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Slaptoji spauda Sovietų Sąjungoje 
Žmogaus Teisių Metai Sovietų Sąjungoje.— Bėgamųjų įvykių Kronika — neduoda 
ramybes Sovietų saugumui. — Laikraštispraneša daug faktų, kurių kitaip nežinotų 
laisvasis pasaulis. — Sovietuose slaptai ranka perrašinėjamos draudžiamos knygos.. 

Kaip jau anksčiau esame 
Drauge rasę, net pirmiau nei 
Chicagos spaudoje, Sovietų Są
jungoje atsiranda drąsuolių, ku 
rie, rizikuodami savo laisve i r 
net gyvybe, leidžia slaptus laik
raščius. Vienas iš ryškesnių y-
ra ilgu pavadinimu: "Žmogaus 
Teisių Metai Sovietų Sąjungoje. 
Bėgamųjų Įvykių kronika". J is 
buvo pradėtas leisti 1968 m. 
balandžio mėn., švenčiant tarp
tautinius žmogaus teisių metus. 
Nuo to laiko išeina reguliariai 
kas du mėnesiai. 

Pirmame šio laikraščio pus
lapyje yra ištrauka iš Jungt. 
Tautų paskelbtos Žmogaus tei
sių deklaracijos 19 paragrafo, 
kur sakoma, kad kiekvienas tu
ri teisę turėti savo nuomonę i r 
ją pareikšti bet kokiais susiži
nojimo būdais. 

Žinios iš priverčiama)!! darbų 
lagerių 

Šis slaptas laikraštis daugiau
sia skaitomas Maskvoje, bet j is 
duoda žinias iš visos Sovietų 
Sąjungos. Nemažai rašo apie 
priverčiamųjų darbų stovyklas 
Sibire, kur yra kankinama daug 
talentingų jaunų Sovietų Są
jungos žmonių. 

Laikraštis yra surašytas ra 
šomąja mašinėle, nes juk visos 
spaustuves Rusijoje y r a valdi
nės ir neprieinamos niekam ki
tam, kaip tik tiems, kuriuos pr i 
leidžia komunistų partija. Šis 
slaptasis laikraštis slaptai per
duodamas iš rarkų j rankas. 
Kiekvienas jo numeris turi 20 -
24 puslapius, surašytus eilutė
mis be tarpų. 

Areštuojami moksleiviai 

Plačiau apie tą laikraštį in
formuoja "Chicago Daily News" 
(TJ.5) ir duoda eilę žinių iš t o 
slaptojo laikraščio. Keletą čia 
suminėsime: 

— Leningrade areštuotas Ju -
rij Levin, eksperimentinio tech
nikinių tyrimų instituto vyr . 
technikas. Jis pakaltintas ry
šium su laikymusi Čekoslovaki
jos įvykių atžvilgiu. 

— Orientalinių studijų insti
tu to tyrimų asistentas Sergej 
Saryčev birželio 20 d. nuteistas 
2M> metų sunkiųjų darbų s to-
vyklon. Jis Metropolio restora
ne pasakęs politiškai priešišką 
pareiškimą. Vieninteliai to liu
dininkai — 3 Sovietų policinin
kai. 

— Vadim Delone, vienas iš 
1968 m. rugp. 25 d. demonstra
vusių prieš Sovietų invaziją Če
koslovakijoje, dabar laikomas 
Tiumeno lagery. Buvo ras t a s 
jo eilėraštis "Ateizmo baladė", 
už kurį jis buvo uždarytas 10 
dienų į izoliacinį kalėjimą. 

Ilgi persekiojimų sąrašai 

Išvardijama nemažai nubaus
tųjų už "Sovietų Sąjungos" 
šmeižimą. Tarp jų minimi ra 
šytojai Julij Daniel, Andrėj Sin-
javskij ir kiti, rodę opoziciją, 
dalyvavę demonstracijose 1968 
metais, reiškiant protestus prieš 
Sovietų agresiją Čekoslovakijo
je. Taip gi išvardinama eilė uk
rainiečių, totorių, Baltijos val
stybių gyventojų, kurie paro 
de savo stipresnius tautinius -
patriotinius jausmus. Tarp nu
baustųjų esama ir žydų, k ū n e 
prašėsi emigruoti iš Sovietų Są
jungos į Izraelį. Esama nubaus
tų ir už savo tikėjimą krikščio
nių. 

Laikraštis a tkreipia dėmesį 
į ypatingai nežmonišką baudimo 
rūšį — uždarinėjimą į beprot
namius už sk i r t ingas pol i t>es 
pažiūras. La ik raš t i s informuo
ja apie pasiųstą iš Rusijos į 
Jungtines T a u t a s protesto laiš
ką, prašant ginti žmonių teises. 
Pažymima, kad p o tuo laišku 
pasirašė inžinieriai, poetai, ma
tematikai, biologai, darbininkai. 

Pasaulį informuoja apie slaptą 
spaudą 

Apie šiuos s l ap tus Sovietuo
se plintančius la ikraščius i r jų 
skelbiamus praneš imus pasau
lio spaudą informuoja rusų li
teratūros profesorius Olandijo
je Van het Reven, kuris 1968 
metais buvo Rusi joje ir stengė
si, kaip repor ter is , sekti So
vietų opozicionierių teisimą. Da
bar slaptoji Rusi jos spauda pra
neša, kad vienas iš tų teisia
mųjų — Aleksandras Ginshur-
gas — y r a lageriuose Mardvo-
je. J is t en paskeTbė bado strei
ką, nes jo žmonai nebuvo leista 
jo lankyti . D r a u g e su Ginsbur-
gu, r iz ikuodamas savo likimu, 
protestą pas i rašė ir ten p a t ka
linamas r a šy to j a s J. Daniel. 

Sovietai budr ia i seka, k a d t ik 
į užsienį nepakl iūtų kokių žinių 
iš tų s laptų laikraščių. Repor
terius, kur ie t i k atviriau apie 
Sovietus pa ra šo , i škrausto iš 
Maskvos, a t imdami teisę pasilik 
ti Sovietuose. 
Fondas remti persekiojamus 

r a šy to jus 

Amsterdame, Olandijoje, gy
venąs prof. Reve , prof. Reze-
mer ir kiti suorganizavo vadi
namą Aleksandro Herceno fon
dą, kur io lėšos panaudojamos 
versti į įvairias pasaulio kal
bas s laptų Sovietijos laikraščių 
duodamas informacijas bei teik
ti paramą Sovietų rašytojams, 
kalinamiems lageriuose, beprot
namiuose ir k i t a ip persekioja
miem. Minėtos žinios yra verčia
mos į anglų, vokiečių, olandų, 
hebrajų, skandinavų kalbas. 

Perrašinėja ištisas knygas 

Tokia slaptoji, ne spaustuves, ; 
o rankos a r mašinėlės ra>to I 
spauda Sovietuose vadinam: t j 
"samizdat" (pačių leidinys).) 
Tokių spausdinių pareikalavi- ] 
m a s labai didelis. Paprasta i j>e j 
e ina per rankas ir niekam ne- Į 
leidžiama ilgiau laikyti, kaip pa- \ 
rą. Rusai y ra taip pasiilgę lais
vesnio spaudos žodžio, kad yra 
r a n k a parašytų Solženycino 
knygų "Vėžio palata" ir kitų. 
Toks knygos rankrašt is kainuo
j a 84 dolerius. J . P " 

Paliaubos pažeistos 
120 kartu 

SAIGONAS. — Nors pačių 
komunistų buvo pirmieji pasiū
lymai paliaubų, bet jau iki šio] 
suskaičiuota net 120 paliaubų 
pažeidimų. Keturių dienų paliau 
bos turi baigtis sekmadienį. 

MEILĖ LIETUVOS 
MŪSŲ ŠIRDYSE 

Lietuviai 

Vasario 15-sios išvakarėse Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas kreipiasi į visus lietu-, , . . , . ,. . ,.„. . 

. . . . c . , . ; bai irode lietuvių tautos politini vius pavergtoje tėvynėje, bibiro1 

tu, užtikrintas savanorių bei ka
rių gyvybių auka ir pagaliau at
baigtas Steigiamojo Seimo demo
kratišku išrinkimu. To Seimo dar-

tremtyje ir išeivijoj. Iš tėvynės iš
tremtuosius giliai užjaučiame ir 
nepalūžusiems išlikti linkime. T ė 
vynėj okupanto priespaudą ne
šančius prašome ištverti ir savo 
darbus bei žygius grįsti nepalau
žiamu Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo tikėjimu. Išeivijoj iš
blaškytuosius raginame visada 
prisiminti, kad pavergta tėvynė 
iš mūsų laukia ištikimybės ir au
kos jos laisvės sugrąžinimui pa
spartinti. Kviečiame sutelkti visas 

sąmoningumą ir valstybinių tra
dicijų išlaikymą. 

Šiemet minėdami 50 metų nuo 
šio istorinės reiškmės įvykio, kvie 
čiame šią sukaktį prasmingai pa
minėti ir Lietuvos išlaisvinimo 
pastangų sustiprinimui panaudo
ti. 

Besikeičiančios tarptautinės rai 
dos akivaizdoje. Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas da
rys visa, kad Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo reikalas būtų 

, , . . . T - i paveikiai ginamas visur, kur Lie-musų pastangas Vvnausioio Lie- r ,. ' . 
tuvos Išlaisvinimo Komiteto va- tuvos ar lietuvių tautos interesai 
J »~. « . . . . . . . j gali būt i paliesti tarptautinėse de 
dovybeje, derinti kiekvieną asme-j • r r 

Žiemą Lietuvoje būna gražu. 
VARŠUVA. — Pirmasis po-i 

litinis susitikimas t a rp Vakarų Į 
Vokietijos ir Lenkijos a ts tovų, 
buvo t rumpas, tęsėsi tik vicr.ą 
valandą ir 50 minučių. Mano
ma , kad buvo papras tas pasi
keitimas nuomonėmis, kurios 
vargiai gre i t suderinamos. 

NIX0NAS CHICAG0JE: 
"Saugokite ežerą, mes padėsim 

ninį ar organizacinį įnašą į Lie
tuvos laisvės kovą ir dosniai rem
ti jo vykdomus laisvinimo dar
bus. Vasario 16 proga Jūsų gau
si auka įgalins tuos darbus plės-

j ti , tobulinti ir naujas mūsų inte
lektualine sjėgas jų vykdymui su
telkti. 
Lietuvių tautos apsisprendimas 

atstatyti Lietuvos valstybės ne
priklausomybę buvo paskelbtas 
Lietuvos Tarybos Vasario 16 ak-

JJ 

BEIRUTAS. — Lefcano laik
raš t i s Le Jour rašo, kad prieš 
t r i s dienas Sovietai pradėjo ga
bent i Egiptui ginklus lėktuvai? 
Didieji sovietų transportiniai 
lėktuvai "Antonov" gaber.a dau 
giausia apsigynimui skirtus gir. 
klus, kaip priešlėktuvine arti
leriją, r ake tas lėktuvams nu
mušti , judomąjį radarą. Šių gin- į noje buvo sutiktas entuziastui 
klų kaip t ik Egiptui labausiai | gai. 
reikia, nes kasdieniniais puldi
nėjimais Izraelio lėktuvai sunai
kino daug priešlėktuvinių pa
būklų ir radaro stočių. 

CHICAGO. — Prez. Nixonas meras Daley ir surengė gražų 
savo kelionę po Vidurio Va- sutikimą. Vakare gubernatorius 
karus pradėjo nuo Indianapolio. Ogilvie padarė didelį priėmimą, 
Sa ūio važinėja ir septyni ka-: kur dalyvavo arti tūkstančio 
h meto nariai. Indianapoly buvoj žmonių, 
sustoję keMoms valandoms ir 
miesto r-tušėj turėjo posėdi su Į V a k a r prezidentas iš ryto nu-
10 miestų merais ir tarėsi, kaip į skrido į Hannover, BĮ. (į vaka-

bendrai kovoti su už-Į1*1^ nuo O'Hare), kur turėjo 
progos pamatyti moderniai ir 
higieniškai įrengtą kanalizacijos 
surinkimo punktą. Grįžęs iš ten, 
Chicagos gamtos muziejuje tu
rėjo posėdį tais pačiais klausi
mais, kaip ir Indianapoly. Po 
pietų prezidentas išskrido į Wa-
shingtoną. 

genam 
<-(Į.:f4t*>įĄį j r kriminaliniais nu
sikaitimais. Prezidentas India-

Pavakarkis prezidentas at- { 
skrido į Clrcagą. Iš O'Hare į 
Meigs aerodromą nuskrido ne- į 
likcpteriu. kur jo laukė miesto | 

Atstovų rūmų pirmininkas 
W. MeCormack. 

John 

Tet arba Naujųjų Metų paliaubos Vietname leidžia Amerikos kareiviams kiek nusnūsti, bet pasitrauk
ti iŠ pirmųjų fronto linijų — ne, nes nežinia, kada priešas iš pasalų vel gali užpulti. 

Tuo pačiu metu prezidento 
žmona vizitavo netoli Chicagos 
esančią Dresdeno atominę jė
gainę, Goose Lake gamtos drau 
stinį ir Peabody anglių kasyk
lą. 

Savo žody prez. Nbconas pa
brėžė, kad jo kelionės tikslas 
arčiau susipažinti su galimybė
mis, kaip galima sujungtomis 
jėgomis geriau kovoti prieš nau
ją modernių laikų grėsmę — 
gamtos žalojimą ir užteršimus. 
"Saugokite Michigano ežerą, 
pasakė Nixonas, mes padėsi
me". 

Kaip visados tekiais atvejais 
esti, prie Sheraton - Blackstone 
viešbučio, kur buvo preziden
tas apsistojęs, susirinko demon
strantai su plakatais, reikalau
dami, kad būtų baigtas karas 
Vietname. Vieną jų policija su
ėmė. 

rybose ar galimuose sandėriuose. 

Lietuviai! 

Tėvynei laisvės sugrąžinimas 
tebūna visų mūsų tikslas ir bū
ties prasmė, o mūsų žingsnius te
lydi tarpusavė dama, aukos dva
sia ir nepalaužiamas ryžtas. 

Tegul meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas 

Erdvėlaiviai sprogdina 
kitus satelitus 

N E W YORK — V a k a r New 
York Times rašė. kad Amerikos 
ir bri tų erdvių ekspertai įsiti
kinę, kad sovietai į erdves iš
metė ir išmėgino tokį satelitą, 
kur is gali sunaikinti k i tas sa
tel i tus, erdvėlaivius. 

Sovietų erdvėlaivis Cosr.tos 
248, iššautas prieš 16 mėnesių, 
sunaikino du satelitus. Ameri
kos aviacijos radarai susekė, 
kad kai tie du satelitai priar
tėjo netoli Cosmos 24S. iš jų 
vėliau liko 25 gabalai skeveldrų. 

K A L E N D O R I U S 

Vasar io 7 d. : šv. Romualdas, 
šv. Elfreda, Ramut i s , Druva 

Vasar io 8 d . : šv. Denis. šv. 
Kointa, Da rman ta s , Nirma. 

Vasar io 9 d . : šv. Altas . šv. 
Apolonija, Girvydas, Algė. 

Saulė teka 6:57, leidižas 3:15. 

O R A S 

Bedarbiu padidėjo 
WASHLNGTCNAS. — Sausio 

mėnesio gale bedarbių skaičius 
padaugėjo iki 3.9rr visos darbo 
jėgos. Tai didžiausias procentas 
nuo 1967 m. lapkričio mėnesio. 

WASHL\*GTONAS. — Gele
žinkelių streikas bent iki vasa
rio 21 d. atidėtas. Taip pareiškė 
unijų ir geležinkelių kompani
jų atstovai. 

Atstovų rūmų narys Jerome R. 
Waldie. demokratas iš CaJiforni-
jos. kuris vasario 18 d. iškels pa
sitikėjimo klausimą McCormack'ui, 
norėdamas jj iš einamų pareigų 
išstumti. 

Karalienes vizitas 
kelia rūpesčių 

V7ELLINGT0N, Naujoji Ze
landija. — Naujosios Zelandi
jos čiabuvių M s ori giminės vy
riausioji t a r p i a paneigė žinias, 
kad jų prietaringi žmonės bijo 
Anglijos karalienės Elzbietos IT 
vizito į tą ša' i . Tos giminės žmo
nės anksčiar kaltino karalienę, 
kad jos atvykimas atneša ko
kią nors didelę nelaimę kraštui. 
Kai ji N. Zelandiją lankė 1953 
metais , traukinio katastrofoje 
žuvo 150 žmonių, kai buvo čia 
an t r ą kartą 1963 m., autobusas, 
kur is vežė Itaori žmones iš jos 
sutikimo, sudužo ir žuvo 15. 

