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KATALIKAI 
PASAULY 

Olandijoj 12,300 kunigų 

Haga. — Olandijos katalikų 
socialinis institutas praneša, 
kad šiuo metu Olandijoje yra 
12300 kunigų, įskaitant ir misio
nierius. 1971 metų statistikos 
duornenims, Olandijoje yra pen
ki ir pusė milijono katalikų. 

15 naujų vyskupijų 

Vatikanas. Paskutiniu metu pa 
skelbtame apžvalginiame veikale 
"Apaštalų Sosto veikla 1971 me
tais" Vyskupų kongregacija sa
vo veiklos apžvalgoje praneša, 
kad 1971 visame katalikų pasau
lyje buvo įkurtta 15 naujų vysku
pijų, iš kurių 9 Brazilijoje, trys 
JAV, dvi Filipinuose ir viena 
Prancūzijoje Tuo pa t metu bu
vo paskirti 174 nauji vyskupai. 
Vyskupų kongregacijos apžvalgo 
je, be to, informuojama apie Vys
kupų kongregacijos padarytus žy
gius, tvarkant atskirų kraštų vys
kupų konferencijų santykius su 
Apaštalų Sostu bei Vatikano II-
jo susrinkimo nuostatus vykdant 
praktikoje. 

Apie spaudos laisvę 

Paryžiuje. — Paryžiuje šv. 
Pranciškaus Saleziečio bažnyčio
je buvo paminėta "spaudos die
na" . Pamokslą sakydamas pran
cūzų katalikų spaudos ir informa 
cijos generalinis sekretorius kuni
gas Fihey, iškėlė spaudos reikš
mę katalikų gyvenime: "Spaudos 
laisvė yra viena iš svarbiausių 
žmogaus laisvių. Visi spaudos dar 
bininkai turi gerai tai įsisąmonin 
ti h" būti solidarūs su tais savo 
kolegomis, kurie kenčia dabarti
nės krizės m e t u " 

1,000 metų jubiliejus 

Dubrovnik. — Ehibrovnfko 
vyskupija, Jugoslavijoje, šiemet 
mini 1,000 m. sukaktį nuo šven
tojo Blažiejaus paskyrimo tos 
vyskupijos globėju. T a proga 
vasario 2-4 dienomis Dubrovni
ko, seniau vadinto Raguzos vardu 
katedroje vyko trijų dienų pamal
dos ir iškilmingas minėjimas, ku
riame dalyvavo ne tik bažnyti
nės, bet ir civilinės valdžios at
stovai. Minėjimų iškilmės baig
tos vasario 6 - 1 5 dienomis. Pra
eitą sekmadieni Dubrovniko mies 
to gatvėmis įvyko iškilminga pro
cesija, kurioje buvo nešamos 
švento Blažiejaus relikvijos- Pa
maldose ir procesijoje dalyvavo 
svečiai iš Romos — Tikėjimo 
doktrinos kongregacijos prefektas 
kardinolas Pranciškus Seper ir 
kardinolas John VVright 

Čilės jėzuitai 

Sant'ago. Čilėje dirba 200 jė
zuitų. Ypatingo dėmesio jie krei
pia į gyventojų socialinės ir ūki
nės gerovės kėlimą. Jėzuitų ini
ciatyva Čilėje yra įkurtas sąjūdis 
"Focolare di Cristo", kuris rūpi
nasi naujų butų benamiams sta
tyba. Kooperatyviniu būdu yra 
statomi namai, ir atskiri butai sa
vikaina parduodami tiems, ku
riems jų labiausiai reikia. Be to, 
jėzuitai dirba jaunimo auklėjimo 
srityje. Jie dėsto Čilės universite
tuose ir išlaiko įvairias mokyk
las. Vien tik sostinės apylinkėje 
jėzuitų vedamose mokyklose 
mokosi 6,500 studentų. 

Gediz. — Austrijos katalikų ar 
t imo globos CARITAS organiza
cija žemės drebėjimo sunaikinta
me Gediz mieste, Turkijoje, bai
gė statyti naujus Studentų na
mus, kuriuose galės gyventi ir 
studijuoti šimtas studentų. Stu
dentų namai kaštavo du ir pusę 
milijono Šilingų. 

Šiauliuose 100,000 
gyventojų 

ŠIAULIAI. — Oficialiai skel
biama, kad vasario 13 dieną 
Šiaulių miestas pasiekė 100,000 
gyventojų. š imtatūkstantuoju 
gyventoju paskelbtas tą dieną 
staliui Edvardui Daunoravičiui 
ir jo žmonai Vidai gimęs sūnus. 

Šiauliai y r a ketvirtas miestas 
okup. Lietuvoje. Pagal savo di
dumą miestai rikiuojasi tokia 
t va rka : Vilnius, Kaunas, Klai
pėda, Šiauliai, Panevėžys. 

Egiptas suėmė 
amerikietę diplomatę 

KAIRAS. — Praėjusių metų 
gale viena amerikietė diploma
t ė Egip te buvo suimta ir kalti
nama šnipinėjimu. Jos vardas 
nežinomas ir neskelbiama, a r ji 
dar tebelaikoma suimta. Al Ah-
ram leidėjas Heykal, kuris rei
kalus gerai žino, savo laikrašty 
sako, kad j i buvo suimta kar tu 
su vienu graikų kilmės egiptie
čiu, i r jų suėmimas atidengė 
Amerikos žvalgybos tinklą. 
Heykal sako, kad Washingto-
nas reikalavo, kad j i būtų pa
leista i r išleista į Ameriką, bet 
Egipto įstaigos pirma turės rei
kalą ištirti. 

Toliau Heykal mdnėjo, kad 
Amerika leido suprasti Egiptui, i 
jog jeigu i r būtų koks jai kai-j 
t inimas šnipinėjimu, tai jokiu j 
būdu ne Egdpto, bet sovietų į-Į 
rengimų. Ja i buvo pavesta su-; 

Vasario 16 paminėta 
Kongrese 

•VVASHINGTON", D. C. — Va- miausia aplankė kongresmaną 
sario 17 d. Lietuvos nepriklau-Į Daniel Flood, su kuriuo pasita-
somybės sukaktis buvo paminė- ! rė ir aptarė minėjimo pravedi-
t a JAV Senate ir Atstovų rū-1 mą. D. Flood delegaciją prista-
muose. Lietuvių delegaciją su- j tė Atstovų rūmų spykeriui 
darė ALT pirm. dr. K. Bobelis, ; Carl Albertui, o šis pakvietė 
dr. K. Šidlauskas ir kun. J. Juo- : kun. J. Juozupaitį atkalbėti in-
zupaitis iš Chicagos ir iš Wa- Į vokaciją ir likti visos dienos 
shingtono — dr. J. Genys ir Mi- į rūmų kapelionu. Čia st iprius ū" 
cutaitė, Liet. Moterų klubų fed. j Lietuvai palankius pareiškimus 
vicepirmininkė. Delegacija pir- j pateikė kongr. D. Flood, o taip 

! pat kalbėjo ir kiti atstovai. 

Upokšnis ir lietuviška daržinė žiemą (Nuotr. V. Ylevičiaus) 

S. VIETNAMAS OFENZYVA 
GALI PRADĖTI VASARIO 21 

Senatorius uždarytų 

Free Europe 

Heath laimėjimas 

parlamente 
Londonas. — Britanijos prem

jeras Heath laimėjo kovą už įsto
jimą į Europos Bendrąją rinką. 
309 balsais prieš 301 parlamento 

Senate dalyvavo ta pati dele
gacija, išskyrus kun. J. Juozu
paitį, bet prisidėjus P. Tautvi-
lienei, L. M. klubų fed. pirmi
ninkei, čia minėjimą pradėjo 
sen. Charles Percy. kalbėjo sen. 
Hugh Scott ir kiti. Sen. Percy 
labai gražiai prisiminė Lietuvą 
ir lietuvius, Simą Kudirką ir pa
reiškė, jog y ra kreipęsis j Chi-

.; 

rinkti duomenis apie 
siunčiamus lėktuvus. 

sovietų 

Jei jam duotų ragus 
WASHINGTONAS. — Komu

nistų part i jos Amerikoj vadas 
Gus Hali, pasiskelbęs kandidatu 
į prezidentus, pranešė savo pro
gramą. Jei j is būtų išrinktas 
prezidentu, per 48 valandas at
šauktų Amerikos kariuomenės 
dalinius ne t ik iš Vietnamo, bet 
iš Europos, Grenlandijos, visų 
Pacifiko salų, žodžiu, k u r t ik 
yra amerikiečių. Toliau suma
žintų kariuomenės skaičių iki 
minimumo, keliolika kartų, pa
leistų Angelą Davis i r kitus ' 'po 
litinius kalinius", uždarytų Pen
tagoną, CHA ir FBI (ten įsikur
tų kompart i ja su visais padali
niais). Tai būtų tik pradžia. P o 
to j is paskelbtų tolimesnę pro-
gaamą. 

Marokas bus 

demokrafiškesnis 
RabaL — Maroko karalius Ha-

ssan II, gelbėdamas savo , sostą, 
atsisako kai kurių teisių ir privile
gijų būsimojo parlamento labui 
ir kovo 1 skelbia referendumą pri 
imti naują konstituciją. Rinki
mai po to turėtų būti greitai. 

Karalius vos išliko gyvas per
nai vasarą, kai kariuomenė ban
dė jį nuversti.Po to pradėta svars
tyti, jog jau laikas keisti valsty
bės santvarką ir kraštą labiau 
sudemokratinti. 

LONDONAS. _ Britų vy
riausybė padarė išimtį ir anglia
kasiams pasiūlė pakėlimą iki 18 
procentų, bet darbininkai pasiū- \ 
lymą atmetė. Krizė didėja, elek
tros kasdien gaunama vis ma
žiau. Vakar naujų bedarbių bu
vo j au 2 milijonai. 

SAIGONAS. — Amerika pri
sipažįsta, kad vasario 16 ir 17 į 
neteko trijų bombonešių. Juos 
numušė Šiaurės Vietnamo prieš-1 
lėktuvinės raketos. Dingo ir še-
ši lakūnai. Š. Vietnamiečiai sa-
ko, jog jie rrušovė septynis lėk
tuvus, bet tai netiesa. Lakūnų 
išgelbėti nepasisekė, specialūs; 
daliniai tikslo nepasiekė. Priešą; 
bombardavo 150 lėktuvų. 

Bombardavimas paskutiniuo-! 

ju metu buvo sukoncentruotas 
prieš g. Vietnamo artilerijos ba-1 
zes, sustatytas netoli demilita-\ 
rizuotos zonos. Sunkioji, toli! 
šaudanti artilerija parengta, j 
kad galėtų pridengti pėstinin-1 
kų antpuolius per tą zoną, pa
našiai, kaip priešas darė užim
damas Laose Puodų lygumas. 
Iš viso per tas dvi dienas visuo
se keturiuose frontuose — P. ir 
Š. Vietnamas, Laosas bei Kam-

Sutinka kalbėtis 

dėl skolų 
Maskva. — Atrodo, kad po 12 

metų tąsymosi, nutraukus dery
bas, rusai sutiks šnekėtis dėl užsi
likusių skolų Amerikai iš II pa
saulinio karo. Principiniai sovie
tai jau nesipriešina tuo reikalu 
derėtis. Nesutvarkytų skolų yra 
likę apie pusę bilijono dolerių. 

Paryžius. — Š. Vietnamas ir 
Vietkongas pasiūlė vėl atnaujin
ti taikos derybas. Amerika buvo 
jas nutraukusi, protestuodama, 
kad Paryžiuje vyko prieš Ameri
ką nukreiptas pasaulinis komu
nistų suvažiavimas. 

ANCHORAGE. Alaska. _ So
vietų laivai, kurie nelegaliai žve
jojo Amerikos teritoriniuose van 
denyse. buvo paleisti, kai sumo
kėjo bausmę, 250,000 dolerių. 

