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Kritiškos pastabos sesiją 
baigus 

O. I ABANAUSKAITfi, mišo korespondente Jungt. Tautose 

Jungt. Tautos. — Pasimetusi 
tarp jubiliejinio intarpo tuščiažo
džiavimo ir naujosios Afrikos ats
tovų beatodairiško veržlumo, J. 
Tautų generalinė asamblėja bai
gė vieną iš labiausiai bergždžių 
savo metinių sesijų. Amerika, Eu
ropa ir L. Amerika, subrandinu
sios J. Tautų idėją, sukūrusios 
jos organizaciją ir parūpinančios 
jai visą materialinį veiklos pag
rindą, pasitraukė į susirūpinusių, 
bet vis dar nežinančių ką daryti 
stebėtojų pozicijas. Kom. Rusijos 
vadovybė yra vienintelė, kuri 
klastingai moka išnaudoti susida
riusią padėtį savo tikslų tarnybai. 
Juo didesnė kitų apatija, juo leng
viau jai veikti. 

Bergždumo priežastis 

Šitokia padėtis susidarė ne šį 
rudenį, ir ne vakar, bet per eilę 
metų, tik šį rudenį atsirado ryš 
kesnių momentų jai aiškiau pa
matyti. Krizė nėra ideologinė, 
nes chartoje esančių idėjų darbo 

gamintojai. Tos praktikos rezul
tatas dažnai liūdnas: tas pats dar
bas dirbamas keliose vietose net 
kelis kartus. Vyksta masinis pini
gų eikvojimas, bet dažniausia 
gaunamas labai blogas produk
tas. Sekretariatą ir kitus organus 
aptarnaująs personalas kasmet 
didinamas, ir tas reikalas jau prie 
krizės taško. Sesiją uždarant, gen. 
sekretorius atėjo pranešti, kad or
ganizacija artėja prie finansinio 
bankroto — narių mokesčių ne
beužtenka organizacijos operaci
joms apmokėti. Prašė aukų, bet 
nesitiki gauti. 

Reformos pradžia 

Šioj sesijoj jau padaryta pra
džia *am chaosui pašalinti: Ka
nados iniciatyva nutarta sudary
ti komitetą projektui paruošti. 
Galop suprasta, kad gen. asamb
lėjos dcuūams tvarkyti reikia nau
jos sistemos ir naujų metodų. Bet 
tai tik technikinė dalis. Ją turi 
papildyti visų narių pastangos są-

krypčiai ir turiniui susirasti už- žiningiau darbą dirbti. Tam rei-
teks dar šimtui metų. Krizė yra kalingas ne tik atitinkamas nu-
politinė ta prasme, kad kažin kaip | siteikimas, bet ir pajėgesnis at-
per eilę metų susiformavo mitas, siunčiamų į metines sesijas dele-
jog J. Tautose niekas negali nie
ko bandyti daryti pirma nesuži
nojęs, ar sumanymą — projektą 
galės paremti JAV ir kom. Rusi
ja. Išryškėjus, kad tų dviejų vals
tybių nuomonės nesutaps, daž
niausiai apsisprendžia nieko ne
daryti Tokios defetistinės nuo
taikos yra svarbiausia J. Tautų 
bergždumo ir pailsimo priežastis. 

Minėtam mitui susidaryti ne
buvo nė juridinių nė politinių 
priežasčių. Tai yra tik psicholo
ginis paralyžius, privedęs prie die
notvarkės pnkimšimo mažmo
žiais, kad tik būtų apie ką kalbė

ti tris mėnesius, suvažiavus į me
tines sesijas. Dienotvarkėn ven
giama įrašydinti svarbesnių klau
simų, gi jau seniau esančių sut
varkymas sabotuojamas procedū
rinės technikos akrobatika. Tuo 
naudojasi Maskvos delegacija vi
sada, kada jai klausimo sutvar
kymas nepageidaujamas. 

Nepanaudota asamblėja 

Tik Saugumo Taryboje, kur 
penkios valstybės turi veto teisę, 
galima užblokuoti kiekvieną dar-
botvarkėn patekusį klausimą, bet 
to niekas negali padaryti gen. 
asamblėjoj. Todėl čia galima 
daug ko naudingo padaryti ir be 
Maskvos ar Washingtono palai
minimo. Esant kietam, bet tak
tiškam užsispyrimui, jau seniai 
galėjo būti daug kas suorganizuo
ta ir į nutarimų knygas įrašyta. 
Daugumai tuo keliu einant šian
dien nebūtų kalbų apie krizes, 
nes ir du didieji būtų apsipratę 
jai nusilenkti ir savo žingsnius 
pritaikinti. Su Amerika nebūtų 
buvę jokios bėdos, nes ji remia 
veik visus sumanymus, išskyrus 
įsakymus dėl nusiginklavimo ir 
dar tokius, kuriems trūksta eili
nio protingumo, nes ir tokių čia 
pasitaiko. Daugumai esant ener
gingai ir rimtai, nebūtų buvę pa
togu nė Maksvai toli užpakaly 
atsilikti. 

Organizacinis chaosas 

Viena krizė tikrai yra rimta. 
Jos vardas —organizacinis cha
osas. Stačiai pabiro darbo tvar
ka. Beatodairiškai kurtos įvairiau
sios komisijos su išpūstu sąstatu. 
Bet tas sąstatas dažniausiai men
kas: nors klausimo tinkamas sut
varkymas reikalingas specialistų, 
jų vietoje sėdi tik eiliniai rašti
ninkai ir tuščių, bet ilgų kalbų 

gacijų sąstatas. Pasakytina, kad 
gerai išdresiruotas yra kom. Ru
sijos delegacijos sąstatas, bet ne 
visada taip galima įvertinti JA-
V delegacijos sudėtį. Jon dažnai 
prikaišioja partinių "lėlių", ku
rios mažai teprisideda prie JAV 
delegacijos veiklos pagerinimo. 
Jau būta užuominų, kad delega
cijose būtų bent vienas vyriausy
bės narys, bet ikšiol dar niekas 
dėmesio neatkreipė. Gal reformos 
projekte ir to neužmirš primesti. 

Mažoji Lietuva -
bausmes vieta 

Sovietinis saugumas atrado 
naują trėmimo bei inteligentų 
kaiikinimo teritoriją — Mažąją 
Lietuvą. Žinomas gen. Grigo-
renko laikomas buvusiam vo
kiečių kalėjime — Cerniachovs-
ko mieste, t. y. Įsrutyje. Nu
teistas dėl totorių gynimo ir 
antisovietinio nusistatymo, ge
nerolas buvo laikomas vienoje 
celėje su žmogžudžiu, paskui 
buvo perkeltas į vienukę be iš
vietės. Kalinys, sergąs nuo ka
ro meto sužeidimų, skundėsi 
kalėjimo viršininkui majorui 
Bielokopytov, bet t a s a tsakęs: 
"Nesiskųsk. Tarnyboje jausmų 
neturiu, žinau tik fsakymus". 
Nepatvirtintomis žiniomis rug-
piūčio mėnesį kalinys vis tik 
apie valandą laiko galėjo pasi
kalbėti su sūnumi Andriumi i r 
jo žmona. (V. B.) 

WASHINGTONAS. — Nuo 
liepos 1 d. Medicare mokesčiai 
bus pakelti iki 5.60 dolerių į mė
nesį. Sveikatos programa nau
dojasi 19.5 milijonų vyresnio 
amžiaus žmonių. 

KALENDORIUS 

Sausio 2 : šv. Adelardas, šv. 
Stefanija, Mažvydas, Gailutė. 

Sausio 3 : Trijų Karalių šven
tė, Florencijus, Genovaitė, Ai-
mas, Liepsnelė. 

Sausio 4 : šv. Eugenijus, šv. 
Oringa, Arimantas , Ardanga. 

Saulė t eka 7:17, leidžias 4:31. 

ORAS 
Dalinai debesuota, tempera

tū ra virš 30 laipsnių, į vakarą 
galimas lietus arba sniegas. 

Pirmasis sniegas 

Nauji metai, naujos 
bėdos 

NEW YORK. — Sakoma, kad 
šie, 1971 metai New Yorke pra
sideda nelaimingai, nes su Isiau-
jais Metais baigiasi 77 darbų 
kontraktai , kurie liečia 94,000 
miesto darbininkų. Didžiausia 
grėsmė, kad nuo sausio 1 d. 
grasino sustreikuoti gaisrinin
kai. Miesto meras Lindsay mo
ka gražiai kalbėti, bet negali I 
subalansuoti biudžeto. Vien vi- J 
šokiems gerovės reikalams rei
kia 2.4 biL dolerių metams, ir 
nežino, iš kur jų galima gauti, 
t rūks tamus 715 mil. dolerių. 

Vakar rytą miesto meras 
Lindsay buvo priverstas pa
skelbti pavojaus padėtį ir tokiu 
būdu privertė dirbti pradėjusius 
streikuoti gatvių valyto jus, kai 
kilo sniego audra ir iki vakaro 
buvo pranašaujama, jog pri
snigs 8 colius sniego. 

Lenku milicija buvusi 
brutali 

GDANSKAS. — Nėra tikrai 
žinoma, bet sakoma, kad labai 
daug milicijos buvo sužeista len
kų riaušėse. Tikri skaičiai ko
munistiniuose kraštuose "sau
gumo sumetimais" visada sle
piami. Tačiau yra tvirtinančių, 
kad viename miškely prie Gdan
sko žmonės matė 10 pakartų 
rrulicininkų. 2monės skundžia
si, kad milicija buvusi ypatin
gai brutali, tai ir gyventojų pyk
tis prieš ją didelis. 

Kasyklose žuvo 38 
HYDEN, Ky. — Anglių kasyk
lose įvyko sprogimas ir žuvo vi
sa pamaina, 38 angliakasiai. 
Manoma, kad sprogo ne užside
gusios dujos, bet sprogstamoji 
medžiaga, naudojama uoloms 
sprogdinti. Išliko gyvas vienas, 
kuris t ą dieną neatvyko į dar
bą. 

TEHERANAS. — Irano trau
kinio nelaimėje buvo užmušt? 
70 žmonių. 

Lietuvis - Vatikano finansų 
ministeris 

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI gruodžio 21 d. pa
skyrė vyskupą Paulių C. Mar
cinkų Religinių darbų ins t i tu to 
prezidentu. Anksčiau šiame pos
t e buvo kardinolas Alberto di 
Jorio, bet j i s iš šių pareigų ne
seniai pasi traukė. Vysk. Mar
cinkaus kandidatūrą pirma pat 
virtino komisija kardinolų, ku 
rie yra minėto insti tuto direk
toriai, o paskiau atėjo ir popie
žiaus paskyrimas. Sveikindamas 
vyskupą Marcinkų, kardinolas 
Cody pasidžiaugė, kad tai pir
mas kar tas , kada amerikietis 
parinktas tokiom atsakingom 
pareigom. 

Religinių darbų ins t i tu tas y-
r a įsteigtas 1942 m. Pi jaus 2BBL 
J o uždavinys parūpinti lėšų re
liginiams reikalams, administ
ruoti Vatikano ir kitų j am pri
klausančių rleiginių institucijų 
lėšas, nuosavybes. 

Vysk. Marcinkus yra kilęs 
iš Cicero, kur ir dabar gyvena 
jo motina. Yra baigęs Munde-
lein seminariją 1947 m. Kai ku
rį laiką vikaravo šv . Krist inos 
parapijoje, paskiau dirbo Chi-
cagos arkivyskupijos kurijoje, 
t ada tęsė studijas Gregorianu-
mo universitete, kur gavo bažn. 
teisių dak ta ro laipsnį. Dar dve
jus metus studijas gilino Va
tikano diplomatų mokykloje i r 
perėjo į Vatikano Valstybės sek
retoriato tarnybą. Dirbo Vat i 
kano nunciatūroje Bolivijoje, 
vėliau — Apaštališkoje delega-
tūroje Ottawoje, Kanadoje. Vys 
kūpu konsekruotas 1969 m. Nuo 

WASHTNGTONAS. — Gyni-
j mo departamentas praneša apie 

antrą bandymą su priešrakėti-
j \ėm raketom virš Pacifiko. Ban 
Į lymas pasisekė labai gerai. 

tų metų jis dirba minėtame re
liginių darbų insti tute. 

Pranešimą apie vysk. Mar
cinkaus naują paaukštinimą 
Chicagos arkidiecezijos laikraš
t i s "The New World" įsidėjo į 
pirmą puslapį. (J. DgJ.) 

Vysk. Paulius Marcinkus 

Sniegas Prancūzijoj 

PARYŽIUS. — Rhone's že
mumoj tiek prisnigo, kad užver
tė visus kelius, ir keli šimtai 
automobilių buvo palikti ant 
kelių. Vyriausybė pasiuntė gel
bėti net kariuomenės dalinius, 
garsųjį Svetimšalių legijoną. 
Tokio sniego nebuvo nuo 1945 
metų. 

PARYŽIUS. — Taikos dery
bos jau dviejų metų senumo. 
Praėjusį ketvirtdienį buvo 97-
tas posėdis. Reikalas toj pačioj 
vietoj, kaip ir po pirmo posė
džio, pareiškė delegacijos vado
vas ambasadorius Bruce, 

Maskva žydu nešaudys 
įkLASKVA. — Kad sovietuo

se net ir teismo sprendimą le
mia ne teismas, bet kiti, "aukš
čiausieji veiksniai" už Krem
liaus mūrų, rodo faktas su žy
dų nuteisimu. Apeliacinis teis
m a s tik prasidėjo, o jau buvo 
žinoma, užsienio diplomatai ir 
spaudos žmonės suuodė ir buvo 
skelbiama, kad dviejų žydų mir
t ies bausmė bus pakeista į pen
kiolikos metų kalėjimą. Lygiai 
ta ip ir buvo: Kuznecovo ir 
Dymšitz mirties bausmė buvo 
pakeista 15 metų kalėjimo. 
Bausmė sumažinta dar trim nu
teistiesiems. Jų nusikaltimas, 
kad jie tik ruošėsi pagrobti lėk
tuvą. 

Tas atsitiMmas ir skubus a-
peliackus teismas rodo, kad so
vietai skaitosi su pasaulio opi
nija. 

Triukšmadariai popie
žiaus rūmuose 

VATIKANAS. — Pirmą kar
tą Vatikano istorijoje laike po
piežiaus audiencijos priėmimų 
salėje 25 asmenys sukėlė triukš
mą ir pradėjo burnoti prieš po
piežių, kad juos reikėjo net iš
mesti. Tai buvo vadinamieji 
"antipopiežininkai", prancūzo, 
buvusio kunigo Michael Collin 
pasekėjai. J ie dar išdalino at
sišaukimus i r rėkė : "Fatima, 
Fatima". Tie pasimetėliai įsiti
kinę, kad popiežius žino, bet 
nenori atverti pasauliui trečios 
Fatimos "paslapties". Jie mano, 
kad 1917 metais Fatimoje, kai 
pasirodė Švč. M. Marija, pati-
kėj'o piemenėliams t r i s paslap
t is . Pirmosios dvi atidengtos, 
o trečioji slepiama. Ten turėtų 
būti pranašystė apie "greitą pa
saulio pabaigą", o popiežius tą 
"paslaptį" nori tik vienas žino
ti. 

Nixonas geros sveikatos 
WASRTNGT0NAS. — Prezi

dentas Nixonas geros sveikatos, 
tik kiek persidirbęs, reikalingas 
didesnio poilsio ir dažnesnės 
mankštos — toks buvo gydy
tojų biuletenis, kai jis turėjo 
metinį sveikatos patikrinimą. 

Britanijoj pinigu siste
ma bus dešimtaine 

LONDONAS. — Britanijoj 
prasidėjo kampanija ir supa
žindinimas su nauja dešimtai
ne pinigine sistema. Tam rei
kalui paskirta 3 milijonai do
lerių. Laikraščiuose skelbiama 
ir aiškinama decimalinės sis
temos patogumas. Paš tu ir ki
tokiais būdais pristatomos j na
mus brošiūros su palyginamo
mis lentelėmis, atsakinėjama j 
įvairius klausimus. 

Naujoji s is tema pradės veik
ti nuo vasario 15 d. Prieš tai 
kelias dienas bus uždaryti visi 
bankai, kad galėtų pasiruošti 
" D " dienai. P o to pradės keisti 
į naujus pinigus. Svaras turės 
ne 240 skatikų (pennies), bet 
100. Šilingų kaip tokių nebus, 
be t tais vardais bus vadinamos 
kelių skatikų monetos. 