VANCOUVER, B. C. — Bri
tų liuksusinis laivas Oronsay, 
dėl šiltinės buvęs sulaikytas 
uoste, po trijų savaičių karan-

MANTLA. — Laike dviejų sa
vaičių Filipinų sostinėje nuo 

Šilčiau, debesuota, tempera- • plaučių uždegimo mirė 87 žmo- j t ino vėl išplaukė į savo tolimes-
tūra apie 40 laipsnių. Į nes. ' nę kelionę aplink pasaulį. 

Salvadoras ir 
Hondūras šaudosi 
TEGUCTGALPA, Horduras . 

— Hondūro vyriausybė pr ine
šė, kad Salvadoro kariuomenė 
buvo įsibrovusi j Hondūro te
ritoriją. Mūšyje krito 4 Salva
doro kareiviai ir vienas Hon
dūro karys buvo sužeistas. 

Tarp tų dviejų kaimynų Vid. 
Ainorikoj nėra taikos nuo pra
ėjusių metų liepos mėnesio. 

Nuskandino 
Izraelio laivą 

ETLAT, Izraelis. — Gynimo! danas laikosi džentelmeniško sJ.-
ministeris Moshe Dayan vakar Į sitarimo, kad abeji uostai neį-
buvo skubiai iškviestas j tą uo
stą vidurnaktį, kai arabų narai 
susprogdino vieną 1000 tonų 
karo laivą, o kitą sunkiai suža
lojo. Ta i buvo antras a*vejis, 
kada Izraelio laivai nuo n irų 
patyrė nuostolių. Pernai lapkri
čio mėnesį panašiai buvo su
žalotas vienas 14,000 tonų ka?o 
laivas ir kitas, mažesnis, kelei
vinis. 

Izraely manoma, kad tai būtų 
Jordano arabų darbas, nors Jor 

eina j karo zoną. Greičaus ia i 
tai yra Egipto darbas, kaip ke r s 
t a s už radaro pagrobimą. Kairo 
radi jas buvo pirmas, kuris per
t raukęs transliacijas, prareše a-
pie sprogimą. 

TEL AVTV. — Vos tik pa 
saulis sužinojo apie Izraelio k a 
ro laivo nuskandinimą. kai Iz
raelio lėktuvai tą patį padare 
su Egipto laivu atviroj j ū ro j . 
Skelbiama, kad buvo r.uskan-

1 

dano uostas Aqaba yra tik už Į d in tas amuniciją gabenęs lai-
4 mylių. Izraelis mano, kad Jor- vas . 



. . . . . . 

DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. vasario mėn. 7 d. 

1910 1970 JUBILIEJINIAI METAI — 
Reaguoja MARIJA SMILGATTĖ. Medžiagą siusti antrašo: "B Ateitininko 
Gyvenimo", 55H S. Ookky Avc Chicago. Illinois 60636; Tcl. 925-9062 

PADĖTI MOKSLEIVIAMS 
IR STUDENTAMS 

Tai pirmasis ir didžiausias sendraugių uždavinys, sako 
dr. Antanas Sužiedėlis, naujasis ateitininku sendraugių 
pirmininkas 

Washingtono apylinkėse susi- f — tai jos turi būti. Jei reikia lė-
radus reikiamam kandidatų skai 
čiui, ateitininkų sendraugių val-d 
iiybos "krizė^ pagaliau užsibaigė. 
Sendraugiai visuotiniu korespon-
denciniu balsavimu išrinko cen
t r o valdybą. 

Naujajai valdybai pradedant 
darbą, kreipiausi į prof. dr. A. 
Sužiedėlį, naująjį ateitininkų sen 
draugių pirmininką prašydamas 
pasisakyti dabartiniais sendrau
gių veiklos klausimais. Mūsų pa
sikalbėjimas prasidėjo klausimu: 

— Kaip vyko naujosios valdy
bos sudarymas? Kas ir kaip surin
ko kandidatus? 

— Be abejo, naują sendrau
gių vaidybą sudaryti pastangų dė
t a daugelio ir per istoriškai ilgą 
laiką. Stengėsi ir buvusi valdy
ba, rūpinosi federacija, talki
n o ir visi kiti, iš šono, są
žiningai stebeilindamiesi, kas tie 
nepareigingieji, kurie darbo neap-
siima. Galutiniam rezultate, jei 
sendraugių sąjunga dabar turi 
valdybą, tai nuopelnas betgi vie
n o asmens, — inž. Prano Balta
kio. Jis daiktus daro atvirkščiai, 
negu mūsų veikloj priimta — vie
toj rodydamas į kitus, jis pasiūlo 
savo darbą, o tada ir talkos atsi
randa. Jis kitus ir į valdybą įkvie-
tė, ir į atitinkamus postus įkalbi
no. -

-— Ar užtrukęs valdybos suda
rymas nėra ženklas apatijos ir 
veikimo "krizės"? Gal tai rodo, 
kad organizacija reikalinga refor
mų ir naujų idėjų bei veikimo 
motyvų? 

— Valdybos "krizės" nebūtų 
buvę, jei didžiajai daugumai to
kia krizė nebūtų buvus patogi. 
Dvilypioj aplinkoj egzistuojant, 
eilinės energijos žmonėms leng
va pasijusti perkrautiems. Iš vie
nos pusės, jėgų ir pilno dėmesio 
reikalauja tiesioginis darbas- pro
fesija, kasdienos rūpesčiai, šeima; 
iš kitos — gyvenimas lietuviškoj 
visuomenėj, su mokyklom ir sto
vyklom, minėjimais ir suvažiavi
mais, knygom, laikraščiais, ir, 
kas be ko, intrygom. Taigi, jei 
kurį laiką iš kurio nors šono nie
kas nieko neragina, neprašo, ne
klibina — lengviau gyventi. Ypa
tingai baido veikimas kaipo vei
kimas: susirinkimai dėl to, kad 
yra organizacija, paskaitos dėl to, 
kad atėjo laikas minėjimui ir t.t. 
Kiek jaunimas natūraliai ieško 
veiklos (ką darysim? kaip dary
sim?), taip subrendę žmonės, vi
sai suprantamai, jos kratosi. 

Todėl ir šitame sendraugių sa
vivaldos interegnume nematy
čiau kokių baisių ženklų ar rei
kalo didelių reformų. Gal tai kaip 
tik sugestija valdybos darbui — 
sendraugijai veikimo nepridėti, o 
tik ten,' kur šiokia tokia koordi
nacija gelbsti bendriems ir aiš
kiems uždaviniams ir darbams. 
padėti. 

— Kokia pagrindine mintimi 
vadovaudamasis Jūs sutikote įei
ti vakb/bon ir kokiu būdu Jūs kaip 
pirmininkas tikitės išjudinti sen
draugių veikimą? 

— Tur būt jau būsiu pasisa
kęs prieš "judinimą. Taigi ir 
pirmininko rolė kitokia, negu 
studentų ar moksleivių vadų. ar 
federacijos. Jaunimui reikia kryp
ties, inspiracijos; sendraugiams te 
reikia tam tikros tvarkos, idant 
tai, kas svarbu, būtų atlikta. O 
svarbu kaip tik ir yra padėti 
moksleiviams, studentams kiek
vienu įmanomu būdu. Jei jiems 
reikia organizacinės pagalbos 
stovyklai, ®v a&avitnui, karsams 

šų, tai jų neturi stigti. Jei reikia 
lektorių, tai tektų juos sumobili
zuoti. Daug tų reikalų išsispren
džia vietovėse, bet kur reiktų, 
stengsimės sendraugių resursus 
koordinuoti. 

— Gal valdyba svarsto savo 
veikimo planą? Kokie jos arti
miausi darbai ir svarbesnieji vei
kimo užsimojimai? 

Maryland pasiskirstė pareigomis 
šitaip: 

dr. Antanas Sužiedėlis - p i rmi
ninkas, 

Antanas Vasaitis — vicepir
mininkas organizaciniams reika
lams, 

Cezaris Surdokas — vicepirmi
ninkas spaudos ir informacijos 
reikalams, 

Arvydas Barzdukas — vicepir
mininkas ryšiams su studentų 
ir moksleivių sąjungomis, 

Pranas Baltakis — iždininkas, 
Virginija Gureckienė — sekre

torė, 
Algis Lukas — valdybos narys. 
Vaidybos adresas: 
7802 Temple Street, Hyatts-

ville, Maryland 20783. 
Posėdyje išklausytas dr. Sužie

dėlio pranešimas ^apie federacijos 
valdybos veiklą ir kongreso pa
ruošiamuosius darbus. Aptarta 
kai kurie sendraugių stovyklos 
bei susižinojimo reikalai ir eilė 
kitų klausimų. 

C. Surdokas 

SLIDINĖJIMO IŠKYLA 

Moksleivių ateitininkų sąjun
gos Lipniūno kuopa ruošia slidi
nėjimo iškylą į Gander kalnus. 
Įvyksta vasario 11 d., trečiadienį. 

4 vai. 
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— Vienas iš pagrindiniu rū-i ^ T ^ t a m e autobusu <i yal po 
p. ir grįžtame 1 vai. naktį. In
formacijos ir registracijos reika-

pesčių bus sutamprinti ryšius su 
sąjungos nariais. Sieksime tiesio 
ginio kontakto, vienu kitu laiš lais iki šio sekmadienio kreiptis 
ku, atsiklausimu; vengsime ap _ I pas Dainą Danilevičiūtę, tel.:476-

Atidžiai klausomės paskaitų MAS žiemos kursuose Dainavoje. Iš k.: R. 
Petrauskas (Torontas). V. Abromaitis (Toron tas ) , S. Kuprys (Cicero) . 

Nuotrauka R. Pranaičio 

APIE MAS CENTRO VALDYBOS IR SAS 
VALDYBOS PASITARIMĄ 

"Pasitarimas po nelaimės, tai I ra du šimtai . Trylika šimtų mok-
kaip vaistai po mirties". Tai da- Į sleivių k u r nors pradingsta. T a t 
nų patarlė. Rods danų nėra MAS 
ar SAS valdyboj, bet «vis dėlto 
tų dviejų sąjungų vadovai susi
rinko Columbus, Ohio sausio 24 
—tą dieną pasidalinti mintimis. 

Columbus miesto "mažosios 
Vokietijos" vidury yra nedidelis 
baltas namelis. Tai SAS valdy
bos tvirtovė. Ją saugoja bernar
dinų veislės šuo, kurio vardas — 
Bernardas. 

• P-edakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik is anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 

prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 430, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

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

kaip nors reikia patobulinti per- ! ^g^^ (išskyrus dvasios vadą) pri 
ėjimą į studentų eiles. Pora siū klauso Toronto studentų atei

t ininkų draugovei, buvo pasida
linta mintimis ir tuo reikalu. Re-

sąjungų atstovai. SAS valdyba darbo įvykdymo. Knyga jau pa-
taip pat ves susirašinėjimą su sa- i rinkta. Atrodo, kad jokių kliūčių 
vo atstove Europoj, Danguole T a - nebus. 
mulionyte (Paryžiuje), atsiklau- Daug kitų reikalų buvo disku-
siant, ar ji galėtų aplankyti atei- i tuota — juos visus neįmanoma 
tininkus Vokietijoje, Italijoj ir t.t, j atpasakoti šiame straipsnyje. Tik 

Kadangi MAS centro valdybos! reikia pridėti, kad sumažinome 

į į g . i .Įsas j a u n a s k v « a m a s £ * * £ * * - * J -

to. Tur ime žinoti, kiek mūsų yra, 
ir kur esame, kiek techniškai nu 

dalyvauti. 

SENDRAUGIU ŽINIAI! 

1965 

prisistatė trys MAS cv-bos atsto
vai: pirmininkas Algis Puteris, 
vicepirmininkė Gabija Juozapavi-

1969 metų kadencijos I čiūtė ir iždininkas Algis Juzuko-
Ateitininkų sendraugių sąjungos 
centro valdyba sausio 30 dieną 
turėjo kadencijos paskutinį posė
dį. Posėdyje buvo perskaitytas 

nis. Tegalima buvo girti jų išt
vermingumą. Negavę vietos lėk
tuve, jie tuoj sėdo į Volkswage-
niuką ir visą naktį — vienuoli-

Rinkiminės komisijos protokolas į ką valandų — čiuožė apledėju-
iš kurio matyti, kad rinkimuose! šiais keliais Columbus link. 
turėjo teisę dalyvauti 967 ASS na
riai. 28 vokai grįžo nepasiekę ad-

Svečiams besiilsint, autobusu 
iš Cleveiando atvažiavo ketvirtas resatu. Rinkimuose dalyvavo 502 ; c . c 

. : . . . , , : , ' SAS valdybos narvs. Ir dvylikos 
nariai, vienas balsavimo lapas; , .. . - i - . 

v , . , . . . . f , i valandų pasitarimas prasidėjo, 
neuzskaitytas kaip neatitinkąs bal i r> J ..-i i u . i J. , ,. y , . ^ i Bendras tikslas buvo toks: pasi-
savimo taisyklėms, kitas rastas 

Da\ A. Sužiedėlis 

birusių, kiek iš esmės negyvų, 
kuriems šešių centų ant voko li
pinti neverta. Neužilgo taigi pra-
vesime tam tikrą sendraugių 
cenzą, ir vienu kitu aktualesniu 
klausimu bandysime patirti, ko
kiai "tautai" esame "valdžia". 
Didžia dalim tolimesni planai ir 
priklausys nuo to ligonio tem
peratūros. 

Turime ir kitu neišvengiamų 
valdybiškų rūpesčių — talkinti 
kongresui, surengti tradicinę sen
draugių stovyklą. Jinai įvyks rug
pjūčio 2-9 d. Dainavoje, registra
cijai informaciją skelbiame šio
mis dienemis. Gal pasiseks sureng 
ti ir mažesnės apimties atostogi
nius sambūvius bendraamžiams 
kolegoms pažintis atnaujinti. 
Taigi, pirmasis ir didžiausias val
dybos uždavinys — sendraugius 
sutamprinti, kad jie veikiau įsi
jungtų talkon moksleiviams ir 

i studentams. 
T u o ir baigsime šį pasikal'oėji-

, mą. C. Surdokas 

NAUJOJI ATEITININKE SEN
DRAUGIU VALDYBA PRA

DĖJO DARBA 

tuščias (be balsavimo lapelio). Iš 
balsavusiųjų 426 pilnai pritarė 
siūlomiems kandidatų sąrašams, o 
74 balsavo už atskirus asmenis. 

Suskaičiavus balsus paaiškėjo, 
kad naujoji Ateitininkų sendrau
gių sąjungos centro valdyba bus 
VVashingtone. Ji susideda iš Pr. 
Baltakio, A. Barzduko, V. Gurec-
kienės, A. Luko, C. Surdoko, A. 
Sužiedėlio ir A. Vasaičio. 

Kontrolės Komisijon išrinkti: J. 
Kučėnas, J. Polikaitis ir A. Vi
li ušis. 

Naujai ASS centro valdybai 
linkime darbingos ir reikšmingos 
kadencijos. 

J. P., 
buv. ASS centro, vald. vardu 

ATEITININKU VEIKLA 

Vasario 7 d., šešt.' 5 v.v Kau
kių vakaras. Marauette Ptrko par. 
salėje; ruošia Chicagos Pr. Die-
lininkaičio kuopa. 

Vasario 8 d., sek. J.C. po 11 
vai. §v. Mišių susirinks Chica
gos sendraugiai. 

Vasario 11 d., treč., Chicagos 
Kun. Alfonso Lipniūno mokslei-

• vių kuopos slidinėjimo išvyka į 
: Gander Mt. 

Kovo 29 d — studentų šokiai 
Chicagoje. 

lymų buvo verti dėmesio. 
MAS centro valdyba būtinai 

turi sudaryti moksleivių abitu
rientų sąrašą ir jį perduoti SAS 
valdybai. Tokiu būdu būtų gali
m a palaikyti ryšius su tais, ku
rie iškeliauja studijuoti į univer
sitetus toli nuo lietuvių koloni
jų. Gaudeamus turi palaikyti ry
šį su išsisklaidžiusiais studentais. 
Kad tas ryšys geriau megstųsi, 
G a u d e a m u s turėtų būt i siunčia
mas moksleiviams abiturientams. 
Šis darbas jau pradėtas. 