Taip atsitinka tik 

Italijoj 
Roma. —Archeologai Paima 

Campania apylinkėse iškasė iš 
5-jo amžiaus prieš Kristų 10 di
delių vazų, tik bijodami bet kur 
laikyti, kad kas nepavogtų, iki 
bus galima pervežti j saugų mu
ziejų, paliko artimiausioj policijos 
stoty- Koks buvo nustebimas, 
kad kitą dieną kažkas iš polici
jos jas išvogė. 

VVashingtonas. Sen. Ful-
bodija — Amerikos aviacija 
priešą bombardavo 600 lėktuvų. 

Iš paimtų belaisvių tvirtina
ma, jog planuotoji Te t ofenzy-i 
va gali būti p radė ta pirmadienį,; 
vasario 21, tą dieną, kada prezi
dentas Nixonas nusileis Pekin- į 
ge. Jeigu žadėtu laiku neprasi
dėtų, ji šią žiemą, gal būt, iš; 
viso neįvyks, komunistai at idės 
vasarai. Jeii--y v.fenzyvos daba r 
nebūtų, reikštų, jog Amerikos 
aviacija bus sumaišiusi visus'. 
priešo planus. 

bright Senate vėl iškėlė reikalą j vo partijos 39 narius, kurie rude-
sustabdyti radijus Free Europe ir 
Liberty, pavadindamas tas prog
ramas atgyvenusiomis ir jas "pa
laidoti su kitomis šaltojo karo 
liekanomis". Jis tik nepasakė, ar 
ir sovietai bei kiti rytų Europos 
komunistiniai kraštai taip pat už
darys savo propagandos stotis 
prieš vakarus. 

žemesnieji rūmai patvirtino bri- \ ̂ f0* ^ 4 R
: Daley, kad viena 

tų pasirašytą sutartį su kitais Eu
ropos kraštais. 

Prieš rinkimus Heath įspėjo sa 

didesniųjų gatvių lietuvių gyve
namame rajone būtų pavadinta 
S. Kudirkos vardu. Abiejų rū
mų minėjimuose Lietuva buvo 
prisiminta ir pareikšta vilčių, 
kad ji vėl a tgaus laisvę. 

Taika tarp klasių -

jau "antikomunizmas" 

Suėmė universiteto 

sprogdintoji 
OTTAVVA. — Kanados poli

cija suėmė vieną iš dešimties 
FBI labiausiai paieškomų as
menų. Karieton Levvis Arm-
strong, 1970 metais VVisconsino 
universiteto sprogdintoją. J i s 
bus deportuotas Į Ameriką. J is . 
drauge su kitais t r imis, kaltina
mas susprogdinęs laboratoriją, 
padaręs nuostolių už 6 mil. dol. 
Tada žuvo ir vienas mokslinin
kas. Jiems visiems kaltinimų 
yra daugiau. Kiti tebeieškomi. 

Prasidės Angelos Davis 

teismas 
SAN JOSE. — Po ilgų atidė

liojimų. Angelą Davis te ismas 
prasidės vasario 28. J i kalt ina
ma žmogžudyste, žmonių gro
bimu ir kt. Pr ieš tai buvo Los 
Angeles universiteto dėstytoja. 
Komunistai ją pradėjo laikyti 
politine kankine ir j o s bylą pa
naudos dar didesniam riksmui 
prieš Ameriką. 

BELFAST. — Bernadeta Dev-<• balsavimo. Manoma, jog paskuti 
lin, g. Airijos parlamento na-' niajam balsavime už įstojimą pa-
rė, vakar jau antrą kar tą buvoįsisakys ir nemaža darbiečių, nu-
nuteista 6 mėnesiams kalėjimo: jaučiančių naudą iš dalyvavimo 
už riaušių organizavimą. i Europos Bendrojoj rinkoj. 

KINIJA NIX0NA PASITINKA 
SU... KALTINIMAIS 

HONG KONG. — Vakar die
ną Kinijos žinių agentūra rado 
reikalą paskelbti ilgą komentarą 
apie Amerikos politiką ir pri
dėt i : -'Mes ir toliau remiame 

nį balsavo prieš Bendrąją rinką, 
kad jis atsistatydins, jei jis pra
laimės- Jo atsistatydinimą sektų 
nauji rinkimai, o visi duomenys 
rodo, jog dabar rinkimų konser
vatoriai nelaimėtų, britams susi
rinko vienu metu perdaug bėdų. 

Pagal britų tvarką, kad priim
tas įstatymo projektas ir būtų įs-
tymu, r e i k i a dar trečio įstatymo, P r a h a _ _ Kriksnoniškųių j ^ . 

nyčių pasisakymas už taiką tar
pe tautų, tarp socialinių luomu 
(klasių) ir įvairių ideologijų, tai 
"aktyvus antikomunizmas", a-
not Prahos radijo komentatorių. 
Ypatingai katalikų Bažnyčia, iš 
principo atsisakanti dalyvauti 
darbininkijos konkrečiuose veiks
muose, siekiančiuose gyvenimo 
radikalių reformų. Vietoj prisi
dėjus. Bažnyčia pasitenkinanti 
"atsišaukimais žmonių bendruo
menės ginčus spręsti abipusio su
sitarimo keliu", tuo Bažnyčia ir 
"sukurianti bazę" antikomunisti 
niams veiksniams. 

Prahos radijo komunistai ta
me sąryšyje teigiamai Įvertina 
vadinamųjų "taikos kunigų" bei 

ti Japoniją, jos militaristus, kad 
jie ruoštų agresiją prieš Kini
ją, Korėją ir kitas Azijos "de
mokratines šalis". Dar kaitina
ma už agresiją Indokinijoj, pa-

dami Amerikos prezidentą, mes į voliucinj judėjimą Lotynų Ame-
kalbėsime su juo apie viską tik Į rikoj, ekonominį išnaudojimą 
ne apie nuolaidas mūsų draugų 

pasaulio liaudį jos kovoje prieš j laikymą Izraelio agresijos Vid. 
Amerikos imperializmą. Pasitik-j Rytuose, mėginimu sulaikyti re-j 'Visakrik^ionišką "taikos ofenzy^ 

vą". Šitame krašte santykiai tarp 
valstybės ir Bažnyčios aiškiai "į-
šalo". Kaimyninėje Lenkijoje prie 
šingai: čia net kalbama apie ga
limą konkordato formos susitari
mą tarp Varšuvos bei Vatikano. 

Ok, Lietuvoje mirė 

kun. A. Vaitiekūnas 

sąskaiton. Sutinkam, jog t a s 
procesas nebus neskausmingas 
mūsų senajam draugui Taiwa-
nui". 

D a r pridėjo, jog NTxonas ne 
sykį yra minėjęs, jog su Tau
tine Kinija nori ir toliau palai
kyti diplomatinius santykius ir 
gynimo sutartis, vadinasi, ne
atsisako minties, kad y ra viena 
Kinija, bet dvi valdžios". Jokia 
pasaulio jėga nesulaikys mūsų 
nuo Taivvano išvadavimo", pri
deda Naujosios Kinijos žinių a-
gentūra. 

Komentaruose Amerika kal
tinama, kad ji ir toliau kurstan-

Afrikos ir kitų tautų. Žodžiu, 
sąrašas ne naujas, seni kaltini
mai surankioti iš stalčių ir vie
nam lape surašyti. 

Ko siekiama prezidento apsi
lankymo išvakarėse tokiais pik
tais komentarais? Greičiausiai, 
norima ko nors daugiau išsi
derėti, tai užsiprašoma aukš ta 
kaina. 

HONOLULU. — Pakelėj j Pe- OK. LIETUVA. — Praneša-
kingą, Nixonas sustojo Hawa- ma, kad okupuotoje Lietuvoje 
juose. Aerodrome jį pasitiko ko- vasario 5 d. Lauksodyje. Lin
kta 6.000 žmonių minia. Porą kuvos rajone, mirė buvęs ilga-
dienų praleis marinų 1-mos ma- mėtis tos parapijos klebonas 
rinų brigados vado gen. A r m - : kun. Antanas Vaitiekūnas, 85 
s t rong namuose. 

Pekingo centre, Tienanmen aikštė. Automobilių beveik nėra, 
ri darbo nei judėjimą tvarkantis policininkas 

tai netu-

Maskva susilaiko 
nuo komentarų 

MASKVA. _ Maskvoje ofi
cialūs sluoksniai stengiasi ne
komentuoti Nixono kelionės ir i 
laukti. Tik sakoma, kad nepa
kęstų, jei būtų kalbama sovie- į 
tus liečiančiais reikalais. Nežiū
rint visų Nixono užtikrinimų, 
kad nebus padaryta jokio susi
tarimo prieš kitas šalis, sovie
tai tuo netiki ir įtaria, jog tie 
du galiūnai, kartu susidėję, gali 
sovietus paversti tik antrąja 
pasaulio galybe. 

metų amžiaus. Palaidotas Lauk
sodžio kapinėse vasario 9 d., da
lyvaujant kelioms dešimtims ku
nigų ir dideliam būriui parapie-
čių. 

Kalendorins 

Vasario 19: šv. Konradas, šv. 
Belina, Šarūnas, Nida. 

Vasario 20: šv. Leonas vysk., 
šv. Amata, Visginas, Auksuolė. 

Vasario 21: šv. Feliksas, šv. 
Eleonora, Kęstutis, Žemyna. 

Saulė teka 6:42, leidžias 5:27. 

Oras 

Chicagoje ir apylinkėje; dali
nai saulėta, be t vėsu, tempera
tūra apie 30 laipsnių. 



Kovo men. 12 diena, 

s e k m a d i e n i 

3-cię valandą po piet 

J A U N I M O 
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C H I C A G O J E 
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Solistas R. KAZYS YAKUTIS 

Akompanuoįa: A. YASAITIS 

L I O d O Ž O D Ž I O 

E T A 
0 P R E M I J O S Į T E I K I M O I Š K I L M Ė S 

Laureatas V . K A V A L I Ū N A S 
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SENDRAUGIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIME SVARSTYTINI 

KLAUSIMAI 
mtOL K. PLGEVIČIUS, 
ASS DVASIOS VADAS 

Ateinančiam Ateitininkų sen- problemą. Mūsų jaunimas pa-
draugių sąjungos suvažiavime, statomas žiaurioj padėty: ar 
ruošiamame Clevelande, Memo- privalo jis užsimerkti prieš vis
liai Day savaitgaly, sendrau- ką, kas vyksta šių dienų kata-1 kalingumą centrinio organo (ta-
giams bus dar viena proga ap- Ūkiškame pasaulyje, ar iš ki-|rybos), sudaryto iš dvasiškių ir 
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Almis Kuolas, MAS centro valdybos vicepirmininkas kalba moks le iv ių ž iemos kursuose Dainavoj . j 
Nuotr . R. Ignaičio 

ATRASTAS KSENOFONTO 
KAPAS? 

i Aziją Ksenofontas aprašė savo 
veikale Anabasis, o grįžimą ir 

i klaidžiojimą iš Mesopotamijos galvot organizacijos dabartinę tos pusės, norėdamas rasti šiem pasauliečių, kuris sistematingai 
padėtį. Ar Sendraugių sąjunga laikam taikytą dvasinį maistą,. atliktų tuos uždavinius, kurie Kaip pranešama iš Atėnų, grai j po Mažąją Aziją iki kolei pasiekė 
ir jos atskiri vienetai palaikomi jis turi kreiptis pas kitatau-' mums, lietuviams katalikams, kų archeologai tikisi, kad Pelo-: Juodąją jūrą ir pajūriais grįžo 
vien tik suburti senus draugus čius ? j šiandien daugiausiai rūpi. Gerų ponėse, prie Korintės, Trahop- atgal į Graikiją, jis aprašė veika-
prisiminimui senų dienų? Ar, Konkrečiai, ar nereikėtų sen-'projektų tokiam organui sukur- lai kaimo kapinės, jie yra atka-j fc Katabasis. Ksenofonto Anaba-
sendraugiams telieka pasiduoti draugiams ir visiems katali- ti jau seniai pasiūlyta ir gal se Ksenofonto kapą. Ksenofontas sis ir Katabasis dar iki šiolei skai-
likimui, kuris paties žydėjimo kams susirūpinti išleidimu nau- pradiniai žingsniai padaryti. Ar — 10.000 graikų karių karvedys tomi klasinėse gimnazijose per 
metu išrovė juos iš tėvynės, i jų tikybos vadovėlių, pagrįstų ateitininkams nerūpi, kad toks ir žinomas rašytojas, gyveno nuo graikų kalbos pamokas ir Kseno-
kur jų pastangos būtų nešę gra- gera pedagogika, kurie sugre- organas būtų ko skubiausiai su- 430 iki 354 metų prieš Kristų ir. fontas yra plačiai žinomas antiki 

I . . J ; H L C '• n k orf l iVu lclflsikfls. T5 io raštu 

TAUROS LIETUVIAI LIETUVIŲ FONDE 

žiausių vaisių? Ar turėtų sen
draugiai pasitenkinti tik konser 
vatorių vaidmeniu ryšium su 
jaunimu? 