Dabartinė sistema yra 1200 
met^. senumo, nuo Karolio lai
kų. Labai pasenusi, kebli. Ne 
anglui neįmanoma susigaudyti 
kainose, piniginiuose vienetuo
se. Negalima tais pinigais ope
ruoti decimalinio skaičiavimo 
mašinose. Piniginis vienetas y-
ra viena dižiųjų kliūčių, kodėl 
britai negali priklausyti Euro
pos Bendrajai rinkai. Anachro
nizmas galų gale baigsis. 

KATALIKAI 
PASAULY 

2 bilijonai lirų vargšams 

Roma. — Kaip praneša i talų 
oficiali spaudos agentūra ANSA, 
Italijos katalikių moterų ar t imo 
globos šv. Vincento Pauliečio or
ganizacija 1969 metais pašalpos 
reikalingoms italų šeimoms pa
dėti išdalino daugiau negu du 
bilijonus lirų. Švento Vincento 
Pauliečio organizacija Italijoje 
turi 1,600 skyrių, kuriuose lab
daros darbą dirba daugiau negu 
50,000 sodaliečių moterų. 1969 
metais ši organizacija globojo 52, 
300 neturtingųjų šeimų, padėda
ma finansiniai, lankydama ligo
nius ir kitus nelaimių ištiktuo
sius. 

Lenkijos vyskupų pareiškimas 

Varšuva. — Vakarų Vokietijai 
pasirašius draugiškumo sutartį su 
Lenkija, Lenkijos katalikų vysku
pai paskelbė pareiškimą, kur ia
me sakoma: 

"Lenkijos katalikų vyskupai 
sveikina Vakarų Vokietijos ir 
Lenkijos traktato pasirašymą. 
Tai duoda pagrindo abiejų tau
tų santykiams sunormalizuoti ir 
galutinai išsprendžia sienų k lau
simą. Lenkijos vyskupai reiškia 
viltį, kad šis traktatas leis abiems 
kraštams pradėti naują laimingą 
ir vaisingą draugiško sugyveni
mo erą, kurioje bus įgyvendinta 
susitaikymo dvasia ir bus pamirš
ta praeities skaudi patirtis. Visa 
tai daug prisidės prie pastovios 
taikos įgyvendinimo visoje Euro
poje 

Kaip nurodė popiežius Jonas 
XIII-sis savo enciklikoje "Pa -
cem in terris" — rašo toliau Len
kijos vyskupai savo pareiškime 
— žmonija vis labiau įsitikina, 
kad visi nesutarimai ir nesusipra
timai, kurie gali kilti tautų tarpe, 
negali būti išspręsti ginklų jėga, 
bet tik derybomis ir abipusiu su
sitarimu. Kiekvienam yra aišku, 
kad visos pastangos įgyvendinti 
taiką būtų veltui, jei neapykanta, 
priešingumas ir pasitikėjimo tru
kumas ir toliau atskirtų žmones 
vienus nuo kitų. Kaip moko Va
tikano II-jo susirinkimo konstitu
cija apie Bažnyčią dabarties pa
saulyje, skubiai reikia įgyvendin
ti ir išugdyti naują galvoseną ir 
pakeisti viešąją opiniją, kad visi 
išmokųt ir pamiltų taikingo su
gyvenimo idealus." 

Kursai misionieriams 

Verona. — Veronoje pasibai
gė 12-ji kursai misionieriams, 
vykstantiems dirbti į Pietų Ameri
kos kraštus. Kursuose dalyvavo 
140 misionierių, kurių tarpe bu

vo 86 seserys vienuolės, 41 kuni
gas ir 13 pasauliečių. Didžioji da
lis vyksta dirbti į Braziliją,. Kur
sai tesėsi 50 dienų. 

Kiek bažnyčių Rusijoj 

MASKVA. — Amerikiečių lei
džiamas žurnalas "Eastem chur-
ches review", remdamasis oficia
liais duomenimis, skelbia, kad 
šiuo metu Maskvos patriarchato 
žiniomis Rusijoje dar veikia 7,500 
ortodoksų bažnyčių ir kulto na
mų. Žurnalas pastebi, kad prieš 
18 metų, patriarko Boriso pa
skelbtais duomenimis, Rusijoje 
buvo 24,000 bažnyčių. Tuo būdu 
paskutinių dvidešimties metų lai
kotarpyje Rusijoje buvo uždaryta 
ar kitiems tikslams paskirta 17, 
000 bažnyčių Žinant Rusijos 
ateistų propagandos netikslumus 
— pastebi žurnalas — ir dabar 
dar veikiančių 7,500 bažnyčių 
skaičius yra perdėtas ir neatitin
ka tikrenybei 
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JEI NORIME GERESNĖS VEIKLOS 
Ate i t in inkų šalpos fondas rū

pinasi n e v ien s tudentų šalpa. 
bei t a i p p&t remia ir s tudentų, 
moksleivių be: vyresniųjų orga-
garriaacinę veiklą. Todėl fondą 
t e n k a laikyt-, material inės pa
galbos da lyku, bet i r dvasiniu 
bei kuJtūr iniu iždu, nes j i s taip
gi y r a pag r indu ateitininkijos 
veiklai. Daba r t i nė fondo valdy
b a (p i rmin inkas dr. P . Kisielius, 
v icepi rmininkas kun, P . Pat la-
ba, n a r ė v a j a u s r e ika lam Faus
tina Mackevičienė, sekretorius 
y a c l o v a s Kleiza ir iždininkas 
Vaclovas Šaulys) y r a j au pa
žengusi t a krypt imi , paremda
m a a te i t in inkų moksleivių i r 
s tuden tų cen t rų va ldybas ; gal
voja, j o g š i s fondo uždavinys 
y r a vienas sva rb i aus ių 

Atei t in inkų s tudentų studijų 
r ėmimas t a i p p a t svarbus , nors 
Amerikoje s tuden tams y r a ne
mažai galimybių gaut i paramą 
iš įvairių amerikiet iškų organi
zacijų. Be to , i r pa tys s tudenta i 
p a p r a s t a i sugeba šalia s avo s tu
dijų sus i ras t i kad i r nedidelį 
da rbą ir t uo būdu savo ekono
minę padėtį pagerinti . 

J e i k a s p rašo piniginės pagal
bos, valdyba, ištyrusi p rašan
čiojo ekonominę padėtį, pagal 
gal imybes, stengiasi p rašymą 
pa tenkin t i . Valdyba y r a paruo
šusi anketą, kurią p rašan tys i s 
pa ša lpos tu r i užpildyti. Ta ip p a t 

valdyba reikalauja ir dviejų as
menų, pažįstančių šį studentą, 
rekomendacijų. Valdybą taipgi 
domina i r šio studento ateiti-
ninkiška veikla. 

Pagrindinės Ateitininkų šal
pos fondo pajamos iki šiol bū
davo iš vadinamojo ateitininkų 
šalpos fondo nario metinio mo
kesčio, kur is y ra penki doleriai; 
šį mokestį moka sendraugiai 
ateitininkai. Dabar yra gera 
proga šį fondą padidinti, užsi
mokant 1971 m. nario mokestį. 
Be mokesčio, kurį moka sen
draugiai ateitininkai, fondo val
dyba planuoja palikimų reikalą 
suintensyvinti, tikėdama, jog 
šio fondo tikslai, skirti jauni
mui paremti, r a s atgarsį t a r p 
pasiturinčių bei turtingesnių 
asmenų 

Fondo valdyba pageidauja, 
kad visi vyresnieji ateitininkai 
sumokėtų fondo nario mokestį, 
o daugiau pasiturį parodytų di
desnį dėmesį remiant s tambes
nėmis aukomis. Gi iš mokslei
vių ir studentų fondo valdyba 
nori, kad jie savo ateitininkiš-
ka veikla pateisintų jiems tei
kiamą pinigišką pagalbą. 

Remdami šį fondą, mes pa-
gelbstim ateitininkiškajai veik
lai. Šia mintimi ir šis informa
cinis straipsnis yra parašytas 

• " K . 

ATEITININKŲ SPAUDA 
" G A U B E A M U S " (SAS) red-
V y t a u t a s KHorys, 821 Hollins 
Ave. , Bal t imore . Md. 21201. 
N r . 1, 1970 m. spalio mėn., 

A n t a n a s Maceina — "Kris tus 
Kaip gyven imo m a t a s " — pri
s t a t o r y t ų kul tūroje Kr i s t aus 
a s m e n y b ė s centr inę vietą kaip 
a t svė r imą v a k a r ų t ikėj imo lin
k imui r e m t i s Evangeli ja i r vien 
K r i s t a u s moks lu ; . . .Studentas 
K ę s t u t i s Kl iorys r a š o "Mums 
reikia, kr ikščioniško revoliucio
n i e r i a u s " i r k laus ia : " J e i radi 
k a l u s pas ike i t imas t u r i įvykti 
i r t u r i įvykt i Kr i s taus ženkle, 
a r y r a p e r d a u g tikėtis, kad t a i 
į vyks p e r krikščionišką visuo
m e n ę ? " . . .Jam dalinai a t sako 
A k n i s Kuolas savo: "Laisvė rei
k a l a u j a a t sakomybės" , pabrėž
d a m a s r iaušių neefektingumą vi 
s u o m e n ė s pagerinimų siekiant. 

. E ius t rac i jų i r eilėraščiu pynė 
v a r t o j a R imo Laniausko i r Te
r e s ė s Idzelytės kūrybą. Huus 
Ooserhu i s "gyveninio maldų", 
ses . Cecilijos, s tud. Kęstučio Su-
šrnsko ir v isos eilės ki tų poezi
ja. . . P e r P o x Vopuli r a šo kun. 
S t a s y s Yla. dr . Juozas MasiHo-
n i s i r kolumbietė Teresė Slot-
k u t ė , o Algis Stankus s a k o : "Aš 
i š s t o j a u " — "Keletas minčių dėl 
m a n o išs toj imo iš draugovės 
va ldybos ir a ts isakymo įžodžio". 

" A T E I T I S " . Vyr. red. Jonas 
got iūnas . 6641 Š. Albany, Chi-
casro. Illinois 60629. 
Pas-cutieji t ry s "Ateit ies" nu

meriai (rūgs.—lapkr. mėn. 2 -
7) yra beveik ištisai paskirti aš
tunta jam ateitininkų kongresui: 
jo paskaitom, stovyklai, progra
mom, sveikinimams ir įvertini
mams. Kongresinis numeris, 
dvigubas nr. 7, iškelia At . fed-
vado, dr. Justino Pikūno pa
skaitą "Inteligentas ir jo užda
viniai" —• žvilgsnis į šių dienų 
ateitininkiją. Gimininga tema, 
reaguodamas daugiau iš socia-
loginio taško, rašo dr. Antanas 
Sužiedėlis (8) "Ateitininkas gy
venime"; "Ateina laikas... kada 
tenka rūpintis geros valios blo
gomis pasėkomis...". Dr. A. Da-
mušio (9) "Jauna krikščioniš
koji asmenybė — tautos viltis" 
nurodo reikalingumą didesniam 
užsiangažavimui aktualiom so
cialinėm problemom bei krikš
čionybei įgyvendinti. 

"Ateities" žurnale yra at-
l spausdintos kongresinės kalbos: 
• kun. j j l a J b Ylos. 'Stasio Barz-
duto>, vysk. Deksnio, Domo Ja
saičio, aprašymai iš jubiliejinio 
suvažiavimo Vokietijoj,. prieš-
kongresinės stovyklos. Was?-
gos, Neringos. Kęstutis Kebiys 
pris tato moksleiviams "Turtingi 
esame poetais" ir tame numery
je (7) randame tų poetų kūrybą 
nuo Bradūno. Brazdžionio, Ni-
liūno iki kitų vyresnių ir jau
nesnių poetų lyriko?... pluoštas 
Eglės Juodvalkytės eilėraščių 
(S): ta ip pat gausu moksleivių 
kūrybos bei kuopų švenčių & 

Chicagos studentai ateitininkai dainuoja savo susirinkime. 
Nuotr. R. Šilkaičio 

susirinkimų aprašymų spalio 
mėnesį; ...kongresinis leidinys 
pristato jaunus dailininkus ir 
jų darbus: R. Laniauską, K. 
Kutkutę, P. Sandanavieių. Br. 
V. Kaulius, SJ, ir Algis Norvilą 
jau kelis kartus savo nuotrau
kom ypatingai ptasirodė. 

Istoriniam žvilgsniui S. Su
žiedėlis aprašė pirmąjį ateitinin
kų kongresą Kaune 1920 m., o 
Juozo Kojelio straipsnis apibū
dina ateitininkų įsikūrimą Vil
niuje prieš trisdešimt metų Do
mas Jasaitis rašo apie dr. Pra
ną Delininbaitį i r jo skleidiža-
mas mintis: "Mokėkime iš kny
gų ir iš gyvenimo išplėšti tiesą 
ir ja pasipuošti." 

m. smilgaitė 

Linksmi studentai CMcagn* studentų ateitmrn^ų draugm** snjnrTTf-
kfrne Nuotrauka V 'ii.. 

Romas Sakadolskis, LB jaunimo 
skyriaus narys, praneša Chicagos 
studentų ateitininkų draugovei 
apie tolimesnius žingsnius Smo 
Kudirkos klausknu. 

Nuotr. R. šilkaičio 

GDEDREVINKfiS 

Vyresniųjų giedrininkių val
dyba praneša, kad sushirfrime, 
įvykusiame gruodižo 13 d., bu
vo nutarta paremti po $25 du 
išeinančius leidinius: 1) Lietu
vos universiteto monografiją 
(1570—1944), leidžiamą Lietu
vių profesorių draugijos Ameri
koje, ir 2) Prof. Dovydaičio mo
nografiją. Taip p a t narės remia 
asmeniškai savo aukomis mūsų 
giedrininkės — seselės Ma
rijos Jėzaus širdies, dirbančios 
Peru misijose, darbus ir pasi
aukojimą. Aukos dar neišsiųs
tos. Jei dar kuri norėtumėte tą 
misijų ir na&aftyno išlaikymo 
darbą paremti, prašome, Mek 
kuri galėtumėte, savo auką at
siųsti p. Dumbrienei: 6753 g. 
Artesian, Chieagb, BL 60629. 

Valdyta 

ATEITININKŲ VEIKLA 

Sausio 2—3? d, — Detroito 
jaunučių ir jaunių at-&ų tradici
nė "Trijų Karalių" iškyla į Dai
navą. 

Sausio 15 d. — Oiicagos stu
dentų feorp! Šatrijos ausbrfeki-
mas 8 y. v. pas Daivą Sfeturifo-
nytę, 6422 S. Rockwett. Dr. VSr-
torija Skrupskelytė kalbės apie 
Alfonso Nykos - NiBtmo poezi
ją. Visų daryvių prašoma pasi
skaityti profesorės straipsnį 
1970 m. AMnose Nr . 8. 

Sausio 24—25 d. — A t fed. 
tarybos posėdis develande. 

Vasario 5—7 d. — Sendrau
gių sąjungos žiemos iškyla H3-
deaway North, Wilmington, 
Vermont — slidinėjimas Mount 
Snow kalno papėdėje. 

Vasario 21 d. — Detroito 
ateitininkai ruošia "Užgavėnių 

i karnavalą" vaikams — Eglės 
i Žalčių karalienės pilyje. Lietu-
j vių Namuose. 

Balandžio 24—25 d, — Chica
gos Kun. Alf. Lipniūno kuopos 
metinė šventė. 

Gegužės 14 d. — Chicagos 
studentų korp! Šatrijos ruošia
mas "Jaunųjų kūrybos" vaka
ras Jaunimo centre. 

Rugsėjo 4—6 d — šiaurės 
Amerikos lietuvių poeMjos fe#» 
tivplis Chirftfojp. Ruoši* korp! 
Šatr i ja . 

"PIRMYN, JAUNIME!" 

Toronto moksleivių ateitinin
kų neperiodinis laikraštėlis. 
Red. Rūta čepaitytė, 436 
Renforth Dr., Etobicoke, Ont. 
Nr. 1, 1970 m. lapkričio mėn. 

28 d. išleistas Toronto Stasio 
Šalkauskio kuopos vyresniųjų 
moksleivių rengiamų "Studijų 
dienų" proga: mintys aipe atei
tininkiją, jaunių ir moksleivių 
dailė i r poezija bei proza, mąs
tymai 

TORONTO MOKSLEIVIŲ 
VALDYBA 

Stasio Šalkauskio kuopos val
dyba 1970—71 m.: pirm. Ramo
ną Girdauskaitė, vicepirm. Rita 
Razgaitytė ir Vkiidotas Vaičiū
nas, sekr. Dana Ramanauskaitė, 
soc. reikalų vedėjas Kęstutis 
Abromaitis, ižd. Bernadeta Auš-
rotaitė, narė Jfary Aime Vinge
lytė, laikraštėlio red. Rūta če
paitytė, korespondentės Rūta 
Juzukonytė, Jane Čižikaitė ir 
Ramutė Birgelytė, globėjas p. 
K Manglicas. 