Vietinės studentų draugovės turi 
rūpintis prieaugliu. Todėl gale 
mokslo metų studentai turėtų su
ruošti vyresniems moksleiviams 
susirinkimą. Tema galėtų bū t i— 
Ką reiškia studentavimas? Tokiu 
būdu moksleiviai gautų progą 
daugiau susipažinti su studen
tais. Bendrai , kad sklandžiau į-
vyktų perėjimas į studentų sąjun-
tą, moksleiviai yra raginami, kiek 
tai gal ima, kviesti vieną ar kitą 
studentą jiems kalbėti per susi
rinkimą ar panašiai. Ir, aišku, stu 

savo bėdas jomis pasidalindami 
vieni su kitais ir padauginome 
tuo pačiu būdu savo džiaugsmą. 
Kai bėdos ar džiaugsmas tiek pa-

zultatas: SAS valdyba aplankys I didės, kad neduos mums ramy-
Torontą vasario 7-8 dienomis tos 
draugovės problemas spręsti. 

Ta ip pat buvo aptarta bendra 
sąjungų veikla — lėšų rinkimas, 
globėjų ir paskaitininkų parinki
mas ir t.t. Nenorima bazuoti veik
lą vis ant tų pačių vadovų, kai 
ir kiti pajėgia vadovauti. Todėl 
ypatingai svarbi bus prieškongre-
sinė stovykla, kur tikimasi rasti 
daugybę pajėgių ateitininkų, ku
riuos bus galima užangažuoti glo
bėjų ir paskaitininkų pareigoms a-
teinantiems metams. 

Ir buvo sutarta sudėti MAS ir , T v n ^ W ' D T T T D C 
SAS jėgas vienam bendram dar- A I " C VV K l 1 C K 5 
bui: platinti vieną lietuvišką kny- i Saif^— Service — Rentals 

a i ^ s s ! riklausta H A &T£SIXES1 sstm 
MAS ir SAS valdybų narių ir kuo 3 5 3 0 w 6 3 r d ^ T e L gzo-SSll 
pų bei draugovių valdybų dėl šio 

bės, tada susitiksime vėl — pasi
dalinti. 

Vytas Kliorys 
SAS-SIS vedėjas 

ŠEŠIOLIKTA VASARIO IR 
ATEITININKAI 
SENDRAUGIAI 

Aukas Lietuvos laisvinimo rei
kalams per Ateitininkų Sendrau
gių skyrių jau įteikė šie nariai: 
agr. J. Sadūnąs, kun. dr. J. Prun-

(Nukelta į 5 pusi.) 

keisti informacijomis apie buvu
sią ir būsimą veiklą, kritikuoti 
ir duoti siūlymų dėl tos veiklos dentai yra skatinami pasikviesti S 

£iiitiiiiiiiiiuiiiiii!iiiiiiiuiiiuiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii', 

! Š I Ą V A S A R Ą 

Balandžio 5 d. — margučių ri-
Naujai išrinktoji ateitininkų į tinėjimas Chicagoje. 

sendraugių centro valdyba sau-i Gegužės 24 d. Pr. Dielininkai-
sio 26 d. susirinkusi posėdin pas' čio kuopos metinė šventė Chica-
Antaną Vasaitį, Hyattsville, goję. 

Talento daug. tik kaip pasireikšti7 R Pranaitis (Torontas) koncertuoja. 
A Gudinskns (Hamiltonas) ir O Kliorytė (Oevvl.tnHasi klausai. 

ir pasita :ti dėl koordinavimo ben 
drų da: bų. 

Svarbesnieji atlikti darbai to
kie: Moksleivių sąjunga po šešių 
vasaros stovyklų suruošė globė
jų suvažiavimus Toronte ir Chi
cagoje, išleido Jaunučių vadovą, 
kuriame yra gairės jaunučių atei
tininkų programai, i> uruošė 
moksleiviam ideologinius kursus 
— Putname ir Dainavoje. 

Studentų sąjunga po vasaros 
stovyklos Lake Ariel, Pa. turėjo 
dar savo suvažiavimą ir taip pat 
draugovių pirmininkų konferen
ciją. Vienas SAS valdybos narys 
praleido 11 dienų lankydamas 
studentus ateitininkus rytuose. 

Abi sąjungos dalyvavo Ateiti
ninkų federacijos posėdžiuose ir 
pasitarimuose dėl 1970 m. ateiti
ninkų konkgreso Chicagoje ir 
dėl prieškongresinės stovyklos, ku
ri vyks Dainavoj. Į prieškongre-
sinę stovyklą bus kviečiami sen
draugių, studentų ir moksleivių 
sąjungų atstovai. Stovyklos metu 
ous disKutuojama, kaip pritaiky
ti ateitininkų ideologiją šiandie-

; niniam gyvenimui. Pirmoji sto-
i vykios diena prasidės su rimtu 
: žvilgsniu į tuos žmones, kurie ne -
į galėjo tos ideologijos pritaikyt ir 
į kurie todėl išstojo iš ateitininkų 
organizacijos. Sekančios dienos 
skirtos nagrinėti ateitininkų pa-

j saulėžiūr-ą po Vatikano II susi-
i rinkimo, ir patį ateitininkų šių 
j dienų gyvenimą — iš psichologi-
j nio ir sociologinio taško. Bus stu

dijuojami kitų organizacijų veiki-
; mo metodai ir šeštasis ateitinin-
1 kų principas — dinamiškas vei-
; kimas. Stovyklos rengėjai pradėjo 
planuoti stovyklą net metus prieš 

j jai įvykstant, idant kiekviena mi 
nutė būtų pilnai išnaudota. 

Detroito draugovė dabar daro 
planus išleisti leidinį ryšiumi su 
kongresu. Taip pat MAS ir SAS 
valdybų buvo nutarta dėti visas 
pastangas surinkti 1000 dolerių, 

j kad galima būtų atsivežti kuo 
daugiau jaunimo iš Europos ir 

; Pietų Amerikos į kongresą. 
Pasitarime buvo ilgai kalbėta 

I apie moksleivių perėjimą į stu-
j dentų ateitininkų sąjungą. Fak
tas yra, kad moksleivių yra pu-

moksleivių, kai programa tai lei- = * 
džia. T a i duotų ir moksleiviams, S 
ir s tudentams progą vieniems ki- , g 
tus geriau pažinti. Iš to ir sektų = 
lengvesnis perėjimas į studentų E 
eiles. = 

Dėl užsienio abi valdybos ap- ! E 
gailestavo, kad mažai Ženklų gy- i jš 
vumo galima matyti . Nėra jokios i £ 
reakcijos į laiškus, aplinkraščius E 
ir kitas informacijas. Todėl dar | E 
svarbiau atrodo reikalas surinkti I E 
tą tūkstantį dolerių ir suteikti už- j E 
sieniečiams progą atvykti į kon- į E 
gresą. Abi valdybos sutiko, kad E 
jei Ateitininkų federacijos valdy- Į £ 
ba siųstų atstovą į Europą sekan- | E 
čiais metais, su juo turėtų va-1E 

TRYS EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

Gegužes 28 d., liepos 14 d- ir 
rugpiūčio 31 d. 

KIEKVIENA KELIONE TĘSIS 21 DIEN$. 
Vietų skaičius ribotas. Registruokitės tuojau. 

Išrūpiname leidimą ilgesni laiką pabūti Lietuvoje, 
Paruošia dokumentus atsikviesti Gimines į Ameriką. 

Kreipkitės į Walter Rask-Raščiauską 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 So, Western Ave„ Chicago, lilinois 68643 
TEL. 238-9787-8 

! 
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We Offer To 5«vers 

0N SAVINGS CERTIFICATES 
OF $ 1 0 , 0 0 0 . 0R MORE, 

2 YEAR MATURITY ?BR ANNUM 
6% 

. 
0N SAVINGS CERTIFICATES 

OF $7,000. OR MORE. 
1 YEAR MATURITY 

0N SAVINGS CERTIFICATES 
0F $5.000. 0R MORE. 
6 MONTH MATURITY Ęįif 

PER ANNUM 

Nuotrauka R. Poterio I santro tūkstančiô  o studsntg te« 

REGULAR PASSBOOK 
ACCOUNT 

Paid and 
Compounded 

Q u a r t e r l y 
Rate effeetive Apr. I, 1970 

PER ANNUM 

5% 
PER ANNUM 

NOW1NSURED TO $20,000 
• • 

S A V E AT 

Mutual Federal^ra 
Savinas and Loan 

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, PreskJent TeL 847-7747 



VisiiomeniHtumas ir fragiĮgagi fifflmente " ^" 

MIRTIS IR GĖLĖS 
Jau visas ketvirtis šimtme

čio praėjo, kai barbariška rau
donoji banga daugelį mūsų 
išbloškė iš tėvynės. Išeiviškas 
gyvenimas greitu te-npu mus 
neša vakarop. Per 1&>9 metus 
Chicagos Šv. Kazimiero kapi
nėse buvo palaidota ',50 žmo
nių, o tautinėse kapinėse — 
175. Imant dėmesin, kad būna 
lietuvių Chicagoje laidojamų 
ir kitose kapinėse, bendras 
vien šio miesto mirusių per 
metus mūsiškių skaičius siekia 
netoli tūkstančio. 

Nėra pilnos statistikos, Mek 
visose JAV-se per metus mirš
ta lietuvių. Jeigu mes Chica
goje sakome esant apie 100, 
000 lietuvių kilmės žmonių, o 
visose JAV-se apie milijoną, 
t. y. dešimtj kartų daugiau, 
tai ir per metus JAV-se mirš
tančių lietuvių kilmės žmonių 
susidarys keli tūkstančiai, gal 
net netoli 10,000. 

* 

Vis gausiau atsiranda žmo
nių, kurie savo brangius miru
siuosius įamžina išleisdami ko
kį lietuvišką leidinį. Tai pamin 
klas stipresnis už grani tą ir 
marmurą. Bet paskutinėmis 
dienomis atkreipė mūsų dėmesį 
vienas ypač reikšmingas sa
kinys a. a. dr. Kožicos mirties 
pranešime. Parodydami savo 
aukštą lietuviškų reikalų su
pratimą, velionio žmona ir vai
kai mirties pranešime įrašė šį 
prašymą: "Gėlių vietoje pra
šome aukoti T. Jėzuitų s ta ty
bos fondui". 

Gėlių nešimas į laidotuvių 
koplyčią, apskritai, y r a gra
žus dalykas. Jis parodo, kiek 
daug y r a artimų žmonių, ku
rie didžiojo liūdesio momente 
nori-įnešti nors kiek šviesesnį 
užuojautos spindulėlį. Tačiau 
aukštos dvasinės kul tūros šei
ma žino, kad gėlės pačiam mi
rusiam nieko nepadeda. Dau
giau jam padės jo intencija 
atliekami geri darbai, maldos. 
Tiesa, mūsų parapijos tu r i pa
kankamai šv. mišių aukų, ta
čiau jas galima nusiųsti he
rojiškiems lietuviams kuni-
kams, kurie darbuojasi Azijos 
toliuose, Pietų Amerikos džiun 
glėse. Afrikos plotuose. Tokių 
turime, ir jiems sunku yra 
stebėti skurdą, kai nėra iš ko 
pagelbėti. 

Yra ir kitų kilnių religinių, 
tautinių tikslų, kuriems ski
riant auką ir mirusio atmini

mas pagerbiamas ir šeimai 
užuojouta d a r plačiau pareiš
kiama. Kai kurie aukoja Bal-
fui, atžymėdami auką koply
čioje padėtame lape. Kiti vie
ton greit nuvystančių gėlių 
nukreipia auką Lietuvių fon
dui. Turime keletą studentų 
šalpos fondų ir šeimos pagei
davimas, kaip kad pareiškė 
garbinga Kožicų šeima, čia 
gali būti labai prasminga. 

Daugelis vieton gėlių pareiš
kia užuojautą spaudoje. Tada 
nebe vien keliasdešimt žmonių, 
atsilankančių į koplyčią, bet 
tūkstančiai lietuvių visuose pa 
sauho kontinentuose gali pa
justi, kaip plačiai t a šeima 
užjaučiama, kiek daug velio
nis ir jo artimieji y ra brangūs 
ir mieli pažįstamiesiems. O 
šeimai, kuri brangina lietuviš
ką spaudą, tokios užuojautos 
būna gilesnės ir patvaresnės 
kaip per trejetą dienų nuvys-
tančios gėlės. 

Atsiklausus laidotuvių di-
retkorių, paaiškėjo, kad per 
laidotuves vidutiniškai būna 
8-10 vainikų ir gėlių puokš
čių. Tačiau būna ir ypatingų 
atvejų, pvz. laidojant vieną II 
pas. kare žuvusį karį Chicago
je, buvo 75 vainikai, o kitose 
laidotuvėse buvo net 127 vai
nikai ir gėlių puokštės. Vidu
tiniškai jie kainuoja nuo 15 
iki 25 ir daugiau dolerių. Taigi 
vienose laidotuvėse būna gėlių 
už maždaug 150 - 200 dolerių 
ir daugiau, šeima dar tur i sam 
dyti mašiną toms gėlėms nu
vežti į kapines. Chicagoje už 
tai velionio šeima turi sumo-
k-'ti. 40 a r daugiau dolerių, 
pareinant nuo to, kaip toli yra 
koplyčia nuo kapinių. Taigi 
Čia susidaro daug tūkstančių 
dolerių per visą tūkstant į mū
siškių laidotuvių Chicagoje. 

Aišku, kad to negaila, bet 
vis dėlto yra vertos didelės 
pagarbos tos šeimos, kurios 
net savo didžiausio liūdesio 
valandą, užmiršusios save, pa
galvoja apie bendrą mūsų visų 
lietuvišką, religinį reikalą ir 
prašo, k a d greit suvystančios 
užuojautų gėlės būtų pavers
tos amžinais gerų darbų, kil
nių fondų paminklas, o taip 
pat maldomis, ypač tų mūsiš
kių idealistų misionierių, ku
rie y ra ta ip a r t i vargstančio 
žmogaus ir taip a r t i paties Die
vo, 3. Pr . 

VOKIEČIŲ ŽODINE KOVA 
Federacinės Vokietijos kanc

leris VVūly Brandtas j au liovė
si kalbėjęs apie vokiečių sujun
gimą. Jo žodžiais vokiečius da r 
ilgai skirs visuomeninė ir poli
tinė santvarka. Tik po kelių kar 
tų, pakitėjus sąlygoms, galė
siąs būti įgyvendintas vokie
čių apjungimas. Vokiečiai pri
klauso vienai tautai , todėl Fede
racinė Vokietija negalinti politiš 
kai pripažinti Vokiečių demo
kratinės respublikos. 

Kanclerio nuomone abi vo-
kiiečių valsytbės tur i bendraut i 
visuose baruose. J is pasiūlė t a r 
tis vokiškoms valstybėms dėl 
ginklo nepanaudoiimo ir bend
ravimo ūkio, kultūros, mokslo 
srityje ir suderinti susisiekimą. 
Jis rašė Vokiečiu demokrat inės 
respublikos ministeriui pirmi
ninkui Willi Stophui, kad j au 
metas abieiu šalių a t s tovams 
sėsti prie derybų stalo. 

Kanclerio kalba par lamente 

Sausio 14 d. Federacinės Vo
kietijos kancleris vienu mostu 
norėjo padaryti posūki Bundes
tage pasakytoje kalboje. Jo sam 
protavimai: vokiečiai tur i tei
sę apsispręsti, bendravimui e-
sančias užtvaras pašalinti ro
dėsi nuosaikūs, nors sunkiai įgy 
vendinami. 

Esminę kliūti jis kalboje pa
minėjo: tegu Vakaru Vokietija 
bendrauja su vakariečiais, o R y 
tų Vokieti ia lieka rytinių val
stybių įtakoje, tačiau nepadarė 
išvados. 

Galima suprast i kanclerio no
rą skatinti abiejų valstybių vo
kiečius bendrauti , tačiau jis ne
turėjo pamiršti , kad šiuo metu 
juos skiria ne tik spygliuotų 
vielų siena, minų laukai, pasie
nio sargybinių šautuvai , bet . 
svarbiausia priespauda vadina-

Vokiečių nesutarimas verte atidėti derybas 
GEDIMINAS GALVA Į Stygos pertempimas 

moję Vokiečių demokratineie 
respublikoje (DDR). Panaiki
n u s užtvarą pasienyje dar uks 
dvi skirtingos galvosenos: lais
vo apsisprendimo ir prievartos. 
kurios šaknys glūdi svetur. 