Auksinė proga 

Kitaip tariant, ar ateinantis 
sendraugių suvažiavimas pasi
tenkins vien tam tikrais forma
lumais? O gal toks talentingų 
lietuvių krikščionių sąskrydis 
būtų auksinė proga dalyviams 
bendrai siekti atsakymų į tam 
tikrus bažnyčiai ir tautai gyvy
binius klausimus 

Ar nereikėtų sendraugiams, 
suvažiavimo proga, panagrinėt 
naujus, konkrečius būdus, ku
riais galėtumėm pateikti stipres
nę medžiaginę bei moralinę pa
ramą broliams ir seserims Lie
tuvoj; diskutuoti, kas būtina, 
kad būtų sustiprintas jų pasi
ryžimas vilčiai viltis. 

Kaip su katalikybe išeivijoj? 
Kitaip tairant, kaip su lietuvy
bės išlaikymu lietuviškose pa
rapijose? Ar tikrai mes esame 
verčiami pasitenkinti lietuviškų 
parapijų išnykimu? Šiandien 
žmonių dvasiniam aptarnavimui 
kitataučių tarpe, su vietos vys
kupo leidimu, kuriasi krikšcio-

tintų tikėjimo ir lietuvybės iš- darytas ir • pradėtų tvarkingai buvo filosofo Sokrato mokinys.; nis graikų klasikas. IŠ jo raštų 
laikymo klausimus? veikti? Visas kalnas darbų jo 401 metais pr. Kr. jis su 10.000 labiau dar žinomi Hellenika, A-

. laukia. ; graikų karių nužygiavo į Mažąją pomnemoneumata ir Kyru Pai-
Jau seniai lietuviams katali- ^OaSę keista, kai sendrau- '\ Aziją padėti Persijos karalaičiui deia. Pastarasis veikalas liečia 

kams reikia naujo dabartmen g i g ^ ^ k a d ^m n e r e i k i a t o_ : Ky r u i n u v e r s t į n u o so sto jo brolį Persijos karalaičio Kyro valdovo 
kalbon išversto šv. Rašto. Ar hmesrdo ateitininkiško auklėji- Artakserksą. Šis karo žygis nepa- pareigoms auklėjimą. Šias eilutes 
nereikėtų ateitininkams pasiru- mQ k a d j a m b e l i e k a t i k ^ y e n _ sisėtė, Kvras buvo sumuštas ir rašančiam ir teko tą Anabasį 
pinti ir tuo_ klausimu? Jei lietu- ^ k ą j i s m o k s l e i v i ų i r g^. g r a i k a i t u r ė j o g r į ž t L 
viai pajėgūs įrengt liuksusines • d e n t s^im^ i š m o k o 
koplyčias ir išleisti enciklopedi- j VM g e r a i ^ k a d ž m 0 g U 3 ; 

kuris nustoja gilintis, nustoja 
gyvent. Aišku šeimos tėvams. 
profesionalams arba visuomeni-

'-, ninkams, nelengva rasti laiko 
^mrV„ dar vienam susirinkimui. Bet 

jeigu kiti randa ir reikalą, ir ga
limybę organizuotai ir sistema
tingai gilintis įvairiose studijo
se, tai ar neįmanoma, ar nerei
kalinga to ir ateitininkams? 
Nevenkime gyvybinių klausimų 

Čia paminėti tik keletas svar
bių klausimų, kuriais turėtų 
ateitininkai sendraugiai rūpin
tis. Neabejotina, kad kiekvie
nam čia pasiūlytam klausimui 
ar minčiai bus dešimtis skirtin
gų nuomonių. Ir čia paliesta ne 
religinė sfera, o kur dar visuo
meninė ir kultūrinė? 

Ateinančiam ateitininkų sen
draugių suvažiavimui yra pa- į 
kEL̂ ik&msii svarbios mcdžis-sros 

niškos bendrijos jau ne senų i jas. žurnalus ir monografijas, j j ^ ^ m p a r i n k t i i r tvarkingai'' 
parapijų rėmuose. Ar lietuviams j tai kodėl iki šiol nepajėgia at- , . panagrinėti. J a u £ £ « pats j 
neįmanoma ten, kur nėra vilties i spausdinti šv. Rašto modernia ' * 
išlaikyti lietuviškos parapijos | lietuvių kalba? Ar negalėtų atei-
kaip tokios, susitelkti nauju bū-' tininkai suorganizuoti reikalin 

S A S žiemos kursuose P. Stončius 
skai to diskusi jų būrelio praneši
mą. Nuotr . J. Abromaičio 

laikas visiems imtis darbo, nuo 

gimnazijos suole versti į rusų 
10.000 graikų žygį Mažąją kalbą ir paprakaituoti prie tų 

' Kyrų Paideios atskirai suskirstytų 
skyrių. 

Praeitais metais Persijoje, t.y. 
Irane su didelėmis iškilmėmis I-

1 rs.no šachas paminėjo 2500 netų 
Persijos karalystės įsteigimo sukak 
tį, kurios steigėju byvo Kyras Di-

; dysis (559—530), taigi ksenofon 
į tinio Kyro prosenis. 

AT. 

MAŽINA SUVARŽYMLS 

Pirmą kartą sovietinių socia
listinių kraštų istorijoje, Gieri-
ko iniciatyva, leista Lenkijos ir 
Rytų Vokietijos gyventojams 
peržengti jų kraštų sienas be 

• atskiro leidimo — vizos. Tiki
masi, kad toks patvarkymas 

; bus pritaikytas ir kitiems Rytų 
bloko kraštams, žinoma, išsky
rus Sovietj Sąjungą. 

Neseniai Bulgarijos vyriausy
bė paskelbė, kad turistams iš 

į Vakarų Europos nebereikės vi-
Krepsinia užpildo laisvalaikį Put-Į j u e 0 s l av i i a iau nrieš keletą 

namo moksleivių kursuose. Iš kai-! z^ JUS^avi ja jau pnes Keietą 

Juze Kidinuiite Dziubinsklene 

Juzė Eidimtaitė k Vladas Dziubins-
kai š. m .sausio 28 d. įstojo j Lietu- . 
vių Fondo narių eiles su tūKstančio 
dol. įnašu. Abu žemaičiai. Pensinin- i 
kai. Juzė gim. 1901 m. Rainiuose, i 
Telšių apskr., o Vladas — 1898 m. 
Kretingoje. Abu išėję vidurines mo
kyklas. Atsiųsdami LF tūkstantinę, 
savo laiškely rašo: "Esame abu pa
tenkinti ir laimingi, kad iki pasagas 
nuplėšiant, sugebėjime patapti Lietu
vių Fondo nariais." Gal kiek humo-

V lauas Uziubinskas 
rištinis išsireiškimas, bet giliai pras
mingas^ Gyvendami VISOKIU l a i v i ų 
krašte, jie neatsalo nuo lietuviškų 
reilcaių, kiek išgali, juos remia. Jų 
tūkstantinė LF juos amžinai atsto
vaus kaip mylinčius savo tėvynę 
Lietuvą ir besisielojančius ją matyti 
laisvą ir laimingą. Gi jų įnašo nuo
šimčiai — pelnas kasmet ir nuolat 
rems lietuvybę. Gi lietuvybe yra pa
grindas tautos išlikimui, laisvės at
gavimui. 

du? 
Jaunimas žiaurioj padėty 

Artėjantis sendraugių suva
žiavimas turėtų kreipti dėmesį 
į lietuviško religinio auklėjimo 

gos talkos tai dvasiškių sauje
lei, kuri užsiangažavus šiam 
darbui? 

Laukia kalnas darbų 

Jau seniai kalbama apie rei-

centro valdybos iki pavienio na- , rės: J Landsbergis, V. Navickas. ! m e t U kaip atmainė turistams vi-
P. Tut inas ir P. V a š k y s 

Nuotr. A . Norvi los 
rio. Kitaip teks sendraugių su
važiavimui vengti visų gyvybi
nių klausimų ir pasitenkinti tik 
keliais gražiais parengimais, ros organizuojamos rekolekci-
pamaldomis, ir kitais formalu-1 jos. Jos buvo pradėtos 1952 m. 
mais, o po viso to grįžti prie tuometinės A. Rūgytės iniciaty-
klausimo: "Kodėl studentai atei- va, vedant tėvui Borevičiui Die-
tininkai baigę mokslus, nestoja{vm laiminus šias pastangas ir 
į sendraugius?" j pagausėjus rekolektančių skai-

Sendraugių centro valdyba čiui, giedrininkės šiuo metu en-
labai pageidautų išgirsti narių tuziastingai laukia šių dvasinio 
nuomones, liečiant ateinantį atsinaujinimo dienų, 
sendraugių suvažiavimą. Prašo-! Planuojamas ir a. a. Onos 
ma susisiekti su centro valdyba Krikščiūnienės, garbės narės ir 
per Antaną Vasaitį, 7802 pirmosios vėliavos kūmos, mi-
Temple St., Adelphy. Md. 20783. nėjimas, kuris numatomas apie 

zas. (t) 

Business Directory 

\<7nON AUTOMATIC 
TRANSMISSIONS 

Automatic transmisBions. Repalr ser-
vlce. AI! makes. Spedal FaU and 
Winter Checfc-ap. 

4300 W. 63rd St., Chicago, 111. 
P H O N E — 735-4536 • 

GIEDROS VEIKLA 
pirmoje mėnesio pusėje. Tiksli 

Giedra ruošiasi rekolekcijoms, data bus pranešta vėliau. 
kurios įvyks kovo 23-25 die- Gyvai atsiliepdama į lietuviš-
nomis ir baigsis kovo mėn. 26 kai visuomenei svarbius įvykius, 
dieną šventomis Mišiomis ir Korp! Giedra auka remia: AL-
bendrais pusryčiais. Rekolekci- TĄ — Vasario 16-tosios proga, 

! jos vyks tėvų jėzuitų koplyčio- "Eglutę" — dvidešimtmečio 
Prie laimės falinio pernai metų Pr. Di*linl*k*i&o raokuleivlu. *t-kųpe- Ja* praves kun. Borevičius, proga ir Jaunimo Kongresą. 

iruoroi ksuJdų Uaksmavrftarrj*. Nvots. J. RaactuMco i U . TM |MI dvia«ii*towo« Ui***. 4. j ^ 
8 < • • 

SOUTTTW*EST SHEKT !VIETAL 
CONTRACTOBS, INC. 
3267 Colambns Avenne balandžio pabaigą ar gegužes ; C h l c a K O t „L _ p h o n e p R ^ g ^ 

W A R M A I R H E A T I N G 
AVD AfR CONDITIONTNO 

VAN MALĖ BU1CK -
OPEL DJC. 

7051 Sonth Western Avc 
CHICAGO, ILLINOIS 

Fer A Oood Deal CalI — 
7 7 6 - 0 5 0 0 

Nieuw Amsterdam 
bows into Florida 

theCaribbean 
NItUW AMSTEROAM 10-DAY CRU1SES TO S CARtBBEAN PORTS 

Froni Port Everglades to Aruba. La Guaira (for Caracas>. Isla de Margarita. 
Martinique. St. Thomas. 