IŠ TORONTO 

Kodėl ateiname į ateitininkų 
susirinkimus? Ką mes čia ran
dame, Ateitininkų principai, 
atdtininkų šūkis, St. Šalkaus
kis — tai pagrindinės temos, 
kurios diskutuojamos Toronto 
Stasio Šalkauskio kuopoje, ir 
tik tos temos. Visą laiką mes 
girdime tą pat i ir tą patį. Ar 
mūsų organrafisja nusistovėju
si? Ar nėra vietos jai plėstis? 
Atrodo, kad reikta, ką nors da
ryti, bet klausimas yra ką? 

Prieš gerai atsakant į šiuos 
klausimus, pažvelkime į mūsų 
pasaulėžiūrą — kokia jinai yra? 
Pasaulėžiūra apima šeima, mo
kyklą, draugus. Kadangi esame 
kanadiečiai, mus apriboja politi
nės ir ekonominės taisyklės; ka
dangi esame lietuviai katalikai, 
mus apriboja organizacijos, 
sporto klubai, Bažnyčia. Čia vi
sur gresia nusistovėjimas, bet 
tebeturime pasirinkimą, a r tai 
būtų draugai, cH^anizacijos h* 
t t. Taip mes galime veikti. 
Nors mes esame apriboti, gali
me pasirinkti ir galime prasi
veržti plačiau. 

Vienas mūsų pasirirJumas 
yra būti t ikrais lietuviais a r tik 
lietuvių kilmės. Čia galime grįž
ti prie ateitininkų: ar tie, kurie 
priklauso tik sąrašuose, retkar
čiais ateidami j susuinkimus ir 
nieko ne t ikdami , y ra tikri 
atc-iiiniflfcai. 

Atei&ninkija duoda priemo
nių ribų skaičiui sumažinti. Per 
susirinkimus nariai yra privers
ti galvoti arba bent sekti kal
bas. Btrvo prieita išvados, kad 
ateitininkai y ra nusfetovėję, kai 
stsirmfo'muose niekas jau netu
ri nuomonių ir nedrįsta iškelti 
savo minčių Mes, kalbėdami 

apie ateitininkų principus, atei
tininkų šūkį, turime baigti pa
viršutiniškumą ir tikrai įsigilin
si į k.ausimus, — tuomet galė
sime pradėti rasti ir atsakymų. 

Edis Stravinskas, 
(Iš Toronto moksl. laikr. 

"Pirmyn, Jaunime!") 

ESAME SĄJŪDIS — 
(jtDfiKIME! 

Ateitininkų sąjūdis a ts i rado 
dėl įvairių priežasčių. Pagrindi
nė priežastis, kaip ir visų tau
tinio atgimimo sąjūdžių — or-
zanizuotai priešintis svetimai 
priespaudai. Ypatinga priežastis 
— atsispirti neigiamų pasaulė
žiūrų įtakoms, kurios žalojo 
tau tos dvasią. Ateitininkams 
rūpėjo dvasinis tautos atgimi
mas, krikščioniškosios kultūros 
vys tymas ir katalikų inteligen
tijos ugdymas. 

Ateitininkai atsakė naujai 
dvasinei raidai Vakaruose i r 
Rytuose. Ateitininkai iš svetur 
mokėsi i r suteikė savajam są
jūdžiui ras tą gėrį- Mokėsi i r iš 
savo k ra š to praeities. Taip jie 
davė pradžią organizacijai, ku
ri savo ideologine sistema, fede
racine sąranga, veiklos apimti
mi ir metodiniu veiklos pažan
gumu prašoko ne vieną katali
kų sąjūdį svetur. 

Kun. Stasys Yla 
Moksleivių šūkis šiais metais 

y ra " E s a m e sąjūdis — judėki-
me!" Giliau pažvelgus, atsiran
da daug klausimų. Žodis "esa
m e " reiškia, kad mes visi Lietu
voje i r laisvajame pasaulyje, 
dabar, šiandien, egzistuojame. 
"Sąfūdis, svarbiausias žodis, ke
lia klausimą, kuo skiriasi mūsų 
dabart inis sąjūdis nuo įsikūri
m o metu, a r ir dabar jis y ra 
apsuptas tautiškumo ir katali
kiškumo problemomis? Žinoma, 
Lietuva tebėra rusų okupuota, 
be t a r y r a naujų konfliktų lietu
vių bendradarbiavime su sve
t imtaučiais? Ar katalikui da r 
y r a nihilizmo pavojus, o gal 
mes jo nematome? Atsakymai 
į Šiuos klausimus padėtų geriau 
suprast i dabartinį ateitininkų 
sąjūdį i r kur tas sąjūdis mus 
veda. Paskutinis šūkio žodis 
"judėkime". Kuo kitu sąjūdis 
galėtų reikštis, jei ne judėjimu? 

Rita ESazgaitytė 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau-

"Š dorų straipsnių nesaugo, juos 
H grąžina tik iš anksto susita
ri rus. Redakcija už skelbimų 
| i turinį neatsako. Skelbimų 
fjį kainos prisiunčiamos gavus 
'Ą prašymus. 

Sste-f. -asgTT iaBsTT >mZ%L "3SS*-

• Redakcija 
8:30 — 4:30, 
8:30 — 12:30. 

dirba kasdien 
šeštadieniais 

• Administracija dirba kas- • 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie '. 
Oiais — 8:30 — 12:00. 
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ŠV. BONAVENTŪRO I 
PARUOŠIAMOJI MOKYKLA 

(Ntio 9—12 k&sių) 
BENDRABUČIUI 

VADOVAUJA TfcVAl PRANCIŠKONAI 
• 

Pilnai Pripažinta Mokykla 

1 

- . Sturtevant, Wisconsin 53177 
(68 mylios nuo Chicagos) = 

I Dear Fa the r : • - . ,\ E 

I Please send me further information on St. Bonaventūre 
Prepara tory Scbool 

•ĮJ| 
Tf!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiii»iiniiiiH[:::.7 

I 
| Name Age 

i Address • • • • Phone 

j City S ta te Zip 

J Parish 

• School Grade . . 

l iOOP AtJTO BTJYERS K E E B 
C ARS DESPERATEIiY! 

Highest CASH Prioes Paid. Any 
Year, Make or Model. Bring ca r 
and Title. CASH Immediately. 
Open till 11 p.m. Slghtly. Ali 
<lay Sunday. 

PHONE — 427-6276 

HAPPY NEW YEAR 

GARHELD RIDGE 
T R r S T AND SAVIXGS BANK 

Ali Acoounta In»ure<1 To $20,000 
P H O N E — 581-1000 

6S53 W. 55th St., Chicago, Illmois 

R E C 
J. & J. PHARMACY 

2557 W. 68th Street 
Telei. PR 6-4363 

P T A I 
STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7lst Street 

Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 776-4363. 

P R I S T A T Y M A S N E M O K A M A I 
Važiuojamos kėdes, rementai ir kt. jrankiai pirkti a r n u o m o t i Impor 
tuoti odekolonai Kvepalai, Tobler ir Fannie May sa ldain ia i 

Nemokamai supakuojame dovanas . 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Lieporų! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
LEEPONIS 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C . 
Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Ki tom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais užda ry ta . 

NEW 
RATES 

A, STANDARD HEATING AND 
AIR OONDttlONING 

VALYMO TĖ TAISYMO DARBAI 
H " Vai.- 'pjrtirntf^Tt!*!* sknbtz-mrt it-
všjn. PrekSį *SBtaty»os apSiilrSimul. 
2426 W. n » t St., Chkage, niinois 

PHONE — 434-2072 

HAPPY NEW YEAR 

A R B Y ' S 
RO.\ST RKKF RFSTAURANT 
121 ASbtrr.V, K\-anston. niinois 

PHONE - 175-0035 
A "&XPf>Y AVI' PROSPEROTJS 

STFX YEAK TO OIR Cl'RTOMEFS 

DUtrna'š TEXA<O SER\TOE 
cTi i lPLETE AL'iO SKRVtOB 

PHONE — 47ft-933fl 
«<«!#>. 9mr£s Att^rt 

CliK'AOO. n.LTVOH* 

/̂jrdoR'ŠAvnics \g^ 

INSURED 

0F $5000.00 0R MORE 
0N CERTIFICATES 

2 Year MuUurtty 

^ f a f t o " «ptawstos Iki S20.000. 

PER ANNUM 7470 
0N CERTIFICATES 

0F $1000.00 
One Year Mftturlty 

3/4% PER ANNUM 

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 0R MORE 

6 Month Matnrity 

•) y4% ^ ^ AMNUM 

OW M DAT NOTIOE 

PASSB00K ACC0UNTS 
sioo.os 

ęfyQ PER ANNirM 

0N A U PASSB00K 
ACC0UNTS 

DIVIDENDS OOMPOUNDED DAILY. PAID QUARTEBLY. 

Chicago Savings & Loan Assn. 
JOHN PAKEL, Sr., Chairman of the Board 

6245 SO# WESTERN AVE. 
H O U R S : Mon. 12 PM. to 8 P.M. Tu«i. » to 4. Thurs. and Priday 9 to 8. Sat 9 to 12:30 

MRS. PHEL. PAHEL, Pres. 

TEL. GR 6-7575 

^ M Į Į X M W O t f ^ 1 mmtt *• _ — — — — _ « . ^,—^LM 



Ko sulauksime 

1971 METAIS 
S. VIETNAMO PASIPRIEŠINIMAS 

Naujai iš spaudos išėjusioje tuvių kūrybos perteikėjas an-
knygoje 'Thoughts for Sowing" gliškai skaitančiai publikai — 
autoriai Quinn ir Griffin kai- Stepas Zobarskas. Sausio 21 d. 
bedami apie naujus metus pa- sueis 50 metų kai Kaune įsteig-
žymi, kad nei vienas mes neži- tas Karo muziejus, dabar oku-
nome, ar jie bus pripildyti sau- pantų išniekintas. Sausio 22 d. 
lėtomis dienomis, ar juose bus švęs 80 metų amžiaus Argenti-
daug šešėlių, ar jie atneš dau- noje gyvenantis pedagogas J. 
giau juoko, ar ašarų... Nežino- Mačernis. Sausio 27 d. minėsi
me. Tai parodys ateitis. me 70 metų sukakt. nuo mir-

Tačiau jau dabar žinome, kad ties komp. Verdi. Vasario 29 d. 
1971 metais mūsų laukia visa minėsime 90 metų sukaktį nuo 
eilė tikrai džiugių dalykų. Vie- mirties kūrybos genijaus Dos-
nas iš stambesniųjų įvykių bus tojevskio. Kovo 16 d. švęsime 
juhiliejmis "Draugo" romano komp. J. Žilevičiaus 80 metų 
premijos įteikimas kovo 14 d. amžiaus sukaktį. Kovo 24 d. 
Jubiliejinis, nes jau dvidešim- minėsime 50 metų sukaktį nuo 
tas. Kadangi konkurso jury ko- mirties poeto Margalio (kun. 
misijai įteikiama po kelis ar net šnapščio). 
keliolika naujų romanų, tai šie Gegužės 9 d. susilaukia 65 
konkursai davė akstiną parašy- metų amžiaus vysk. Ant. Deks-
ti netoli 200 naujų romanų. Te- nys. Gegužės 23 d. 80 metų su-
gu ir ne visi jų susilaukė įver- kaktj švęs prel. J. Končius. Ge-
tinimo, bet visgi 20 premi juo- gūžės 31 d. sueina 50 metų kai 
tųjų romanų, jau šioks toks JAV lietuviai įteikė Amerikos 
knygynėlis. Kai kurie jų yra prezidentui milijoną parašų, 
net išversti į anglų kalbą. Tai siekdami Lietuvos nepriklauso-
vis kūrybinis įnašas, kuris mus mybės de jure pripažinimo, 
džiugina. Birželio 5 d. susilaukia 60 m. 

* amžiaus plačiai ispaniškoje spau 
Vasaros pradžioje — liepos doje dalyvaująs kultūrininkas 

4 — turėsime dainų šventę. K. Čibiras. Birželio 13 d. sueina 
Mums svarbi ji ne tik kaip di- 30 metų nuo baisiųjų trėmimų 
dingas jungtinio choro pasiro- į Sibirą. Birželio 16 d. sulaukia 
dymas suplaukusioms iš plačių 80 metų amžiaus vienas stam-
apylinkių lietuvių minioms, bet biausių lietuviškos knygos re
ta dainų šventė yra savotiška mėjų — prel. Pr. Juras. Birže-
naujos energijos injekcija cho- lio 22 d. sueina 30 metų nuo 
rams, besiekiantiems naujus pradžios lietuvių sukilimo prieš 
kūrinius išmokti, gerai pasiro- okupantus bolševikus. Birželio 
dyti. Dabar, kai apskritai cho- 26 d. sueina 30 metų nuo kru-
rų veikla, išskyrus gyvesnius vinųjų žudynių Pravieniškėse, 
ansamblius, nėra perdaug žymi, kur bolševikai išžudė daug ne-
šitoks naujas impulsas mūsų kaltai kalinamų lietuvių; tą pat 
chorams labai naudingas. Te- dieną Panevėžy nužudytas dr. 
būnie tai proga naujiems as- J. Žemgulys ir eilė kitų. 
menims, kurie apdovanoti geru Liepos 10 d. susilauks 60 me-
balsu, jungtis į chorus, sustip- tų amžiaus mūsų talentingasis 
rinti juos naujomis jėgomis, dirigentas V. Marijošius. Liepos 

* 25 d. sueina 500 metų kai mirė 
Darbo dienos savaitgaly ruo- "Kristaus sekimo" kūrėjas To-

šiamas poezijos festivalis. Tai mas Kempietis. Liepos 28 d. 
jau kažkas tikrai naujo. Festi- sueina 30 metų kai naciai Lie-
valio ruošime gražios iniciaty- tuvą įjungė į Ostlandą ir palai-
vos rodo mūsų jaunimas, atei- dojo partizanų atkovotą laisvę, 
tininkų stud. Šatrijos korporaci- Rugpiūčio 3 d. susilauks 70 
ja. Festivalis užsitęs tris dienas metų amžiaus taurus mūsų kul-
(rugs. 4 - 6 ) . Be Amerikoje gy- tūrininkas prof. J. Kuprionis. 
venančių poetų dar tikimasi su- Rugpiūčio 7 d. — 30 metų su
silaukti ir iš Europos bei Aust- kaktis nuo mirties kūrybos ge-
ralijos. Su savo kūriniais pasi- nijaus Rabindranath Tagorės. 
rodys ir naujosios mūsų jauni- Rugpiūčio 14 d. 30 metų su-
mo poetinės jėgos. Pažymėtina, kaktis kai paskelbta Atlanto 
kad lyg įžanga į poezijos festi- charta. Rugpiūčio 22 d. sulauks 
valį gegužės 14 d. bus studentų 50 metų amžiaus kūrybingas ir 
korp! Šatrijos ruošiamas Chi- energingas Liet. bendr. vald. 
cagoje jaunųjų kūrybos vaka- pirm. V. Volertas. Rugpiūčio 
ras. 23 d. — 30 metų sukaktis kai 

naciai sušaudė Jagomastų šei
mą. 