Kiet is atkir t is 

Ulbriehto sąlygas galima j -
vairiai suprast i . Federacinės Vo 
kieti jos kancleriui išgarsinus 
savo posūkį į Rytus, pasitari
mus ginklų nenaudoti prieš kai
mynus ir bandymą pagerint i 
santykius su rytinėmis valsty
bėmis IPbrichtas bandė pakelti 

BLOGIO PROBLEMA 

DDR politikos rikiuotojas! dervH kainą. Toji nuotaika 
VValter Ulbrichtas, Maskvos po-! ryto* į r paruošiamuosiuose pa-
litikos įrankis ir 76 metų su
laukęs d a r bandąs sportuoti, 
sausio 19 d. didžiausią šuolį pa
d a r ė politinėje srityje. J i s pa
sakė 400 spaudos ats tovams 
aštrią, a r t i valandos užtruku
sią ka'bą ir pusantros valandos 
a tsakinėjo į paklausimus, pa
te iktus raštu. 

Vokiškųių valstybių pasitari
m u s Ulbrichtas įstatė į geleži
nius rėmus. Prieš derybas jis 
reikalavo, kad Federacinė Vokie 
t i j a pr i tar tų šioms sąlygoms: 
pripažintų dabartinės Europos 
politinį žemėlapį, pripažintų 
DDR, atsisakytų Hallsteino 
samprotavimo — nutraukti san 
tykius su valstybėmis, bendrau 
-"ančicmis su DDR. nepažeisti 
DDR piliečių teisiu ir t a r p abie
jų valstybių palaikyti gerus 
santykius . 

Svarbiausias U'bri.chto sieki
m a s gaut i Federacinės Vokieti
jos politinį pripažinimą. Šiuo 
metu i a m ne tiek svarbu, kad 
60 mil. gyventojų turint i Fe
deracinė Vokietija ūkiškai re
mia 17 mil. vckiečių DDR va»-
stybėie. Jam rūpi ne glaudesni 
prekybiniai santykiai ir už 1 bil. 
DM gavimas prekių be muito, 
ne technikinis ir mokslinis bend 
ravimas, bet pasikeitimas val
stybės atstovais Bonnoje ir 
Pankovve. 

sitarimuose, kai šalys ėmė ne
sutarti k a s tu r i vadovauti dele
gacijoms. Federacinė Vokieti
ja pasiūlė vidaus reikalų minis-
terj, kai DDR reikalauja, kad 
užsienio reikalų ministeriai sė
dėtų už derybų stalo. 

Ulbrichtas sąmoningai nuty
lėjo Vakarų Berlyno reikalus, 
jo paskelbimą savaimingu po
litiniu vienetu, nes tai reikštų 
ne norą kalbėtis su broliais už 
spygliuotų vielų. Federacinė Vo 
kietija negali lengva ranka nu
moti į savo teises Vakarų Ber
lyne, kur io lemtis pareina nuo 
didžiųjų valstybių žodžio. 

Federacinei Vokietijai teliko 
padaryti tinkamą sprendimą: 
tartis su Sovietais ir Lenkija. 
o dervbas su DDR atidėti. 

ITALIJOS KATALIKŲ 
UNIVERSITETAS 

Kaip praneša Italijos katal i
kų universiteto vadovybė, šiuo 
metu Itali jos katalikų Svč. Jė 
zaus Širdies universitete Milane 
studijuoja 21,414 studentų ta i 
yra t r imis tūkstančiais studen
tų daugiau negu Milano valsty
biniame universitete. Italijos 
katalikų universitetas tu r i sep
tynis fakultetus iš kur ių penki 
yra Milane, vienas Piacenzoje 
ir vienas Romoj. 

Dangaus kara lys tė yra pana
ši į ūkininką, pasėjusį savo dir
voje gerą sėklą. Naktį žmonėms 
miegant, atėjo j o priešas, pa
sėjo kviečiuose raugių ir nuėjo 
sau. Kai želmuo paaugo ir išlei
do varpas, pasirodė ir raugės... 
(plg. šv. Mato evangeliją 13, 
24 - 30). 

Žmogus pasėjo dirvoje gerą 
sėklą. 2emė buvo gerai įdirbta, 
sėkla buvo laiku pasėta ir pa
kankamas jos kiekis. J is galėjo 
būti ramus ir pasitikėdamas 
laukti piūties. Bet štai jo kai
mynas, kuris j au seniai turėjo 
jam pykčio, a tė jo naktį, kai šio 
tarnai miegojo, ir jo dirvoje 
gausiai pr ibarstė raugių. Tarp 
žemdirbių, t a i buvo klasiškas 
blogumo atvejis ir romėnų tei
sėje tur į s baudžiamuosius nuo
status. 

Sėjas gerą sėklą yra Kristus 
— Dievas ir Žmogus; dirva — 
pasaulis, gera sėkla — Dievo 
karalystės vaikai, o raugės — 
blogio vaikai; neprietelis, pasė
jas rauges, y r a velnias; piūtis 
— pasaulio pabaiga, piovėjai 
angelai. 

"Jūs, kurie esate blogi" — 
kietas pasakvmas. Dar kietesnis 
šis: "Tas, kur is ne per mane 
ateina, yra vagis ir plėšikas". 
Jie ateina sėti kūkalių t a r p kvie 
čių, vogti, žudyti ir naikinti. 
Kieti šie žodžiai krikščioniui 
apaštalui, 
prancūzas 

nenori "gaišinti" laiko dvasios 
problemoms. Ir kiaute virtęs 
žmogus būna dėkingiausias 
tam, kas užmigdo j o sąžinę, 
leisdamas velniui a r jo pagalbi
ninkui (kuriuo gali bū t i ir žmo
gus) pasėti savo prote ir širdy
je klaidų, iškreiptų tiesų — kū
kalių. 

Žmogų vargino ne tiek Dievo 
buvimo klausimas, bet blogio 
paslaptis. Bet, pavyzdžiui, dide
lį mąstytoją Augustiną kilnus 
platoniškas galvojimas iškėlė į 
aukštesnį D ;evo supratimą, vie
ną būtybę, gryną Dvasią, kaip 
begalinybę tobulybę. IšsiaiSki— 
nęs, kad žmogaus siela yra lyg 
kryžkelis medžiagos ir dievy
bės, t . y. netobulybės ir tobuly
bės, suprato, jog pilnutinė tiesa 
y r a atsiekiama ne apčiuopia
mais bandymais, ka ip kad daro 
pozityvistai, bet sutelkiant visą 
galvojimą vidiniams ir dvasi
niams reiškiniams, kurie priar
t indami į Dievą, veda mus į ab
soliutų šaltinį, būtent, į tą tiesą, 
kurią skeptikai bei pozityvista: 
laiko nepasiekiama (plg. Giova-
ni Papini veikalą "Šventasis Au
gust inas", 1966 m. 81 psl., ver
t imas dr. P. Mačiulio). 

Atradimas Dievo, kaip tobu
lybės, pagelbėjo šv. Augustinui 
išspręsti varginantį blogio klau
simą. Jei visi daiktai yra leisti 
Dievo, kuris yra tobulybė, ta i 

Mes žinome, sako j j į e visi y ra geri, o blogis nė ra 
mąstytojas Louis , esmė, kaip kad manė manikėjai. 

Evely, ginsimės ir protestuosi- į bet t ik ta i gėrio t rūkumas . Ne 

Spaudoj ir gyvenime 

MOTERŲ RŪPESČIAI LIETUVOJE 
Okupantai, atėjūnai rusai mažai 

tepaiso Lietuvos gyventojų gerovės. 
Tai ryšku net ir paprastuose kas
dienio gyvenimo įvykiuose. Štai, Vii 
niuje leidžiama "Tiesa" nr. 11 sau
sio 15 d. skelbia, kaip rusė pasiel
gė su lietuve: 

"Moteris, naktį gavusi žinią, kad 
su joS tėvu atsitiko nelaimė, vienu 
iš pirmųjų autobusų išvažiavo iš 
Vilniaus i Anykščius. Ukmergėje 
vairuootjas Kudeliovas pasakė, kad 
stovės vietoje dešimt minučių, bet 
išvažiavo anksčiau, nors ir konduk
torė S. Olenkovič žinojo, ir bendra
keleiviai sakė, kad i nelaimės vietą 
skubanti moteris dar neatėjo. Kada 
moteris su pakeleivingu taksi pasivi 
jo autobusą ir paklausė, kodėl gi 
anksčiau išvykę, vairuotojas pradė
jo šaukti, bartis, įžeidinėti. Moteris 
tylėjo. 

"Praėjo mėnuo nuo tos kelionės, 
— rašo G. Zemaitaitienė. — Palai
dojau tėvą, sirgau. Bet nesupran
tamas vairuotojo ir konduktorės abe 
jingumas ir grubumas vis dar ke
lia man nerimą". 

Sakykime, tai išimtinis atvejis, re 
tenybė, kada susitelkia tiek žmogų 
skaudinančių aplinkybių. Tačiau 
grubumas, žodžio nesilaikymas — 
neleistinas jokiu būdu ir negali lik
ti nenubaustas." 

Si netvarka glūdi ne pavienių 

asmenų išsišokimuose, o pačioje si
stemoje. Tame pat laikraščio pusla
pyje taip aptariami dar vieni Lietu
vos moterų (o taipgi ir vyrų) rū
pesčiai: 

"Ypač daug priekaištų pastaruo 
ju metu susilaukia "Kotono" fabri
ko gaminiai, šiaip jau gana įvairūs, 
dailiai įpakuoti, su rekomendacijo
mis. Štai nurodomas kojinių pėdos 
ilgis, bet nenurodomas pačios koji
nės ilgis nei plotis. Perka žmonės 
iš akies, o nusipirkę dažnai ir nešio
ti negali. Netgi pardavėjos apmau 
džiai kalba apie gamintojus. O to 
apmaudo galėtų ir nebūti, jeigu ga
mintojas, išleisdamas gaminį, galvo 
tų pirmiausia apie tuos, kuriems 
teks gaminiu naudotis." 

Tiesa, kad okupantas mažai te
paiso pačių Lietuvos žmonių. Ver
gijoje pavergto balsas uždusintas. 

J. Žvilb. 

Į JAV senatoriaus postą Columbus, Ohio, kandidatuoja respublikonas gub. James Rhcdes, (be švarko) 
kuris čia matyti su valstijos sekretorium Ted Brown. Dešinėje taip pat užpildo reikalingus formalumus 
buvęs astronautas John Glenn. kuris kandidatuoja j senatorius demokratų sąraše. Šalia jo žmona ir taip 
pat valstijos sekretorius Brown. < 

me: Nieko panašaus, perdėji
mas! Aš ateinu gera daryti, tie
są skleisti! Taip, gal būt, tu ir 
neši savo tiesą, kad pasidary
tum svarbus, kad laimėtum 
pritarimą ir pasisekimą. Bet kai 
kitas pradeda skelbti tokias pa t 
tiesas, tu su jomis nesidomi, 
pradedi priekaištauti, kritikuo
ti, išjuokti. I r ta ip kai kuris da
ro, kad sudary tų įspūdi, jog j is 
geriau žino. J a m ne t iesa rūpi, 
bet savo asmens iškėlimas. 

Ki tas žmogus vėl atsikirs: Vi
sai ne ! Aš pasiryžęs net savo 
gyvybę aukoti kitiems tarnau
damas. Deja, ta i yra tik kitas 
būdas sau ta rnaut i , savo asme
nį iškelti! Sėti kūkalius t a r p 
kviečių. Gal t a s žmogus ir ri
zikuos savo gyvybę, bet tik tuo 
atveju, kai bus žinoma, jog j is 
artimą išgelbėjo. Jei kam kitam 
pasisektų tą artimą atversti, 
tai, galimas dalykas, apgailes
tautų, kad t a s atsivertimas įvy
ko. 

Girdėjau toki įvykį: Moteris 
20 metų meldusi už savo vyrą, 
kad jis atsiverstų, pamestu blo
gio kelią. J i s sugrįžo į tikėjimą, 
bet kieno ki to pastangom, ne 
jos. Dėl to atsivertimo jai ne
teikė džiaugsmo. 

Leidžia kūkaliams veistis s a 
vo proto ir širdies dirvose ir t ie 
žmonės, kurie guli ant minkštos 
skepticizmo pagalvės ir visai 

visi betgi daiktai y r a vienodai 
geri. Jie kaip tvariniai dalyvau
j a gamtoje ir yra linkę keistis, 
i r čia būna kai k a d a iškrypimų. 
Yra pasaulyje nedarnumų ir 
priešingy-bių. Tačiau blogis at
siranda ne iš pačių dalykų, o dėl 
jų tarpusavio santykių nedar
numo. I r visa ta i visvien nuo
stabiai dalyvauja visatos kon
certe. 

Dr. A. Maceina savo 1966 me
tų veikale "Dievo Avinėlis" gi
liau nagrinėja blogio problemą 
f plg. 117-118 psl . ) , pabrėžda
mas, kad Kristaus mirtis ant 
kryžiaus išsprendžia nekaltos 
kančios problemą tuo būdu, kad 
pa t s Kūrėjas virsta nekaltu au
kos Avinėliu. Tai ir yra Dievo 
a tsakymas j amžiais keliamą 
priekaištą, kad j is leidžiąs pa
saulyje egzistuoti nekaltų bū
tybių kentėjimams. Tarp, jis ta i 
leidžia, tačiau ne t a prasme, kad 
pats, kaip Putinas savo eilėraš
tyje "Rex" be pagrindo sako. 
"į purpurą jsrvyniojęs" nematy
tų pasaulyje- "nei skurdo, nei 
skausmo arba pyktų, kam žmo
nės, rūsčiai šaukdami t ame 
klonyje", ardo pasaulio harmo
niją f plg. V. Mykolaitis - Put i
nas, Raštai , Vilnius 1959 m,, 
tom. L psl. 101-102) — ne : 
Dievas pats įsijungia į šią ne
kaltą kančią, prisiima ir išken-

fNukelta 1 5 pgL) 

— Vak. Vokietijos socialinės 
šalpos įstaigų teigimu, rytų— 
vidurio Europoje (be Sovietų 
Sąjungos) tebegyvena apie 3,5 
mdlj. vokiečių. IŠ to skaičiaus 
Lenkijos valdomose buv. rei
cho žemėse 1,1 rmlj. ir 250,000 
Čekoslovaikijoje. Apie pusmili-
jonis tų žmonių nori persikelti 

į Vak. Vokietiją. 

PUERTO RICO SALA 
A. GRINIUS 

Istoriniai bruožai 

Puerto Rico, kaip ir Ameriką, atrado tas pats is
panas Kristupas Kolumbas. Ameriką jis atrado 1492 m., 
o Puerto Rico 1493 metais. Faktinai tada nebuvo at
rasta pati Amerika, o tik sala Bahamos salyne, esanti 
pietų rytuose nuo Floridos. Ir ji tuo laiku indėnų bu
vo vadinama Guanahami. Kolumbas ją pavadino San 
Salvador. 

Kai savo pirmojoje kelionėje K. Kolumbas plaukė 
tik trimis mažais laiveliais ir jo laivų įgulą sudarė nuo
tykių ieškotojai, tai dabar jis jau plaukė dideliu 17 lai
vų laivynu, kurių įgula siekė 1500 narių. Visi jie buvo 
entuziastai, sapnavo apie brangenybes ir auksą, kurį ti
kėjosi rasti Vakarų Idnijoje. 1493 m. lapkričio mėn. 19 
d. jie pasiekė Puerto Rico. Kolumbas atradęs šią gražią 
salą, davė jai San Juan Bautista vardą ir ją paskyrė Iš

stovėjo vadas ar kunigaikštis. Salos indėnai buvo ra- jmą ir senus žmones vėl padaro jaunais. 1513 metais 
mūs, malonūs ir taikingi žmonės. Dažnas jų turėjo 6 ar 
7 žmonas. Žmonos lauko ir kitus darbus dirbo, o vyrai 
medžiojo arba žuvavo. 

Ispanijos karininkas Ponce de Leon, kai buvo atras
ta ši sala, plaukė tame pačiame laivyne, drauge su Ko
lumbu. Ši sala jam labai patiko ir jis po 15 metų (1508 
m.) vėl atvyko į ją kaip pirmasis Ispanijos valdžios skir
tas gubernatorius. 

Tais laikais saloje buvo daug uodų ir didelių skruz
džių. Bet Ponce ir jo vyrai nenusiminė, nes jie išrado 
gerą priemonę nuo tų skruzdžių apsisaugoti. Jie įstaty
davo lovos, stalo ar kėdžių kojas į indus pripiltus van
dens ir tokiu būdu skruzdės negalėdavo per vande
nį pasiekti kojų ir į viršų užlipti. 

Ponce de Leon, tapęs salos gubernatorium, vizitavo 

Ponce de Leon trimis mažais laivais išplaukė šiaurėn, 
ieškodamas to stebuklingojo šaltinio. Ta ip beplaukda
mas pasiekė Floridą. Ar jis rado tą šaltinį ar ne, nežinia. 
Tiek žinoma, kad jis 1521 metais savo kelionę ir vėl pa
kartojo. Bet šiuo kartu jo kelionė buvo nesėkminga. 
Indėnas paleido į jį strėlę ir sužeidė. Savo palydovų at
gabentas i Kubą mirė. 1959 metais jo palaikai iš Kubos 
buvo atgabenti į Puerto Rico ir palaidoti San Juan 
miesto katedroje po balto marmuro lenta. 

