEXT COMPANY 
PHONE — 777-8640 

EXPERIENCED OPERATOR 
for 

Plastic Estrusion Machlne 
Apply in person 

PORTION CONTATNiaiS, INC. 
3345 Bntler Avenue 

Sonth Chicago Hetehts, HL 
C'AIJ. 755-4483 

Warehouse Openings 
PIPE THREAD MACHTNE OPER 

TRUCK LOADER 
MAINTENANCE MAN 

ORDER FILLTRS 
Day And Night Shifts 

Many Benefits 

CL0W CORPORATION 
201 N. Talman Avenue 

TEL. KE 3-4040 — MR. HAAK 

Skelbkites "Drauge". 

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS 

L l G H T F A C T O R Y 
BINDERY ŠILK SCREENTNG 

Full Time — Part Time, Late Shift 5 To 9 P.M. 
Tablo and Light Machlne Operators 

Table and Light MachJne Opers. Heat Sealing - Šilk Screening 
Free Insurance. Fiee Hospitalizarion 

S A L E S T O O L S , I N C . 
216B So. Mannheim, Des Plaines, niinrrfg Tel. 286-1126 

http://Wisniotv.sk


BALFO VAJŲ BAIGUS 
Praėjusių metų Balfo vajus 

oaigtas . J i s pi-aėjo lėtokai, ty
liai, bet sėkm.'jagai. Vajaus lai
kas užsitęsė ir dėl to, kad ir 
Anas meta i s talkininkų skaičius 
sumažėjo. Atikų rinkėjų stoka 
stmkšna pa t j darbą. Todėl ypa
t ingai svarbu ateityje kreipt ; 

dėmesį į pačius svarbiausius 
ta lkininkus — aukų rinkėjus. 

Praė jus ia is metais Balfo va
jų nuoširdžiai ir rūpestingai 
globojo Midland fTaup. Skol 
bendrovės prezidentas adv. 
Praauk Zogas. Jis, vajų atida
ran t , Balfo talkininkams suruo 
šė sa ;vo lėšomis vaišes. Tą patj 
pažadė jo jis i r vajų užbai 
g ian t . Taig; šiuo metu visi Bai-
f© akyr ia i ruošia apyskai tas ir 
a t s i ska i to su Oucagos Balfo 
apekr . ižddrmiku K. Čepaičiu. 
Ke le t a s skyrių dar neatsiskai
tę, todėl prašoma visų skyrių 
a ts iskai tymą paskubinti iki Bal 
fo va jaus užbaigtuvių. 

Šiais meta is sausio 25 d. 
Manąuet te P a r k o lietuvių para-
pi ios salėje įvyks Chicagos Bal
fo d a r b ų apimties dvigubas į-
vyįkis. B u s paminėta šios aps
kr i t ies Balfo 25 metų veikla ir 
d r a u g e ba ig tas praėjusių metų 
Baifo vajus. Tam jau dabar 
Balfo Chicagos apskr. Valdyba 
ir speciali komisija kruopščiai 
ruošiasi . 

Pa reng imo komis'jos posėdis 
įvyko sausio 11 d. Midland 
Taup . Skol. bendrovės patalpo
se. Komisijos pirmininkas K. 
B ružas painformavo apie pasi
ruoš imų eigą, o po to kiekvie
nas komisijos na rys referavo, 
k a s j au padary ta ruošiantis už-
ba ig tuvėms. 

Menine dalimi rūpinasi O. 

Zailskienė. Parengimo metu nu
maty ta trumpa meninė dalis, 
kurioje mielai sutiko dalyvau
ti uolus Balfo darbų rėmėjas 
sol. Algirdas Brazis, aktorius 
Jul ius Baiutas ir mūsų jauni
mo a t s tova i 

Pobūvio metu išskirtinai bus 
pagerbti 25 metais be pertrau
kos išdirbę ir va i Balfo uolieji 
talkininkai. 

Balfo iždininkas K. Čepaitis 
apžvelgė šio vajaus eigą ir pa
žymėjo, kad numatoma iš viso 
sur inkt i apie 20,000 doi., k a s 
laikytina gerais rezultatais. 

Parengimui saiės reikalus 
tva rko F . Serekakas, techniš
kuosius darbus atlieka V. Ba-
leisytė, vaišių paruošimu rūpi
nasi K. Repšys. Iš visų komisi
jos narių p ranešmų buvo ma
tyti , kad Balfo ožkaigtuvių po
būviui ruošiamasi stropiai ir 
da rbas vyksta sėkmingai. Tiki
masi, kad j šį pobūvį atsilankys 
visi Balfo talkininkai, esamieji 
frr būsimieji aukų rinkėjai, uo
lūs išėmėjai ir nepavargsta išti
sus dešimtmečius Baifo darbų 
vykdytojai. Posėdyje apsvars
ty t a detalizuota programa. Va
jaus globėjas Prank Zogas mie
lai pr i tarė paruoStai programai 
ir davė savo sugestijų. Malonu 
konstatuoti , kad šalpos darbe 
a ts i randa nepavargstančių tal
kininkų, kurie ant savo pečių 
išneša nedėkingą aukų rinkimo 
darbą. Surinktos lėšos skaid
rins ir šiais metais ne vienam 
varge esančiam dienas. Tad 
Ba3fo darbų vykdytojams ir vi
siems geros širdies lietuviams 
savo aukomis Balf ą rėmusiems 
anų vargstančiųjų brolių ir se
sučių vardu nuoširdžiausas 
ačiū. J. -Janušaitls 

XAU»Oe> JDfcJA LIBANE i DRAUGAS, šeštadienis, 1970 rr_ sausio mėn. 17 d. 