Kraštas pergyvena sunkmetį, tačiau siekia politinio laimėjimo 

Ruduo ir mūsų kultūros dir
vose bus derlingas: Padėkos 
dieną ruošiamas teatro festiva
lis. Pasiųsti kvietimai kelioli-

Rugsėjo 10 d. sulauks 85 me
tų amžiaus komp. A. Aleksis. 

kai vaidintojų grupių. Patalpos Rugsėjo 11 d. dešimtmetis kai 
Jaunimo centre jau rezervuo- žuvo rašyt. A. Škėma. Rugsėjo 
tos. Šia iniciatyva taipgi rei- 13 d. gen. St. Raštikiui 75 m. 
kia pasidžiaugti, nes teatras Rugsėjo 30 d. sulaukia 70 metų 
išeivijoje tik kai kuriose kolo- amžiaus lietuvių skautybės įkū-
nijose egzistuoja, ir tai ne taip rėjas P. Jurgėla. 
pastoviai. Festivalis, vaidybinių Spalio 14 d. 70 metų O. Lafoa-
grupių konkursinis pasirodymas nauskaitei. o spalio 15 d. 60 me-
bus gražus paskatas uoliau pa- tų "Lietuvių Dienų" leidėjui A. 
dirbėti, stengtis pasiekti naujų Skiriui. Spalio 25 d. 20 metų 
rezultatų. Visos šios mūsų kul- kai nebeturime vyskupo Pr. Bū-
tūrinės prošvaistės įvyks išeivių čio. 
lietuvių centre — Chkagoje. Lapkričio 4 d. sulaukia 60 

Šalia šių ypatingų kultūrinių metų amžiaus rašyt. J. Tininis. 
švystelėjimų, lietuviškose kolo- Lapkričio 16 d. 70 metų am-
nijose 1971 m. bus visa eilė me- žiaus rašyt. J. Grušui, o lapkr-
no parodų, koncertų, konkursų, čio 18 d. — tiek pat P. Gaučiui. 
minėjimų, parengimų su kultu- Gruodžio 4 d. 30 metų kai mi-
rine programa, paskaitomis. Tai rė prof. St. Šalkauskis, o gruo-
vis dalykai, kuriais tenka labai džio 7 d. 50 metų nuo Žemaitės 
pasidžiaugti. mirties. Gruodžio 15 d. sulaukia 

* 60 metų amžiaus dr. J. Adoma-
Turėsime 1971 m. ir visą eilę vičius. Gruodžio 24 d. 40 metų 

kitų mums atmintinų dienų, nuo mirties poeto J. Tilvyčio. 
Sausio 4 d. susilauks 80 metų MIC: tą pat dieną 30 metų nuo 
amžiaus rašytojas, vertėjas N. mirties komp. J. Karnavičiaus. 
Rastenis. Sausio 14 d. susi- Metų bėgyje išryškės eilė ki-
tauks 60 metų amžiaus veiklus tų mums brangių dienų ir su-
inž. Antanas Rudis, o sausio kakčių, kurių neįmanoma trum-
17 d. tokią pat sukaktį švęs lie- pame straipsny suminėti. J. Pr. 

SUSIRŪPINO JT LIKIMU 

Užbaigiant Jungtinių Tautų 
1970 metų darbą, generalinis 
sekretorius U'Thant pareiškė su 
sirūpinimą dėl JT ateities, nes 

nebėra pinigų išlaikyti šiai tarp 
tautinei organizacijai. Visas iš
laidas išimtinai padengia Ame
rika, o komunistiniai kraštai ir 
"turtingoji" Sovietų Sąjunga 
nemoka nei cento. 

Šiaurės Vietnamas, pasivadi
nęs Vietnamo demokratine res
publika, turi 16,4 mil. gyvento
jų, vienu milijonu mažiau, kaip 
Pietų Vietnamas, vadinama 
Vietnamo respublika, įsikūrusi 
1954 m. Nuo to meto prasidė
jo aštri tarpusavio kova, užsi
tęsusi iki šio meto. 

Šiaurės Vietnamas naudojasi 
Sovietų ir Kinijos parama, Pie
tų Vietnamas, nuo jo įsikūrimo 
pradžios, buvo JAV remiamas. 

Apie P. Vietnamą turime aps
čiai žinių, šiaurės Vietnamas, 
pakeliąs didžiausią naštą karui 
vesti, atšiauriai naikinąs savo 
priešus Pietų Vietname ir ap-
sprendžiąs derybas Paryžiuje, 
mažai težinomas. Jis retai teį
sileidžia vakariečius spaudos 
atstovus. Jų pateikiamas vaiz
das nėra pilnas, o skelbiami 
duomenys kelia abejones. 
Šiaurės Vietnamo vairuotojai 

Louis VViznitzeris, atstovau
jąs Montrealio "La Press" ir 
Prancūzijos kairįjį laikraštį "Le 
Nuovel Observateur" buvo nu-

GEBIMINAS GALVA 

krašto ištekliai yra menki, ori
nių puolimų nuostoliai milžiniš
ki ,naujokų skaičius išsemtas, 
krašte drausmė pakrikusi, ta
čiau įtempus nervus karą gali 
tęsti. 

Milžiniški orinių puolimų 
nuostoliai 

JAV oriniai puolimai užsi-
tęsę iki 1968 metų kovo mėn. 
pabaigos sunaikino visus mies
tus, išskyrus Hanojų ir Hai-
phongo uostą, kuriais Sovie
tai naudojosi tiekti įvairius ka
ro reikmenis ir ginklus, panau
dotus Pietų Vietname. Pramo
nė sugriauta. Jėgainės netiekia 

Krašto ūkis 

Šiaurės vietnamiečiai yra in
dividualistai, bet jie priversti 
taikytis valstybės rikiuojamam 
ūkiui. Jų reikalavimai menki, 
nes verčiasi nepaprastai kukliu 
maistu ir apranga. Mėnesinis 
ei'.inio darbininko uždarbis te
siekia 40 dongų, o žinovo ne
prašoka 80 dongų (3.5 dongų 
lygu 1 dol.). Maistas vienam 
asmeniui kaštuoja 28 dongus 
per mėnesį, pora batų 20 dongų, 
odinis švarkas 45 dongus, dvi
ratis 300 dongų, foto aparatas 
1500 dongų. Prekių trūksta, 
kainos kyla, bet infliacija ap-
valdoma. 

Aimties valandėlei 

Į 1 9 7 1 METUS ĮŽENGUS 
SU AKTUALIJOMIS 

Su šiomis mintimis ir idėjo
mis įžengiame į Naujuosius me
tus : 

Mes esame Dievo sukurti iš 
meilės, todėl mūsų buvimas bei 
gyvenimas ir yra nuolatinis Die
vo meilės liudytojas. Dr. A, Ma
ceinos žodžiais, mus kurdamas, 
Dievas dalinasi su mumis bu
vimu. Tapdamas žmogumi, jis 
dalinasi su mumis ir šio buvi
mo forma. Tuo būdu Dievas 
tampa mums taip labai artimas, 
kad jis virsta tikrai mūsų Dievu 
giliausia šio žodžio prasme. Gė
rybių bei vertybių subendrini-
mas (Communicatio bonorum), 
kuris sudaro meilės esmę, įsikū
nijime pasiekia aukščiausio 
laipsnio: "Dievas taip pamilo 
pasaulį, kad davė savo viena-

miestų pabėgėlius, bet ir karius 
Pietų Vietname. 

Jei kraštas gautų paskolas, 
per du metus tegalėtų atkurti 

vykęs į Hanojų ir matėsi su j pramonę, buvusią 1965 m. šiuo 
keturiais krašto vairuotojais, i metu net negalvojama apie pra-
Jis paskelbė padrikus įspūdžius, 
kuriuose neaptariami net svar
biausi klausimai. 

Šiaurės Vietnamo santykiai 
su Sovietais ir Kinija tik pa
minėti, tačiau nenušviesti, ču 
En-lajus, praeitų metų gruodžio 
pradžioje, paskelbė, kad Kinija 
remsianti šiaurės Vietnamą, ši 
svarbi žinia, nors jis jau buvo 
grįžęs iš Hanojaus, nei žodeliu 
nepaminėta. 

Šiaurės Vietnamo ministeris 
pirmininkas Pham Van Dongas 
jam pareiškęs, kad karas pa
deda įgyvendinti esminį tikslą 
"išlaisvinti" Pietų Vietnamą. 
Karas, nors ir nemėgiamas, pa
dedąs įgyvendinti revoliucijos 
polėkius. Jis uždedąs naštą kraš 
to gyventojams, tačiau Šiaurės 
Vietnamas galįs ilgai kariauti. 

Įtempti nervai 

Minėtas spaudos atstovas su
sidarė įspūdį, kad šiaurės Viet
namas yra įtempęs nervus ruoš
tis naujam puolimui ateinantį 
vasario mėn. Ai;$ku, jis negalėjo 
patirti apie jėgų telkirao apim
tį. Jo nuomone, krašto apsau
gos ministeris gen. Vo Nguyen 
Giapas, savo metu smogęs pran
cūzams ir privertęs juos iš In-
dokinijos pasitraukti, jau yra 
pertempęs krašto pajėgumą. 
CTA duomenimis apie 30,000 
šiaurės vietnamiečių yra užė
mę Pietų Vietnamo sritis, ta
čiau negali pasiekti didesnių 
laimėjimų, ši pastaba teliečia 
praeitį. 

Šiaurės Vietnamas netikįs į 
derybų sėkmę Paryžiuje. Nors 

Du metiniai derliai padengia 
elektros. Anglies kasyklos už- ! maisto paklausą. žemės ūkis 
darytos. Kraštas pasigenda ka- j sukolektyvintas. Sklypininkai tinį Sūnų" (Jon. 3,16) — davė 
pitalo, nes neturi ko išvežti, i skatinami daugiau gaminti ir į ne taip, kad jis tiktai tarp žmo-
Žemės ūkis turi išmaitinti ne tik t jiems leidžiama gaminių pertek- nių gyventa, bet kad ir tikru 

žmogumi būtu. Jei išganymas 
yra žmogaus sujungimas su 
Dievu, tai išganymo esmę kaip 
tik ir sudaro meilė, nes meilėje, 
kaip S. Verchovskis teisingai 
pastebi, "įvyksta tobuliausia 
vienybė. Kristus išganė visus 
todėl, kad visus sujungė meile 
su savim, o per save ir su Tėvu 
bei šventąja Dvasia. Dievo ka
ralystė yra meilės karalystė, o 
Kristus yra jos centras". Todėl 
Kristus ir yra tobuliausias Die-
v:> kaip meilės apsireiškimas. 

Nepaslaptis, kad tėvas labai 
džiaugiasi, jei vaikai myli vie
nas kitą. Kiekvieną sekmadienį, 
kai žiūriu į pamaldas susirin
kusius, mąstau, sako prancū
zas rašytojas Louis Evely, ką 
Dievas apie juos galėtų pasa
kyti; 

— Aš noriu, kad mano vai
kai vienas kitą mylėtų, kad jie 
būtų viena, kad pasaulis tikėtų. 

monės atkūrimą, nes nežino ar 
vėl nebus daromi amerikiečių 
oriniai puolimai. Didžiausias šio 
meto uždavinys bent dalimi pa
šalinti ūkinį sunkmetį. 

Krašto valdžia ištvėrė ke-
turius metus užsitęsusius ori
nius puolimus. Jai pavyko išlai
kyti tvarką ir nepalūžti Pietų 
Vietname. Sovietų ir Kinijos 
parama sustiprino šiaurės Viet
namą, tačiau sunkiausią karo 
naštą turėjo pakelti krašto gy
ventojai. 

lių rinkoje parduoti. 
Kolektyviniuose ūkiuose yra 

daug netvarkos. Jų vadovybė 
nepajėgia organizuoti ir net 
drausmės palaikyti, tačiau gy
ventojams parūpinama maisto 
gintis nuo bado. Vietinių patrio
tizmu ir laimėjimo viltimis ban
do švelninti šio meto neviltį. 
Žemas pragyvenimo lygis, kuk
lūs gyventojų reikalavimai yra 
stiprybės ženklas. 

Šiaurinio Vietnamo vyriausy
bė nusistačiusi kariauti 10 ar 
15 metų, sulaukti amerikiečių 
karių pasitraukimo ir pajungei 
Pie'ų Vietnamą, šiaurės Viet
namo tikslai yra išryškėję ne 
tik kare, bet ir derybose Pa
ryžiuje. 

Du komunistinio Vietnamo jauni kariai pagauti Kambodijoj. 
mus vykdė Pietų Vietnamo ir Kambodijos daliniai. 

Valy-

vietinės okupacijos bei vergijos 
pančiai gali pavergti tik kūną, 
o miklus melas apgauti protą, 
bet niekas nepajėgs suvaržyti 
lietuvio laisvos sielos. Ji yra 
didžiausia, patvariausia galybė. 

Mums tikėjimo tiesos turi 
būti visada naujai pristatomos 
pagal to laiko žmogų, jo filo
sofines sampratas bei žinias. 
Krikščioniškasis mokslas yra 
radikalus ir todėl uždedąs krikš 
čioniui pareigą keisti ir gerinti 
pasaulį, bet tuo pačiu ir saugo
tis sutapatinimo krikščionybės 
su politinėmis ideologijomis, ku
rios ją padarytų politine religi
ja. Tik ta teologija • turėsianti 
ateičiai įtakos, kuri kilsianti iš 
šių dienų pasaulyje tinkamai 
užsiangažavusių tikinčiųjų. Baž
nyčios vadovai ir teologai tu
rėtų vieni su kitais draugiškai 
bendradarbiauti nepažeisdami 
pagrindinių žmogaus teisių bei 
orumo, nes visi dirba tam pa
čiam Kristui. Jie turėtų atsi
žvelgti į įvairių kultūrų, išsila
vinimų bei religijų žmones ir 
savo teologinį mąstymą praktiš
kai pritaikyti laikydamieisi Jė
zaus kaip Dievažmogio sampra
tos, kuri yra krikščioniškojo 
tikėjimo pagrindas. Praeities 
kristologinės aptartys galioja 
ir dabar, tačiau turi būti aiški
namos ir suprantamos pagal jų 
istorinį kontekstą. Jau ne vie
nas teologas pabrėžė, kad krikš
čioniškosios Bažnyčios turi kri
tiškai peržvelgti savo visuome
ninę padėtį istorijos eigoje, kad 
ateityje netaptų priespaudą vyk 
dančių jėgų benrininkėmis. Baž
nyčios institucinės formos tobu-
'intinos ir toliau, jokiu būdu jų 
neatsisakant, o Bažnyčios — 
Dievo tautos nariai visi turėtų 
gauti svaresni žodį Dievo ka-

jog Tu mane Kristų atsiuntei, ralystės kūrime. Mes privalo-
' me ypač atkreipti dėmesį į tuos, 

kurie kovoja už žmogaus lais
vę, vargsta tremtyje ar yra ne
teisingai kalinami bei kankina
mi, arba nužudomi, kaip pvz. 
Lietuvos mokslininkas kalbinin
kas Jonas Kazlauskas, kuris 
tapo ruso bolševiko okupanto 
auka. 

Šiandien kiekvienas žmogus 
norėtų būti teologu. Tačiau An
glijos kardinolas J. Heenan, kal
bėdamas Londone apie pasaulie
čius teologijoje, pabrėžė, kad 
teologija skiriasi nuo visų kitų 
mokslų ypač tuo, kad iš moks
lininko pareikalauja ne tiktai 
protinių, bet ir dvasinių pastan
gų. Pasak jo, net ir žemos mo
ralės žmogus gali būti pirmaei
lis muzikas, ateistas gali būti 
toks pat geras inžinierius ar 
gydytojas, kaip tikintysis, ta
čiau teologas be dvasinio gyve-

(Nukelta į 5 pusi.) 

Dabar gi jie tariasi darą man 
malonumą, kiekvieną sekmadie
ni ateidami čia kaip atskiri in
dividai. Jie vienas į kitą nepa
žiūri, nenusišypso, vienas kito 
nepasveikina. 

Yra gili krikščioniška tiesa, 
kad esame tiek toli nuo Dievo, 
kiek toli ir nuo artimo. Aš esu 
tiek arti Dievo, kiek arti arti
mo. Kokie mano ir tavo reika
lai su kitu lietuviu religiniame, 
bendruomeniniame ir su Lietu
vos kamienu? Ar mes savo 
niurzgimu dėl dabarties ir žlium
bimu dėl visko neapkartinam 
sau ir kitiems žmoniško ir tau
raus gyvenimo. Mes, kaip lie
tuvių tauta, nesam išmesti ne-
grąžinamon praeitin, jei supran
tam savo vertę ir paskirtį, jog-
privalome atlikti savo vertę ir 
paskirtį, jog priValome atlikti 
savo uždavinius dabar ir ateity
je pasaulio tautų šeimoje. So-
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— Dieve, Dieve, vėl mane apgulė nelaimės; ir 
lakštingalos pasiliko toli. 

Galop nuveda mus nuo geležinkelio bėgių į laukų 
taką. Sustojame keletai minučių. Naudojuosi proga, 
prisiraunu žolės ir pakišu po kulnu. Kiek palengvėjo, 
iki žolė nuslydo nuo vinies, o ta peklinė vinis vėl pra
dėjo kruviną darbą. 

— Suieškok surdutą, _ burba į ausį latvis. Kantriai 
tyliu, pasiūbuodamas sužeista koja. Kraipau galvą, vai
kau vabzdžius ir įsižiūriu už upelio į besiganančius ra
guočius... O upelis eina su mumis skiniuku. Tai pa
skęsta augmenijoje, tai saulėje veidrodžiu blizga, tai 
vėl šokinėja daubomis ir kviečia išsimaudyti. Bet mes 
patys sau nepriklausome, mus vijo skubiau, nes nauja 
kliūtis mūs laukė. 