Apr. 3. . . 
Apr. 14 . . 
Apr. 24. . 
May 5 . . . 
May 15. . 
May 26. . 
June 5 . . . 

.From $285 

.From $285 

.From $285 

.From $265 

.From $265 

.From $265 

.From $265 

June 16. 
June 26. 
July 7 . . 
July 17. 
July 28 . 
Aug. 7 . . 
Aug. 18. 

. .From $265 

. .From $285 

. .From $285 

. .From $285 

. .From $285 

. .From $285 
. . From $285 

(No tips necessary,eitfw. They'm included m tt*e fsre ) 
Holland America Cruises 
The SS Niet?w Amstefdam h of Netherlands registry. 

SmulkeMes in formaci jas 
mielai suteifes J Ū S Ų kel ionin biurą*. 

..-

MES TEBEMOKAM 
6 % už 2 Metų 

Certifikatus 
(MinUniBm S3,000) 

5 % % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1,000) 

S A I N T 1447 SD. 49th Court 

A N T H O N Y ^ J į J S S ? 
C A \ 7 T T\J (Z C Joseph F. Gribanskas 
J n Y A I ^ V J O Executive Secretary 

Open Mon. 9-8; Tues. Thurs. Fri. 9-5; Sat. 9-1; Closed Wed. 

http://rs.no


• 

Baigiasi mlaejin&i, 

BET NESIBAIGIA DARBAI 
Pereitą ir šį savaitgalį daugu- jais būdais _ dėlringumo pa-

mas lietuviškų telkinių mini di- rodymu ir atliktų darbų įverti-
džiąją Lietuvos šventę — Vasa- nimu. 
rio 16-tąją, Vienur ji paminėta Ne tūkstantinė, bet daugelis į jo praėjusiais metais. JAV rėmė- sampratos demokratinėmis sant 

varkomis. Jau 1969 m. liepos mėn. 

TRIJŲ GALYBIŲ VARŽYBOS 
Galybių persirikiavimas kelia naujas politines painiavas 

Jau seniau prasidėjusios trijų | 
; galybių varžybos ypač išryškė-! 

GEDIMINAS GALVA 

Rimties valandėlei 

IŠTIKIMYBĖ LIETUVOS 
MESIANIZMUI 

tas pastarojo atoslūgio metu. Jos Guame, jis nurodė, kad ne JAV 
dėjo pastangas išlaikyti apsigink-; reikalas rūpintis Azijos saugumu, 
lavimo pusiausvyrą, o šiuo me-!JAV kariuomenę ėmė atitraukti 
tu kalti naujus ginklus ateinan- B Vietnamo, nors politinio 
čių kartų sąskaiton. VVashingto- Į sprendimo nerasta. JAV sumokė-
no vyriausias tikslas ne vyrauti, i jo nepaprastai aukšta kaina pir-
bet išlaikyti jėgų pusiausvyrą, | ko įtaką Azijoje, tačiau laimikiu 
bent vakarietiškame pasaulyje. 

Rusija siekė, ypač per paskuti 

iškilmingiau, kitur ne taip iškil- tūkstančių iš mūsų jau lengvai Į si ūkiniu svoriu, nors jis apkarpy 
mingai, bet visur su lietuvišku gali parašyti trumpus padėkos' 
nuoširdumu prisiminta tautos laiškus redaktoriams tų laikraš-
didvyrius ir jų laimėjimus, ne- eių, kurie kėlė Lietuvos reika-
priklausomybės laikotarpį ir da- lus, vadovams tų radijų ar tele-
barties vergiją, laisvės troški- vizijų, kurios paminėjo mūsų 
mus ir rūpesčius ją vėl atgauti, tautinę sukaktį, tautos atsto-
Ne tik pati sukaktis, bet ir pa- vams ar vyriausybės pareigū-
arengimas jais kuo gražiau pa- nams, viešai pareiškusiems sa-
minėti glaudžiau sujungia visus vo palankumą. Nereiktų laukti, 
bent trumpai pagyventi tomis kad visi tie laiškai būtų atspaus 
pačiomis mintimis, pasidalinti dinti, bet jais turime parodyti 
rūpesčiais ir suplanuoti darbus dėkingumą žinių ar straipsnių 
ateičiai. Todėl pirmiausia, jei autoriams ir jų vadovams, kad j Prie ilgiausios kinų — rusų sie
jau ir nieko nelaimėtume, pati jie atėjo talkon mūsų tautos ne- j nos sausumoje esanti įtampa ver 
šventė sumezga ryšį tarp išsi- dalioje, kada tokia talka mumsįtė Maskvą ieškoti naujų draugų j niu laivų, varomų branduoline 
barsčiusių tautiečių ir paskatina yra gyvybiškai reikalinga. ir net bendrauti su komunizmo j Jėga> kai JAV 95. Šiuo metu rusai 
visus drauge siekti to paties g j u o b ū d u m e s sudegsime ge | Priešais. Šiais žygiais rusai ruošė-! pagamina per metus 12 tokių lai-
t&sto. resnivis r ^ u s m ^ešosios opi- M i r fi*> ™* tebedaro žyg iusJ* kai amerikiečiai tik 6. Žinia, 

Tačiau pakilus istorinio įvy- nijos formuotojais ir kartu pra-1 a p r e S z t i Kh^&i matomais, stip- j kiekybiniai skaičiai mažai ką te-
n. >-,~™. i_t._j ^ i _ «_ J * . J r yioic- einikio ; - ,~^-™~»,,.~,„;- . ' r a s a t n arao n ^ v o n / f o n m i i i laiv-11 

nį penkmetį išlaikyti grobį, o po
litiniais sandėriais ir ginklu sup
ti Kiniją, įsigalėti Azijos žemyne. 

džiaugiasi rusai. 
Rusijos laimėjimai 

Rusijos apsiginklavimo sparta 
sukėlė didelį susirūpinimą VVa-
shingtone. Pentagonas skelbia, 
kad Rusija turi 100 povandeni-

kio, nors labai jautraus tauti- tęsime savo šventę už tautinių 
mu požiūriu, išgyvenimas mūsų ribų. Ogi šiuo metu ir teturime 
gyvenimo nepapildytų jokia tei- tik vienintelę priemonę — vie-
giama savybe, jeigu nepaska- sumoje kelti tautos reikalus ir 
tintų didesnių pastangų dar- jais sudominti svetimuosius, 
bams, kurie dar nėra baigti. Svetimųjų domesys mūsų lais-
Minėjimai ir iškilmės baigiasi, vės bylai yra šiandien pagalba 
bet nesibaigia darbai. Priešin- mūsų teisėms į laisvę parodyti, 
gai, jie laukia dar daugiau jėgų 
— daugiau galvų ir rankų, ku- • 
rios lengviau nugalėtų kliūtis Mįk}mm nepriklausomybės at-
į laisvę, išgriautų užtvaras į so- k ū r i m o sukaktis yra šventė, ska 
lidaresnę veiklą, paskatintų ieš- t™*11*1 v^sus naujam ryžtui. Ne-
koti naujesnių priemonių- pa- Jaudina ji tik tų, kurie iš savo 
šaulio viešajai politikai įtaigoti sąmonės jau ištrynė tautinius 
aiškiau paremti teisę ir teisin- įpareigojimus arba savo tau-
gumą. Jei šie rūpesčiai pajėgs t y b ^ padavė svetimiesiems 

Atlikęs pirmtako skelbiamas tei katakezei bendroji, bet tik-
išmaitinti, pramones pajėgumas j apeigas. Jėzus įsijungė į Jono roji 40 dienų tyruose reikšmė 
vargu prašoka esantį Italijoje, o Krikštytojo veikią ir tuo pat; buvo ta, kad Jėzus leidosi būti 
apsiginklavimo pajėgumas ne ką i pradėjo savąją. Bet kiekvienas! gundomas ir tai reiškė jo pana-
didesnis už Prancūzijos, b stip- į didelis uždavinys pradedamas! Šurną su žmonėmis, kurie lygiai 
rios pramones ji negales apsigink; n e vien tik tolimesniais, bet iri taip pat galėjo būti gundomi, ir 
luoti. Šiuo metu kinai tesiruosia j tuojau pat reikalingais pasiruo-
pi lietini am karui iki sugebės pa j Šimais. Tad ir Jėzus prisilaikė 
sigaminti stiprius šarvus. Kinijos j šio dėsnio, pradėdamas savo vie-
užsienio politika remiasi senais gą-g gyvenimą po oasiruošti 
stulpais: Mao, turinčio 78 m. ir j skirtojo laikotarpio. Tasai laiko-
Cu En — lajumi, jau sulaukusio į tarpis tęsėsi keturiasdešimt die-
7 ^ m. į nų. Apie Jėzų pasakyta, kad 

Kinijos -vyriausias tikslas atsis- j po krikšto "Dvasios nuvestas į 
pirti Rusijos apsupimui. Šiam_tiks j tyrus, iog būtų velnio g-undo-
lui siekti ji naudoja kelis budus Į m a s . Išpasnikavęs keturiasde-
savo jėgai stiprinti ir Rusijai silp- j gimt dienų ir keturiasdešimt 
nintL i naktų, jis buvo alkanas" (Ma-

Kiniįa stengiasi kuo greičiau j to 4 ,1 -2 ) . Tai negali būti aiš-
apsiginkluoti, kad ne gąsdini- Į kinamas. sako G. Rieciotti savo 
mais, skardžiais šūkiais, gyven- į veikale "Kristaus gyvenimas" 
tojų nuteikimu, bet karinės jėgos j kaip eilinis žydų pasninkas, kas-
smūgiu atgrasytų priešą karui Į dien atnaujinamas per 40 dienų, 
pradėti. Kinai jau sugebėjo pasi- į žydai pasnikaudavo iki saulė 

komunistiniam okupantui. Bet 
tokių yra tik mažuma ir jų per
vertinti nereikia. Juos galima 
palikti nuošaly, kaip nudžiūvu
sias šakas, kurios nei lapais ža
liuoja, nei vaisius veda. 

Tačiau šios visų lietuvių šven-

stipriau išjudinti inertišką ma
sę veiklai, o visuomeninių sam
būrių vadus sutarimui, tai mi
nėjimai savo tikslą bus pasie
kę. 