Chicagos aukšt, iit. mokyklos tėvų komiteto pirm. arch. Alk Kerelis atidaro 
mokyklos vakarą. Greta jo stovi daug pasidarbavusios tėvų komiteto narės 
(iš k.): D. Barauskienė, V. Čepaitienė, B. Sekmakienė, G. Bacevičienė. Va
karas Įvyko sausio 10 d. Jaunimo Centre. Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOS ŽINIOS 
GERI METAI DANGOKELIUI DOMISI ORO PERMAINOM 

Chicagos Skyway tiltas per
nai turėjo pelningiausius savo 
istorijoje metus. Tiltu pasinau
dojo 9,138,112 autovežimių, su
mokėjusių $4,002,023. 

Judriausias Cbicagoje telefo-
; no numer s y ra W E 4-1212. 
Pernai } \ pasuko net 21.5 mili
jonų asmenų, teiraudamiesi 

; koks bus oras . 

RUSŲ REDAKTORIAI 
LANKYS MIESTO 

ĮDOMYBES 

Vienuolika Rusijos redakto
rių, lydimi vyriausio Izvestijų 
redaktoriaus T. Tolunovo, sau
sio 22 d. atvyksta j Chacagą, 
kur susitiks su miesto meru ir 
apžiūrės įdomesnes vietas. 

i VIENOS DIENOS KELEIVIAI 

American lėktuvų linija sau
sio 4 d. iš Chicagos savo spraus 
miniads išvežė 11,763 keleivius. 
Tas linijai sudaro naują vienos 
dienos rekordą. 

Popiežiaus Pauliaus VI-jo at
sišaukimas Naujų Metų dieną 
švęsti visame pasaulyje 1970 
m. Taikos dieną, buvo iškilmin
gai paskelbtas Libano sostinėje 
Beirute. Tuo tikslu sušauktoje 
spaudos konferencijoje Libano 
krikščionių Bažnyčių atstovai 
i r -katalikų vyskupų komisija 
plačiai supažindino spaudos at
stovus su popiežiaus Pauliaus 
VI-jo dokumentu. Maronitų 
krikščionių atstovas mons. 
Cort&avvi ta proga pareiškė, 
kad pagaJ Popiežiaus mintį, tai
k a pasaulyje negali būti įgy
vendinta ginklų jėga, bet tik 
teisingumu, laisvu visų žmonių 
susitarimu k* susitaikymu Die
vo sūnų meilėje. Libano krikš
čionių Bažnyčių atstovai suda
r ė plačią programą taikos idė
jai gyventojų tarpe skleisti. 
Tuo tiksiu radijo ir televizijos 
programose rengiami viešos 
diskusijos tarkos kfeusimu, baž 
nyčiose bus sakomi specialūs 
pamokslai, mokyklose organi
zuojamos specialios pamokos ! 

apie taiką, platinami specialūs \ 
leidiniai taškos kfeushnu ir ren- ' 
giamos bendros maldos už tai 
ką. 

"W?$»0<į.•'• "^įįy^ifSf vįimįKt 

IŠLEIDO DAUG ELEKTROS 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
N A U J A , GRAŽI LIETUVIŠKA 

PASTOGĖ 

J a u n a pora, k u r ą prieš tr is 
su v i r šum metų sukūrė Nijolė 
liržaaičeliūnaitė ir Nar imantas 
Macėnad, savo didelio ryžto ir 
pa s t angų dėka, labai gražioje 
vietovėje 281 Bradley Drdve, 
Ghacago Heights , IH., įsigijo 
naują, patogų, vienai šeimai 
gyvent i rnūrinį namą. Juodu 
y r a baigę aukštuosius prekybi
nės adarunistracijos mokslus ir 
tu r i ge ra i apmokamas tarnybas . 

Naujiej i savininkai, nebūda
mi užsidarėliai ir norėdami sa
vo džiaugsmu pasidalinti i r su 
k i ta is , sausio 4 d. suruošė šau-

įkurtuves. Sugūžėjo nema-
įbūrys svečių. Jų t a rpe abie

jų šeimininkų tėveliai ir ki t i gi
minės, buvusi Lietuvos operos 
solistė Iz. Motekait :enė, pianis
t a s M. Motekaitis, keletas sve
čių i š Waukegano i r daug ki tų 
pažįs tamų. 

Šeimininkų geras draugas, 
Gary , Ind., lietuvių parapijos 
klebonas, kum dr. Ig . Urbonas 
naufjas pa ta lpas pašventino ir 
su te ikė šiems namams ir jų vai 
d y t o j a m s Aukščiausiojo palai
minimą. 

Svečiai laisvai apžiūrinėjo 
nau j a s pata lpas . Visur junta
m a lietuviška dvasia, kadangi 
pa ta lpos išpuoštos lietuviškais 

paveikslais, drožiniais, audiniais 
i r gintariniais išdirbiniais. Jau
nimas užsigeidė ir pasišokti 
Susibūrė į vieną kambarį ir iš
bandė naujas grindis. 

Vaišėms įpusėjus šeiminin
kams sugiedota ilgiausių metų 

į ir palinkėta Dangaus palaimos. 
Pr. Ne-ta 

LAIKAS AMŽINYBĖS 
ŠVIESOJE 

Popiežius Paulius VI-sis ben 
droje audiencijoje šv . Pet ro 
bazilikoje kalbėjo tikintiesiems 
iš viso pasaulio kraštų apie tm-
kamą laiko panauckvpmą amži-

i nybės šviesoje. Pirmiausia vi-
' s i tur ime dėkoti Aukščiausia
j am už praeitais metais gautą
sias malones ir turim žvelgti į 

, ateitį, siekdami geriau įvykdy-
įti Dievo mums pavestas parei-
Įgas. Aktualiausia šių laikų te
ima y r a krikščioniškojo gyveni-
Įmo realizavimas pagal šių lai-
j kų reikalavimus konkrečiai 
vykdant naujuosius Bažnyčios 
pa tvarkymus rehgrmame gyve
nime, nepasšduodaint nukrypi
m a m s netikėjimui ir materia
listinių ideologijų vifionėms. 