Visada atsiminsiu šį mažą kryžiaus kelią, nes di
deliu nuėjo Jėzus Kristus. "Pasityčioję iš jo... išvedė jį 
prikalti ant kryžiaus" (Morkaus 15,20). Perkalė jam 
rankas ir kojas didelėmis vinimis. "Ir nulenkęs galvą, 
atidavė dvasią" (Jono 19, 30). 

Pasiekėme galop stovyklą nx. 0,20. Ten nešiau savo 

kryžių pusantrų metų, patekdamas į ligoninę. Bet, Die
vui padedant, viską pemešiau. 

DU ARCHIMANDRITAI 

Šiuo tarpu noriu priminti du svarbiu Harbino mari
jonų misijos veikėju: kun. Fabijoną Abrantavičių ir 
kun. Andriejų Cikoto. Jiedu buvo sunaikinti Sovietų 
Sąjungoje 

Kai bolševikijoje žūna žmonės, nėra galima ką 
nors apie juos patirti, tiesiog pranyksta be žymės, kaip 
įmestas į gelmę akmuo. Praeitis sako, jog kiekviena vy
riausybė turėjo savo būdus priešams naikinti. Romos 
cezariai juos kalė prie kryžių, bet pasmerktojo lavoną 
atiduodavo. Prancūzų revoliucija piaustė galvas, bet 
taip sutrumpintus palaikus grąžindavo. Hitleris šaudė, 
nuodijo, degino, bet nors pelenus palikdavo. Tarybų Są
junga visus aplenkė. Ji sunaikina — "likviduoja". Ir 
nei apie gyvą, nei apie mirusį nepasilieka žinių, nei žy
mių. Bet prie to mūsų "laisvas ir kultūringas" pasau
lis priprato. Pražuvo žmogus, kaip musė, ir nei koks 
Raudonasis Kryžius jo nesuras. 

Taip išnyko daug geriausių, vertingiausių kunigų, 
mokslininkų, rašytojų, veikėjų ir visa jūra paprastų žmo
nių. Tikime, jų vardai yra Dievo Apvaizdos knygose ir 
jų atmintis neišnyks ainiuose. 

1939 m. birželio 29 d. antru kartu vykdamas į Man-
džiūriją, Šanghajuje sutikau archimandritą Abrantavi
čių. Jis skubėjo į Romą. Vežė šv. Tėvui Pijui XII savo 
veiklos Harbine apyskaitą, nes jis ėjo Apaštališkojo 
Administratoriaus pareigas. Kartu su juo buvau dirbęs, 
jam vadovaujant, 1932-1936 m. Jis buvo šv. Mikalojaus 
licėjaus vadovas ir ordinaro pavaduotojas. Kun. Ab-
rantavičius norėjo sugrįžti po 3 ar 4 mėnesių, pasimatęs 
su draugais Varšuvoje, Vilniuje ir Lvove, ir aplankęs 
gimines Naugardukyje. 

Jaučiau pavojų ir bijojau, nes kun. Abrantavičius 
vyksta ilgam laikui. Šanghajuje pasisveikinome ir atsi
sveikinome, nežinodami, kad daugiau nebesimatysim. 
Su savim jis vežė į Romą du klierikus marijonus studi
joms: Jurgį Briančianinovą ir Andrių Kotkovą. Po 20 
metų sutikau Kotkovą Romoje; jis tada buvo jaunas vys
kupas. Bet tėvo Abrantavičiaus nesusilaukiau. Harbine 
jo neradau, neradau nei Sibire, nei Lenkijoje, niekur, nes 
jau buvo Sovietų Sąjungoje "sulikviduotas". 

Ilgai ieškojęs ir teiravęsis, sužinojau, kad kun. Fabi
jonas Abrantavičius atvyko iš Romos 1939 m. rudeniop 
į Varšuvą, buvo Vilniuje ir Naugardukyje, kur jį už
klupo lenkų-vokiečių karas. Kunigas Fabijonas suskubo 
begrįždamas pasiekti Lvovą, ir čia jis pateko į NKVD ran 
kas. Tardymo punkte nr. 83 buvo žiauriai kankintas. 
Tai buvo 1939 m. spalio mėnesį. Kitos žinios apie jį nėra 
pilnai tikros, nei nesiderina vienos su kitomis. Buvo 
teigiama, kad jis mirė bekankinamas Lvove. 

Stovykloje nr. 0,20 (iš Hangar-lag) lenkų kapito
nas L. man pasakojo, jog 1939 m. Lvove buvęs kartu kalė 
jime su kun. Abrantavičium, bet komunistai taikė jam 
sunkiausius kankinimus, kalant adatas į panages ir į 
plaučius pilant vandenį, kad prisipažintų prie prama
nytų jam kalčių. Bet kun. Abrantavičius nenusileides: 
palaužė jį fiziniai ir sulikvidavo kaip tikrą kankinį už 
tikėjimą ir tėvynę. Kapitonas L. nurodė net jo mirties 
dieną, 1939. X. 17 (spalio 17 d.). Bet kitos žinios sakė, 
kad po tardymo jis buvęs sušaudytas, arba, esą, miręs 
traukiny, vežamas į Sibirą. 

Kai jau buvome įsitikinę, kad kun. R Abrantavičius 
žuvo 1939 m., ir nuo to laiko nebuvo nei girdėtas, nei 
matytas, staiga 1959 m. atsirado naujas liudininkas, 
kun. Jonas Kapusta, Lodzės vienuolyno vyresnysis. Jis 
štai ką man pasakė: 

(figa dtngiM) 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1971 m. sausio mėn. 2 d. 

New Yorke. Broadwejuj labaį ilgai ėjo muzikinis pastatymas Halio 
Dolly. Iš viso buvo 2,844 spektakliai. Nuotraukoje po paskutinio vai
dinimo aktorė Ethel Me man. Kairėje yra Stanley Adams, Amerikos 
kompozitorių, autorių ir leidėju draugijos prezidentas, dešinėje Jer~y 
Herman, parašęs vaidinimui eiles ir muziką. 

PARENGIMAI CHiCAGOJE 
Sausio 3 d. — Cicero Balfo 

popietė Šv. Antano parapijos 
salėje. 

Sausio 9 d. Chicagos Aukšt. 
lituanistikos mokyklos tradici
nis vakaras Jaunimo centre. 

— "Lietuviai televizijoje" pa
rengimas B. Pakšto salėje. 

Sausio 16 d. — Aušros Vartų 
tunto vakaras Šv. Antano para
pijos salėje, Cicero, UI. 

— Krivūlės klubo žiemos ba
lius B. Pakšto salėje. 

Sausio 16 ir 17 d. — K. Binkio 
"Atžalynas" Jaunimo centre. 
stato LB Kultūros Fondo teat
ras. 

I Sausio 23 d. — Liet. vyčių 
'metinė vakarienė ir šokiai B. 
j Pakšto salėje. 

— Chicagos medžiotojų — 
! meškerioto jų klubo živerienos 
i balius dešimtmečiui paminėti 
j Jaun. centro salėje. 

Sausio 24 d. — Lituanus žur-
įnalo koncertas Jaunimo centro 
į salėje. 

, 
Sausio 30 d. — Amer. liet. 

inž. ir arch. Chicagos skyriaus 
cradicinis balius Beverly Coun-
čry Club salėje. 

— Vilniaus krašto liet. s-gos 
koncertas B. Pakšto salėje. 

— "Grandies" tautinių šokių 

grupės vakaras Jaunimo centre. 
Vasario 6 d. — Tradicinis 

Liet. operos balius Inn Motion 
patalpose. 

Vasario 12 d. — Alvudo te
atro "Našlaitės" premjera Jaun. 
centro salėje. 

Vasario 13 d. — Aidueių ba-
hus 5 m. sukakčiai paminėti 
Jaunimo centro salėje. 

— Amer. liet. aero klubo šo
kių vakaras B. Pakšto salėje. 

Vasario 20 d. — Chicagos 
Anglijos liet. klubo tradicinis 
Užgavėnių vakaras Jaun. centre. 

— Vytauto D. šaulių kuopos 
blynų vakaras Vyčių salėje. 

— Chicagos liet. medžiotojų 
— meškeriotojų klubo kaukių 
balius Marąuette salėje. 

Vasario 27-28 d. — "Margu
čio" statoma D. Lapinsko ope
ra "Amadar" ir Čiurlionio "Jū
ra" Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

Kovo 7 d. — Chicagos liet. 
skautų, čių Kaziuko mugė Jau
nimo centre. 

Kovo 14 d. — "Draugo" ro
mano premijos įteikimo šventė 
Jaunimo centro salėje. 

Kovo 21 d. — Putnamo se
selių rėmėjų vakarienė — sei
mas Jaunimo centre. 

Kovo 27 d. — "Laiškų lietu
viams" metinė šventė — dainos 
ir poezijos vakaras Jaunimo 
centre. 

Kovo 28 d Marijonų bend
radarbių seimas Marijonų vie
nuolyne prie "Draugo". 

BaL 17 — JAV Vidurio ra
jono skautų tuntų pasirody
mas Marąuette Parko parapijos 
salėje. 

Per Britanijos Lietuvių Klubo 
vakarą, švenčiant savo veiklos dešimt
metį. Klubo Valdybos nuoširdžiu pri
tarimu ir judriojo Vytauto Bilitavi-
<Maus pasidarbavimu, surinkta ir Kun. 
Petrui Urbaičiui įteikta Saleziečių 
naujakurystei Romoje paremti 179 
doleriai. 

50 dol. aukojo Steigūnas A. 
Po 10 dol. aukojo: 

Rumšą Pranas, Klubo Pirmininkas, 
Kiburas Juozas, Klubo Sekretorius, 
Juška Juozas, Matulis Stasys, Pum
putis Klaudijus. 

Po 5 dol. aukojo: 
Ponai Pumpučiai, Paskauskas Jo

nas, Karvelaitis Juozas, Maskoliūnas 
Ona. Juodis Stasys. Blekys Bronius. 
Martink.ua X., Maskvytis, Valentinas, 
Nenortas Leonardas. 

$3 aukojo Matulis A. 
Po 2 dol. aukojo: 

Palubeckas, Aukščiūnas, Beina-
rauska= P.. JoV-ubka. Miežinskas, 
Noreika. Surkevičius. Bernotas, Pau
lina, Zigmas, Blekys Alfonsas. 

Po 1 dol. aukojo: 
Balsevičius. Eigulis P., VengTis An

tanas. Keturakis Kazvs ir du N. N. 
Labai dėkingas Valdybai, Kolekto

riui ir visiems aukotojams 
Kl 'N. PETRAS VRBAITIS 
6800 S. Campbell Ave. 
Chicago, 111. 60629. 
Tel. PR 8-2126. 

HAPPY NEW YEAR 

D R E S S E L ' S 
BRTDGEPORTS FTNEST BAKERY 

Home ot the Original 
Dressel's 

3256 S. Vvallace — CA 5-2352 

BEST WISHES TO OUR ERIENDS 
AND CUTOMERS 

FOR A HAPPY NEW YEAR 
Courtesy of Your 

Mr. Donut of Mt. Prospect 
PHONE — 259-3022 

DONUT AND COFFEE SHOP 
The Best Way to Start Your Day 

Open 24 hours 
700 E. Band, Mt. Prospect, I1L 

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

Arti 72 ir Homan — 5^2 kamb. 
mūr. ranch namas. Pilnas rūsys, 
biliardo stalas, ke-amikos plyte
lių vonia, nauja centrinio šildymo 
gazo k"osnis, naujas karšto van
dens šildytuvas, visi nauji kilimai. 
Truputi virš $30,000. Skambint 
737-3722. 

B E A L E S T A T E 

IEŠKOMA PIRKTI NUOSAVYBĖS 
PIETINĖJ MIESTO DALY. 

Rezidencijos arba apartmeentiniai. 
Mokėsime grynais, Skubiai! 

MR. PRICE — TeL 752-6067 

«5 ir Galifornia — mūr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge
ros pajamos. $52,000. 

Mūr. biznio namas. Kepykla su 
risais {rengimais ir 2 butai. Tik 
522,000. 

62 Ip RockweIl — Mūro 2 butai. 
7 Ir 6 kamb. Gazo šildymas. Garažą* 
$11.500. 

Prie Maria H. S. Mūr. 2 butai v 
tH kamb. 12 metų. J32L.50C 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

BEBWYN. Puikus investavimas. 
19 butų. Pajamų $25.214 per me
tus. 75 p. sklypas. Naujas apšil
dymo vienetas. Kilimai. $142,500. 
Klauskite detalių. SVOBODA, 
3738 W. 26th St., LA 1-7038 arba 
TO 3-2460 

ŽMONES PERKA NAMUS 
Lengvu $14,000 pajamų iš apart-

mentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui "7,000. 

Kuklus namelis — 2 butukai pa
čiam Marąuette pke. Kaina $17,000, 
gal ir mažiau. 

2 geri mūr. namai Brighton pke. 
iuoda virš $16,000 nuomos, ir ma
žos išlaidos. Jei pamatysit, tai ir nu-
plrksit už $52,500. 

5 butu šviesus mūras ir 3 auto 
mūro garažas. $7,500 pajamų. Pa
čiam Marąuette pke, tik dSI ligos 
atiduoda už $48.000. 

Platus lotas Marąuette pko centri
nėj gatvėj. Kaina — susitarsim. 

Pulkus didelis i po 8 kamb. m o i 
Gazo šild. Platus lotas, mūr. gara
žas. $29,500. 

2-Jq buto. 14 metų modern. mūr 
t-Ju auto. mūr. garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

9 kamb mūr. gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų $19,600. 

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

BY 0 W N E R 
6y2 rm. brk.: gas ht. 220 Wiring 
— Wall to Wall Carptg — Nice 
Bsmt., encl poreh, imm poss. Nr 
50th Sacramento 

Tel. — 778-4828 

Pirksime tiesiog iš savininko. 
GRYNAIS. 

Bet kurį namą, bet kurioj vietoj. 
NET BR SU "VIOLATJONS". 

SKAMBINKITE 638-0200 
MODEXi HOMES — Deluxe 2 bdrm 

18' wide — also new & used 12' 
wide. 44&60' long — parking space 
ivailable to our customers — in-
3uire now do not let this opportunity. 
3et away. 
VVilloway Terrance Mobilehome Pk. 

PHOXE 437-4800 
Oakton St., % blk. East of 

HigKens Rd. Eik Gnove. 

QUICK CASH 
FOR YOUR 
PR0PERTY 
733-9019 

IMS IIIGtl 

Go!d Eag!e notice passbook accounts and other certificate 
accounts are available to earn 51/4 % per year. Also 
available are Christmas Club and Vacation Club aceounts. 
Our savings counselors wil! be glad to explain the various 
savings pians and interest payment procedures to you 
in more detail. 

Take advantage of these high rates, the highest permitted 
by Federal Regulations. You will be the richer for i t 
Savings insured to $20,000.00 
Interest paid quarterly. 
Assets over $148,000,000.00 

Reserves over $12,900,000.00 K 

Restoranas — valgykla, 2-jų aukS-
tų namas. Moderniški ir nauji įren
gimai Judri vieta. Labai geras biz 
nis. Lengva aptarnauti. 

S butai ir biznio patalpa, rinktine" 
vieta. Marąuette pke. $43,000. 

11 butų mūr. 10 metų. 60 p. skly
pas. Geros pajamos. Gera vieta. 

Insurance — 1 neonu. Tas 
votarr PubUr 

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

1*4 aukšto, 15 metu mūr. 2 bu 
tai — 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb. 
(2 rmeg.). Prie 71 ir California. 
Atskira gazo Šilima. 2 auto garažas. 
Palikimas — duokit pasiūlymą. 

11 butų. 10 metų mūr. namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
1136,500. Savininkas duos 7<%> pasko-
• • ^_ 

5 kamb. mur. bungakm prie 7 i 
Ir RockweU. $19.500. 

LEONAS REAL ESTATE 
[NCOME TAX — NOTARLA 

TAS, IMIGRACIJA 
7735 W. 71st S t — 925-6015 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMŲ PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariataa Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 

3ELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

5455 So. Kedzie Ave., PR 8-223 

jRIVER GROVE, Convenien* 
Food Mart, $300,000 sales. 
Down payment $15,000. Bal-
ance Terms. 

i 

Phone 453-3399. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHiCAGO 

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICA60, iLUNOrS 60632 . 847-1140 
OFFICE HOURS: 
Mnnday & Thursday, 9 a.m. to 8 p.m. • Tuesday & Friday, 9 a.m. to 4 p.m, 
Saturday, 9 a.m. to 12 N'oon • VVednesday, no business transacted. 