Ispanai, valdydami Šią salą, 1811 metais atgabeno 
iš Afrikos pirmąjį vergų-negrų transportą ir čia apgy
vendino. 

Amerikos valdžioje 

Puerto Rico sala atiteko Amerikai 1898 m., kai 

savo vardą. Vienas indėnų vadų, vardu Agueybana, 
reikšdamas jam dėkingumą, kaip dovaną, atidavė jam 
vieną iš savo žmonų. 

Ispanai, kolonizavę salą, indėnus pavergė tiek fi
ziniai, tiek ir moraliai. Jie juos privertė išbraidžioti ir 

i ištvrinėti visas upes, ieškant ispanams aukso, dirbti lau-pannos karaliui rerdinandui ir Izabelei. Si sala vietos m - i . ' . , . , . « « T . . . . . , j . ' , ,. „u n T- B i -i • L- kus ir kitus sunkius darbus. Jų moteris pasiėmė ir pada-denų buvo vadinama Bonnquen . Tačiau, laikui be- ,, .... . m*."7. _._ 
gant, salos gyventojai pradėjo ją vadinti svarbiausio jo
sios uosto Puerto Rico vardu. Toks vardas salai ir įsi
teisino. Sala vadinama Puerto Rico, o naujoji kolonija 

vietinius gyventojus ir svetingiems indėnų vadams teikė j buvo pasirašyta Paryžiuje taikos sutartis, pasibaigus 

San Juan vardu. 

Kolumbo laikais saloje gyveno tik apie 30,000 in
dėnų. Jie gyveno susimetę dideliuose kaimuose ir bu
vo kontroliuojami centrinės valdžios, kurios priešakyje 

re jas savo meilužėmis ar žmonomis. 
Pinaomis ispanų valdymo dienomis Puerto Rico 

turėjo du veidu. Ten buvo miestai ir kalnai. Miestuose 
gyveno ispanai ir jų kariai, o visi kiti — kalnuose. 

Po keleto metų Ponce de Leon tapo intrigų auka ir 
neteko gubernatoriaus vietos. 

Vietinių indėnų tarpe sklido legenda, kad kaž kur 
toli esąs stebuklingas šaltinis, kurs išgydo reumatiz-

Ispanijos • Amerikos karui. Sala, prieš jai atitenkant 
Amerikai jau turėjo Ispanijos jai duotą šiokią tokią sa
vivaldą ir gyventojai tvarkėsi patys. Amerikiečiai savi
valdą panaikino ir daugiau kaip pusantrų metų salą val
dė savo kariuomenės potvarkiais. 

1900 m. balandžio mėn. 12 d. JAV kongrese pra
vestas įstatymas, vadinamas Farker Act Šiuo įstatymu 
salai suteikta šiokia tokia savivalda. Buvo įsteigti atsto
vų rūmai, į kuriuos salos gyventojai turėjo teisę rink
ti atstovus. Tačiau gubernatorius ir kiti aukšti pareigū
nai buvo skiriami JAV prezidento. Taip pat preziden
tas skyrė narius ir į aukštuosius rūmus. Tuo laiku 
Puerto Rico gyventojai skaitėsi amerikiečiais, bet dar 
neturėjo JAV-bių pilietybės. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. vasario mėa. 7 d. *9 fc4 
MISCELLANEOLS 

B A N G A 
£ V , KaUio, .St«-re»t. 1 % <mu J « . - , 
Vlr-oonditiua«Ts Faid. ir Uisvuia..^ 
2649 W ttSrd St.. Tel 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 

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

N O K I P I R K T I 

Lietuvis nori pirkti 6 ar 5 kamb. 

R E A L E S T A T E IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 1 CONSTBŪCTION 
Tvarkineas teisinsas ir greitas BUTAI rinktiniams nuomininkams. rvaTKingaa. .eiamgaB j g i « u » ^ ^ A*enev. 2925 W. 6S PB 8-6082 

1™T1 - - ! „ ? ! " " . . bungalow. su "garažu. Pasiūlymus patarnavimas visais Real Estate ^ Ę S K " % B £ n S & L dabaT? 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
pranerti telefonu — 

PRospect 8-4968 

Pasaulio sveikatos organizacijos nariai Vakaru Vokietijoj su apsaugos pne-
E S stebi k^P vykdomas skieoinimas Ruhro lygumoj, nuo tymu epi
demijos. Skiepinama 100.000 vokiečių. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
D A K M O J L PAŠTLXLXKL 

Š Ė M O J E 

jau išplatinta per keletą mėne
sių. 

Iždn. Br. Gudonis pranešė, 
Paštmiriku šeimą sudaro ne k a d j - ^ tvarkoje. Pinigų kas-

tiėk daug asmenų, kiek labai ^ g a i m a m a ^ ^v-gas,. Sko-
nuošdrdžių ir darbščių žmonių. i o s j a u baigiamos sumokėti, o 
Ix ne tik darbščių, bet ir labai t u r t o t u r i m a pakankamai. Rei-
sutariančių bei susiklausančių. ^ g a i v o t i i r - ^ pradėti riok-
Jie neturi didelių formalumų ir ti m e d i i a g a antrajam tomui, 
nemoka jokio nario mokesčio. k u r j hCitų galima išleisti už po-
bet jų susirinkimai visuomet ros 'metų . Mat, j pirmąją kny-
būna įdomūs, tvarkingi ir vie- ̂  surmttoj i medžiaga netil-
langL Tai parodė ir gruodžio ^ Q d a b a r v ė l a t e i n a n a u j o s 

14 d. įvykęs metinis narių su- T)&T a p i e d a u g e ų p ^ m eko 
šr in temas su pobūviu K. ir K. n e b u v o paminėta. Be to , ji ga-
Rep&ų namuose. Ten buvo pa- lėtų būt i ir kitokio turinio, į-
gerbti mirusieji paštininkai Po- v e d a n t ^ le t r is t ikos skvrių juo-
vilas Bla-cutis, buv. Panevėžio k U i margumynų ir b ū t į galima 
pašto virš. padėjėjas. Jonas p a I i e s t i JAV pašto santvarką 
Verbdejus — Žaslių. Kaišiado- ^ i ^ ^ . 3 ] ^ ^ 

OOCMO0 KXPRESS 
2501 W. «» St. Tel. \VA 5 
3333 S. Halsted Tel. 
Didelis įvairių prekių pa; 
Priimam užsakymus automobiliams 
— Moskv i tch ir Zaporozec. 

t:. Z(ikau~ka> 

Norime pirkti cnedinį arba mūr. 
. 254-3320 2-jų ar l1 / ' aukš. namą Marąuette patarnavimai. 
S i n k l m a S Parke Antanas Ranion s, 3564 S. § I M K Ū S REAL ESTATE 

Halsted Street, Tel. 376-6122. 

reikalais. Be to. veikia Notariatas. Aptarnauja pietvakarine dali 9 me-
Daromi ir liudnami vertimai. Tvar- ^£2*22*22*"* — ^ 
komi pilietybės dokumentai. Pildo- •'• 
mi Income Tax ir atliekami kitoki 

D Ė M E S I O ! 

iMĮiU!i»w».nt*«MMM«a«amM,*r«''' - ' " ' ' * • * 
RICHMOND ACTO SERVICE 

2934 We*t 63rd Street 
Užsieniniu ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas. 

TeL GR 6-S134 arba GR 6-S35S 
Savininkas Juozas (Joe) Junutto 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visa 
rūšių grindis 

J. BURNYS — TeL RE 7-5168 

NOTARY PŪBUC R A D I O P R O G R A M A 
4259 S. Maplewood A v., CL 4-7450 

EZIDENCiNIAl, g 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI 

MOT Weet 6Mh Stoeet 
TeL H E 4-7482 3 

R E A L E S T A T E 

£15,900 
Moderniškas 4 kamb. namas. Iš 
dekoravus bus kai lėlės ngmai ant 
didelio 45 p. sklypo. 2 maš gara
žas. "Built-in" patogi indams plau-

CICERO — 2-jų butų namas — 
6 ir 6 kamb. Pilnas rūsys, karšto 
vandens šilimą, moderniškos vo
nios, 2 maš. garažas, 35 pėdų lo
tas. Pilna kaina tik $17.500. 

ALEX REALTY, fcL lll l 'Illlt 

BeTeik naujas 4 moderniu butų 

KOSTAS BUTKUS 
TeL PR 8-2781 

METALO IR 

i- x-_ T\_ i -i _ „ J „ c mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
ti mašina. Daug kitų priedų. Sa- ™urįr K e d 2 i e $75,ooo. 
vininkas ruošiasi išvykti j Floridą Maisto krautuve - Brightan Parke, 
ir nori skubiai uarduoti. Arti 55 ir ^ v * S a

4
< £ a & TtuuŠ^ tSSSS 

j rytus nuo Pulaski. Sutaupysite antras tuščias. 42 ir Rockweil. 
pinigų. Kreipkitės j Miracle Man. Ji3,500. 

Insurance — Income Tax 
Notary Public 

> • • * * - * * > » > > - i 

VARGAS SU APŠILDYMU? 
K r e i p k i t ė s į 

A. JAMES HEATING C0. 

Skambinkite dabar. 

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500 

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo l:0o iki 1:30 vai «•»»«. A 
po pietų, perduodama: vėliausių j STIKLO 
pasaulinių žinių santrauka ir ko j T y o r r t - e i 
mentarai, muzika dainos ir Mag- j 5; . * uIO-
dutės pasaka. Programą veda — į g e l i a i , D u r y s 
Steponas J. Miakus. Biznio reika- l a n n a i P i m 
lais kreiptis į: Raltic Florists — ^ : a « T * ^ 
gelių bei dovanu krautuvė. 502 E OS IT T u r ė k l a i * 
Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
dienraštis "Draugas". 

2-jų didelių miegamųjų mūr. na
mas su gerai įrengtu rūsiu. Gazo 

«. . . . . * , . šiluma. Arti 64-os ir Kedzie Ave. 
4552 S. Kedzie 347-4314 $18,500.00. 

Labai modernus 2-jų butų po 2 
mieg. 12 metų senumo mūras. Ga
zo šiluma. Apyl. 71st ir Sacramen-
to Ave. $50.000.00. PR 8-2236 

rių ir Jonavos pašto valdirin-
kas. Jonas Keblerls — bu\ . 
Sudargo pašto viršininkas. Me
tini susirir-kirną 
gos vicepirm. A. Gir.tner3. Ka
bėjo J- Tijūnas apie paštinin*^ 
knygą "Nuo krivūlės ik: rake
tos', toai g ^ a i platinasi -
yra verta dėmesio >tt-nt= žny-
botns. kad Į K panašia- knygas 
apie savo Įstaigas lš*ei&tį Ta . 
būtu Įdomu visiens pasiskaity
ti, kaip kadaise buvo darbuota
si t ė v y n ė j . 

Kontrolės komisijos vardu 
salbėjo Jonas Miceika. J i s pa-
ž\-mėjo. kad viskas vedama 

? ^ v e Q * \ ^ f ! r.-arkingai ir gražiai. Dėkojo 
visiems, o ypatingai knygos 
redaktoriui Antanui Gintne-
r.Jž už sunkų ir didelį darbą, 

a: ikdamas p ^ t i n i n k ų šeimai 
knyga. 

VaSėse paštininkai prisimi
nė savo dienas tėvynėje, trem-

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūsiu namo apšildymo 
pečius tr air-oondltioning — 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinaa (rutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
T>arbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATTVO & SHKF7T METAt 

Telefonas V I 7-S447 
4444 S. VVestem Chicaeo ». I i i 

Lietuvių rajone — 5 metų senumo 
pajamų bungalow, apyl 16th ir 
50th Ave. 2 kamfc. užpakaly iš
nuomojami už $17.50 j savaitę. 2 
mašinų .mūr. garažas. §24.500.00. 
SVOBODA, 2134 S. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 43rd St., CL 4-2390 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariataa — Vertimai 

APDRAUDĘ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
1. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzi* Ave. — PB 8-2233 

Būkime kaimynai 
10 kamb. mūr., 2 vonios, 2 vir- , - ._. . . . . 

tuvės, 2 auto mūr. garažas, naujas j Europos ir pasaulio tragiSKą UKi-

Į kosminio amžiaus 
aušrą 

Jau išėjo ii spaudos prof di. 
Antano Ramūno knygK 

NAMŲ TAISYMO DARBAI 
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina. 

SKAMBINTI RE 7-9615 

',< IŠ S U T E M Ų Į 
AUŠRĄ" 

Autorius, atsiremdamas į pra
eitį, gvildena lietuvio. Lietuvos. 

BI 2-2162. Jei neatsako skambin-. 5 l^v ljįmb.. 8 metų'modernus mū 
kitę LA 1-7038. 

„, , „, £azu šildymas, puošnus, priedai, gra- j _ a "nfckletadMnas n"n oui*-- ' 
61st Court, žesnis, patogesnis už naujus namus. ! m ą ' atSKieisaamas — n austančio 

' kosminio amžiaus viziją. 
Veikalas — 454 pusi. Gaunamas 

Drauge. Kaina — $6. 
niinois State gyventojai prie kainos 

tari pridšta 5% mokesčiu. 

ras, arti Bogan, apie 40 pėdų skly
pas. 1 % auto garažas. Greit susitar-
kit. $22,900.00. 

.Puikus z-jų aukšto mūras — 6 Ir I 
S kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900. 

Vertingas mūras. Naujas stogas. 

67-ta ir S. Hamlin 
7 kamb. jaukus, mūr. liuksusinis 

Cape Cod namas, 4 dviaubo dydžio elektra, gazo šildymas ir garažas. 
. .. YM i . . - " . . . • * I 4 nuomos pelningų pajamų. Marąue-

. miegamieji. Elektrinis oro valytuvas \- ^^ p k e $26,950. 
I montuotas namo šildymo krosnyje. I 1 kamb. mūras. 4 mieg. Modern. 
i T inkstis narais Kain' nania ~ aii- i virtuve ir vonia. Naujas gazu SUdy-

„ „ . , _ _ . i AUKSUS garažas, ivaip nauja — au- ; jaa& g a u ^ įrengtas beismentas. 
P. NEDZEVSKAS, 4065 Archer A v. • tom. skalbiamoji ir džiovinimo maš i Mūr. garažas. Arti 67 Ir RockweU. 

Nepaprastai žema kaina, tik $24,500. ' $2l-800-
ai u- - J I -̂  c Pigus lotas dviem butam statyti. 
Skubiai pasinaudokite proga. Gen Marquette pke. 
pirkiniai ilgai nelaukia. Kreipkitės į 
Miracle Man. Skambinkite dabar. 

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
tr kitus kraštus. 

Chicftgo, BĮ 60632. Tel. VA 7-5980 

Įdomiai kalbėjo J- Jannsakis . vieningumo, kai knygos isleidi-
piatokai nušvkBsdamas knygos mni reikėjo pinigų, tai paštinin

kai be jokio vargo tuojau su
dėjo apie $3,000. _-. Svečias 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKt'S 

ryie zr jss palygmo s u Ameri- Stabdaai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas 

5759 So Wesfern Avenue 
Kampas 58th Street 

kos gyvenimu. Bu\T> pareikšta i 
i anz nuoširdumo ir parodyta 

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500 

VAL0IS REAL ESTATE 
2458 W. 69th St. RE 7-7200 

atBiradimą ir jos tur in i Kny
ga turi 500 puslapiu. 300 nuo
traukų ir spalvotus Lietuvos 
pašto ženklus. Ji apima visą 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpį iki pašto vaidybos likvi
davimo. Įskaitant rusų ir vokie
čių okupacijas. Ten yra surink
ta iabai daug vertingos istori
nės medžiagos ateities kartoms 
apie Lietuvos pašto jsikūrkną. 
vystymąsi, augimą, klestėjimą 
ir Hkvidavimą. Knygą dar ga
lima įsigyti, nors pusė tiražo 

TeL — PRospect 8-9533 po 6 v v 

4 miegamų mflr. namas 
senumo 37J^ P- sklypts. Virš 
$20.000. 2854 W. 85 PL HE 4-1459, 

Namų Apšildymas 
įdedu visu rūšin pečius, van
dens šildytuvus ir power hu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius. 
Alyvos pečius perdirbu del du
ju. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicag-oje ir 
s."akarų priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

M O V I N G 
S T A S Y S S U L A 

Margnette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 

16 metų «m h%% 21,900. 
Brigbton Pke du namai, 6 bu-tal, 

geros pajamos. 13,900. 
Marquette Pfce. Mūr. 5 butai Ir pa

talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
J4S.000. 