IŠGYRĖ ORKESTRĄ 

Ck«nmonwealth Edison kom
panija per savaitę užsibaigusią 
sausio 10 d., išleido rekordinį 
kiekį elektros, atseit net 1,007,-

New Yorko muzikos kritikai 395,900 kilovatinių valandų, 
labai aukštai įvertino ir gra-
žiai išgyrė Chicagos simfonijos I AUTOBUSAS NUDARDĖJO 

PYLIMU 
BET NEAPSIVERTĖ 

CTA susisiekimo autobusas, 
prie 2300 E . 103 st.( nuslydo 
nuo kelio, išvertė pertvarą ir 
nudardėjo, neapsiversdamas, 
geležinkelio pylimu net 200 pė 

orkestrą, kuris gastrolių metu 
davė koncertą Carnegie Hali. 
Dirigavo Georg Solti. 

PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTAS 

Prancūzijos prezidentas Geor
gės Pompidou vasario 28 d. at- ^ r ^ r y n 7 k e l e l i a i £ V 2 r u o t o -
vyksta Chicagon v a t u i . Pager- ^ b u v o n u v e ž t i 2 g ^ ^ ^ ^ 
bimo pietūs įvyks Drake vieš- j g o i į g 0 n i n ę 

būtyje. Jo palydoje bus užsienio Į 
reikalų ministeris Maurice Scba 
m a m L — Nuvalyti vaisiai nepatam-

sės, jei juos užpilsite šaltu van-
_ _ deniu, įpylusios į . j į 2^3 šaukš-

į tus acto. 

i Murray Chotiner. kuris 1946 m. (j 
padėjo dabartiniam prez. Nixonui 
rinkimuose j kongresą, dabar yra 
prezidento patarėjas ir gauna 36, 
000 dol metinės algos. 

J0SEPH VENCKAUSKAS 
Remodeling Contractor 

Atlieka visus namu taisymo darbus 
2622 W. 69th St.9 434-0626 

_ 1763 m. balandžio 4 d. gi
mė poetas Antanas Strazdas 
(mirė 1833. IV. 11). 
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Martin Sweig, 46 m., buvęs admi-
nistratyvinis Atstovų rūmų pirm. 
John McCormack as'istentas. kal
tinamas, kad ėmęs kyšius iš tam 
tikru asmenų, kuriems pažadėjo 
sudaryti kontaktus su kariuome
nes pareigūnais. 

Rimties valandėlei 

A. f A. 
B E R N IC E P A V L O C K 

P E T R A U S K A I T Ė 

Gyveno 3202 W. 55th Street, Opcago, Illinois 
Mirė sausio 16 d.. 1970, sulaukus 63 m. amžiaus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stanley, 3 seserys: Edr.a 
Zientek, švoceTis Anthony; Vera Mueller. švogeris VVarren: ir 
fcllen Ryerson, švogeris Thomas, ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. 

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) kopi.. 2424 W. 69th St. 

Laidotuves Įvyks pirmad.. sausio 19 d. iŠ koplyčios 10:45 vai. 
ryto bus atlydėta i St. Gali parapijos bažnyčią, kunoje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, seserys ir kiti giminės. 

Laidot. direktorius Steponas C. Lack ir Sūnus. Tel. RE 7-1213 

• 

Mūsų Kuopos Šefo Martyno lankaus sūnui 
A . -f- A . 

K R I S T U P U I J A N K U I mirus, 
Kuopos garbės narei ELZEI JANKUTEI, EDEI ir URTEI 
JANKUTĖMS netekus mylimo brolio, reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Brocktofto Martyno Jankaus šauliu Kuopos 
Valdyba ir šauliai 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. 
sio 15 d., 4 vai. popiet mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas 

A. 4- A. 
• 

JUZEI JAUGELIENEI 
Montrealy mirus, jos dukras JUZĘ STRIKAITH 
NĘ ir 0N£ ŠABLAUSKIENC, anūkus STASĮ STRI-
KAITĮ ir BIRUTC VISKANTIENĘ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

t 

Jurgis, Vincas, Romas ir 
Genovaitė Viskantai 

Vienerių metų mirties 
sukaktis 

A Į A 
Lucija Urbonaite -

Bartusis 

Po sunkios ligc* mirė 1969 m. sausio 13 d. Miami. Flori
doje. Palaidota sausio 19 dieną mauzolėjuje Our Lady of 
Mercy kapinėse. Miami. Florida. 

Liūdnos mirties prisiminimui buvo atlaikytos Šv. Mi
šios sausio 13 d., 8:30 v. r. Jesuitų bažnyčioje, Miami rr Pran
ciškonų vienuolyne. Sturtevant, Wisconsine. Chicągoje šv. 
Mišios už jos sielą bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
sausio 25 d., 11 vai. ryto. 

Prašome jos draugu, gimimų, prietelių tą dieną prismiinti 
ją savo maldose. 

Giliai nuliūdę — vyras Juozas, broliai Antanas, Juozas. 
Stasys ir jų šeimos. 

į* y • 

Pasižymėjęs kautynėse marinas serž Richard Pittman, 24 m., pasi
traukęs iš kariuomenės 20 mėnesių nieko gero nerado civiliniame gy
venime ir vėl stoja ; &ar. Fra-d&co mes te marinų .<orpa. 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

kd nebūtų laikomi tikrais reli
giniais įvykiais. Jei kas šiandien 
pradėtų keisti vandenį į vyną ir I 
dauginti duonos kepalus, tuo su
sidomėtų tik spekuliantai, o 
pats stebukladaris būtų apkal
tintas spaudžias žemyn žemės 
ūkio gaminių kainas. Nors ir 
šiandien pasaulyje yra badau
jančių, sako prancūzas L. Eve-
ly, bet yra ir gamybos pertek
lius, todėl Kristus turi ką nors 
daugiau padaryti, negu paversti 
akmenis duona. J is turi pakeis
ti mūsų akmenines širdis ir mus 
įtikinti, kad savo pertekliumi 
pasidalintumėm su kitais. Sis 
pasidalinimas pertekliumi dau
geliui žmonių atmerktu akis, ap
temdytas rusiškojo bolševikinio 
marksizmo propagandos. 