Negalima laukti, kad pačiuo
se iškilminguose minėjimuose 
būtų pateiktos geriausios prie- tės dvasia sujungia visus'sąmo-
monės laisvės idealui išlaikyti, ningus tautiečius, suprantan-
Tai turi padaryti kiekvienas Sus savo tautinę tapatybę ir 
paskirai, nes tik nuo kiekvieno norinčius turimomis priemonė-
asmeniniq įsitikinimo savo tau- mis padėti tautai atgauti teis
tine tapatybe ir tautine verte vę. Ta šventiška nuotaika bent 
priklauso atitinkama duoklė trumpai išsilieja solidarumu ir 
tautos laisvei, tautiniam išsitei- vienas kito supratimu O soli-
kymui ir savo papėdininkų pa- darumo išlaikymas yra vienas 
ruošimui. O šios veiklos dirva gražiausių paskatų išeivijos tau-
yra labai plati. tinei veiklai. Nenuostabu, kad 

* kasdienoje atsiranda trinties ir 
Ton plačiojbn darbo dirvon nesutarimų tarp paskirų vado-

pačią vasario 16 dieną ar ren- vų, kurie dažniausiai turi gerus 
giant minėjimus kaip mūsų norus, bet užmiršta, kad į toli-
draugai atėjo daugelio Iaikraš- nią tikslą yra daugybė kelių, 
čių redaktoriai ir bendradarbiai, Negalima kaltinti nė vieno blo-
paminėdami savo skiltyse Lie- ga valia, ypač Vasario 16-tosios 
tuvos nepriklausomybės sukak- proga, bet galima pageidauti 
tį ir primindami dabarties ko- iš visų taurinio susipratimo ir 
munistinę vergiją. Atėjo kai kur geresnio tikslų pažinimo. Jei mi-
pagalbon vietinės radijų ar te- nėjimai ir iškilmės pajėgs per-
levizijų stotys, kurios savo klau- kelti mūsų visuomeninėn veik-
sytojams ar žiūrovams pristatė lon šios šventės solidarumo dva 
šią mūsų istorinę datą ar paro- sią, jie pasieks savo tikslą — 
dė minėjimų vaizdus, pvz. Chi- kad uetuvis aukotųsi pavergtos 
cagos 5 kanalas Marąuette Par- Lietuvos laisvei a p a u t i 
ko lit. mokyklos minėjimą. Ga- Užverčiant dar vieną nepri-
lima tikėtis, kad dar ir sekma- klausomybės atkūrimo sukak-
dienį daromuose iškilminguose ties lapą, reikia žvelgti ateitin. 
minėjimuose, ypač didesnėse ko- Ne su baime ir beviltiškumu, 
lonijose, pasirodys radijų, tele- bet su pasitikėjimu, ne su pasi-
vizijos ir spaudos atstovų, ku- davimu likimo galiai, bet su įsi-
rie iš naujo primins mūsų tau- tikinimu, kad į pasaulio tvarką 
tai padarytas skriaudas ir šven- ir net per mus veikia amžinasis 
tas teises f laisvę. Teisingumas, kurio žmogiškos 

Kad mus pastebi ir svetimie- jėgos negali nugalėti. Bet gali-
ji, kad jie pristato pasauliui mū- me sugriauti mes patys net tai, 
sų tautos troškimus, dažnai yra ką esame laimėję, jeigu kovos 
pavienių asmenų ar organizaci- už laisvę kardą atsuksime ne į 
jų pastangų vaisius. Bet mes priešą, o į savo brolį, siekiantį 
juos taip pat turime pastebėti to paties tikslo ir kovojantį už 
ir įvertinti, kaip talkininkus, tą pačią laisvę. Veiklos už lais-
prisidedančius prie kovos už teis vę pratęsimas turi būti mūsų 
vę. Todėl su minėjimų užbaigi- svarbiausias rūpestis, skatinąs 
mu negali užsibaigti mūsų veik- veiklai, aukai ir teisingam savęs 
te. Kaip tik ji turi prasidėti nau- vertinimui. Pr. Gr. 

riais siūlais ir nematomais vor-jP^ako apie povandeninių laivų gaminti branduolinius ginklus,į leidžio, o valgė vakarais (kaip 
tinkliais. 

Kinijos liaudies respublika yra 
gausiausia gyventojais, bet 
ūkiškai ir apsiginklavimo srityje 
yra atsilikusi nešioti galybės var
dui. 

JAV pasitraukimas iš Azijos 

JAV užmojai Azijoje buvo ne
sėkmingi. Amerikiečių pastangos 
nuėjo vėjais sutrikdyti revoliuci
ni įsibėgėjimą Kinijoje. Karinė są 
junga Azijos kraštams ginti grei
tai sutrupėjo. Korėjos karas ideo
logiškai pabudino amerikiečius, 
kurie dar tebebuvo F.D. Roose-
velto narkozėje, bet ten buvo pa
darytos gilios žaizdos nepasiekus 
tikslo. 

Amerikiečiai užsimojo pakarto
ti Indokinijoje prancūzų patirtą 
tragediją, net nebandžius per
prasti jos esmės ir prasmės. Ka
ras Vietname vertė padaryti ke
lias išvadas: amerikiečiai nėra 
pajėgūs ten karą laimėti, padė
tos aukos ir išeikvoti ištekliai ne
atsiekė tikslo prietytinėje Azijoje 
palaikyti tvarkai ir amerikiečių 
vidinis atsparumas nėra toks, ko
kiu jie patys vylėsi. 

Šio tarpsnio prezidentas skelbė, 
kad ne amerikiečių reikalas rū
pintis Azijos saugumu, o ypač 
tenykščių kraštų visai skirtingos 

kokybę. 
JAV krašto apsaugos sekreto

rius M.R. Lairdas pakartotinai 
kalbėjo apie rusų karinio laivy
no persvarą. Tiesa, ne jis vienas 
kėlė aikštėn varžovo persvarą ap
siginklavime, ypač kai kongrese 
svarstomas karinis biudžetas. 

Mes galime abejoti dėl rusų ka 
rinio laivyno skaičiaus, tačiau į-
vykių kalba ryški, kad rusai nau
doja įvairios paskirties laivus siek 
ti politinių tikslų. 

Rusijai pavyko rasti politinę 
kalbą su Indija, nors ji neseniai 
buvo glaudaus bendradarbiavi
mo šalininkė su JAV. Jai pavyko 
palenkti Šiaurės Vietnamą, kuris 
yra Kinijos pašonėje. Rusai ban 
do kalbėtis su komunistinės sant 
varkos priešais: Filipinais, Taiva-
vanu, Singapūru, Siamu ir 
net šiandienykšte Kambodija. 

Rusija jau bando įsisprausti sri 
tyse, kurių amerikiečiai dar neap 
leido. 

Kinijos tikslai 
Kinijos liaudies respublikos, tu 

rinčios apie 800 mil. gyventojų, 
jau pajėgiančios savo gyventojus 

bet jais negali išspręsti sudėtingo j dabar daro mahometonai Ra-
krašto apsaugos klausimo. Į madano mėnesį), o Jėzaus pas-

Antrasis jos veiklos būdas — | n i k a s v> r k o 4 ° d i e n u i r 4° n a k t u 

ieškoti bendrų priešintis Rusijos j te P u t o j o , taip pat. kaip Mo-
kariniam ir politiniam apsupi- I z ė s lT EkJ°-
mui- Mao vedęs pasitarimus su j Aišku, kad šis įvykis užra-
Cang Kai — šėku, linkęs tartis i sytas, kaip kažkas visiškai ant-

Spaudoj ir gyvenime 

AKTUALUS NAUJAS 
"PASAULIO LIETUVIO" NR. 

Sausio-vasario "Pasaulio Lietu
vy" apsfu aktualios medžiagos. Ve
damuoju ryškinama Jaunimo metų 
prasmė. Kalbos skyrely Pr. Skar
džius pasisako dėl veiksmažodžių 
numatyti ir pramatyti vartojimo. 
St. Barzdukas — dėl bendrinių bei 
tikrinių vardų rašymo ir dėl kal
bininkų komisijos darbo Apžvel
giami du didieji 1972 metų rengi

niai — jaunimo kongresas ir tau
tinių šokių šventė, taip pat jau 
pradedami ir parengiamieji PLB IV 
seimo (jia įvyks 1973) darbai. Duo
damos visų kraštų liet. bendruome
nių veiklos, lietuviško švietimo-auk-
ėjimo, kultūrinio ir visuomeninio 
gyvenimo. JAV liet. fondo darbų 
apžvalgos. Ryšium su JAV LB 
centro valdybos pasiūlymu Altos 

valdybai siekti naujo pokalbio, kad 
toks pokalbis iš tikrųjų būtų sėk
mingas, čia taip pat ryškinamos 
kai kurios konkrečios tokio pokal
bio galimybes. Tikslas yra bend
ras, priemones ir strategiją reikia 
aiškintis, sudarant sąlygas visiems 
naudingai reikštis ir dirbti. Kai ne
siseka susitarti viršūnėms, sprendi
mus padaryti reikia pavesti "tau
tai", t. y. patiems žmonėms, kurie 
sudaro visų veiklos atramą ir už
nugari. Pasauuo Lietuviui rūpi pra
dėti kalbėtis atvirai ir realiai. SP 

su JAV, kurios bent šiuo metu 
nepavojingos kinams. 

Tretysis taikinys —komunis
tiniai kraštai ir jų palenkimas 
savo įtakon. Kinai deda pastan
gas bendrauti su Rumunija, Ju 
goslavija, kurią neseniai smerkė 
už ideologinius nukrypimus, 
Vengrija ir Lenkija. Jiems rupi 
ypač negalavimai Rusijoje, jėga 

gamtiška. Be kita ko, anksty
voji katekezė galėjo patirti tai 
r>e iš kur nors kitur, o vien tik 
iš paties Jėzaus. 

Kai trūksta tikslių žinių ir, 
be kita ko, kai aprašomieji į-
vykiai yra antgamtinio pobū
džio, pastebi G. Rieciotti, tai 
ypač didelių sunkumų susidaro 

Jėzus davė jiems pavyzdį ir yra 
sustiprinimo šaltinis jų silpnu
mo atveju, šis aiškinimas, be 
kita ko, yra psichologiškai ge
rai pagrįstas. 

Tad ir yra pavadinimas tos 
uždaros knygos, kaip jį skaitė 
pirmieji gerosios Naujienos skei 
bėjai. 

— Kiek kartų buvojau žmo
nių tarpe, vis mažesnis grįžda
vau namo, — Romoje sušuko 
vienas filosofas, kuris praktiš
kai nevykdė to, ką skelbė. 

Jėzus buvo visiškai pasitrau
kęs nuo žmonių 40 dienų, lyg 
tartum prisirinkti atsargų to 
žmoniškumo, kurio žmonės sto
kojo ir kurį jis paskleis jiems. 

Gal jis gal tas keturiasdešimt 
drenų praleido tokioje gilioje 
ekstazėje ir susikaupęs, kad 
normalus fizinis kūno gyveni
mas buvo beveik sustojęs? Tai 
yra klausimas, į kurį istori
kas neturi kaip atsakyti ir pa
lieka tai ne tiek teologui, kiek 
mistikui. 

Kai po 40 dienų Jėzus paju
to aštrų alkį, jis susidūrė su 
gundytoju, kurį evangelistas 
Morkus vadina "šėtonu", evan-
ge'istas Lukas — "velniu", o 
evangelistas Matas naudojasi 
abiem vardais. 

Velnias Jėzų Kristų gundė iš 

tančiose varžybose. 
JAV bando naudotis komunis

tinių stovyklų nesutarimais, ta
čiau iki šio meto neturi pagrin
do girtis laimėjimais. Kai jos kai 
basi su Kinija, senu įsibėgėjimu 
tariasi nusiginklavimo klausi
mais, nors per dvejus metus 
vis dar neranda sutarimo. 

išaiškinti tam laikotarpiui, daug 
• •. '~'jJ~°r daugiau negu kuriuos nors ki-galmčios ją silpninti is vidaus. : b__ * f.. . __ . > 

tus Evangelijoje pasakojamuo-! akmenų padaryti duonos. Gun-
Komunistinių didžiųjų valsty- i sius puslapius, dėl kurių šian-1 dytojas siūlė Jėzui pasinaudoti, 

bių varžybos daro įtakos į tarp- į dien labiausiai ginčijamasi. Tie kaip Dievo Sūnui, stebuklams 
tautinį jėgų susrikiavimą vyks- \ puslapiai, žinoma, bus paversti. daryti galia tam, kas gaunama 

antraeiliais reikšme, kai kokia j "* be stebuklo. Jėzus atsakė, kad 
nors sudvasinimo forma nors žmogui reikalingos duonos ga-
ir nekrikščioniška — nuvaini-; frma. gauti natūraliu būdu, bet 
kuos smarkiųjų pozityvizmą, ir dieviškosios Apvaizdos ypa-
(reikalaujantį visą pažinimą tingu palankumu, kaip manuos 
remti patirtimi ir tikrinti gam
tos mokslų metodais), šiandien 
vyraujanti tarp mokslininkų; o 
40 dienų tyruose kiekvienam 
protui ir kiekvienam šimtme-

atveju, nesinaudojant tuoj pat 
stebuklams daryti galia. 

Jo bandymas susilaukti nerei
kalingo stebuklo pasibaigė nie
kais. Rūpindamasis fiziškai iš-

» 
* 

4. 
* 

Amerikos helikopterių veikla Vietnamo kare 

čiui bus uždaryta knyga, kurios j likti ir turėdamas stebuklingos 
galios pavaldumą, Jėzus betgi 
nurodė į Dievo Apvaizdą. 