Marquette Pke. Mar. 5 kamb. bun-
galow. Naujas Šildymą*. Garažas. 
S17.9M. 

APDRAtDŲ AGENTŪRA 
Nainį), Gyvybes, 
sveikatos, biznio, 
automobiliu. 

Patogios išsimo
kė j imo saly BOS. 

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

% INTERCOKTiNENTAL R. E. 
PAI_MDAfcE, CAEJFORNlA sasso 

ŠER£XAS perkrausto baldus ir 
kitos daiktus. Ir iš toli miesto lei- Xamu tel. (213) 479-3615. West L.A. 
dimai ir pilna apdrauda. i Pirkite žeme Palmdale, kur ruosia-
9tiAi i » e-+i. D'„„„ VCA e o n c t m a s didžiausias pasauly aerodromas 
2047 W. 6<th Place — WA 5-8063 _ 15 ^vitiinku. akrais ne sklypais! 

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

GARBAGE DRUMS 
VVTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free deliverv 
5622 So.Racine, 434-1113 

Apartmentinis namas 
12 BUTŲ PO 3!/2 KRMB. 

64-ta gatve, arti California 

Teirautis tel. GR 6-5242 
3-jų 

Chicago SaYingi i N E W 
R A T E S SAFETY i 

TO'JR SflVINGS 

INSURED 
I 

LarTatnie and North Ave. 
butų mūr. 5̂ —4—3 kamb 
karštu vandeniu apšild. $4,200 pa
jamų. 2 maš. garažas. 35x125 p. 
sklypas. $34.000,00. 

MAZZA — NO 5-0570 

15 butu, 2-ju aukštų mūr. prie 
67 ir California. $20,000 metiniu 
pajamų. $127,000. Įnešus $45,000 
savininkas duos paskola 7<%. 

\Vi aukšto, 5 metų mūr. 2 švarūs 
butai — 5% ir 4% kamb. Prie 63 
ir Austin. Virimo — kepimo pe
čiai, ąžuolo medis. dv%ubas mūr. 
garažas. $51,000 arba pasiūlymas. 

S kamb., 20 metų didele švari 
mūr. rezidencija prie 71 ir Califor
nia. 2 auto. garažas. Galima tuoj 
užimti. $27,500. 

5 kamb. 15 metų. "ranch" sti
liaus mūr. namas. 84 ir Kedzie. 
$23.000. 

5% kamb. 15 metų mūr. "ranch" 
Gazu ! a n t °̂ p - sklypo. Prie 79 ir Rock-

' well. 2 vonios, centr. vėsinimas, 
įruoštas rūsys. Garažas. Rimtas pir
kinys. 

11 britu, 10 metų, 2-jų aukštų 
mūr. namas prie 7i ir California. 
$152,000. 

iiiiiiimmiiiimimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiim! 
A, ABALL R0OFING C0. 

įsteigta prieš 49 metus 
Dengiame visų rūšių stogus. Tai

some arba dedame naujus kaminus, 
riaas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuok 
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuota*. 

U 1-6047 arba R0 2-8778 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
uiimmniitiiiimiimiiiiiiiiiiimiiiimm1 

iMIIHIIHII I I iniHII I I I I I ICintl i l I l IMIMIIl IMI. 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame {vairius pataisymus. 

Petrauskas Builders & Co. 
Tel. — 585-5285 

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

HELP WANTED — VYRAI 

D A 2 Y M A S 
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU ŠILIMUS IR BALDUS. 
S RUDIS - T t L C L 4-1050 

ros pajamos. Duokite pasiūlymą. 
1843 W . 54th St. 

Skambinkite 532-5241 

LEONAS REAL ESTATE 

ARCHITECTURAL 
DRAFTSMAN 

Service station layout and con-
struction. Scme college and exper. 
in interpreting field sketehes and 
notes desirable. Opportunity for 
advancement excellent. Headąuar-
ters will reloeate in Oakbrook 
soon. Mušt provide own transp'n. 

Call For Appointment 
JINNE LACK 

247-6000, Ext. 333 

RICHFIELD CO. 
(Sinclair) 

0FFSET PRESSMAN NEEDEB 
Work elose to home. Top wages 

»aid. 

Dupli Graphic Prossssors 
3628 No. Lincoln, Chicago, Illinois 

PHONE: 549-5285 

HELP WANTED MOTERYS 

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

stereo, oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas. 

J. M I G L I N A S 
Krautuvė Marąuette Parke 

INCOME TAX — NOTARIATAS 234« W. 69th SL — Tel. 776-1486 
IMIGRACIJA 

2735 W. 71st S t — Tel. 925-6015 

R E A L E S T A T E 

Namą teL — PR 6-1063 

HELP WANTED — MOTI21YS 

Sąskaitos apdraustos iki $20,000. 
!IHliq!Ul^}šiii!ii*''U!I3U3HU!l!IU«minUIIHlUi(SliUHIMUil]IHUi!:!HI!HHII!IH!!H4H 

6 o H PER ANNUM 

0F S5OOCS0 0R MORE 
ON CERTIFICATES 

2 Year >faturity 

^ / I ° / A •J l\ /O PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F S1000.00 

One Year Maturity 

SALES • MGRTGA3ES* MANAGEMENT 

d%% PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F S1000.00 QR MORE 

6 Month .Vlaturity 

5V4% PER ANNUM 

0"f 90 DAY NOTICK 

G 0 L D E A G L E 
PA«iSBOOR ACTOr\TS 

SHM).0«» Minimum 

5% PER ANNUM 

0N A U PASSB00K 

ACC0UNTS 

B4&* 

DIMDENDS COMPOUNDED DAILY. PATD QL"ARTERLY. 

Chicago Savings and Loan Assn. 
John Pakei, Sr-, President and Chairmas of the Board 

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575 
H O C B S - Mon 12 P II. to 8 P.M., Tue«. 9 to 4, Thurs. A Frt. 9 to 8, S«t: 9 to 12:30 

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

Maio office 5727 W. Cermak Rd., Ckero, Ulinois. TeL OL 6-2238 
Turkne šimtus namu Berwyne, Ctceroj, Riverside, La Grange Park 

ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų Įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo. 
llfllt!nn!IHįlllll!<H.|t|lllllllHIIIIUII!IIIIIIIIIUIIIlilllHIIIIIIIII!UlillllUIIUMIIIIIIII!lfll 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W 53rd STREET TEL 471 -0321 

MIDDLE AGED WOMAN 
for oounter wOrk. Full or part 
time. Unifonns furnished. Paid 
vacation. Good salary. Apply in 
person. Oock R«bin Ice Cream 
Store, 6735 W. North Avenue, 
Oak Park, Illinois. 

TYPIST — GENERAL OFFICE 
Purchasing background desirable. but 
not required. Mušt be good typist 
Near Northwest side location. Per-
manent. 

Cali 944-3650 
KLEMP CORPORATION 

1132 W. Blackhavvk, Ch cago, Dl. 

SKOKIE APYLINKĖJE — reikalinga 
šeimininkė, kol motina susveiks grįžus 
iš ligoninės. Yra 6 vaikai (2 prieš mo
kyklinio amž.). Virimas ir lengva na
mų ruoša. Atskiras kamb., geras atly
ginimas, laisvalaikis. Reika'inga kal
bėt nors kiek angliškai. Kreiptis Į Dr. 
McDermott, namų tel. OR 5-4385 arba 
po 2 v. p. p. ofiso te. OR 5-4471. 

Dependable WOMAN Wanted. 
5 day week. go. gen'l housework. 
Steady, 4 children, 3 school age: 
14-10-7-4, top salary for rigbt per
son. Mušt speak some English. 
Excellent transp.. Park Ridge, 111. 

Tel. 692-2854 after 6 P.M. 

Reikalinga moteris lengvam namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti ligon^ 
Brighton Parko apylinkėj. Skam
bint nuo 10 vai. rvto iki 3 vai. 
popiet — LA 3-8392. 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

JOURNEYMEN MACHINISTS 
Able to set-np and operate Giddings & Lewis Horizontai Roring 
Mills Model 340-T or Giddings & Lewis Horizontai Boring Miil 
with Numerieal Contr<rf or DeVlieg Model DH-72 Numerical Con-
trol Jig Mill. 

(Jobs Open on Ali 3 Machines) 

Top •wages for ąuaJifled Machinists. We offer Paid Holidays, Paid 
Vacatšon, Profit Sharmg, Hospitalizadon, Insurance and Life In
surance; also Overtinie Hours. 

APPLY LN PERSON OR PHONE 678-8510 FOR INTERVIEW. 

MASTER MACHINE & TOOL CO. 
9000 Franklin Ave., Franklin Park, Illinois 



IŠ A T E I T I N I N K Ų G Y V E N I M O 
-

(Atkelta iš 2 psl.) 60629. Čekius galima rašyti ir 
skis, A. Eivienė, A. Litvinas, T. Aho vardu — Lithuanian Ame-
Rūta, dr. G. Valančius ir K. Po- rican Council. Vėliau kiekvienas 
vilaitis. Dar nevėlu, mielas sen- aukotojas ir suma bus paskelbta 
draugi, prisidėti ir tau. Siųsk atskirai. 
aukas ižd. Ed. Radavičiui, 5936 S. j Ateitininkų Sendraugių 
Washtenaw Ave., Chicago, 111. skyrius 

FEDERACIJOS V A D U I PROF. DR. J. 
PIKŪNUI 50 M. 

Detroito Ateitininkų sendrau- j fijos daktarą, Paryžiaus universi-
gių naujosios valdybos pirmas šių | tėte mokslo gilintoją, Detroito u-
metų susirinkimas praėjo su di
džiausiu pasisekimu sausio 25 d., 
3 v.p.p. Dievo Apvaizdo parapi
jos salėje. Dalyvavo apie 160 atei
tininkų ir jų draugų. Visų dėme
sio centras buvo Ateitininkų fede
racijos vadas. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. vasario gaišo. 7 d. 

J f t ^ . — . " i i i TIUMITT «iiniil' Hf 

Švėkšniškių Draugijos nariui 
A. + A 

JUOZUI BERNOTUI mirus, 
T jo žmoną KAZIMIERA, dukteris VIRGIN!*?, far « -
į RIJ* VISKĄ. žsntą JONĄ ir anūkus JONĄ, USA į•_:-
i širdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

švėkšniškiu Draugijos nariai 
E r . a 3 

niversiteto profesorių. Visuomeni
niame darbe — Vokietijos stu
dentų ateitininkų sąjungos pirmi
ninkas, Kęstučio korporacijos pir-
ninkas, Pax Romaną vykdo
mojo komiteto narys, Detroito 
apylinkės pirmininkas ir Ateiti-

Svečiai sol. Aid. Stempužienes koncerte Jauni v- i . -^ctSOJ Gulbinsko 

Susirinkimą atidarė sendraugių j ninku federacijos vadas. Tai vi-
pirmininkas dr. Vladas Bublys. sos federacijos sąjungų Detroito 
Pasveikino visus, susėdusius prie 
gražiai gėlėmis išpuoštų, skonin 

padaliniai auksinio amžiaus su
kakties proga dr. Justiną Pikū-

gai vaišėmis apkrautų stalų ir pri- ną sveikino ir įteikė dovanas. 
minė šio susirinkimo tikslą Va- Sendraugių vardu dr. Vladas 
karą pravesti pakvietė Detroito į Bublys linkėjo ir toliau žengian-
spiritus movens dr. Vytautą Ma- j tį į antrą penkiasdešimtmetį savo 
jauską, kuris nuo pradžios ligi ga 
lo kalbėdamas ir iššaukdamas kai 
bėtojus, parodė talentingą humo
ro gyslelę ir Dievo duotą iškal
bą. Kun. Alfonsas Babonas pap
rašė susirinkusių bendrai sukal
bėti "Tėve mūsų". 

Jonas Valiukonis pristatė dr. J. 
Pikūną: dzūką, 50 m. amžiaus 

džiais linkėjimais 
d-jos vaidybą, J. Jonynas įsto
jo d-jon ir pažadėjo kasmet 

idėjomis, moksliniais darbais ir 
visuomeniškumu daryti įtakos 
aplinkumai. Buvęs ateitininkijos 
vadas dr. Adolfas Darnusis primi
nė mūsų žymiuosius ateitininkų į mokėti 10 dol. nario mokesčio, j 
ideologus ir vadus, pabrėždamas,\ Pastoviais rėmėjais pasižadėjo 
kad mes nesame eilinė sąjunga, būti buv. Vokietijos LB Kraš-
bet sąmoninga idealistinė intelek to v-bos pirm. prof. Pr. Zunde, 
tualų organizacija, kuriai šian- ^r. B . Matulionis JAV ir- dr. A. 

solenizantą, Marijampolės mari- i dieną vadovauja mokslininkas, i Gerutis su ponia Šveicarijoje, 
jonų gimnazijos auklėtinį, Vytau- i kelių knygų anglų kalba auto-1 
to Didžiojo universiteto studen-1 rius prof. dr. Pikūnas — tų di-| Į JJĮ m- C^<^S^ °™o i-
tą, Miuncheno universiteto filoso- džiųjų ateitininkų darbų tęsėjas, steigtas Dr. Vydūno šalpos 

— į Sveikino Dievo Apvaizdos lie- fondas. Jo paramos susilaD.«la-
' tuvių parapijos klebonas kun. į vo ir Vokietijoje mokslus ei-
Kundrotas, primindamas soleni- nantis jaunimas. Ligi šiol Fon-
zantą kaip mūsų parapijos didžių das šelpdavo ir duodavo pasko-
jų statybos komiteto narį ir dė- Į las tiesioginiai. Dabar fondas 
kojo už darbą. Dr. Majauskas svei 
kino netik kaip sportininką Dai
navos sniego apklotuose kalne
liuose, bet ir knygų autorių, ku-

VAK. VOKIETIJOS LIET. "LABDARA" 
Naująjį lapą "Labdaros" j nėtų draugijų pavyzdžiu pase-

veikion įrašo ne artesnieji Vo-1 kė New Yorko Lietuvių Evan-
kietijos, bet tolimų užjūrių! gelikų parapijos Moterų ratelis, 
broliai lietuviai. — Pirmiausia Kun. dr. P. Dagys ir A. Bort-
"Labdarą" parėmė tokios pat kevičienė pareiškė norą įstoti 
moksleivių šalpos "Žiburėlio"; nariais ir prisiuntė visi drauge 
d-jos Detroito skyrius. Pagrin-! 60 dol. nario mokesčių ir aukų. 
dinis d-jos "šelpiamasis" buvo; 
įr pasilieka Vasario 16 gimna
zija. O permai d-ja paauUojo ir 
"Labdarai" 100 dol. Nuošir- i,. 

. lių tiesėjui, ger oiamajam kum 
skatindamas . n . . . 

"Labdares" d-jos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems rė
mėjams, o ypatingai naujų ke-

Ban.kkon.to Nr. 1 185 168 
Staett. Girokasse Stuttgart. 

P. Gudelis 

gui dr. P. Dagiu 
"Labdaros" draugijos meti

nis narių susirinkimas šaukia
mas š. m. vasario 8 d. Stuttgar-
te. D-jos adresas: Litaui-

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

čia ją ligi ga1©... Blogis kaip vi
siškas negatyvumas ir nebūtis 
negali iš esmės turėti jekio teo
rinio sprendimo, sako dr. A. 
Maceina, nes išspręsti pozityviai 
koki nors klausimą reiškia pa
žinti jo turinį ir suvesti į santy
ki su kitais turiniais. Tačiau 
blogis juk neturi jokio turinio. 
Jis yra turinio stoka, jo neigi
mas, jo ardymas. Jis todėl ir 

i i^H^HBB 

A. "h A 
JUOZUI BERNOTUI mirus, 

jo žmoną KAZIMIERA dukteris MARIJJį ir VIRGINIJĄ 
ir kitus gimines liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučiame. 

Ksavera ir Justinas 
Stasiūnaičiai 

scher Hilfsverein e. V. "Labda- j neg'a'i būti proto pažintas, nes 
ra". 7 Stuttgart-Bad Cann- ten nėra ko pažinti. 

Cicero "Birutes" Draugoves Te\ii Ko
miteto pirmininkę 

MĖTĄ GA BALIENĘ, 
sesutei mirus, nuoširdžiai užjaučiame. 

"Birutes" Dr-vės Vadovės, Skautės 

ir Tėvu Komitetas 

statt. Steirahaldenstrasse 147. K. Br. 