K, Br. 

P A D £ K A 
A. f A. ALGIS NORKUS 

Mūsų mylimas vyras, tėvas, sūnus ir brolis mirė 1969 m. 
gruod. mėn. 26 d. ir bu-o palaidotas gruod. mėn. 30 d. sv. 
Kazimiero kapinėse, Chieagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Leonavičiui, kuris atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlų, bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame kazimierietėms: Ses. M. Bmmanuel. Ses. M 
Loretta. Ses. M. Salvatore ir Ses. M. Tarsisia už atsilankymą 
į šermenis. 

Taip pat dėkojame kun. J. Kuzinskui ir kun. J. Vyš 
niauskui už maldas koplyčioje. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems kuriems 
atskirai neturime galimybes padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui A. Petkui 
ir Sūnui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
fenona, dukterys, motina, brolis ir sesuo 

/ \ . ^p / \ . 
STASYS KULIAVAS 

Gyveno 2321 Hansen Ave., Racine, Wisconsin. 
Gimė Lietuvoje, Taujėnuose, 1920 m. lapkričio 21 dieną. 
Kūnas pašarvotas Acklam koplyčioje, 729 Grand Ave., Racine, Wis. 
Sekmadienj, sausio 18 d., 7:30 vai vak. koplyčioje bus kalbamas 

šv. Rožančius. 
Laidotuvės jvyks pirmad., sausio 19 d. is koplyčios 9:30 vai. ryto 

bus atlydėtas j Sv. Kazimiero parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos ui veiionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kryžiaus kapines. 

Nuliūdę: Žmona Bronė, sūnūs Runas, Liudas h- Edvardas ir kiti 
gimLies. 

GYVA5 PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikas ar etmborija įgravirnota pri
siminimui jūsų rnirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas k- įspūdingas atmfki-
ma*. kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat ta
pime ir kitų dalykų tinkamų atminimui. 

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 

AREA OODE (312) 247-2425 

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodvnas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba 

DRAUGE yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną: 

V. BABAVYKO 
Anglų—Lietuvių kalbų žodynas 

(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdarnoas) 
»'. PETERAICIO 

Lietuviškai angliškas žodynas 
(Antra laida, kietuose apdaruose) 

B. PIESARSKO — B. SVr"CEVI«ArS 
Naujas Lietuvių—Angij kalbų žodynas 

(27.000 žCKlžių, kietuose apdaruose) 

mm 

$5.00 

» • 



DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. sausio miu. 17 d. 

i X Adolfas Orvidas, buv. du 
kartus JoniiSklo gimn. direkto-
rium, atsiuntė vertingų žinių 
tos gimnazijos istorijai. Laukia
ma žinių ir iš kitų joniškiečių 

._ mokytojų ir mokinių. Gimn. 50 
m. minėjimas bus gegužės 30 
d. Ch'cagoje. 

X Lietuvių kalbos dėstymo: x Jaunimo Kongresas. Šiais 
reikalu Chicagcs universitete metais sueina 25 metai nuo 
ketvirtadienį dr. G. Balukas ir Jungtinių Tautų organizacijos 
kun. J. Prunskis tarėsi su bal- |kūrimo. Sukakties proga bus 
tų — slavų kalbų skyriaus va- <įaUg visokių minėjimų. Tarpe 
dovu prof. E. itankieivicz. Bu- \ jų * Pasaulio jaunimo kongre-
vo aptartas dėstytojo par nki-! s a s New Yorke. J i s įvyks he
mas. Prof. Stankiew.cz painfor- poS mėnesį 9—18 d. Gal ir 
mavo, jog fakulteto taryboje mūsų jaunimas turėtų pagalvo-
buvo priimtas nutarimas, kad ti apie galimybes patekti į tą 
lietuvi;: kalbos kursas bus įves- kongresą. 
tas Chicigos universitete. Uni- j x y D ^aaJįų k u o p o s s u s i . 
versiteto vadovybė taipgi tą r i n k i m a s ;tVyCss gaxĮ^0 25 d. 2 
nutarimą yra padariusi ir spaus v a l p p V y & u s a l ė ; j e P a s k a i t ą 

dinant ateinančių mokslo metų a p i e K l a i p ė d o s s u k i i m a skaitys 
paskaitų tvarkraščius jau ^us R p u p a j ^ B u s rodc.mas gar 
įrašyta ir lietuvių kalba. Uni- ; g ^ f i l m a s ^ d a b a r t l e s į pra-
versitete mokslas yra paskirs- eių„ R o d y s R Vengianskas. 
tytas metų ketvirčiais ir numa- p o to b e n d r a k a v u t ė S e s ė s š a u . 
tomą atsk rais metų ketvirčiais l ė g p r a š o m o s atsinešti užkan 

Chicagos aukšt. lit. mokyklos VI klasės sopranų sekstetas dainuoja mokyklos parengimo metu sausio 10 d. Iš k.: D. 
Kviklytė. O. Žilinskaitė, R. Degutytė, X. Sparkytė, G. Čepaitytė ir D. Eidukaitė. Paruošė ir akompanuoja mokyt. 
Julius Mačiulis. Nuotr. V. Noreikos 

IŠ ARTI IR TOLI 

PASIŽADĖKIME IR PRISIDĖKIME 

Generalinio konsulo Petro Dapžvaidžio žodis prez. JL 
Stulginskio minėjime sausio 11 d., Jaunimo centre 