Antrasis gundymas, kaip ir 
trečiasis, yra susijęs visiškai su 
antgamtiška sritimi. Velnias pa
ėmė jį į šventą miestą f Jeruza
lę) ir pastatė jį ant šventyklos 
viršaus ir jam tarė: Jei tu Die
vo Sūnus, pulk žemyn, angelai 
neš tave, kad kartais neužsi
gautum sau kojos į akmenį. Jė
zus jam tarė: Negundysi Vieš
paties, savo Dievo (plg. Mat. 
4,5-7). Velnias kviečia Jėzų į-

(Nukelta į 5 pusi.) 

duota skaityti ir netiesiogiai su
prasti vos keletas žodžių. 

Tačiau knygos pavadinimas 
ar greičiau jos bendrasis turi
nys yra lengvai skaitomas, ir jį 
teisingai išaiškino pirmykštė ka-
takezė, kuri įspėjo: "Mes turi-

: me vyriausiąjį kunigą ne toki, 
kuris negalėtų užjausti mūsų 
oilpnybių. bet gundytą taip pat 

• visokiomis aplinkybėmis, kaip 
į ir visi mes, tačiau be nuodė-
j mės" (Žyd. 4,15; plg. 2,17-18). 
j Kitais žodžiais sakant, pirmykš-

čią ir ten prie savo guolio rado ryšulėlį, matyt, kažkieno I klausimais ir, kai tik Jonas pabaigė savo pusryčius, pa-
užmirštą. Išvyniojęs rado kepaliuką duonos ir gabalą '• klausė, kokius jis turi planus ateičiai, nes jis mato, kad 
rūkytos mėsos. To maisto jam keturiom dienom užteko, j jj prislėgė laikini sunkumai. 

Keistas sutapimas vykdavo domininkonų Šv. Dvasios 
bažnyčioje, nes, kai jis gaudavo kokį darbą ir pavėluo 

Vilniaus vagių 
karalius 

Legenda 

G. SONGINAS 

Padėtis pasikeitė rudenį, kai prekybininkas likvida
vo savo įmonę ir visi tarnautojai bei darbininkai atsidūrė 
gatvėje Surasti kitą darbą nesisekė, o jeigu surasdavo, 
tai tik laikiną, vienai kitai dienai, ir tai blogai apmoka
mą. Jis priverstas buvo atsisakyti savo menko kambariu
ko ir nakvojo daugiausia Gedimino kalno krūmuose, 
kur nors po laiptais ar po tiltu. Šiltomis dienomis ta 
nakvynė nebuvo taip bloga, bet, užėjus Šalčiams, ten 
nakvoti buvo neįmanoma. 

Jo drabužiai apiplyšo, ir tai buvo viena iš priežas
čių, kuri trukdė gauti darbą, Jonui dažnai tekdavo pa
badauti. Šaltis privertė ieškoti kokios nors pastogės, tai 
sumanė vakare, prieš uždarant, pasislėpti bažnyčioje ir 
ten būti iki ryto, kai zakristijonas bažnyčią vėl atidarys. 
Dažniausiai eidavo į Šv. Dvasios bažnyčią, stengdama
sis, kad niekas jo nepastebėtų. 

Bažnyčioje buvo Šalta, bet ramu, nepūsdavo vėjas, 
nekrisdavo sniegas. Vieną vakarą rado tame kampe, 
kur nakvojo, pamestą storą antklodę. Kokiu būdu ten at
sirado antklodė, jis nežinojo ir apie tai negalvojo, bet 
tą naktį šalčio nejautė. Kartą pavargęs, besibastydamas 
po miestą ir ieškodamas darbo, grįžo vakare t bažny-

davo grįžti prie savo guolio bažnyčioje tą dieną vienuo
lyno broliukas taip pat vėluodavo uždaryti bažnyčią. 
Jonas suprato, kad jį globoja kažkokia nematoma ranka, 
be kurios jis būtų žuvęs. 

Jis galėjo mėginti grįžti į vienuolyną, bet bijojo, 
kad grįžęs jau negalės iŠ jo išeitti. Galėjo prašyti Bar
boros laikinai jį priimti, bet negalėjo prisiversti. Tai 
būtų savęs pažeminimas, prisipažinimas, kad jis negali 
savarankiškai gyventi. 

Artinosi Kalėdos. Stiprūs šalčiai ir gausumas snie
go gatvėse kamavo žmones. Tą dieną Jonas dirbo prekių 
sandėlyje, iškraudamas iš rogių naujai atvežtas prekes. 
Reikėjo jas paruošti rytojaus dienai pardavimui, nes 
jas pavėluotai į sandėlį atvežė. Dirbo iki nakties, bet už 
tai uždirbo daugiau. Išėjo iš ssandėlio, kai jau buvo 

Jonas planų ateičiai neturėjo, o sunkumai buvo ne 
laikini, bet nuolatiniai, ir juo toliau, juo daugiau jį 
slėgė. Jis atvirai pasakė Noachimui, kad jis yra tokioje 
padėtyje jau ilgesnį laiką ir nežino, kaip iš jos išbristi. 
Darbo jis gauti negali, o jeigu kokį gauna, tai užmokes
tis yra toks mažas, kad neužtenka pragyventi. Jis nesi
baido darbo ir mielai dirbtų nors ir sunkiausią, bet jo 
nėra. Taip pat pasakė apie mokėjimą svetimų kalbų. 

Xoachimas atidžiai jį išklausė, ypač susidomėjo 
svetimomis kalbomis. Užuojauta buvo jo akyse, nors 
stengėsi jos nerodyti. Jis pagalvojo truputį ir pasiūlė 
Jonui įstoti į jo vedamą akademiją, ir jeigu jis sutiks su 
sąlygomis, tai nuo šios dienos galėtų pradėti mokslą. 
N'oachimas pabrėžė, kad akademija yra nepaprasta ir 
čia, rinkdamas žodžius, padaręs keletą stiprių priekaiš
tų socialinei pasaulio tvarkai, galų gale pasakė, kad jis 
kalba apie brolijos akademiją, kitų žmonių vadinamą 

naktis ir eiti nakvoti į bažnyčią nebuvo prasmės, nes ji! vagiu akademija. Jos tikslas yra išmokyti savo moki-
seniai uždaryta. Surado prie medinio namo vietą po nius pelnyti sau duoną, neskriaudžiant kitų žmonių, o 
laiptais ir įlindęs mėgino pasislėpti nuo stipraus Šalto 
vėjo. Ten pusiau sušalusį, jį rado žydas Noachimas, 
kuris pro tą namą atsitiktinai ėjo. 

Atitempė jį į savo butą, kuris laimei buvo netoli, 
atšildė, pavalgydino ir paguldė ant medinio suolo, užklo 

paimant dalį turto tik tokių, kurie jf pelnė kitų darbu ar 
turi jo per daug. 

Jis paaiškino, kad mokslas tęsiasi trejus metus ir 
per tą laiką mokiniai aprūpinami maistu, patalpa 
nakvyne ir drabužiais. Po trijų metų mokslo yra egza-

to stora antklode. Taip gerai Jonas seniai nebuvo miego-1 minai. Kai mokinys juos išlaiko, tai gali savarankiškai 
jęs ir iš ryto prabudo pilnai atsigavęs ir pailsėjęs. ! dirbti, bet dvejus metus pusę savo pelno turi atiduoti 

Iš ryto jo laukė pusryčiai, skani bandelė su sviestu j mokyklai, atsilygindamas už išlaikymą mokslo metu. 
ir dešra, saldi arbata su pienu —tai valgiai, kurių sko-: Per kitus dvejus metus mokinys, jeigu jis lkka Vilniuje, 
nį jis jau buvo užmiršęs. Pusryčiai jam priminė, kad moka tik dešimt nuošimčių savo uždarbio ir užtat gali 
toks gyvenimas, kokį jis iki šiol vedė, toliau negalimas, j naudotis pilna mokyklos ir brolijos parama bei tikėtis 
Jis turi ieškoti kokių nors priemonių, kurios pakeistų; efektyvios pagalbos nelaimės atveju. Akademija savo 
esančią padėtį, nes kitaip žus. Į mokslu yra garsi visame krašte 

Noachimas jį iš tolo stebėjo, bet netrukdė savo (Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1&72 m. vaaario mėn. 19 d, P A R 1) X \ 1 M l 1 

. Parduodamas 1909 m. VoJks-
\vagen. Labai geram stovy. Par
davimo priežastį — mirtis.. 

476-7019. 

C L A S S I F I E D G U I D E i ! 

B E A L E S T Ą 
Ė ' S V ' A ' T V"' HELP WANTED — MOTERYS 

Parduodamas dviems langams 
į lietuviškos užuolaidos. 

Skambint L U 5-4377. 

H' I S C E L L A N E O U 8 

Lietuvių spaustuvė 
coMMUNrry INSTANT PRINTERS 

j Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 VV. 63 St. — Chicago, I1L 60629 Grandinėles koncertui ruošti pasitarimas sausio "̂ 9 d . ini. Br. ir B. Nainių rezidencijoje, Chicagoje. Iš k: j . 

d.: F. Daukus. dr. F. Kaunas, Grandinėles vadovas L. Sagys, St. Džiugas, B. Nainys. S. Džiugienė ir dr. .^I!^?..?...?^!!!^!!! 
J. Valaitis — Lietuvių fondo vald. pirm. Koncertas Įvyks kovo 18-19 dienomis Chicagoje 

BUTU NUOMAVIMAI 
Namų valdymas — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 
APDBAUDU AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J B A C E V I C I l > 

S4S5 So. Kedzie Ave. PR 8-2288 

LAIMINGI NAMAI 
GIRLS - WOMEN Tikrai 1 ^ aukšto 2-jų butų mūras. 

20 metų. 2 auto garažas. Gazu "base-
board'' šildymas. Gražus sausas ] 
įrengtas beismentas. Marquett« pke. 
$35.000. 

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

12 metų, 2-jų butų geriausias muro 
namas. 2 atskiri šildymai. S auto ga
ražas. Pačiam Marąuette pke. $37.700 

šviesus 2 butų. 11 metų mūras. Į - - - S Į T * v a 
Naujas garažas su elektr. durim, t cense to begin a career for tomor-

Severai career R.E. sales 

positions open . . . 

Whethe i you have a sales back-
ground or just the aptitude. muiti-
miUion dollar organization will train 
and help you get a real ęstate t -

2 po 4 kamb. mm. Skiepas Ir pa Į N a u j a g garažas su TO^,. 
stoge Central sild Garažas. Brigh Į Ąžuolo medis, alumin. langai, nauji i r o w ^ w eJl ag todav 
ton pko centre. I karpetai. 2 radiant šUdymai. Sveiki! 7 

2 po & kamb. medinis ir salia tuš- Į oro vėsintuvai. Sausas aukštas beis-
cias sklypas. Central, šild. 41 ir m e n t a s . p r i e p a t Marąuette pko 

Nuotr. A. Gulbinsko ų^^mm^. 
PETE'S 

Įrengtas skle-

Gera vieta 

AUTO REPABR 

REIKIA UŽBAIGTI RINKTI MILIJONĄ 

Campbell 
Puikus bungakm. 

pas. garažas. 
Tuoj galima užimti. 