DABAR 1970 M. 
GERIAU NEI BET KADA 

D O V A N Ų 
PAŽYMĖJIMAI 
Į L I E T U V Ą 

nusistatė teikti paskolas per 
"Labdarą" pavedant jai su
tvarkyti formalumus, nes vie
toje lejngviau patikrinti paties 

nų viena jau išversta i ispanų prašytojo ir jo garantų patiki-

(JAV doleriais arba rubliais, 
kurie yra labiau pageidaujami) 

OFICIALIAI 
PILNAI GARANTUOTI 

Užsakykite Dovanų Pažymėji
mą jūsų giminėms. Pridėkite 
25% padengimui visų komisų. 
Tai geriausia dovana jūsų gi
minėms ir jie tą patvirtins. 

Štai kode1: 
DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS 
Vneshposyltorg turi pilnai pri
krautas krautuves ir sande
lius, kad jūsų giminės galėtų 
pasirinkti iš didžiausio pasi
rinkimo maisto, rūbų, medžia
gų, namų reikmenų ir daug, 
daug kitų daiktų. 

LABAI PRIEINAMOS 
KAINOS 

Ką tik jūsų giminės išsirinks, 
jie gaus už prieinamiausias 
kainas. Įrodymui, mes mielai 
pasiųsime jums visai nemoka
mai naujausią Vneshposyltorg 
katalogą su daug daiktų ir nu
rodytom kainom, kurias mo
kės jūsų gimines su Dovanų 
Pažymėjimais. 

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
YRA GERIAUSIA 

Kai jūs peržiūrėsite šį kata
logą, jūs Įsitikinsite, kad Do
vanų Pažymėjimai yra geriau
sia. Jie yra daug geriau nei 
siuntiniai ir daug geriau nei 
gryni pinigai. Jūsų gimines 
pasirinks ką jie norės ir pirks 
už labai prieinamas kainas. 

UŽSAKYKITE PER 
INTERTRADE EXPRESS 

CORP. 
Tūkstančiai patenkintų klien
tų siunčia Dovanų Pažymėji
mus per INTERTRADE EX-
PRESS CORP., ir jų giminės 
parašo, kaip jie yra laimingi ir 
patenkinti. Jei dar neesate už
sakę per mumis, norime pa
siūlyti tai padaryti dabar. Jūs 
tada sutiksite, kad mūsų pa
tarnavimas yra greičiausias ir 
patikimiausias. 
Užsakykite dabar. Užsaky

kite tik per 

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP. 
125 E. 23rd Street 

New York. N Y. 10010 

kalbą. Daug sveikatos, Hgo gyve 
nimo linkėjo studentų ateitinin
kų atstovai — Birutė Baltrušaity
tė ir Rimas Petrauskas; mokslei
vių atstovai — Nakas, Mikelio-
nytė; ateitininkai jauniai — Sau
lius Jankauskas ir palydovė; jau 

mumą, taip pat išieškoti pini
gus ir grąžinta delsiančiųjų. 

Taip pat rengiasi daryti ir 
Mažosios Lietuvos Bičiulių d-
jos New Yorko skyriaus valdy
ba ir New Yorko lietuvių Evan 

Nepailstančiam BULF'o darbuotojui 
A. f A. 

JUOZUI BERNOTUI mirus, 
io žmoną KJIZIMIER& dukteris MARIJĄ ir VIRGI
NIJĄ ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Chicagos BALF'o Apskrities Vaidyba 
ir visi darbuotojai 

A. f A 
EMILIJAI PAULIONIENEI mirus, 

dukterį IRENĄ Jr\RUSEVIČIENC-WHITTEMOREf žen
tą WARREU, anūkus RŪTĄ ir RNTANĄ bei jų šeimas 
taip pat kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime 

Adelė ir Kazys Lietuvninkai 
Marija ir Jokūbas Vaiiukeviciai 

nyčių atstovai — Živilė Idzely- gelikų parapija. Jos pirminin- į 
tė, Vidas Neverauskas, Zarankai- kas kun. dr. P. Dagys prane- j 
tė ir Darius Skiotys. | šė, kad d-ja ateityje visas au- Į 

kas šelpiamiesiems Vokietijoje į 
siųs per "Labdarą". Minėtos or
ganizacijos nutarė Įstoti i i;Lab j 
darą" nariais, tuo būdu sudary-

Sugiedota ilgiausių, laimingų, 
darbingų metų. Ko Valiukonis, 
pristatydamas dr. J. Pikūną ne
pasakė, tą papildė dr. Jono Mi-
kulionio sukurti kupletai, vardu 
"Pusšimtį išgyvenusio Justino dai 
na", kurią padainavo kvartetas, 
vadovaujamas solisto Pr. Zaran-
kos: dr. J. Mikulionis, Janina Mi-
kulionienė, Julija Zarankienė ir 
Pranas Zaranka. Visiems plojant 
pakilo kalbai ateitininkų fed. va- mestų. Mums reikia šią parapi-
das. Jis dėkojo sendraugių valdy- ją perkelti i daug geresnę vietą, 
bai: dr. VI. Bubliui, Daliai Na-j nes čia šią vietą užims greitke-
vasaitienei, Vyt. Petruliui-Petru-: lis. Ko reikės vyresniems ir ko 
sevičiui už jaukų, šeimynišką, šil— i jaunimui, rasim — Kultūros Zi
tą pobūvį, dovanas ir iš savo pu-jdiny. Savo ryžtu tą židinį pasi-
sės linkėjo: jaunučiams — augtii statysim — ateitininkai visi au-

damos precedentą, kad "Lab
daros" nariais gali būti ne tik 
asmenys, bet ir juridiniai vie
netai. Tokios galimybės rengė
jai nebuvo numatę. Bus gali
ma papildyti d-jos įstatus. Mi-

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

STANISLOVAS GABALIAUSKAS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 

tarpo mylimą vyrą, tėvą ir seneli, kurio netekome 1969 m. vasario 10 d. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai 

gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sieią šv. Mišios bus atnašaujamos sekmad., 
10 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

vas. mėn. 8 d. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da'y-
vauti šjose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a Stanislovo 
Gabaliausko sielą. 

Nuliūdę: Žmona Adelė, sūnus Povilas, marti Margareta ir anūkai: 
Stepas, Joana ir Robertas. 

Fiziniai ir dvasiniai, didesniais ir 
geresniais; jauniams ir mokslei
viams — augti metų metais iš-
rnintrrnį ir mokslu. Kas auga — 
nesensta. Studentams — stiprėti 
dvasiniai, tvirtėti fiziniai, ugdyti 
asmenybes. Tėvams — leisti vai
kus — jaunimą į stovyklas, kur
sus, suvažiavimus. Ateitininkuose 
jie ras, ko reikia augimui, draus
mei. 

Dr. Pikūnas tęsė: Mūsų Det-
roitui dabar didžioji aktualija — 
reikalas statyti kultūros centrą 
prie naujų būsimų lietuvių para
pijos Dievo Apvaizdos pastatų. 

kosim! 
Šiemet 60 metų sueina nuo a-

teitininkijos pradžios. Ateitinin
kų sąjūdžio sukaktį atšvęsim šių I 
metų ateitininkų kongresu. Visų Į 
rūpestis šiemet tinkamai, akty- j 
viai jame dalyvauti. 

"Didesnio paminklo didvyriam Į 
nebus, kaip vykdymas jų idealo' 

G Ė L Ė S 
VestnTem." banketams. lafdotareaM 

ir kitokioms progoms 
G T J 2 A U S K T J 

A. f A. 
FELIKSUI GIEDRIUI 

m i r u s , 
seserį, mielą ONUTĘ BRIZGIENĘ, jos šeimą ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Mūsų bendro likimo mielam draugui 

U 
JUOZUi BERNOTUI 

staiga mirus, liūdinčiai jo žmonai KAZIM1ERM ir 
dukroms VIRGINIJAI ir MRRYTEI su šeima reiš
kiame širdingiausia užuojautą ir kartu liūdime. 

E, Izckaitianė. Z, Bazaras, Broliai muz, Stroiios, 
A, Atkočaifis, L, Zimbus, S, Kybartas, Garievielai. 
oekanavičius, S, Mikalauskas, P, Ūselis, K, Bvtkas 
Dr, K. Avižienis. 0, Utunene, K, Virkletiene, 
V, Jonikiene, Zabukienė, JŲ šeimos ir kiti Wenen 
Stovyklos gyventoiai, 

5 W ? « I 

Amalija ir Mykolas Jagučiai 

Mylimam broliui 

Bevterty Hffls GėHnyčia 
Negali būti parapijos be jaunimo s44« w. «srd street. eucaco. nunofa 
židinio, kad mūs vaikai ngmi- j ™ ™ į g g ~ • r a • t S L -

*fc* 

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS 
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas JĮ užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500. 

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
3U2TrUT,',"'r>*'r»a a l fnHpt f * f i ] f> 

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE. 

ReikaUuridte 
mokamo 

— Į | neap-
katalogn. 

LABAI SVARBU 
Mes gaiime priimu r botą 

skaičių užsakvmų automobi
liams ZAPOROZHETS. Mode! 
ZAZ 966 už pilną kainą 
$1,850.00. Sis pasiūlymas baig
sis gale 1970 m. vasario mfen. 

Hamiltono abiturientų grupė. Iš kaires I. Urbaityte. K, Bu^ninkai tė , 
K. Stasrulyte. B. Auftrotaitie, R. Rožytė, D. Dekscytė. K, Parėštytė. 
prel. J . Tadarauskas. Antcog* eilėj: M. Kezys, G. Perkau&'kas. R. Sa
kalas . J. Elrikis, V Kaženėka* H- Leparskas Nuotr. M. Boru«iw*i 

A. A. 

FELIKSUI GIEDRIUI 
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį 
O N Ą BRIZGIENE ir jos seimą. 

Petras ir Jadvyga Klioriai 
Ona Matusevičiene 
Stefanija Radzevičiūte 
Pranas ir Aleksandra Razgaičiai 
Vacys ir Ona Račiūnai 
Alberta ir Irena Suš:nskai 
Antanas ir Vita»!ja Tamulioniai 
Marija Žilinskiene 

ir Ona Žilinskai 

MHniiniiiiHHiiMiiiiHiHiiMnHniiiiiiiiiiimnimmnmimiimiimimHiiHminiHmn 
Bapok> Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

<nygos: 

PTEPBIKLAUSOMĄ LIETUVA STATANT _ ... S&df 
atsimrnrmų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva. 

s*p;rRiKLArsoMA urrnrvA ... f*r.e» 
fctsiminimu knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimu jubiliejų. 

B. PTESARSKO — B. SVECEVItfAUS 
Naujas Lietuvių—Anglę kalbu žodynas 

(27.000 žodžių, kietuose apdaruose) 
$5.00 

šiuose dviejuose veika hiosr> rasite išsamų ir gyvą bundan-
*K>8 ir nepriklausomo? Lietuvos aprašymą,, kurį autorius pateikia 
ka:p betarpis tų laikų įvykių liudininkas. 

K^yg05 gaunamos DRAUGE. Ulinois gyventojai prie knygo» 
ica'oos turi pridėti 5 proc. mokesčiams. 
'iMnniit!niiitiiiitviiM(iinii!iiiiiiii!it?tiHt!!iimi!M!iiiiimitmiHittiiiiimiittitimii« 

. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. vasario mėn. 7 d. 

X Fotografų dėmesiui. Foto
grafai norintieji dalyvauti Lie
tuvių Foto Archyvo skeicia 
mame foto konkurse, savo dar
bus tur i pateikti iki vasario 
mėnesio 15-os dienos. Taigi, 
laiko liko nedaug. Darbus siųs
t i konkurso vedėjui šiuo adre-

X Dr . G. Balukas j a u 10 m, su: A. Grigaitis, 2081 Plain-
kai dės to Lojolos universiteto I field Dr. Des Plaines, UI. 60018. 
St r i tch medicinos mokykloje*, x Algis Juodikis, elektroni-
Siemet tur i ginekologijos ir kos inžinierius, iTRW firmos 
akušerijos kursą. j Gaiifornijoje, tarnybos reika-

__ _ _ . . I lais buvo pasiųstas piieš Kalė-
x Iškilioji solistė Valentina 

Kojelienė dalyvauja programo
j e Marijos aukšt . mokyklos 

das į Švediją, o dabar išsiųs
tas ilgesniam laikui j Londoną, 
Pietų Afriką, Izraelį ir Pary-

audibonjoje, iškilmingai mmint p a k d i u i b u y o ^ ^ 
Lietuvos nepnklausomybes at-1 a p t a n k y t ^ o tėvų Dr. 
kurmio s u k a k ę Visi lietuviai J o n o fc S t e f o s J u 

kviečiami m m ė į m e gausiai da- ^ s u g i t & 0 fc g u ^ b u 

lyvautL 

Lietuvių fondo vadovybė pasitarime su spaudos, radijo, telev.zijos atstovais Ghicagoje vasario 4 d. Sėdi 
(iš k.): Dr. K. Ambrozaitis, H. Darąs. A. Rėklaitis,', dr. A. Razma. kun. J. Prunskis, dr. G. Balukas. Sto
vi (iš k.) V. Butėnas, agr. A. Šantaras, V. Kasniūnas, K. Girdvilas. A. siutas, K. Grina, dr. V. Šimaitis, 
P. Petraitis, F. Daukus, J. Janušaitis. 

vusiais studijų draugais. 
x Inž, Kęstut is Biskis, Le-

monto Maironio utuanis t inės 
mokyklos tėvų komite to pirmi-
aittkas, pamažu sveiks ta po į-
vykusios nedaimės. J o namuose 
neseniai įvyko tėvų komite to 
posėdis, kuriame buvo ap ta r t i 
mokyklos ruošiami parengimai : 
Vasario 16 minėjimas mokyk
loje pamokų metu vasar io 21 
d., mokyklos pietūs po lietu
viškų pamaldų vasar io 22 d., 
ir mokyklos tradicinis pavasa
rio balius balandžio 25. 

x Rridgeporto šv . Jurgio 
parapijos lituanistinė mokykla 
rengia Vasario 16 d. minėjimą 
vasario 15 d., sekmadienį ,2 v. 
p. p. parapijos salėje. Pagr in
dimu kalbėtoju pakvies tas L. 
Š. S- centro valdybos pirm. 
Vladas Išganait is . Minėjimui 
skirtą programą atliks lituanis
tinės mokyklos mokiniai . Tą 
pačią dieną 11:15 vai. i š ry to 
Šv. Jurgio bažnyčioje b u s lai
komos šv. Mišios už Lietuvos 
išlaisvinimą. Visi Bridgeporto 
lietuviai prašomi šiose pamal
dose ir minėjime gausia i daly
vauti. 

X Dariaus-Girėno fit. mo
kykla rengia Humoro i r Dainų 
Vakarą su humoris tu VITALIŲ 
ŽUKAUSKU, ČIKAGOS MO
TERŲ TRIO ir L . S. T. Korp : 
NM>-LITHUANIA. V a k a r a s į-
vyks vasario 14 d., 7:30 v. v., 
Jaunimo Centre. Bilietai nume
ruot i ir gaunami "Marginiuo
se". Studentams ir va ikams pu
sę kainos. (pr.) 

X NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais i r prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cennak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.1 

x 

X šv. Kryžiaus ligoninė vyk
do į namus maisto pristatymo 
programą. Šiuo metu pristato 
maisto net 30 ligonių į namus, 

Lietuvos kunigu laiško j tačiau daugiau negali, nes rei-
Sovietų vyriausybei svarbes
niuosius punktus persispausdi-

kia daugiau savanorių talkinin-

CH/CAG0S ŽINIOS 
5 UGNIAGESIAI SUŽEISTI i GAISRAS LENKTYNVTETCJE 

Ugniagesiai septynias valan- Gaisras sudarė apie $50,000 
kų. Pietų pristatymo metas | das gesino gaisrą sudariusį dau ' nuostolių Hawthorne arklių 

no Chicagos arkivyskupijos prasideda 11:30 v. r. Kelionė giau $100,000 nuostolių dvi-! lenktynvietėje. Gaisrą gesino 
laikraštis "The New VVorld", paprastai trunka nuo pusvalan- aukščiam pastatui 225 Grani-; ugniagesiai iš Cicero, Stiokney, 
vasario 6 d. laidoje. džio ligi pusantros valandos, te st., Joiiete, Penki ugniage-

x Soi. G. Mažeikienė šį sek- Vežama keliems asmenims. Iš-
madienį, 8 vasario, 10:30 vai. vežioto jai gauna ligoninėj pie-
sumos metu giedos solo Mar- tus. Kurie galite vieną dieną 
quet te Parko lietuvių parapijos savaitėj pašvęsti talkon prašo-
bažnyčioje. 