Prez. Aleksandras iStulgns- pasaulyje ir sutvarkyta viduje. 
kis y ra ypatingas ir nepapras- j 
tai reikšmingas asmuo Lietuvos! Stulginskis Lietuvos valsty-
istorijoje. Jo gyvenimo istorija I *>«» simbolis. J is jos žemės ir 
yra Lietuvos Respublikos isto- j t a u f c o s d&Us- J i s P ^ k o Ustu' 
r.ja, "Stulginskis Ir Lietuva" j voJ'e i r & priešui okupavus, 
būtų gera tema politinei diser- Priešas, tačiau, to neįvertino ir 
tacijai. Stulginskis y ra l ie tu- nepagerbė — neleido j a m gyven 
vos žemės sūnus: ūkininkas — i t i s*™ namuose ir savo žemėje 
profesionalas, politikas — vals-j *** valstybėje — ištrėmė jį į 

I tvbiniikas, kovotojas dėl l i e t u į k ^ - J s ten išvargo 15 metų. 
I vos nepriklausomybės ir Metu- I J i s y™ ^utos kankinys — Lie-
vių tautos laisvės, Lietuvos Ne- j t™055 k a n e i o s simbolis, atkirt is 
priklausomybes Akto signata- | i yisus okupanto ir jo agentų 
ras, kelių ministerijų ministe- į nekinimus išbėgėlių ir melus 
ris, Steigiamojo Semo atstovas aP*e lietuvių tautos "laisvą įsi-
ir pirmininkas, Lietuvos prezi- jnngimą" Sovietų Sąjungom Ji 
dentas — demokratinės Lietu- ^ P "laisvai įsijungė" Sovietų 
vos kūrėjas. Sąjungon, kaip "la 'svai" Stul

ginskis nuvyko Sibiran. 

J A. VALSTYBĖSE 
— Mindaugas Matulionis su 

žmona B n i te ir dukre le Indra , 
toret! pradim. bei pažengusiųjų džįų K ^ i a m i V . D. Kuopos | ̂  j . Matulionio anūke , lankė-
hetuvių kaibos kursą, o taipgi i r ^ ^ ^ ^ T a i p p a t ^ Į ^ D e t r o i t e 

čioje Detro i te giedojo per ber
nelių Mišias. 

— Inž . Romas ir Ingrida 

KANADOJE 
Stulginskis savo kančia ir 

kalbomis. 
X "Penia stulpai turgaus 

pas B i ru tė s tėve-
šei 

| moję ir matėsi su lu t a i s pažįs-
Julija Bičiūnienė, Healthy į tarnais. Matulioniai gyvena Buf 

ir lyginamąjį lietuvių kalbos p r - j a u č i a n t i e j i . Į ė j i m a s ^ e m s : ijus Bogutas. Buvojo s e se r s 
kursą ryšium su baltų ir slavų i a i s y a s _ n e m o k a m a s _ | ^ ^ ^ s u ^ 

Stulginskio prezidentavimo 
metu buvo pasirašyta Lietuvos 
— Sovietų Rus j o s taikos sutar- į mirtimi išsiskiria iš k i tų dviejų 

— Hamiltono Gyvataras savo tis, Lietuva buvo pripažinta j Lietuvos prezidentų: Smetonos 
gyvavimo 20-č o sukaktį numa- j viso pasaulio nepriklausoma j * Griniaus. Smetona ir Grimus 

Stasa i tė Bubliai iš Clevelando j to atžymėti dideliu pasilinksmi- valstybe _ priimta į Tautų Są i mirė ir palaidoti laisvame už-
viešėjo pas Romo tėvus dr. VIa- į nimu ir koncertu sekmadienį, jungą ir kitas atitinkamas tarp- sienyje — Amerikoje, o Stul-

Food restorano savininkė, ir falo, N. Y. Mindausras univer
sitete s e k i a magis t ro laipsnio. aikštėje" yra Išversti į anglų 

i,„iu • +„*-,*•; vr„ „ v^.v.1,^ ,-v. Bruno kepydos savininkas B. 
kalDa ir statvti New Yorke ir ^ i ~~ ». *«„„ ,^»,„ ^„v,^,,-^, „-t.^ 

^ Mac'.anskis su žmona gausiai\ B ^ ^ b u v o viena žymiųjų a te i 
parėmė Šv. Jurgio parapijos Ii-1 tnūnkų veikėjų Bal t imorėje . 

dą ir S t a sę Bublius Detroite, pakviečiant solistę iš JAV. 
Lankėsi ir p a s brolį architek
tą Algimantą Bublį, gyvenantį 
netoli Detroi to . 

Cliieagoje. šis A. Landsbergio | 
vaid'riimas anie partizanus vra i - .... «-. _ -..._...,.._ .... . . . ....... 
išverstas i latvių kalbą ir tam i M i s t i k o s mokyklos rengiamą Baigė konservatoriją. * » £ » - U , ± š e š t a d i e n i o . V e i k s ^ „ 

! Kalėdų eglutę. Jų dėka vaiku- N oalsą. Koncertavo B o s t o n e I 

— Kalifornijos l i e tuv ių ra
dijo valandėlė pradeda veikti 
Los Angeles, Calif., nuo sausio 

LENKIJOJE 

tautines organizacijas — suly-: g'nskis mirė ir palaidotas ne
girta su kitomis nepriklausomo- j laisvoje Lietuvoje. J is kalba ir 
mis valstybėmis. Stulginskio \ kalbės lietuvių tautai apie lais-

— Bronius Mickevičius, iš Vii- i prez'dentavimo metu ir Klaipė-

pat išle'stas atskira knyga. 
Dramą l ietukų kalba pirmą č'ai ir svečiai tėvų komiteto 

pačią, anksčiau turėtą—KTYM 
- Inž. Algimantas ir Danu tė j radijo s tot į bangomis A.M 

kartą suvaidino Clevelando l i e - ! b u v o pavaišinti, gi mokiniai Liaugaudai iš Chicagos viešėjo j 1460 k 'ekvieną šeštadienį, nuo 
tuvių teatras ir šį savaitgalį į-
vykstanč'ame pastatyme bus 
galima palyginti buvusį ir da
bartinį pastatymus. 

x P . Palys, Richmond Hill, 
N. Y. prisiuntė 5 dol. Ačiū. 

x Mrs. Helen SchaneI iš 
Wood Daie, 111., parėmė spau
dą 5 dol. auka. Ač ū. 