77-ta prie California. 
Maisto krautuve n* 2 butai Brigh-

| ton pke. 
S butai h* biznio patalpa. Marąuette 

' TEL. 737 

SS-, Ljs^aBfe-.. 

mals. Judri vieta. 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2951 W. 63rd St.. 435-7878 

kraitį — Lietuviu fondą ir tiki- I Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 
, . ,, .„ ' ,. I Transmisijas Starterius. Alternato- , «. 

m e , kad. JO p a g a l b a i š a u g s n a u j i Į rius. Motor Tune-up. Ir kitus pa- j pke. 
j L i e t u v a i k a r ž y g i a i S i m o K u d i r - Į g j ? S SmTtb^E^mJ 1 A ^ u e * - I Valgykla su namu ir viaais irengt 

1972 m. yra Lietuvių fondo pasitraukusius iš veiklos ar iš- ; kos lygio. T F X 7 S T - 8 9 H 8 

dešimtmečio metai. LF valdvba keMavusius amžinvbėn. Miręs LF . . 
paruošė dešimtmečio vajaus ola- narvs oasiiieka "gvvųjų nariui Lietuvių fonaas yra gražiau-: 
ną. Jis išsiuntinėtas LF vajaus tarpe, nes jam atstovauja jo ^ ^ nerūdijantis, gyvas pamink 
komitetams ir įgaliotiniams, ku- pasilikęs fonde įnašas — kapi- l a s mūsų mylimai motinai Lie-, 
rie turės vajų organizuoti viso- talas, kasmet duodamas tam tik '•tuva1' S U K u r t a s ^ gerųjų su- į 
se didesnėse ir mažesnėse lietu- r a sumą lietuvvbei. i "H * d u k t f^ išeivijoje. Neuz-• 
vių kolonijose. Prašvta taikos * ^ " v . . . . ™rsfcrne šiais LF dešimtme-

* ••- . Norėtųsi galvoti, kaa, jei iki cio metais įsijungti j LF narius 
šiol neturime LF milijono tik — tapti nuolatiniais, pastoviais 
dėl to, jcc< permažai mūsų vi- kovotojais dėl mūsų tautos išli

kimo. A. Rėklaitis 

LB vienetų. Vajaus tikslas 
užbaigti telkti milijoną. 

Šiuo metu LF vra 725.000 dol. 
pagrindinio kapitalo — įnašų. 

suomenė buvo apie L F infor-
įjT . . . . . . . i . . muota. Tiesa, LF vadovvbe, at
iką milijono nemažai trūksta.; 7 7 . , „ Z - ^ - - - • • - I » 1 u • — •• skiri L F entuziastai ir rėmėjai 
Kvla klausimas ar esame paje- *•"• " 7 ., . . . 

f . . ••. per 9 metus pateikė nemažai 
gus per vienerius metus surink- ^ . . . F * ^ - , 
ti 275 000 dol ? : ormacijos. Bet tai buvo 

Mes gėrimės žvdais. Ne retas d a u ^ a u Partizaniškos pastan-
, . , * , , gos, o ne sutelktas, orgamzuo-

sems pavydedavome, matvda- f , _, ~ i - 1 ,* ' . , Z. • , 1 - •• • • ^ 1 • tas darbas. Dadeli darbai pada-
mi, kokie jie yra vieningi, kai . TZ , . , .. , r ,. 
Skvla reikalas finansiškai pa- .™*? tik didelių pastangų, _di-
remti jų užmojas. Skaitvdavo- d e l ^ - ??*&*£ J e i m U S U 

, ^ v . , j . 1 • *.-! veiksniai Altą, Bendruomene, or 
me laikraščiuose kad zvdai tik . . . . . , ' 
Chicagoje per keletą Valandų f ^ z a c i i o s savo iniciatyva bu-

, . n.. , T -v ' tų bent vienerius metus aktyviai 
sugeba surinkti kelis milijonus. *. . _. . J. 
Mes nepajėgėme sutelkti vieno ^ \ , : ! ^ C_. ., * 

.... t^J . „ milijonas butų minas. 
muiiono per 9 metus. Yra en- ^ • 
tušastų, LF liga sergančiųjų į Todėl šiais LF dešimtmečio 
kurše sako: '"Gėda mums, kad metais vieningai ir nuoširdžiai 
iki šiol nesukrovėm milijono do- visi dėkime pastangas, kad pa-
terių į L fondą. Visi, išskyrus siektume milijoną. Turėdami 
i&mtis, esame materialiai apsi- milijoną, galėsime tar t i : buvom 
rūpinę. Bet nuo LF atsiriboja- geri savo motinos Lietuvos vai 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai 

ir stereo. 
Krautuvė Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S TV , 
2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 Į aiid %*&&• $21,900.00. 

OWNER — 776-2173 

$44.900 
Didelis 6 kamb. mūras Ir moder

nus 2 auto garažas. Kabinetų virtu-
vS, gazu žildymas. Puikus namas gy
venti. Marquette pke. $22,500. 

2 butų mūras. Arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismente. 
2 auto garažas. $29.000 

žemes — 30 p., su garažu. Prie 
pat parko. $10,400. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw A v . R E 7-7200 

Lunitless earnings for those 
who qualify. 

Mrs, Hadlock 
599-2300 

59th & Troy Street 
, Liuksus 12 butą namas, V/2 m. se-

73rd & FAIRFIELD AVE. i numo. Visi butai išnuomoti Plyte-
Sharp 2 bdrm., face brick Geor- J lįU virtuvė ir vonia, kilimai, šaldy-

- - ' tuvaa, virimui krosnis, air eondi-
tioner, žiem. langai-sieteliai, balko
nai. Karštu vand. apšild. Kaina — 
$175,000. Parduoda statybininkas. 
469-8282. 

EXTRA CASH 
No experience neoessary. 

We wwill train you, To make 
appoint on the telephone. Good 
salarv" & fringe benofits. Pick your 
O^TI shi£t. 

Cail Mis, Christian — 325-8564 

ian. Formai din. rm. — wall to 
wall cptg. Fin. Bsmt. — side drive 

R00SEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers 

me dėl to, kad dolerį labiau my- kai. 
lame, negu savo tėvynę", čia 
dauc tiesos pasakyta. Reikia pri 
durtL kad mūsų profesionalai 
ir biznieriai net ir jaunesnio am
žiaus yra labai gerai Įsikūrę ir 
medžiagiškai apsirūpinę. Bet ne
maža jų dalis didžiajai LF idė
jai yra "užmigę". Reikia dėti 
pastangas juos iš to "miego" 
pažadinti. 

LF svarba ir reikalingumu lie
tuvis patriotas neabejoja. LF 
lietuvių visuomenėje yra "įsipi-
lietinęs", kasmet skirdamas vis 
didesnes sumas lietuvybei. Per 
devynerius savo gyvavimo me
tus LF jau yra paskyręs 172,000 
dol. Jei LF nebūtų, kokioje pa
dėtyje šiandien būtų mūsų jau
nosios kartos lituanistinis švie
timas, lituanistinės mokyklos ir 
kitos mūsų pastangos mokslo 
bet kultūros baruose? Kas bū
tų suteikęs minėtos sumos pa
ramą tam svarbiam mūsų tautos 
išlikimo reikalui? 

Kiekvienas lietuvis turėtų ži
noti, kad mūsų jaunimas su LF 
finansine pagalba bus įgalintas 
siekti mokslo viršūnių, laimėji
mų meno. literatūros, technolo
gijos k- kituose baruose. Turint 
tokius paruoštus lietuvius, mū
sų tautos vardas plačiau skam
bėtų kitų pasaulio tautų tarpe. 
Tad mes turime siekti iškilti sa
vo talentais į aukščiausias vir
šūnes ne tik mokslo, literatūros. 
meno, dainos, muzikos srityse, 
bet ir politinėj veikloj. Tomis 
kryptimis mūsų pastangų va
riklis yra Lietuvių fondas. 

Juk suprantame, kad su LF 
parama per lituanistinį švieti
mą lietuvių išeivių jaunimas kar 
tu ruošiamas tęsti darbą tų, ku
rie išeina iš aktyviųjų darbuoto
jų eilių. Čia ir glūdi LF didžioji 
prasmė, štai dėl ko susipratęs 
lietuvis, besisielojąs savo tautos 
ištikimu, turi stoti j LF narių 
eiles. Štai dėl ko visi LF nariai 
su savo įnašais yra aktyvūs ir 
nuolatiniai kovotojai dėl Lietu
vos laisvės, nes ių sudėtais LF 
pinigais — kapitalu ruošiame; 
naujus kovotojus kuri* paltai* 

Tau, Lietuva, sukrovėme 

Ranltoml8 išpiaustyti paveiksiu 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai. 
2400 So., Oakley Ave.. Chicago 

Tel. VIrcinia 7-7258 - 59 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

2501 W. 69th St., Chicago. 1U. «0629 
3333 S. Hal-u-d. Chicago. IIL 60608 

Tel. WA 5-27S7: 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTFTKATAI ir AUTOMOBILIAI 

V. Valantinas 

Marąuette Parke — 72 ir Rockwell , — . . 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. Pilnas rū-' Nemokamai surandam nuomininkus 

sys. Garažas. 2 šildymai. Namas 16 
metų. Reali kaina. 

BRAVO REALTY 
3118 W. 59 St. - 471-0770 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 
A R C H . JONĄ S T A N K Ų 

S U Š E I M A 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia 

Marija ir Stasys šarauskai 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visu 
rūšių grindis 

i. BUBNYS, Tel. BE 7-5168 

BUD'S R. E. & INS. 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedsde Ave., Chicago 
TEL. - 254-5551 

HELP WANTED 
Sewing Machine Operators. 

Heat sealing opers., Table help. 

S. I. JACOBSON MFG. CO. 
1414 S. VVabash Ave. 6th fi. offiee 

M O V t N G 
ŠERĖNAS perkratyto baldus ir kitas 
daiktas. Ir S toli miesto leidimai ir 
pilna apdranda. 
2047 W. 67th Place - WA 5-8063 

GERA PROGA — Marąuette 
parke 7 kamb. bungalow. 2 maš. 
garažas. Nebrangus. 

LISKLS — 434-8786 

Marąuette Parke — mūrinis 114 
aukšto, 2 gražūs butai 5 ir 4 kamb. 
Kabinetų virtuvės. Gražios vonios. 
Naujas pečius. Sausas rūsys. Pa
likimas. Geras. Nebrangus. Bro
keris P. Žumbakis, PR 8-6916 

Savininkas Parduoda 2-jų aukštų 
I rmlra — 2 butai po 5 kamb. ir 4 

kamb. butas rūsy. Karšto vandens 
šilima gazu.. 2 mašinų garažas. Ap
žiūrėti tik susitarus. 
682S S. Rockwell St. — GR 6-3795. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTAB* PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

Tvarkingai patarnauja viaais Real 
Estate reikalais. Be to čia veikia 
Notariatas, daromi ir liudijami ver
timai, užpildomi pUietybes pareiški
mai ir įvairūs blankai. 

EXPERIENCEI> 

HAER DRESSER 
WANTED 

SALARY PLŪS 60% 
PHONE — 424-0870 

VYTAUTAS 2UKRŪSKAS 
SIUNTINIAI j LIETUVA 

>ern prekių didelia pasirinkimas AtJ 
toinoblliai, šaldytuvai, televizijos, do-
!er. certlftkatai, maistas, akordeonai 
2608 W 6»th St., Chicago, m. 6062t 

TELEF. WA 5-278? 

BUILDEVG & REMODELING 

SELUNG Y0ŪR HOME? 
C A L L U S. 

Free Estimates Given. 
KRZUS REALTY 

5722 South Pulaski Road 
PHONE — 585-3475 

IBM KEYPUNCH 
NURSES AIDE 

Train Now — Pay Later 
No age limit. High school not re-

quired. Short easy course. Day or 
evening classes. Individual attention. 

JOB PLACEMENT ASSISTANCE 

AUTOMATION ACADEMY 

220 S. State Suite 1314 

CALL 989-5853 

TESKO DARBO 

2 maš. mūr. 
Air conditioning. $54.900. 

"% 20% — St% pigiau mokesti 
į až apdraudą nuo ugnies ir automo 
! MHo pas 
F R A N K Z A P 0 L I S 

S.Z0H--Ą We»« 95tc Street 
Chieasro. uHnofe 

TeL GA 4-8S54 b- GB 8-«S» 

STATOME NAUJUS NAMUS 
ATLIEKAME ĮVATRIVS 

PATAISYMAS 

F. PETRAUSKAS eonstructkm Co. 
Phone — 476-4192 

LF išleido dviejų spalvų (raudona ir | 
tamsiai žalia) lipinukus. Kaina — SI.00 
už keturius lapus (144 lipinukai). 