Tvarkingas, teisingas ir greita. 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariataa 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
domi Income Taz k* atliekami kit 
oatarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTflRY PUBLIC 

4250 S Maol*wo«wi \%,.. CL 4-7450 

D Ė M E S I O 

LANSING AREA 
OLDER HOME 

2-Bedroom frame on 100x400 ft 
lot. Remodeled bath, extra atorage 
area on back of house, semi-finished 
upstairs. $177 taxes. Call for more 
information. $19,500. 

JERRY PALS REAL ESTATE 
18167 Torrence Tel. 895-1040 

HELP WANTED — VYRAI 

CABLNET 
ASSEMBLERS 
You mušt have 2 to 3 

years experience 

Contact I0E CHŪRNEY 
Tel. — Ml 2-0200 

Expehenced Choice 

BEEF B 0 N E R 
For New USDA Plant in 

Oak Lavvn, Illinois 
STEADY WORK —GOOD PAY 

Call: 582-2364 or 585-2193 

C A B S F O B S A L E 

SELL YOUR CAR 
BY PHONE 

MY YEftR 0R M0DEL 
7 DAYS WEEK 9—9 

CAIJFOBNIA BUYERS 

TOP CASH PAID 
456-7215 452-9146 

STATIONARY 
ENGINEER 

West suburban highschool seeks 
engineer, experienced with bor-
lers, air conditioning and controls. 
Salary S9.700 per year. 

CALL MR. ELI0T 
383-0703 

M I S C E L L A N E O B S 

"FREE INFORMATION" 
On how to sell your home & free 
estimate of value on your prop'ty. 

"We Need Homes To Seell" 
EBONY BEAL ESTATE 

'903 S. Ashland Tel. 783-4400 

A L L S 0 L D 0 U T ! 
SOLTES NEEDS HOMES. 

CASH BUYERS WAITING 
S O L T E S B E A L T Y C O 

PHONE — 925-7801 
5434 So. Kedzie Ave., Chicago 

IŠNUOMOJAMA FOB BENĮ 

BUTAI rinktiniams nuomininkam* 
Mest Agency, 2925 W. «3 PK 8-6032 

Nelaukit užsirsgistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me 
lus. Savininkai kreipkitės del pa-
arnavimo nemokamai. 

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

imimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiimiiiiiii) 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame visą 

rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

IliimiSilIlIlIMIHIIIIIIUIlIlHllllllliHIlHI! 

A P D B A U D C AGENTCSA 
Nanto. Gyvybe*. 

w t k a t o s , biznio, 
automobiliu. 

Patogios llRimo-
kejimo salvgos. 

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

Heating Contractor 
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — i 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimui 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Western, Chicago 0, m. 

Telefonas VI 7-3447 

D A 2 Y M A S 
Pigiai dažau namus i i vidaus it 
lauko. Vaiau kilimus ir baldus. 

Pilna apdranda 
J. BUDIS — Tel. CL 4-1050 

COSMOS PABCELS EXPREisS 
SIUNTINIAI I UETUVft 

Licensed by VNESHPOSTLTORO 
2501 W. «9th St.. Cbicago. 111. « M » 
S333 S. Halsted, Chicago, TU. 60*88 

TeL WA 5-2737; 254-S320 
įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
rERTTFIKATAI ir ATTTOMOBrLIAI. 

E. žnkanskas 

j , . .„.,„,.„|,„,.,.,|,„, ,„„.„„,,,^„.„,„,,„.„^,,„.1,,,,,,,,,,, „;», 

RICHMOND ACTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas. Kreiptis: 

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Jnozas (Joe) Jnraitte 

IHIIMII!l.ull!m!!!L IIIMIĮ .IJIMJĮ 

M O V I N G 
SEBENAS perkransto baldos ii 
kitos daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdranda. 
2047 W. 67th Plaee — WA 5-8083 

SIUNTINIAI į LIETUV* 
ir kitus kraštus 

A. ABALL ROOFING C0. 
Įsteigta prles 49 metus 

Dengiame visų rOSių stogua Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome U lauko. Taisome niūra "tuok 
pointlng". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA I - 8047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kūrino laiko 
"-JT<sr:^~ 

iiiiiimiiiiiiiimiiimmimmmiiuiiiiiiiii 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvotos ir paprastos, radijai, 
stereo, oro vėsintuvai. 

Krautuvė Marquette Parke 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S 'P* N E D Z r N S K A S » 4<^5 Archer Av. 
2846 W. 69th St: - tel. 776-1486 ^ ^ S 0 ' « • 60632. TeL YA 7-5980 

Namn tel. — PB 6-1063 * — 

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienr. "Drauge". 

iiimiiiiiiimmimmmHimiiimmimimi 

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perknuntymtM 
— {valrh} aUtuusu — 

823 WEST S4tb PLACE 
Tetef. - FBontier 6-1882 

NamŲ Apšildymas 
. -įdedu visų rflSlų pečius, van
dens šildytuvus ir power tau-
midifiers. į š a l a u ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius Ir 
alyvos pečius perdirbu d31 du
ju. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Cbicagoje Ir 
vakaru priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

D e M E 8 I O ! 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTED STREET TeJef. - OA 5-7252 

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSrŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

http://Martink.ua


J A U N I M O C E N T R A S 
5620 So. CIaremont Ave. 

1971 m. sausio mėn. 16-tą dieną, 
šeštadieni, 7:30 vai. vakaro ir 
sausio 17-tą dieną, M-kmadienj, 

3-čią vai. po pietų. 

B I L I E T A I : 
Marginiuose, 2511 West 69th Street 
ir vaidinimų dienomis prie įėjimo. 

L I E T U V I Ų B E N D R U O M I N Ė S J A U N I M O T E A T R A S 
Stato K A Z I O B I N K I O 5 v. pįčsc 

A T Ž A L Y N A S 
Dekoratorius — dail. J . KTBURAS Režisuoja — JUOZAS VALENTINAS Apšvietėjas — VYTAUTAS ŽYGAS E 

V A I D I N A 
Titas Antanaitis, Julius Balutis, Regina Balutyte , Elena Blandyte, 
Eugenijus Butėnas, Gintautas B ū t ė n a s Emilija Gepnerienė, Povilas 
Gudonis, Dalia Galesaite, Lydija Jadviršytė, Juozas Kapačlnskas, 
Aušra Laurušonytė, Edvardas Momkus, Mykolas Maksvytis, Rimas 
Miečius, Vytas Mareiukaitis, Linas R. Marti*., Vladas Na\ ickas , 
Daivė Narutyte, Linas Peskys, Algis Paužuolis, Edvardas Radvila, 
Irena Radienė, Teodora Serapinienė, Nijolė Sparkytė, Romas 
5>takauska_s, Rimvydas Valiukevičius, Algimantas Vaitkevičius, 
Juozas Valentinas, Paulius Vitkus ir kiti. 

= JAUNIMO TEATRE administruoja LB KULTŪROS FONDAS 

-mmr/mmcmmmi *. 

BAŽNYČIA, KURI ŠILDO LIETUVIO 
ŠIRDĮ 

Neseniai teko rašyti įspūdžius 
iš seniausios lietuvių šv. Jurgio 
bažnyčios Chicagoje. Rašinio 
gaida buvo niūri ir slegianti. 
Parapijoje lietuvių beliko ne
žymi mažuma, todėl tautiniai 
atspindžiai dingsta ir iš seniau
sios Chicagoje lietuvių bažny
čios. Po to dalyvavau prel. M. 
Krupavičiaus laidotuvių pamal
dose Cicero lietuvių šv. Antano 
bažnyčioje. Tai buvo bene ant
ras apsilankymas toje bažnyčio
je po 18 metų. Kadaise gyven
damas Cicero, priklausiau tai 
parapijai, kurią tuometinis va
dovas prel. Ig. Albavičius vai
ravo atsargiu ir nuosaikiu lie
tuvišku keliu. Kiek teko patirti, 
tuo pačiu lietuvišku keliu, tik 
gal dar drąsiau, ją dabar vai
ruoja ir a. a. prel. I. Albavi-
čiaus įpėdinis kun. J. Stankevi
čius, suteikdamas lietuviams vi
sas privilegijas bei teises, kurių 
jie prašo ir kurios jiems pri
klauso. -

Per daug nenustebau, kai lai
dojant prel. M. Krupavičių, šv. 
An+ano lietuvių bažnyčioje re
liginėse apeigose visu šimtu 
procentų buvo išlaikyta uetu-
vių kalba, išskyrus tik svetį 
svetimtautį vyskupą, kurs ang
lų kalba lietuviams pabėrė gra
žių sentimentų, prisimindamas 
net i r Adomą Mickevičių. Aiš
ku, kitaip ir negalėjo būti lai
dojant didelį Lietuvos valsty
bininką ir dar didesnį kovotoją 
už lietuvybę ir lietuvių teises 
parapijose, mokyklose, kapinė
se ir t. t. Bet kas mane labiau
siai ntbtebino Cicero Šv. An
tano lietuvių bažnyčioje, tai 
gražus ir tikrai nuoširdus mo
kinių giedojimas lietuvių kal
ba. Reiškia, tos parapijos mo
kykloje ir bažnyčioje parapijos 
vadovų, seselių ir mokytojų lie
tuvių kalba yra gal ne tik tole
ruojama, bet ir skatinama kaip 
lygi šalia anglų kalbos. Tai 
reikštų, kad ten nuo mažens ug
domas lietuvybės medis. 

Man iš eilės anksčiau pergy
ventų Įspūdžių dar iškyla toje 
parapijoje besidarbuojančių ne
eilinių lietuvių — kun. J. Vyš
niausko ir kun. dr. A. Juškos 
veidai. 

Bet Chicagoje taip pat yra 
parapijų, kuriose beveik nebė
ra lietuvių, bet kurios iš pas
kutiniųjų stengiasi išlaikyti lie
tuvišką veidą. Tokios mintys 
iškSo per šias Kalėdas klausant 
Bernelių Mišių šv. Kryžiaus lie
tuvių bažnyčioje. Tą šaltoką vi
durnaktį didžiul. bažnyčia buvo 
nuostabiai pilna žmonių. Visą 
pusvalandį prieš mišias skam
bėjo "Dainavos'' ansamblio su 
solistais D. Stankaityte ir Alg. 
Grigu giedamos kalėdinės gies
mės, g5 giedotos mišios, gavus 

vyskupijos leidimą, pagal tra
diciją atlaikytos lotynų kalba, 
ga'limose akimirkose lietuvių 
kalbai suteikus plačią pirmeny
bę. 

Sunku simpatingajam šv. Kry 
žiaus lietuvių parapijos klebo
nui kun. Ed. Abromaičiui. Baž
nyčia ir parapijos dvaras di
džiuliai, pastatų daug, o kokios 
ten pajamos iš aplink gyvenan
čių meksikiečių. Eiliniais sek
madieniais į lietuvišką sumą, 
kurios metu muz. P. Armonui 
vadovaujant gieda būrys rinkti
nių dainaviečių, susirenka nuo 
50 iki 100 žmonių. Nebėra ten 
nei lituanistinės mokyklos nei 
bendruomenės, nes beveik nėra 
kas mokyklą lankytų ar bend
ruomenę sudarytų. Bet klebo
nas, turįs tvirtą lietuvišką širdį, 
nori, kad parapija išliktų lie
tuviška, nes tuo keliu ją vedė 
pirmtakūnai klebonai Skripkus 
ir Linkus, parapijos lietuvišką 
charakterį byloja sienose ir vit
ražuose įamžintas dail. A. Va-
leškos menas su ne vienu Lie
tuvos istoriniu vaizdu. 

Todėl, kai Kalėdų naktį, anks
tų Velykų rytą ar Vasario 16 
prog*a Šv. Kryžiaus bažnyčią 
^ripfdo tikintieji, klebono šir
dis, aišku, atsigauna, nes tris 
kartus metuose jis pamato, kad 
bažnyčia dar tarnauja lietu
viams, kuri jiems norėtų tar
nauti per ištisus metus, jei tik 
lietuviai lankytųsi. Tiesa, Kalė
dų naktį ar Velykų rytą, šv. 
Kryžiaus bažnyčioje lietuviai ne
sudaro absoliučios daugumos, 
gal tik didesnį pusę, nes apie 
ketvirtis atsilanko angliškai kai 
bančių buvusių ir dabar aplink 
tebegyvenančių, o kitas ketvir
tis — meksikiečiai. Bet, kaip 
visuomet, taip ir per šias Ka
lėdas lietuvių kalbai buvo su
teikta išsiskirianti pirmenybė. 
Klebonas laiškus prieš lotynų 
kalba atgiedotą Evangeliją skai 
tė tik lietuviškai, taip pat lietu
viškam pamokslui skyrė tris 
ketvirčius laiko, o angliškam tik 
vieną. Džiaugėsi lietuviais ir jų 
parama, džiaugėsi vargoninin
ku, choru ir solistais, didžiavosi 
ir lietuviais, kurie padeda išlai
kyti didžiąją "lietuvių baziliką" 
Chicagoje. Džiaugėsi, kad šiais 
metais su parapiečių pagalba 
ir aukomis gaiėjo įvesti bažny
čioje naują šildymo sistemą, ir 
Kalėdų naktį šv. Kryžiaus baž
nyčioje buvo ir šviesu ir šilta. 

VI. Rmjs 

— Niekad nepamiršk maldos, 
nes malda — tai šaltinis viso 
to, pro ką gali pasiekti viską, 
kas anksčiau išdėstyta. 

Alvudo valdyba. Sėdi (iš k. į d.): Alicija Rūgytė, sekretorė. Antanas Sta-
kėnas pirm., Ona Ankuvienė 11 vicepirm. Stovi Petras Ankus. kasininkas, 
dr. Ona Vaškevičiūtė. pirm. padėjėja, Juozas Slabokas II sekr ir dr: Jonas 
Adomavičius, l vicepirm. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Baltimore, Md. bu-

DEMONSTRACIJA 
WASHINGTONE 

Gruodžio 19 d. rytą Baltimo-
rės lietuviai drauge su estais j 
dviem autobusais bei privačiais 
automobiliais nuvyko į Washing-
toną demonstruoti, protestuoda
mi Simo Kudirkos išdavimą ru
sams. Prie State Department mū
sų Albertas Juškus departamento 
pareigūnui McKisson paaiškino 
demonstracijos tikslą ir perskaitė 
Baltimorės lietuvių legionierių 
154-to posto rezoliuciją, p Kristi
na Česonienė angliškai perskaitė 
LB Baltimorės apylinkės rezoliu
ciją. Po to kun. K. Pugevičius su
kalbėjo atitinkamą maldą ir bu
vo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. 

Baigus šią trumpą apeigą, vi
si pajudėjo Pakrančių Sargybos 
vyriausios būstinės link. Prie de
monstracijos prisidėjo ir keletas 
V/ashingtono lietuvių. Eisena, a-
pie 100 žmonių, išsitiesė per visą 
bloką ir patraukė praeivių bei 
pravažiujančių dėmesį. Kai kurie 
išlipę iš automobilių plojo. Prie
ky žygiavo legionieriai su JAV, 
Lietuvos,Estijos ir legionierių vė
liavomis. Demonstrantai nešė 
plakatus. įdomesnieji plakatai bu
vo šie: "State Department has a 
new friend — USSR", "America, 
stop licking Russia's Boots," 
"Fish yes — freedom no", "De- i 
fectors, swim to shore!" Estai at- Į 
sigabeno savo plakatus: "Com-i 
munists occupy American ship' 
for 10 hours. Vigiliance —! 
against vvhom?", "Admiral Ellis,; 
before you sit dovvn for Christ-j 
mas dinner, wash your bloodyl 
hands", ir t, t. 

Teko žygiuoti beveik per visą į 
miesto centrą — 17 blokų. Prie 
vyr. pakrančių sargybos būstinės 
vėl buvo perskaitytos tos pačios 

. 

rezoliucijos ir kontaktuotas 
dintis karininkas. 

Išvažiuojant iš Baltimorės, bu
vo atvykę "The Sun" dienraščio 
ir Baltimorės televizijos H-tos sto
ties korespondentai su žinių fil-
muotojais. Washingtone demons
trantus nufilmavo 5-tos televizi
jos stoties korespondentai. Visas 
žinias teikė ir demonstracijos 
tikslą korespondentams aiškino 
Albertas Juškus. Jau tą patį vaka
rą 11-ta ir Washingtono televizi
jos 5-ta stotis žinių transliavimo 
metu parodė savo žiūrovams ir 
Baltimoriečių demonstraciją. 
"The Sun" taip pat parašė ir pa
talpino nuotrauką. 