Kalėdų senio buvo apdovanoti, j Detroite pas Danu tės tėvelius j 12 vai. iki 12:45 dienos metu. 
x M. Vaičius iš Santa Mo- \ ir brolius Polteraičius. Svečia- \ Bus duodama lietuvių kalba ra-

nieos, Calif., prisiuntė o dcl. v 0 s i pas ki tus gimines i r vaiš ln dijo programa, 
aul^ą spaudai paremti. Ačiū. Į g°J Bizauskų šeimoj. Čia susi-

t 'ko solistę Vijolę Čižauskai tę -
X Valerijonas Sunkus drau- n,,^;,-,^;^,^ „. •- -D ± 

4, . T v i Balciumenę su vyru is Bosto- , 
ge su kun. dr. A. Juška nese- Į | t ies mmej imas įvyks vasario 8 
riai grįžo iš kelionės po Pietų 
Ameriką, aplankę Argent.ną, 

— N e w a r k , X J . , Lietuvos ne-
; pr i ldausomybės atkūrimo sukak 

j d. Lie tuvos Vyčių 29 kp. už-
Inž. Balčiūnas p r i eš p a t , prašė šv. Mišias Šv. Trejybės 

Urugvajų, Braziliją ir Venecu- Kalėdas gavo mag i s t ro laipsnį.; bažnyčioje 10:30 v. r. Giedos 
elą. Kelionėje išbuvo 14 dienų,'' Jo tėvai daktarai . Balčiūnai sa - šv . Cecilijos choras, vadovau-

Šv. Kazimiero seserų rė- turėjo progos sus t ikti su lietu- vo rezidencijoj iškėlė šaunią; j amas K. Bagdonavičiaus. Po 
mėjų dr-jos centro mėnesinis • viais ir susipažinti su jų veikla. Puotą. Solistė V. Č 'žauskai tė - J t o bus padė tas vainikas pr 'e 

X Tik 80 dol. už nešiojamą Balč'ūnienė Šv. A n t a n o bažny-1 lietuviško kryžiaus. 

jvyKs vasario 22 d. 
aukšt. mokyklos salėje 

susirinkimas įvyks sekmadienį. | 
sausio 18 d.. 2 vai. o. p. vienuo- ' , 
i v n i „ • „ . t» -D j TV. Pilnų metų garantija ir da-
lvne. 26ul \\ ' . Marauette Road. ,. . * . . „ J, 
„ . , •, , . •», - • lims ir nataisymui. Gradmskas. Centro valdvbos pirm. Marija rt_<0, „ , „ ' „ ^ .TTzl „ , . . , . - » . ' r. 2ol2 W. 47 S t , FR 6-1998. 
Rudeeie Kviečia nares gausia: 
stsSankjta pasitarimui dėl me- | 
tinio bingo parengimo, kuris x Chicagos Anglijos Lietu-

Marijos v ių Kkjho valdyba kvečia vi
sus j linksmą Užgavėnių Balių, 

v .-. . - , v . E j kuris įvyka Jaunimo centre, 
X s. m. balandžio men. o d., • ,. „ \r. . , „ r " o , /-n_- . _ . , . didz. salėje, vasario 7 d., ses-3 vai. p . p., Chicagoje, Lietuv ų , . „ nn

J ' . . . 
Fondas ruošia tradicinę vaka- į į l : 3 ° v v" S o a a m s ffs 

. •, Snukstos orkestras, veiks bufe-
nenę su įdomia menine progra- . , 

, r , . . , -r, ... t as ir bus dovanų paskirstv-
ma. Vakaršene bus Personality „ , .., . 
r , , . . . - . „ c 0 . ^mas, salta ir altą. vakariene. 
Loctge saieje, 4^40 So. Cicero 7~Z „ _ . . . ^ . , . M . 
A rr • . . , . , . . Auka 6 dci. asmeniui. B lietai 
Ave. Ciicagos ir apylimcių uetu- . . . _. , 
, . . , . - , . . gaunami Margimuose. >t?lus via: kviecami vakarienes pro- _„ . , . . . trZ . , . ...,, ,. - T „ ., . , užsisakykite dieną telefonu ga jstot. j LF narių eiles ir da- . . „ J_ 0 . , n., n » - 0 f .. , . . _ , . , . LA 3-9084; vakare 2o4-0743. lyvauti va^aneneje. Gali daly-į 
vauti ir r.enarlai, užsimokėję po I pI*" Nuotraukoj Miss Carol Minar. 'E nciklopedija Britanica" redakcijos atsto-
S10.00. Dėl informacijų ir re-! x Pora senukų j 'eško pagel- j vė, sausio 8 d. lankėsi Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje pasirinkti TE 
gistracijos kreipt's į LF busti- bininkės, kuri pas juos g^-ven- odiniams Amerikos lietuvių gyvenimo vaizdelių, žymesnių mūsų visuome-

vą ir nepriklausomą Lietuvą, 
pačių lietuvių valdytą ir tvar
kytą Lietuvą. J : s ragins tautą 
ats tatyt i Lietuvos nepriklauso-

Metropolitan Operos Solistes 

L I L I J G S Š U K Y T E S 

nę. 6643 S. Maplewood Ave.,: tų. 
Chicago. 111. 60629. telef. 778-
2858 arba pas savo L F vajaus 
komitetus bei Įgaliotinius, (pr.) I 