GENOCIDO PARODA 
Dail. Zenono Kolbos iniciaty-^ P a r o d a j Ruošt i komi te tas 

va ir sąjūdžio "Tapkime Lietu-j Amer ikos Lietuvių ta ryboje 
Į vos laisvės knygnešiais" pini- Į m a t ė natūralų ir nepai ls tant į 
gine parama pradėtas Lietu- i šių t ikslų vykdytoją, užtat, į 
vių Genocido parodos ruošimas ją buvo kreiptasi ir gau ta fi-
buvo sutrukdytas beveik dešim- j nansinės bei kitokios paramos , 
čiai metų. Tik 1967 metais kliu- į Mes tikime, k a d Amerikos Lie
tis pašalinus ir sudarius paro- j-tuvių t a r y b a y r a au tor i te t inga 
dai ruoštį komitetą vėl prasi- i i r pajėgi šią parodą t inkamai 
dėjo tos parodos ruošimas. Ko- • p r i s t a ty t i arnerikiečiams bei 
miteto darbu bei rūpesčiu ir ki t iems, ją apsaugot i ir k u o 
Amerikos Lietuvių tarycos pi- plačiau panaudot i parodos ruo -
nigine parama 1969 metų birže- į sėjų užsibrėžtiems t ikslams, t o 
lio mėnesį paroda buvo baigta.: dėl ak tu , pas i rašytu visų komi-

Paroda paruošta anglų k a s t e t o narių, paruoš tą Lietuvių 
ba. Jos tikslas yra parodyti genocido parodą, angliškai pa-
laisvajam pasauliui, o ypač , vadintą "Know Your E n e m y 
amerikiečių visuomenei, lietu- j Cornmunism", visam laikui per-
vių tautai bolševikinių rusų : duodama pilnon nuosavybėn 
pada ry tas ir tebedaromas. Amer ikos Lietuvių ta ryba i , k a r 
skriaudas. Mes tikime, kad j t u perleisdami visas mūsų te i -
okupanto nužudyti pavergto ses į šią parodą. 
krašto žmonės savo mirusiųjų 
"kalba" paveiks laisvojo pašau 

Lietuvių Genocido parodai 
ruoš t i komitetą s u d a r ė : J o n a s 

šiai buvo sužeisti. 

GELEŽINKELIŲ JUNGINYS 

JAV-ių aukščiausias teis-

lio sąžinę ir ne tik apsaugos jį Jasa i t i s , Leonas Prapuolenis , 
nuo panašaus likimo, bet t a ip J o n a s Bertaš ius , Juozas Sko-
pa t prisidės prie Sovietinės rubskas , Zenonas Kolba, Prof . 

Berwyn ir Forest View mieste- v e r g ų ^ ^ 3 ^ sunaikiriirno bei A d o m a s Varnas , Andr ius Vale
lių. 

IŠKYLAUTOJŲ PARODA 

Sportininkų,iškylautojų, atos-

mūsų tėvynės išlaisvinimo. n a s . 

'. md skambinti Mrs. Lucille mas Wasihingtone leido susi- togautojų ir jachtininkų pomė-
x Rekolekcijos moterims Meyer. ligoninei telf. 434-6700. jungti t r ims geležinkeliams: giams pakutent i paroda vyksta 

prasideda kovo 19 d. ir baigia- x Dalia Tallat Kelpšaitė, ži- j Great Northern, Northern Pa- j vasario 6—15 d., International j 
si 22 d. tėvų jėzuitų koplyčio- noma jaunimo organizacijų vei- j cjfįc ^ Chicago, Burlington & ! amfiteatre prie Halsted ir j 
ja, Chicagoje. Rekolekcijas or-įkėja, šį sekmadienį vyksta į Qudney. Apsijungimo formalu- ; 42-tros. 
ganizuoja korp. "Giedra" ir Racine, Wisc., kur skaitys pa- j mai ^ a t M k t i k o v 0 2 d. Su-
vyresniosios. skaitą liet. visuomenės ruošia-, jungtos hnijos vadinsis Burling-

x L. B. Chicagos Apygardos " ^ V a s a r i o 1 6 " * ^ * » į ton Northern. 
lituanistinėms mokykloms pa-1 J A V ^ apylinkių valdy-' 

AREŠTAVO SARGUS UŽ 
STAMBIAS VAGYSTES 

Policija areštavo tr is vyr'os, 

remti, piniginio vajaus telkimas į b o s Y™ Pašomos centro valdy-
prasidės kovo mėn. 

VAIRUOTOJAI m NELAIMĖS dirbusius sargais prie Sears 
bai skirtą sohdairumo įnašų Automobilių apdraudos k o m - R o e b u c k kompanijos sandėlių 
dalį ir kitas Bendr-uomenei ski- ' panijos praneša, jog vairuoto- ; * e kaltinami per ilgesni laiKą 

x Ateitininkai sendraugiai j riama3 a u k a s g ^ cmtl<> v a l . ^ įj&TrėaxL 25 m . amžiaus su-! pavogę prekių 1.5 mil. dolerių 
ir visi susidomavę kviečiami da- ; d y b o s n f r i į , ! , , gįoo adresu: daro 20.9 proc. visų vairuotojų vertės. Laukiama ir d a u g i " 
lyvauti Šv. Rašto nagrinėjimo; EaĖae Dočkus, 1901 S. 49th Amerikoje, tačiau jie atsako-1 areštų. 

įau 

simpoziume šį sekmadienį, va
sario 8 d. 12 v. d. Jaunimo cen
tre, 201 kamb. 

PABĖGO RAGUOČIUS Ct., Cicero, 111. 60650. mingi už 33.9 proc. nelaimių su 
x Dr. R Nemickas, kardio- mirtimis ir 34.6 proc. visų ne-, V e ž a m a s g skerdyklų ra-

logijos specialistas, Lojolos laimių. Vairuotojai virš 65 m.! ^ ^ g v e r i ą s U 5 Q g v a r U ) 

universiteto Str i tch medicinos amžiaus sudaro 8.5 proc. visų i š t r u k o ^ sunkvežimio ant 
mokykloje dėsto savo specialy- vairuotojų, tačiau jie atsako- o k v w a v t a t o „ į e g į . t D S Ra. j ' 
hė<5 k n a minei x& 7 3 nroc mir t insn ne- y Z \ , Lietuvių tautos genocido parodos ruošimo Komitetas: pirm. J. Jasaitis, proi. 

1 1 8 * » * - 3lgų ne Iguočius įbuVO sugrąžintas sker- I A V a m a s d a i l
s
 z K o I b a j Skorubskas, L. Prapuolenis. J. Bertašius ir x Pov. Dirkis vasario 7 d laimių ir 5.7 proc. visų nelai- dyklon. ! I trū akstcj nuotraukoje; A Valėnas. Nuotr. V. Noreikos 

IŠ ARTI IR TOLI 
7 v. v. Marąuette parko lietu- mių. 
vių katalikų bažnyčios salėje į į , A L G O S 
Alvudo vakarojimo metu skaito 
paskaitą: "Narkotikai vaikų žu- Chicagos rajono dailidžių 
dikai". Visiems laisvas įėjimas, unija pasirašė sutartį su staty-

x Stefanijai Grybauskaitei bininkais, kuria dailidės šį bir- ą , S T T B E ? tojas Alfonsas Himmelis, giiaus par t i jos šlovinimu persunktos 
— Andriūnienei, gyvenusiai želį gaus $1.00 į valandą algos Į • j tiiėjimo i r kilnus lietuvis patrio- '•• da inos a r koncer ta i i r jie ilgisi 
Kaune, yra svarbių žinių nuo pakėlimą ir už metų vėl pana- _ Amerikos Balso Lietuvių ^ K a r o m e t u pasitraukęs į bent muzikos sr i tyje naujų, 
jos giminių iš Lietuvos. Klaus- šų pakėlimą. Dailidė dabar kalba programos duodamos Austriją, Hgesrų laiką moky-: laisvų motyvų. 
ti Draugo administracijoje. gauna S5.65 už v a i darbą. į 9:30 v. r . Chicagos laiku, kar- j to^vo s teiermarko mokyklose. _ R o m o s Lietu\dų salezieaų 

x Gausios piniginės aukos tojamos 11 vai. Norį išgirsti tu-
džiugina "Draugo" leidėjus. P o , X Ateitininkų jubiliejinio' ri klausyti šiomis megaciklų 

x Dr. Clement M. Silvestro, 5 dol. aukojo: kongreso leidinių komisija šią bangomis: 21.74, 15.27, 15.23, 
Chicagos istorinės d-jos direk- j . Naikelis, Omaha, Nebr. 
torius, parinktas metų vyru; A . Bernotaitis, Toronto, 
už nuoširdžią veiklą Amerikos g . Valecką, Munster, Ind. 
tradicijų laisvės ir neprikiau- p . Petrohūnas, Waukegan, 
somybės srityje. Dr. Silvestro TJJĮ_ 

nominavo St . Balzeko Lietuvių j . Olšauskas, Amsterdam 
X Dovang sinntmJus | Lie to- ' kultūros muziejus. Atžymėji- x . Y. 

VĄ su užtikrintu pr i s ta tymu, ga- mas bus įteiktas kovo 1 d. j j z . Lapinskas, E. Chicago, j L. Keženius, J . Kavailiauskas, I tronų pagrdt inimo procesus, 
įima pasiųsti per Baltic Stores Sheraton-Blackstone viešbuty, ind. i P. Žolynas. A. Augustine, P . : Prof. Rimvydas Krikščiokaitis 

savaitę turėjo posėdį "Drau-, 11.96, 9.66. 

ITALIJOJE 
— Lietuvos jaunimas ypatin

gu dėmesiu sutiko italų leng-

iniciatyva Romoje suorganizuo
t a senų rūbų, popierio, vaistų 
ir k i tų atl iekamų dalykų rink
liava, kaip skelbiama apyskai-

go" patalpose ir ap ta rė numa-i _ Harvardo universitetas ir v o j 0 ^ n r o muzikos dainininkę t in iame pranešime, misijonis ir 
tomas darbo gaires. Massachusetts Technologijos ins Į jy[ Stefani, prieš Kalėdas kon-1 ki t iems socialiniarns da rbams 

x Aukos didelės ir mažos j t r tutas neseniai išleido lietuvių '• certavusią Vilniuje. Lietuvos j remt i , davė daugiau negu pus-
stiprina mūsų spaudą, o drau-, profesoriaus ir fizikos daktaro jaunimui iki kaulo jau įgrįso | a n t r o milijono lyrų sumą. 
ge ir lietuvybę. Aukojo: 4 dol. j Rimvydo Krikščiokaičio s t a m i ų | ' 
— Alf. Svotelis; po 3 dol. —j veikalą anglų kalba apie elek- : 

Ltd. (Z. J u r a s ) , 421 Hackney | Dr. Silvestro daktaro laipsnį 
Rd., London, E . 2. England. 
SHO «7r?4 fsk > 

X RAŠOMOS MAŠINĖLES. 
visokioms progoms nuo mažiau 
stos iki 92 Ž., Ket.-angl. raidynu. 
Taip pat Radio, TV i r biznio vai Jėzuitai yra labai nucšir-

gavo 1959 m_ VVisconsin uni
versitete. Yra išleidęs mokslo Calif. 

St. Siliauskas, Easton, Pa. j Kalv^mas, A. D. Barakauskas , , dirba Harvardo universiteto 
Ant. Narbutas, Los Angeles, i A. Dikinis, Vyt. Bindokas; po j elektronų tyrimo mokslinėje 

veikalų. 

x A. a. dr. V. Rožicos žmo
nai Birutei ir visai šeimai Tė-

12 dol. — J. Paštukas, J . Be- \ laboratorijoje ir y ra laikomas « 
Kz. Balaišis. Cleveland, Ohio | keris. J. Leibetris, P . Gečas,! vienu iš specialistų, kurio jau 

mašinos. Reikalauki te katalogų: 
l. L. Giedraitis, 10 B a r r y Dr., 
E. Norh tpor t , N . Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk. ) 

X Mečys Šimkus, tiksliai ir 
tvarkingai užpildo F E D E R A L 
ir S T A T E INCOME T A X blan
ku*. 4259 S. Maplewood Ave^ 
OL 4-7450 arba YA 7-2046. 

fsk.) 

PRANEŠIMAS 
P r a š o m m a m ą ir tėveGį 
I r visus, visus, k a s gali 
Kovo pi rmą ap ib rauk t i 
I r Kaziuko Mugės laukti . 

( F a . Ri.) 

džiai dėkingi už paskelbimą 
spaudoje, kad vietoj gėlių jos 
vyro laidotuvių proga būtų au
kojama Jaunimo Centro staty
t a i . Šio paskelbimo rezultatai 
labai gražūs — statybos fondas I 
padidėjo maždaug 600 dcl. Ki- f 
tu atveju tie pinigai būtų te-1 
kę svetimtaučiams gėlininkams. \ 
Stambesnės aukos buvo iš jvai-j 
rių skautų ir skaučių vienetų. 

(pr.) 

J. Genis, Santa Monica, Calif. 
F . Kriščiūnas, OfaHon, DL 
Mrs. Anna Baublys, Linden, 

N. J. 
A. Ramanauskas, Brockton, I činskas, P. Sakalas, P . Keva-

Mass. į laitis; po 1 dol. — A. Zakar-
Visiems nuoširdžiai dėkoja- ka, J. Iiuima. Visiems malo-

me. I niai dėkojame. 

P. Mikalauskas, Ona Stumbras , i kelias mokslines studijas yra 
J. Sabaliauskas, A. Paskočimas, 
M. Bajorūnas, Mr. & Mrs. P. 
Pisndai, Pr. Danyla, H. Ka-

paskelbę moksliniai žurnalai. 

AUSTRIJOJ 
— Mirė mok Alf. Himmelis. 

Sausio 12 dieną Austrijoje mi
rė 78 metų sulaukęs buvęs ne
priklausomos Lietuvos moky-

1 • 

X Stereo FM ir AM radijas 
tik $69.95 ir dar 15 kitokių 
stereo FM radijų: pasirinkimas 
puikiausias pas Gradinską, 2512 
W. 47 St., FR 6-1998. Atd. ir 
vakarais pirm. ir ketv. (sk.) 

X Dėmesio — Dėmesio! 1920 
S. 49 Ave., Cicero — atdaras 

Tradic inė Chicagos skautų- j apžiūrėjimui rytoj, sekmad., 
čių tun tų Kaziuko Mugė įvyks- ;nuo 2 iki 5 v. Savininkas išsi-
ta š. m. kovo mėn . 1 d.. Jauni- j kelia iš miesto, skubiai parduo-
mo centre . A t ida rymas 10 vai- damas 2-jų butų mūrinis 5 ! j ir 
Kviečiame visus iš a r t i i r toli 6V-> kamb. Abu butai moderni-
a ts i lankyt i ir p a r e m t i mūsų zuoti. Jeigu kas norėtų apžiū-j B ū r y s sol A Stempužicnės sveikintojų po jos koncerto Chicagoje vasario l d. Iš k. į d. K. Bradūnas. sol. P. Bič-

D Ė M E S I O , D R A U G O 
P R E N U M E R A T O R I A I 

C H I C A G O J E ! 
Draugo skaitytojus Chicagoje, kurie ne visada 

laiku gauna laikraštį per pašto išnešiotojus, pra
šome dar turėti šiek tiek kantrybes. Dabar vedamo 
derybos su pašto viršininkais del naujos pristatymo 
sistemos. Pašto vyriausybe užtikrina, kad įvedus 
naująją sistemą išnešios reguliariai visus laikraš
čius, šis pertvarkymas pareikalaus iš dienraščio 
leidėju daugiau išlaidy, bet vistiek naujieji per
tvarkymai bus atlikti, nes norima pilnai patenkinti 
visus skaitytojus. 

Taigi, mieli Skaitytojai, dar kiek kantrybes ir 
netrukus galėsite pasidžiaugti reguliariu dienraš
čio pristatymu. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

skau tus . (pr.) rėti kitu laiku gali susitarti \ kienė. Danutė Brazytė. sol. R. Mastienė. C. Grincevičiu s sol. A. Stempuiienė, komp. D. Lapinskas, K. Bradūnie-
skambindami 656-2232. (sk.) į nė, J. Svabaitė. dr. A. Šešplaukis-Tyruolis. Nuo*. A. Gulbinsko 

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

3236 South Halsted Street 
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Biliūnienė Chieasro, I1L 60608 

N0RMAN BURšTEINAS, kaiiiu krautuvė 
IR SIUVYKLA, 185 No. YVabash (kampas Wabash 
ir L»ake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir k r̂u laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489-

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