Demonstracijai vadovavo Ba
lys Brazauskas ir Vaclovas Lau
kaitis. 

LB Baltimorės apylinkė užpra
šė specialias mišias Simo Kudir
kos intencija Šv. Alfonso lietuvių' menams. 

parapijos bažnyčioje. Šv. Mišios 
ietuvių kalba įvyko gruodžio 20 
i. Jas laikė ir labai gražų ir pras- i 
minga pamokslą pasakė kun.' 
Antanas Dranginis. Giedojo 
"Dainos" choras. Prie altoriaus 
grotelių buvo išrikiuotos JAV, 
Nepriklausomos Lietuvos ir Esti
jos, legionierių lietuvių 154 ir 
pagelbinio (auxiliary) postų vė
liavos, taip pat ir moksleivių a-
teitininkų vėliava. Bažnyčia bu
vo pilna žmonių. 

Gruodžio 21 A rytmetinė 
"The Sun" laida paminėjo tas 
pamaldas, atpasakodama kun. A. 
Dranginio pamokslo pagrindines 
mintis ir įdėdama pamaldų foto
grafijų. Pamaldos taip pat buvo 
paminėtos ir "The News Ame
rican" dienrašty. 

PROTESTO TELEGRAMOS 
Daug kas iš Baltimorės lietu

vių, kai tik sužinojo apie Simo 
Kudirkos tragediją, tuoj pasiun
tė protesto telegramas savo senato 
kongresmanams ir ne pačiam 
prezidentui Nixonui. Lietuviškų
jų organizacijų tarybos pirm. 
adv. Tomas Gray - Grajauskas 
Baltimorės lietuvių vardu pasiun 
tė protesto telegramą prez. Nixo-
nui ir laišką transportacijos ir su 
sisiekimo sekretoriui Volpe. Iš jų 
jis paprašė smulkių duomenų a-
pie S. Kudirkos įvykį. Sekretorius 
Volpe atsakė ir prašomą medžia
gą prisiuntė. 

LB Baltimorės apylinkės Simo 
Kudirkos komitetas, kurį sudaro 
Balys Brazauskas, Vaclovas Lau
kaitis, Valdas Bačianskas, Vytau
tas Bačianskas ir Vytautas Norei
ka ir į kurį vėliau įsigungė Al
bertas Juškus ir Kęstutis Česoru's 
su žmona Kristina per vieną die
ną suorganizavo 100-to pavienių 
asmenų ir 13-kos organizacijų te
legramų ir pasiuntė jas kongres-

SUMAŽEJO ŽIIVŲ 
PARDAVIMAS 

Kai Washingtono sveikatos 
departamentas ištyrė, kad rin
koje, perduodama žuvis, ypač 
"Atun" turi savyje daug mer-
kurijaus, kuris yra kenksmin
gas sveikatai, ypač smegenims, 
New Yorke sumažėjo žuvies 
pardavimas. 

"Drauge" galima gauti nau
jai išleistą ir praktišką infor
macinį leidinį 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

— Paruošė — 
dipl. teis. Pranas Šulas 

iiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii nu 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
CJerv preKiŲ didelis pasirink imas. A.u 
tomobUiai. šaldytuvai, televizijos, do 
ler. certifikatai, maistas, akordeoną; 
-•60* W. 6»th St.. Cbicago, 111. 80626 

TELJEF. WA 5-2787 
nillJllllllllllilHllllllilHIIIUHIlIllIilIllIlIi 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio P r o 

erama Naujoj Anglijoj, iš stotie? 
WLYN, 1360 bangos veikia sek 
raadieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
Do pietų — perduodama vėliausių 
pssauliniųųų rinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
utes pasaka. Programą veda 
Steponas i . Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į BaJtic Florists — 
celių bei dovanų krautuve, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel 
*>' 8-0489. Ten nat gaunamas i ' 
Mėnraštis Drangas. 

Cia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma i r 
paduodami pavyzdžiai ne tik pagal 
JAV veikiačiua Įstatymus, bet i r 
Vokietijoje, Anglosaksų pasaulyje 
bei Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Atskiru skyriumi — "Klausimai 
ir a t sakymai" — aiškina misų tes 
tamentų sudarymu kyliankiant len
gvai supran tamus nurodymus, ką 
daryt i , kaip. kodėl ir ko vengtu 

Knygos kaina 300 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčams . 

A. Kadžius 

A. f A. 
MARIJAI BABUŠIENEI mirus, 

jos vyrą JU0Z& sūnų VYTAUTĄ ir ARVYDJį su šei
ma bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Andriukaičiai, Maneliai 
ir Marmai 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

nimo, nors ir turėtų daugybe 
žinių, negali būti tikru teolo
gu, nes tampa tik Bažnyčios 
darnos ardytoju. 

Garsus teologijos žinovas pri
sipažino, kad jis nepažino Die
vo, apie kurį tiek daug buvo j t 
kalbėjęs. Taip atsitinka ir kai 
kuriems pamokslininkams, ku- | 
rie labai daug apie Dievą kai- ! 
ba. bet užmiršta pasiklausyti ką ! 
Dievas sako. Taip atsitinka ir I 
su kai kuriais klausytojais. Jie j 
tiek daug girdėjo pasakojant 
apie tai. ką Dievas kalbėjo, kad 
tisai r&irriršta patys so Dievu 
pasikalbėti.- Taip atsitinka ir su 
eUinia-Ts krikščionimis. K. Br. 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms a r bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pr is ta tome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat turi
me ir kitų dalykų tinkamų atminimui. 

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 

AKEA CODE (312) 247-9425 

JONUI POVILAIČIUI 
Diplomuotam Ekonomistui 

m i r u s , 
didelio skausmo prislėgtai žmonai JAD
VYGAI, dukteriai LORETAI ir sūnui 
Aviacijos kapitonui RINGAUDUI su 
šeimomis užjaučiame ir kartu liūdime. 

PRATKELIM 

Ashtabuta, Ohio, vieno ūkininko šeimoje didžiausi draugai yra šuo ir žąsįs. i ^ u -

BOKITE DRAUGO ARTIMIEJI 
Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi įvairiais 

būdais patarnauti iau 61-rius metus- Pirmaisiais metais jis gynė lietu
vius nuo bedieviškų puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ir 
komunistus. Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams draugijas 
ir katalikiškas parapijas. Dabar jis yra didysis informacijos centras 
visiems Amerikos lietuviams ir visuose jų reikaluose. Tai Jo pastan
gos padėti šio krašto lietuviams. 

Šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prietelių, kurie ateitų jam 
į talką. DRAUGAS džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos 
'tainos prideda didesnę ar mažesne auką. Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti lietuviškai bendruomenei- DRAUGAS pajėgia įsigy
ti geresnių mašinų klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir t t 

DRAUGUI būtų labai naudinga, kad dabartiniai jo draugai pa
dėtų jam ir kitais būdais būtent prikalbintų savo artimuosius prenu
meruotis Šį dienraštį Jei nuoširdžiai vertinat mūsų dienraščio patarna
vimus lietuviškai visuomenei, paraginkite tuos. kurk DRAUGO dar 
nėra užsiprenumeravę, ų užsisakyti. 

DRAUGO administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad
resus tokių asmenj, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
jiems visą mėnesį DRAUGĄ susipažinimui. Už tokį patarnavimą 
batfrne }<snx noeiiiTdžrai d^kinįS. o Jūs busite mūsų artimi draugai. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvirj Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

LACKAWIOZ IR SŪNŪS 
2424 W. 69tM STREET 
2314 W. 23rd PLACE 

Tel. REpnblic 7-1213 
Tel. VIrjrinia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
V348 S. CALIFORMA AVE. Tel. LAfavette 3-3.772 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITLANICA AVE. Tel. Y A r * 7-3401 

POVILAS J, RIDIKAS 
3354 S. HAJLSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. EITI AMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-1139 

-?» 

VALAITIS — BUTKUS 
1446 S. 30th AVE.. CICERO. ILE. TeL OLyicpir 2-1003 

i' 

LE0NARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
649 East 162nd Street. South HoHand 

10821 South Mierican A v e n e , Chieago 
TEE. _ OO 4-2228 



DRAUGAS, šeštadienis, 1971 m. sausio mėn. 2 d. 

X Motera sąjungos 21-mos 
kuopos svarbus metinis susi
rinkimas įvyks sausio 3 d. 1 
vai. pop. Šv. Kryžiaus parapijos 
žemutinėj svetainėje. Kviečiame 
visas sąjungietes gausiai atsi
lankyti ir naujų narių atsivesti. 

x Lietuviu Radijo ir televi
zijos savaitės atžymėjimo pro
ga šį sekmadienį Lietuvių tele
vizijoje matysite tuos, kurie per 
radijo praneša žinias, skelbimus 
ir sustato radijo programas. 
Programoje dalyvaus Petras 
Petrutis Margutis, Feliksas 

X Tėvų marijonų bendr. 
Brighton Parko sk. susirinkimas 
įvyksta sausio 3 d. 1:30 vai. p. 
p. parapijos salėj. Nariai kvie
čiami atsilankyti pasitarsim apie 
parengimą, įvykstantį sausio 17 
dieną. 

X Irena Sesterkenn pergyve- j D a u k u s g ^ B a m l s ^ 
no labai sunkią operaciją ir jau | 
ilgesnį laiką yra Holy Family io šeimos prog., Vytautas Kas-

jniūnas — Lithuanian Radijo 
ligoninėje Displain, 111., Irena ] Forum ^ fc M R u d ž i ų l e i d ž į a 
yra veikėjos E. Markūnienes į m a p r Q g ^ T o l i u g g l u t a g __ Ue_ 
dukra, augina gražią šeimą - { tuvia i Teievizijoje ir Jonas Ja-
7 vaikus, vyresniosios jau kole
gijoj, jaunesnieji aukštesnėse 

saitis — JAV LB Chieagos Apy
gardos vald. pirmininkas. Tabor 

mokyklose, didesnė jų dalis mo-! v a s a r v i e t ė j e į v y k u s i a m e LB 
kosi muzikos. Visa šeima — vy
ras, vaikai ir motina Markūnie-

darbuotojų, spaudos ir radijo 
atstovų suvažiavime buvo nu-

X Petronėlė čingienė, 6616 
S. Albany, susirgo, ir paguldy-

Chicagos apygardos valdyba 

nė su^rupmę ligonės sveikate.^ I t a r t a p i r m ą j ą g a u s i o s a v a i t ę 

skelbti lietuvių radijo ir televi
zijos savaitę. Jos pravedimą 

ta į šv. Kryžiaus ^^Uctacagoje koordinuoja JAV LB 
kamb. 516. Guli dr. O. Vaške-1~ 
vičiūtės priežiūroje. 

x Dr. Alb. Drukteinis, Day-
ton, Ohio, atnaujino prenumera
tą sau ir užsakė "Draugą" savo 
sūnui Albertui. Kartu pridėjo ir 
20 dol. auką lietuviškai spaudai 
paremti. Nuoširdžiai dėkojame. 

X L. V. Operos Ir baleto su
kaktuviniam minėjimui artė
jant, gaunama eksponatų. Gau
tos turtingos siuntos iš baleto 
soMstės Babuškinaitės - Vasi
liauskienės, 35 nuotraukos, taip 
pat iš baleto solistės Orentienės 
iš Kanados ir iš jos vyro op. 
solisto, taip pat iš baleto solis
tės Tamaros Danilevičienės. Iš 
op. solisčių: Alodijos Dičiutės-
Trečiokienės 30 nuotraukų, iš 
sol. E. Kardelienės keliolika 
nuotraukų ir pareiškė, jog ruo
šiasi pati atvykti. Kiti yra pri
žadėję skubos keliu prisiųsti. 

X Lituanus žurnalo koncer-

X šv. Kazimiero . seserų re- Į 
mėjų 1 sk. metinis svarbus su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 3 d., 2 vai. p. p. Šv. Kry- j 
žiaus parapijos žemutinėj sve
tainėj. Visos rėmėjos malonėki
te atsilankyti ir naujų narių at
sivesti. 

X A. a. Petronėlė Martinai
tis, 85 m., kaip skelbia Chiea
gos dienraščiai, buvo užkliudy- \ 
ta automašinos prie California 
ir 44 ave ir buvo užmušta. Ėjo 
į bažnyčią. Gyveno 4329 So. 
Francisco ave. 

x Kas tiki į lietuvybės atei
tį, remia lietuvišką spaudą. 
"Draugą" parėmė: po 3 dol.— 
St. Lukoševičius, V. Cibas, Al. 
Vebliauskas, Alf. Radvila, A. 
Lingis, A. Nemanius, J. Druk-
teinienė; po 2 dol. — V. Žeber-
tavičius, P. Kaukšteklis, Z. Ta
rutis, A. Radzevičius, K. Motu-
šis, A. Rukšėnas, F. Mikuckis, 
Z. Samuolis, A. Dyšienė, G. Že
maitis, G. J. Watkins, T. MeČ-
kauskas kun. A. Bertašius, R. 
Razminas; po 1 dol. 
čius, M. Vaičaitis, M. Bastys, 
VI. Sirtautas. Nuoširdžiai dėko
jame, vyko į paskyrimo vietą. Detroi-

x Chieagos Lietuvių slidinin- to Wayne State universitete ji 
ku klubas šį slidinėjimo sezoną I buvo prie pabaigos magistro 
rengia 3 išvykas: Pirmoji išvy- i laipsniui gauti. GE kompanija 
ka įvyks į Boyne, Michigan, I O. Valytei sudarė sąlygas, kad 
sausio 16-17 d. Antroji išvyka j dirbdama galės baigti ir įsigy-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Edward S, Fusek, demokratų kandidatas Chicagoje j 13 wardo dis-
triktą pildo peticiją. Iš k. i d.: Machael J. Madigan, 13tii ward Demo-
eratie Ccmmitteeman, E. -I. Fi^sek, senatorius F. Savickas, (27 dls-
t r ik to) , Stanley J. Kusper. linkimų tarybos pirm. ir Frank Bus. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A : VALSTYBĖSE 

— Ona Valytė gavo atsako-
A. Er- i minga chemikės darbą General 

Į Elektric kompanijos centre, 

gimnazijoj įvyko gruodžio 6 d. 
Evangelikų Jaunimo Ratelis 
valgyklos salėje suruošė adven
to kavutę su giemėmis ir ap
mąstymais. Kunigas J. Urdzė 

į Indian Head-Powder Horn, 
Michigan įvyks vasario mėn. 13-
14 d. Šiom išvykom vadovauja 
V. Bilaišis, tel. 925-0939. Kelio
nė į Park City, Utah įvyksta , W a s i n g t o n e . Gruodžio 11 d. Wa-
kovo 6-14 dienomis. Šiai kelio-! shingtono ir apylinkės studen-
nei vadovauja V. Pauperas, tėL! t a i > vadovaujant studentui An 

New Yorko valstijoje, ir ĵau iš- | kalbėjo, kad Dievo Žodis yra 
kaip žvakutės šviesa, spinksin-
ti mūsų širdyj, kol ten patekės 
tikroji Saulė. Kun. H. Šulcas 
padėkojo už pakvietimą ir krikš 
čionišką bendradarbiavimą. Pri
minė laikus, kai jis buvo tos 
gimnazijos mokinys. Anuomet 

yra duktė detroitiečių Onos ir Į katalikai ir evangelikai tarpu
savy nebendravo. Dabar malo
nu buvo patirti, kad įsivyravo 
kita dvasia. Ekumeninę dvasią 
iškeldamas kalbėjo ir mok. Fr. 

ti minimą mokslo laipsnį. Ji 

Vytauto Valių. 