Kreiptis tel.: 586-0090. 
(sk.1 

X Eknmeninis maldos vaka-

nės veikėjų fotografijų, taipgi lietuvių kultūros pastatų, bažnyčių, pamink
lų ir kt. Nuotraukoje kartu su Minar ir foto sekcijos kuratorius Konstan
tinas Petrauskas. Nuotr. St. Baizeko, Jr. 

x Tradicinė Klaipėdos Uosto \ x p . P u t r i m iš Cicero, 111 
X RAŠOMOS MAŠINĖLĖS. I ras krikščionių suartėj 'mo sa- Mugė ats idarys lygiai 12 va- j aukojo spaudai 5 dol. Ačiū. 

visokioms progoms nuo mažiau- ] vaitės proga įvyksta ry to j . ' landą, sausio mėn. 25 dieną, , X J o n a s Aršt ikai t is , Bramp-
šios iki 92 ž., liet.-angl. raidynu, j i . 18., 5 v. v. tėvų mari jonų i sekmadienį. Jaainimo centre , I ton, Kanada , prisiuntė 5 dol 
Taip pat Radio, TV ir biznio | vienuolyne, 6336 So. Kiibourn 5620 S. Claremont Ave . ! auką. E s a m e dėkingi. 

Šia :s metais Klaipėdos Uos to 
Mugėje bus ypat ingai įdomių 

ledinės sveik, kortelės, liet.: Avenue. Lietuvių ekumeninis 
mašinos. Reikalaukite katalogu: j būrelis Jus kviečia dalyvauti. 
J. L Giedraitis, 10 Barry Dr.,! (pr.) gintaro ir odos 'papuošalų ' kerą- I m ū s v * spaudos darbus 5 dol 
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi- j x ^ y Q ^ ^ m e t i n i a i ; m i k o s ' i t a U 3 k » s t i k i o mozaikos , , a u k a " Dėkojame. 
eigoje informacijos vakarais j - n - , ,' , . . . , ~ , i medžio dirbinių... Ta ip p a t įvai- • x J . Rūbas iš Cicero aukojo . .«... M«Â .A * - soKiai — \aKanene įvvKsta ses-1 . . . . . -. E r j i - r ^ . * i * 
tel. 476-,399. ^ : t a d . , sausio 24 d.. Ralio P a k š - : r a u S 1 U m r V ^ a u d m i ų ' m e Z ' 5 * * D e ^ a m e ' 

X Dovanų siuntinius į Lietu-1 to salėje. Pradž a 7:30 v. v. j ^ * f " ° 5 * ? " * X H ^ n r 5 k a s Dovilas išskrido 
vą su užtikrintu pristatymu, ga-i Rus trumpa linkimo pobūvio i j 0 ^ ^ 0 8 L o S t ° ^ ę ^ n f a ! 1 Paryžių studijuoti architek- Savickas, B. Thompson; po 2 
įima nasiųsti per Raitic Stores ! programa, veiks bufetas ša l ta , C h i c a ^ ° s « £ • apylinkių Lietu- turą. HenrT^as yra sūnus Ele- dol. - A. Rimidaitė, R. Rudai-

niaus krašto kilęs lietuvis, Var-1 da buvo atgauta. 
šuvoje apgynė technikos moks-; 
lų disertaciją, gaudamas dak-i Stulginskiui prmininkaujant 
Uro laipsnį. A k t y v a i re=škiasi Steigiamajam .Seimui ir e.nant mybę. Tauta a ts ta tys Lietuvai 
mokslo srityje ir dirba Varšu- v a lstybės prezidento pareigas laisvę ir nepriklausomybę, 
vos vandens ūkio institute. > w P r i i m t a Lietuvos konstitu-
Lenkijos Uetuviai jį gerai žino, : c iJ a- ž e m ė s r e f o ™ o s įstatymas! Vardan tcs Lietuvos ir velio
nes buvo vienas iš lietuvių ku l - ! i r ^ š k t l * pagrJuimių Le tu - ' n i e s prez. Stulginskio pasižadė-
tūros d r a u g j o s kūrėjų. iV O s R e s P ^ 1 ^ 0 8 įstatymų. At- kime :r prisidėkime visi prie 

i seit, valstybė buvo įteisinta' laisvės a tgavJno L ie tuva i 
— Bydgosčiaus (vaivadijos 

centras Leni'iijoje) lietuvia., su 
sirinkę Adomo Rutrimo bute, 
Įsteigė Lietuvių visuomenės kul 
tūros draugijos ratelį, į kurį į-
stojo 18 narių. Mieste r apylin
kėse gyvena ir daugiau letuvių 
— tikimasi, (kad ir narių skai
čius padidės. Naujus narius su 
dr-jos veikla supažindino iš 
Seinų atvykusį draug jos atsto
vė Elena Nevulytė. Naajojo ra
telio narius sveikino Vroclavo 
liet. dr-jos skyriaus pirm. inž. 
Vytautas M-arkovičius. Ratelio 
valdybon i š r n k t i : pirm. Ad. 
Rutr 'mas, sekr. Regina Lukoše
vičienė, ižd. Ad. Chomskis. 

GKUP. LIETUVOJE 
Vištyčio ežere rasta nedi

delių gintaro gabaliukų. Tai re
tas įvykis, nes paprastai ežeruo 
se gintaro nerandama. 

x L'tuanistinių mokyklų dai 
navimo mokytojų susirinkimas 

; Moksleivių pavasario šventės 
; dainų repertuarui apsvarstyti 
šaukiamas sekmadienį, sausio 
18 d. 1 v. p.p. Jaunimo centre. 
Susb^k imą šaukia LR Ci 'ca-
gos apyg. švietimo komisija. 
Atskiri p2ikv:etimai nebus siun
čiami. 

X Lietuvybės tvirtovę — 
;£»paud.į skaitytojai stiprina sa-
(vo aukomis. Aukojo: po 4 dol. 
— Irena Petrai t is , J. Demerec-
Iris, Gražina Ralsys, po 3 dol. 

A. Paciūnas, V. Rutkys, A. 
Tamulis, P . Sejonas, V. Mikuc-

^ : , S t m ° ^ U ^ . ^ r e ^ ^ . F . Mikuckis, V. Stasiūnas, 
Mrs. Al. Machulis, M. Ruzenas, 
Gr. Žukauskienė, P. Totoraitis, 
A. Degutis, V. Čepukaits, Al. 
Gyhenė, J . Laukys, Mr. & Mrs. 
G. Vaičaitis, Fr . Janusas, J. 

Ltd. fZ. Ju r a s ) , 421 Hackney 
Rd.. London, E. 2. England 

x Cicero - Parkholme par
duodamas 2-jų butų po 5 !2 
kamb. mūr. namas. Plius gra- j 

ir šilta vakarienė, laimingie-! 2 JŪrų S k a U t i j a - ^ J? e t U * \nos fGrigalauskaitės) ir Algir-
1 viską v suomenė y r a kvieč iama i QO DovJų. šiems teks vertingų dovanų. 

Palaikykite L. Vyčių chorą at-i mugėje -apsilankyti. (pr .) 

tis, J . Laukaitis . Fr. Kvantas, 
A. Kakšteinas, Elena Chapas, 

x F r a n k Šlepetys, dėkodamas B. Baniukait :s, A. Procutienė, 
j už korteles, a ts iuntė 5 dol. au- j M. Vieraitis. J. Bartaška, dr. silankydami į ŠĮ metinį paren-! x Mečys Šimkus, t iksliai i r Į 

g:mą. Bilietus galite gauti pas, tvarkingai* užpildo F E D E R A L i k ^ Dėkojame. | VI. Vaitkus, J. Bajalls, V. Sta-
kiekvieną choristą; staliukus ir STATE INCOME T A X blan- į x A n n a Norkienė iš Chica-; dalninkas, J . Butkus, A. Ali-
galite užsisa,kyti pas Zitą Rai- kus. 1259 S. Maplewood A v e . į S05 ^ A r t e l e s a ts iuntė 5 dol. i šauskas, Aldona Ausiura. VI. 

CL 4-7450 ainca YA 7-2046. j a u k a - A č i ū - jVerbyla, B. Gražulis, B. Dabri-
C s k ^ x Dr . Vytas E. Žymantas, kas, A. "Smilgys, W. Matulis, 

Toledo. Ohio, prisiuntė "Drau-j V. Solomoras, P. Pajaujis. Vi-
Liet. Ta ut. Akademinis sa m- guj" 5 ^ j aai]cą. Dėkojame. | šiems nuoš :rdžiai dėkojame. 

X NAMAMS PIRKTI PA- būris Chicagoje š. m. vasar io ' 
1 U f t P M A " » i i B * « i y i * i^sis.. 1 *..„= r 

žus vienas kamb. su tualetu, 
beismonte. Gazo karš to vand.! " ^ t p L *&*** • * • V>i»n 
šiluma, alumin. langai, elektra «* BHrtaMčių M . 927-3216. 
220V ir kitį priedai. 2 maš. ga- f P T / ) 

ražas. Geriausi visi namo įren
gimai. Savininkas išsikėlė iš šio SKOLOS duodamos mažais mė-17 d. 8 vai. vak. B. P a k š t o sve-
miesto todėl ir namas parduo- j nesiniais jmokėjimais ir prieina- tainėj ruošia tradicinį I š g a v ė 
damas labai nupiginta ka :na. : mais nuošimčiais. niu Biynų pa rengmą . Vietos 
Linartas Realty, 4936 W. 15 Mutual Federal Savings. 2212, ribotos: rezervacijoms skambin- ; 
St.. Cicero, UI., tel. 6 5 2 - n 13. Iw«c» <"v~nak Road. Te1of<*m!ti pus K. Kasakai t | — telefonas 

.l&k,). VI7-7747. ( 8 ^ ) ^ 7 6 - 2 2 4 1 . ĮCpr.l 1 

KONCERTAS 
įvyks ORCHESTRA HALL, Mich'gan Ave., Chicago, 

f 970 m. kovo I d., sekmadieni, 7 vai, p.p. 
Pianinu akompanuos George Poseu, 

Smuiku palydės Stanley Ritehie, 
(Associate concertmaster Metropolitan Opera Orche&tra) 

BILIETAI (Kainos: 4. 5, 6. 7 ir 8 dol.) jau parduodami 
JLithuanžan Foundation, 6643 So. \Iaplewood Ave., Chicago, 
Illinois 60629, Telf. (312) 778-2858; Marginiuose, 2511 W. 
69th Street. 

Bilietu Išlaidos, kaip ir aukos Liet. Fondui, nurašomos 
nuo mokesčig. 

KONCERTO PELNAS skiriamas nauj2ni moksliniam įvy
kiui lietuvių kalbos dėstymo įvedimui University of Chi
cago 1970 m. 

Rengėjai LIETUVIŲ FONDAS 

HGBM£N BURšTEINAS. kailiu krautuvė 
TR PTT'\-YKLA 185 No. Wabash (kampas Wabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
•ki 6 vak.; pirm ir ketv. iki 8 v. v., šešt iki 4 vai 
ir k*tu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489-

K a l b a s . e l i e t u v i b & a . . . 

r HEALTHY FOOD RESTAURANT 
L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 

3236 South Halsted Street 
Telef.: DAnobe 6-9837 

į Julija 0. Hi« iūnii-nr Chicago, I'l. 6iniu8 

http://Stankiew.cz
file:///aKanene
file:///Iaplewood