— Studentu demonstracija 

425-8190. į tanui Dambriūnui, suruošė pro-
x Eleonora Karpienė, Rašte-, t e S į0 demonstraciją ryšium su 

nytė, mirė po sunkios ir ilgos j l i ū d n u Simo Kudirkos incidentu, 
ligos gruodžio 28 d. Californi- G r a ž u s b ū r y s jaunuolių taip pat 
joje. Ji dukrelė plačiai žinomos , i r bendruomenės dalyvavo liūd-
Chicagos veikėjos Uršulės Ras - | n o j e į s e n o j , kurioje studentai 
tenienės. Buvo sesutė Pomos į d a l i n o p r aeiviams lapelius su 
Žilienės. Uršulė Rastenienė Ca- Į a p r a š y m u viso įvykio ir protes-
lifornijoj buvo trejetą mėnesių j t o T r y s T , v . tinklai labai gra-
prie sunkiai sergančios dukre- i ž i a i i r išsamiai parodė eiseną 

Skėrys. 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
ROSELANDE GRAŽIAI 

VEIKIA 
Visą eilę metų Roselando apy-

ir išreiškė didelę padėką. Klubo 
kasin. A. Ramonienė supažindi
no narius su kasos stoviu. Klu
bo nariai sutiko skirti Lietuvių 
fondui 100 dol. tai jau trečioji 

Unkė pasižymėjo savo gražia ir . . ^ . ^ ^ ^ . L F o n d ą J a u . 
šakota lietuviška veikla. Deja, 
paskutiniu laiku ten ėmė brau
tis viena etninė grupė. Lietuviai 
parduoda namus ir keliasi į ki
tas vietoves. Ir lituanistinė mo
kykla skaudžiai tą pajuto. Štai, 
pereitais metais teturėjo vos 13 
mokinių. Atrodė, kad turės lik
viduotis. Bet ne. Daug pasidar
buota, susisiekta su toliau gy
venančiais lietuviais, ir mokinių 
skaičius ūgtelėjo ligi 20-ties. 
Tai gal 8 šeimų vaikai. Pirmoje 
vietoje, be abejo, tenka pami
nėti dr. Pr. Sutkų, tos mokyk
los tėvų komiteto pirmininką, 
kuris į lituan. mokyklą atveža 
savo 5 vaikus. Yra ir iš kitų 
šeimų po 2-3 vaikus mokykloje. 

Šiais metais mokykla surengė 
Kalėdų eglutę. Scenoje mokyk
los vedėjos M. Peteraitienės ir 
mok. Z. Burneikytės rūpesčiu 
Vuvo suruošta įdomi Kalėdų 
šventėms pritaikyta deklamaci
jų, giesmių, dainų ir plastinių 
judesių pynė, gražiai suderintą 
į vientisinį vaidinimą. Pati sce
na, Grašmanauskienės ir La
zauskienės rūpesčiu gražiai iš
puošta, derinosi prie Kalėdų 
vaizdelių. Salėje buvo pastatyta 
didelė Kalėdų eglutė, gausiai 
šiaudinukų ornamentais papuoš
ta. Tai daktaro žmonos Sutku-

Korsakaitės tikrai sko-
paruošti papuošimai. 

vienes — Kūčios ir Kalėdų eglutės. 
Kūčių vakarienę valgė ir Kalė- į m n £ a i 

dų eglutę suruošė Vasario 16 B u v o i r Kalėdų senelis, — V. 
gimnazija gruodžio 18 d. Prog- Į Sadauskas su gausiomis dova-
ramai vadovavo mokyt. Fricas iu o m i s- Programai pasibaigus 
Skėrys. Jis pakvietė gimnazi- j dalyviai buvo pakviesti prie ska-
jos direktorių V. Natkevičių, Į niai paruoštų valgių. Dr. Pr 

lės. Į laidotuves išvyko sesutė t^i fcdfe%, paskaitytą studento 
D. Žilis ir brolis Rastenis. A. Antano Dambriūno. Vienas tin

tas, įvyks 1971 m. sausio 24 d., | t e d 7 . 3 ( ) v a l v a k D a r i a u s . G i . 
sekmadienį, 4 vai. p. p. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje. Kon
certo programą išpildo solistė 
Dalia Kučėnienė akompanuoja 
Darius Lapinskas. 

Bilietai Marginiuose, 2511 
W. 69th Str., Lituanus, P. O. 
Box ir 9318, Chicago, M., 60690. 

(pr.) 

Pvašyt. A. Kairys. LB kultūros 
fondo phm.. ir Jonas Kavaliūnas, 
LB švietimo tarybos pirm. 

x Venecuelos Lietuvių Drau-P" .^eonora paliko dideliame I k l a s ( 5 ) g a n a ilgą laiką pasky-
1 nuliūdime vyrą, dukrą ir sunūs, | r ė įr labai gražiai dramatizavo 
motiną, seserį ir brolį. gija 1971 m. sausio 9 d., šeš-

X Kviečiame atsilankyti į 

rėno salėje. 4416 So. Western 
Ave. rengia metinį Snaigių ban
ketą. Bus trumpa ir įdomi pro
grama. Šokiams gros nepavarg-
stąs Venecuelos Lietuvių orkes
tras. Šalta — šilta vakarienė. 
Veiks turtingas bufetas. Įėjimo 
auka o dol. Stalus galima užsisa
kyti pas bilietų platintojus ar
ba telefonais — diena, CA 

Chieagos Aukštesniosios Litua- 5-4995; po 5 vai. v. 776-3727 ir 
nistikos mokyklos tradicinį va- x Juozas Kudirka, Baltimore, 
karą 1971 m. sausio 9 d., 7:30 ; MD, svečiavosi Chicagoje ir ap-

nimo Centro statybai ir Chiea
gos Liet. Tarybai, Bražinskų ir 
Simo Kudirkos reikalamas, po 
50 dol. Laikraščiams ir valan
dėlėm bei televizijai po 25 dol. 
jūrų skautams ir Aivudo senelių 
namams po 20 dol. Balfui 15 
dol. Viso paskirta 455 dol. Buvo 
pasiūlyta prieš šv. Kalėdas ap
lankyti mūsų ilgametį klubo na
rį Ant. Bacevičių, esantį Orland 
Park senelių namuose. Sutiko 
aplankyt, arba pasiųst sveikini
mą klubo vardu M. Neberieza, 
taipgi įteikti mažą dovanėlę, 
kurią aukojo Pr. Nemis. Sun
kiai sergančią narę Stanaitienę 
sutiko pasveikinti klubo vardu 
M. ir Pr. Šideravičiai. Valdyba 
1971 metams išrinkta A. Ramo-
nis, A. Bendoraitis ir Genov. 
Baradienė. J. Vasiukevičius ir 
J. Skama. Parengimų komisija 
išrinkta J. Staška, J. Skama ir 
St. Lukoševičius. Revizijos kom. 
pasiliko ta pati. Pr. Sideravi-
čius, A. Paznekas ir St. Lukoše
vičius. Direktoriais išrinkti V. 
Gumauskas ir Pr. Nenius. A. 
Didžiulis šiltai padėkojo visiems 
už glaudų bendradarbiavimą. 

Po susirinkimo įvyko vaišės. 
Adomas Didžbalis 

x 
I visą įvykį, komentuodamas, kad 

Cicero Balfo valdyba 1971 tai viena iš gražiausių ir tvar-

v. v., Jaunimo centro salėje. 
Auka 5 dol. su vakariene. Sta
liukus užsisakyti tel. 776-6412. 

Tėvų Komitetas (pr.) 
X Dovantį siuntinius į Lietu-

lar.kė savo pažįstamus. Užsukęs 
į "Draugą" susupažino su spau
dos darbu ir paliko 10 dol. au
ką spaudai paremti. Dėkojame. 

X Chieagos dienraščiuose 
vą su užtikrintu pristatymu, ga- gruodžio 30 d. išspausdintas 
b'ma pasiųsti per Baltic Stores ; Blue Cross skelbimas, kuriame 
Ltd. (Z. Juras, 421 Hackney j įvairiomis kalbomis surašyta 
Rd., London, E. 2. England | draudimo reikšmė. Yra ir lietu-
SHO 8734. 

X NAMAMS 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmekėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

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

(sk.) , viskas sakinys "Mes esame rei-
PTRKTI PA- ]- kalingi vieni kitiems". 

' 458-8345. (pr.) 
x Pigiai parduodamas akor

deonas (125 bosų) su stiprintu
vu ir visais priedais. Kreiptis 
tel.: 434-7230 (sk.) 

m. sausio men. 3 d., sekmadie
nį, 3 vai. Šv. Antano parapijos 
salėje rengia įdomią programą 
rudens Balfo vajaus užbaigtu-
ves. Kviečiami aukotojai, vajaus 
talkininkai, Balfo nariai ir šal
pos idėjai prijaučiantieji. 

X Michigano liet. gydytojų 
draugijos Pagelbinis moterų vie
netas Rasos Arbaitės parodos 
proga per iždininkę Vandą Ma-
jauskienę mums prisiuntė 10 
dol. auką. Dėkojame. 

X Emilija ir Bronius Jonu
šai, Omaha, Nebr., švenčių pro
ga rmims prisiuntė nuoširdžius 
sveikinimus ir 10 dol. auką 
spaudai paremti. Be jo jie auko
jo 20 dol. lituanistinėms studi
joms Chieagos u-te paremti. Br. 
Jonušas yra žinomas kompozito
rius ir dirigentas, daugelio mu
zikinių kūrinių autorius. 

kingiausių 
singtone. 

demonstracijų Wa-

VLB Valdybos pirmininką J K. 
Valiūną ir Kanados LB valdy
bos sekretorių K. Baroną už
degti eglutės žvakutes. Mokinių 
mišrus choras, vadovaujamas 
mokyt. K. Motgabio. sugiedojo 
Betliejus nušvito, gimn. kape
lionas kun. dr. K. Gulbinas per
skaitė Kalėdų nakties mišių 
Evangeliją. Pasakyta eilė kalbų. 

X Bronė ir Kazimieras Lau-

Sutkus, tėvų komiteto vardu 
padėkojo apsilankiusiems ir pri 
sidėjusiems prie Kalėdų eglutėf 
sėkmingo pravedimo. Šv. Tary 
bos narys J. Tamulis pabrėžč 
tą faktą, "kad ir maža kolonijf 
gali atlikti didelius darbus. Pa 
dėkojo mok. ved. M. Peteraitie-
nei, mok. Z. Burneikytei, tėvų 
komitetui ir visiems tėvams. 

Teko patirti, kad parapijos 
klebonas labai remia lit. mokyk
los veiklą ir leidžia nemokamai 
naudotis parapijos patalpomis, 
klase ir sale parengimui. 

J . Tamulis 

ŠAKIŲ APSKR. KLUBE 

Metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 6 d. Vyčių salėje. Ati 

Būrys Chieagos jaunimo neša pla
katą, liudijant}, kad Sov. Rusija yra 
tautų kalėjimas. 

Nuotr. A. Šeštoko 

Studentas Antanas Dambriūnas apsuptas korespondentų demonstracijos metu 
Washingtone. 

VOKIETIJOJ UKUPU0T0J LIETUVOJE 
Šiemet sunkūs metai Pa

biržėje besidarbuojančiam kun. 
— Studijų savaitė 1971 m. į-

vyko Studijų savaitę ruošiančių 
rinavičiai, Chicago, 111., žinomi; organizacijų atstovų pasitari- S. Pelešinui: pradžioje metų mi-
visuomenės veikėjai ir rėmėjai, j m a s Dalyvavo dr. J. Grinius i rė jo motina, o spalio mėnesį 

(ELFB), J. Barasas (VLBVal- mirė brolis Antanas. Tėviškė li-

TAIKOS KORPAI NAUDINGI 
KOMUNISTAMS 

Nors naujasis Čilės preziden-
darė klubo pirm. A. Didžbalis. I tas nori iš krašto pasalinti visa 
Praeito susirinkimo protokolą : ka-s amerikietiška, tačiau taikos 
skaitė sekr. J. Vasiukevičius. j korpai, jo manymu esą naudin-
Parengimų komisijos pirm. K. Į S1 i r galėsią pasilikti Čilėje. 
Krikščiūnas perskaitė parengi- '• Dauguma tokių amerikiečių 
mo apyskaitą. A. Didžbalis iš-Įdi1"03- ž e m ė s ūkyje ir įvairiuose 
vardijo visus talkininkavusius I amatuose. 

NORMAN BURšTEINAS, kailiu krautuvą j 
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash Ę 
Ir Lake Street) , 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 5 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. s 
ir k<tu 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 . E 

ir š i a i s m e t a i s p a r ė m ė mūsų 
spaudos darbus 20 dol. auka. 
Labai ačiū. 

X Albinas Kurknlis, akcijų 
brokeris reprezentuoja du 
PONT, GLARE FORGAN. Tel. 
341-3412. Albinas turi daug 
asmeniško patyrimo su akcijo
mis ir jums sąžiningai patars. 

(sk.) 
x RAŠOMOSIOS mašin. jv. 

kalbomis; RADIO _ Telefun-
ken, Gnmdig, Zenith; TV. 
KOMPUTEJRIA1 — kalkuliaci
jai bei kasdienine praktikai ir 
jv. BIZNIO mašinos — patie-
kdan a pigiau, nes kataloginė 
prekyba. 

Nurodykite, kuo interesuoja-
tės, ir firmų autentiškus kata-
logėlms 3parčiai gausite iš 
APARTA sav.: J. I- Giedraitis. 
1G Barry Dr., S. Northport. 
N Y. 11731. Chicagoje vakarais į s i e h u 
i a l : t e l 476-7399. (sk.) j P. PaUabos. 

dyba), dr. J. Norkaitis (Ateiti
ninkai sendraugiai), V. Bartu
sevičius (Ateitininkai studen
tai,) A. Veršelis (Skautai), Kr. 
Žutautaitė (Skautės) ir E. Dil
ba (Evang. jaunimo ratelis). 
Pirmininkavo dr. J. Norkaitis, 
sekretoriavo dr. J. Grinius. Su
tarta, kad ateinančiais metais 
Studijų savaitė įvyks liepos 18-
25 Katal. akademijos namuose 
Stuttgart-Hohenheime. Studijų 

ko tuščia. 
Gruodžio pradžioje palaidotas 

Biržų klebonas kanauninkas V. 
Kupstas, ilgai buvęs Kupiškio 
klebonu. 

— "Palangos" vardu yra pa
vadintas vienas rusų šiluminis 
laivas, plaukiojąs Ledinuotame 
vandenyne ir vežiojas krovinius 
į užsienio šalis ir taip pat į 
Rusijos uostus. Laivas prirašy-

savaitės dalyvius kviečia Savai-; tas Arcangelsko uoste. Jo ka
tę ruošiančios organizacijos, i pitonas — N. Korolenka. Bū-
Moderatoriumi nutarta kviesti i dingą, kad niekas iš palangiš-
dr. K. Čeginską iš Uppsaloskių anie tai nežino ir tik dabar 

'Pa-(Švedija). Numatyta Studijų 
savaitės rengimo komisija. Nu
brėžti rėmai pte'iai programai. 

Ateitininkų šalpos fondo valdyba. Iš kairės: dr. V. šaulys , dr. P. Ki-
F. Mackevičiene ir V. Kleiza. Nuotraukoje nėra kun. 

pripuolamai patyrė, kad 
langos" laivas yra. 

— Senosios Lietuvos tapybos 
su kreipiant ypatinga dėmesį į 30-; (XVI - XIX a.) albumas 

ąsias sukilimo prieš sovietinį spalvotomis ir paprastomis dar-
okupantą metines ir į Lietuvos j bų nuotraukomis išleistas Vil-
rusinimą bei sovietinimą. [niuje Redagavo P. Svičiulienė 
— Advento šventė Vasario 16 (ir P. Juodelis. 112 pusi. 

DRAUGAS LIEKA PIGIAUSIAS 
DIENRAŠTIS AMERIKOJE 
Pabrangus popieriui bei pašto išlaidoms ir pakilus algoms, esame 

priversti pakelti prenumeratos kainą. Nuo 1971 m. sausio 1 d. DRAU
GAS metams kainuos: 

Chicagoj ir Cook County, Illinois $19.00 
Kitur Jungtinėse Amerikos Valstybėse $17.00 
Kanadoje $19.00 
Užsienyje $20.00 

Nors DRAUGO prenumeratos kaina bus pakelta, jis liks dar vis 
pigiausias lietuviškas dienraštis Amerikoje. 

DRAUGAS kas savaitę duoda nemažiau kaip 18 puslapių ir dau
giau negu kiti laikraščiai Amerikoje žinių bei kultūrinių aprašymų. 

DRAUGAS ir toliau duos nuolaidą, užsakant jį vaikams skirtingu 
adresu, kad paraginus jaunimą skaityti lietuvišką spaudą. Savo vai
kams ir jaunavedžiams prenumeratorius gali užsakyti DRAUGĄ treč 
daliu pigiau. 

Mes tikimės, kad mūsų visuomenė nepabūgs kainos pakėlimo ir pri
tars mūsų žingsniui, nes dabartiniai skaitytojai nuoširdžiai dienraštį re
mia net savo aukomis. Mums būtų malonu, kad ir ateityje midi skaity
tojai nepamirštų savo dienraštį aukomis paremti. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 