Kas norėtų jų įsigyti sau ar platinimui 
— kreiptis į LF būstinę: 2422 W. Mar
ąuette Rd., Chicago. m. 60629. tel. (321) 
925-6897. 

REMODELING 
Plasterboard — Room additions 
Concrete work. Steps, walks, drives 

Cail Gregg 434-1745 

Riverside — 10 metų senumo 2-
jų butų namas 2 po 41/? kamb., \xh. 
vonios. 50 p. sklypas 
garažas 

Cicero — Gražus geltonų plytų 
5 butų namas. Pajamų $735 per 
mėn. Apyl. 22 ir 50 Ave. $66.900. 
SVOBODA, 2134 S. 61st Ct., BI 
2-2162, arba LA 1-7038. 

SELUNG YOUR HOME? 
List with ns for prompt action. 

VAN DALE REALTY & 
BUILDERS 

7000 West Archer Avenue 
PHONE — 586-7000 

IEŠKAU ELEKTROS DARBO na
muose ar industrijoj. Atlieku ir 
mažus darbus. Kreiptis i Mr. Stan
ley teL 778-1414 

SIUNTINIAI! LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, B . , 60632, tel. YA 1-5980 

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

Apdraustas perkraaatymaa 
— įvairiu atstumu — 

828 WEST 34th PLACE 
Tel. FRontier 6-1882 

H e a t i n g Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau sa
mu vton rOJtų namo apMldymo 
pečius Ir sir oondltionms — { 
naojns ir s«nus namus. Stogu 
rtnas (gutters), vandens šildy
mai boUerins. Tartu ir leidimus 
dirbti mieste bei aimiea&uom 
Darbas atliekamas greitai rr w%-
aningal. Apskal6te,vimas nemo
kamai. 

DOMAS fUKAUSKAS 
HEATING A SHEET ACETAL 
4444 8. Weston , Chdcago t, IU. 

• I T-S447 

Arti Marąuette Parko — 5 kamb. 
med. namas, 2 miegamieji, pilnas 
rūsys. 2 maš. garažas. Žemos išlai
dos ir maži taksai. $17.500 arba ge
riausias pasiūlymas. W A 5-1689. 

HELP WANTED — VYRAI 

MANAGEMENT 
A major American firm advertised 

i n Iii f e Magazine is expanding 
throughout th« Chicagoland area and 
aeeds Key jneu to learn its full Sak-
diatributioa ą>stem. Very larg© ear
nings for those TVHO qualify. 

For intervierev cail S39-1S18 
10 AJO, — 2< P.M. only 

S U L A 
<:/c INTERCOMTINENTAU R E . 

PALMDALE. CAuiFORNIA « .5 t> 

.Vamij t e l (21S) 820-2«25 "West lxA, 
Pirkite Žemę Palmdale. kur ruošta. 
ccas didžiausias pasauly aerodromas 

• a savininkų, akrais ne sklypatol 

M A C H I N I S T 
With tools. General machine work 
and assembly. Small shop. Build-
ing special machįner^-. 

COOK & CHD? COMPANY 
2415 W. 24th St., Chicago, BL 

MACHTMST IRACER LATHK 
OPERATOB 

& rNTERNAL GRTNDER OPEfi. 
Ęxperieneed only — Good salary. 
Paid vacations. Lots of overtime. 

CALL — 543-9191 

Remkite tuos biznierius, ku-

Irie skelbiasi dienr. "Drauge". 

Nebrangiai parduoda namą prie 
Kedzie Ave. 6 kambarių, gerai iš
laikyta. Naujas boileris. Skambint 
vakarais 434-4937. 

2 metų 
Maplewood. Atskiri 

D Ė M E S I O ! 

Kas tik turi gerą skonį, 
viską perka pas Lieponį! 

LIEPONIS 

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

Marąuette Pk., 6211 So, Westem, PR 8-5815 
•uo 9 Iki 6 vaL vikaro — Sekmad. atdara 12 • . fti 5 • . p. P-

r»irmadieiiiaia tr ketvlrtadJeMato aao 8 iki 9:30. Kitom dienon 

F l ^ ^ i e S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTED STKEET TEL. — OA o-1Z52 

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS^ ^Iį^LZ^1i. 

3 botai po ."> kamb. Svarus 2 
mūr. prie 4S ir Maplevood. 
gazo Sild 53 p. sklypas. Garažas 
$38.000. arba pasiūlymas. 

5% kamb. 1S m. mflr. bung prie 
67 ir Pulaski. Tai^čias — galima siū
lyti. 

'2 butai po 5 kamb. švarus med. i 
pris S3 ir Kedzie $18,000. ' 

indelis srrams sklypas Qle« Ellyn. 
$11,000. 

6 kamb. ( i mieg.) 20 m. geras 
mūr. bung. prie 72 ir Calitoa-aia 41 
p. sklypas 2 vonios, gar. $29,9000. 

6 kamb. mūr. bung. su 7* doi 
mėn. pajamom M. P. $22,500. 

2 bntai po 4Vž kamb. 12 m. mflr. 
prie 68 ir Maplewood. ĮruoStas rūsys 
— salima iSnuomu'^ti. Gar. Pastaty
mas. 

I ų. aukšto 8 m. mūr. M. P. 6 Ir 4 
kamb. TTOOŜ AS rūsys. ApžiūrSje duo
kit pasiūlymą. 

II butų fi m. mūr. prie 5S ir 5Jacra-
monto $23,000 met. pajamų $147,000. 

LEONAS REAL ESTATE 
2741 W. 69tb St — 996-6013 

1K>K(> NUOMOTI 
— II a 

reikalingas 

l(Wa}OMOJAMA — TOK KENT 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Beei Ageocy. 2925 W. «3 P R 8-ftO»9 

Nelaukit užslregistraoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 ma
tus. Savirunkai kreipkitės d81 pa
tarnavimo nemokamai 

• • !• I 

Išnuom. mieg. kamb. naujame 
name. Evergreen parke. 

836-5034 

IŠNUOM. mieg. kamb. su privi-
legijoms varimui Marąuette pke. 
6811 S. Claremont. 

5kambint 737-7934. 

D Ė M E S I O ! 

1 

Dviem suaugusiems 
4 kamb. butas. 

•katnbist RK 7 ^ W 5 

r 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuviu Radio Pro

grama Naujoj Az i jo j , i5 stoties 
WLYN, 1300 baatoB, veikia sek-
madiaaiaia ou0 l : ^ U t i 1:30 vai. 
po pietų — pardaAĮma vėliausiu 
pasauliniu žinių saabrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka šią programa veda 
SteponaįL J. Mmkus. Biznio reika
lais krež is į: Baltic Florists — 
gėfiu be* dovanu krautuvė, 302 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-6489. Ten pat gavtamas b 

I dteBraČgs Dratųsv* 

file:///vagen


žes klubo susirinkimai vyksta. 
pirmą mėnesio penktadienį Li
berty salėj. Vyrai kviečiami 
dalyvauti. Senojo klubo vardas 
skambėjo plačiai, t ad taip i r 
turėtų būti ir toliau. 

— Lietuvių Namų savininkų 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 2 psl.) 

rodyti, kad jis yra Mesijas. Jei 
jis y r a Dievo Sūnus, tai kas 
puikesnio begalėtų būti, kaip 
šokti B viršaus žemėn prieš 

klubas turėtų būti veiklūs, nes žmonių minias šventyklos kie-
nuo namų savininkų priklauso rne, nes angelai atskubėtų pa-
visa apylinkė. Klubą palaiko I laikyti krintančio Mesijo ir pa-

\ mūsų geras tautietis J . Kim- dėtų jį žemėje taip švelniai, kaip 
barkas. bet ateis laikas išeis pen vėjelio supamą lapelį. Istoriš-
sijon, t ad kas iš lietuvių užims kai šnekant, velnio nuomonė nė
jo vietą, j au reikia pagalvoti. \ buvo vienintelės, jos laikėsi dau-

D. 
i tik 28 valandas amžiaus. Mer-

MARQUETTE PARKO NAMŲ gytės vardas — Tonnica Heard. 
™ . ! ? , t 3 e m e t " n e s P r o s u o s atlikėjai su dideliu rūpesčiu į SAVININKŲ DRAUGIJOJ ;Tik iai gimus buvo pastebėta 

sprendžia paskutines problemas, kad svečius pradžiuginus humoristi- ! , * i JT?., ° / ° pasterjeta, 
niu žodžiu, muzika ir daina. Iš kairės į dešinę poetas Antanas Gus- i J ^ „ , , ' . , . | kad jos širdis defektyvi. Jos gy-
taitis, Ąžuolas Stelmokas, orkestro vedėjas ir sol. Vanda Stankienė. į M a r Q u e t t e P a r k o Lietuvių vastį išgelbėjo t a s įdėtas įtai-

Nuotr. V. Noreikos I Namų savininkų organizacijos sas. Dabar j i j au išgyveno su 
— į valdybos pasitarimas įvyko va - , juo 18 dienų ir greit galės iš Ii-

CH1CAG0JE IR APYLINKĖSE 
N E O - LBFHtrANAl GRAŽIAI Susirinkimas praėjo darbingoje 
PAMINĖJO NEPRIKLAUSO- nuotaikoje ir pasisakyme už ge-

MYBĖS ŠVENTĘ 

sario 14 d. Juozo Bacevičiaus goninės grįžti į namus, 
raštinėje, 6455 So. Kedzie Ave. į 

Buvo svarstomi svarbūs mū
sų koloniją ir namų savininkus 
liečia reikalai, t a rp jų Pavasar io 

MILŽINIŠKAS ATOMŲ 
SKALDYTOJAS 

gelis ano meto žydų. 
: Vekuas vėl paėmė jį į labai 

aukštą kalną, parodė jam visas 
pasaulio karalystes ir jų garbin
gumą ir ;am tarė: A š visa tai 
tau duosiu, jei parpuolęs prie 
mano kojų pagarbinsi mane. 
Tada Jėzus j am tarė: Eik šalin. 
šėtone!, nes parašyta; Viešpa
tį, savo Dievą, tegarbinsi ir jam 
vienam tetarnausi (plg. Mat. 
4,8-10). 

Visi trys gundymai rodo aiš
kų ryšį su Jėzaus Kristaus me
sijiškumu, prieš kurį j ie yra nu
kreipti. Pirmuoju gundymu no
rima pastūmėti j] į ramų ir pa-
topa mesianizmą; antruo.'u — i 
tuščią pasirodymą stebuklada
riu; trečiuoju — į mesianizmą 
paskirti politinei garbei. Jėzus, 
praėjęs tuos tr is gundymus, vė
lesnėje veikloje ir toliau priešin
sis tiems dėsniams, kuriais jie 
buvo remiami. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1972 m. vasario mto , 16 d. 5 

o ne dvasinių dalykų, ne laisvę, 
ir visi bus laimingi. Dabar to
kia vilionė darosi labai reali ir 
sovietų pavergtiesiems (plg. 
"Tėviškės žiburių" vasario 10 d. 
vedamąjį). 

Visa laimė, kad rusų bolševi
kų pavergta lietuvių t au t a turi 
šviesių žmonių, kurie okupan
tui gundytojui a t sako: "Pasi

trauk, šėtone", pramatydami 
žymiai toliau nei rytdienos kąs
nį. Tai tokie lietuviai rezistentai, 
kurie net sovieto okupanto teis
me išdrįso pareikšti tolreges 
mintis: Man brangi šalis prie 
Nemuno krantų. Gerai žinau, 
kad jos ten nebus, jei jcs vaikai 

cnaįėgs klausyti tėvų... paklus
ti Dievui... K. Br . 

Brangiam tėveliui 
A. f A. JONUI EIDUKUI mirus, 

mūsų mielą sesę IZABELE DfilNIENĮ ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

i 

Vasario 13 d. Korp! Neo-Li-
thuania gražiai paminėjo nepri
klausomybės šventę, kur buvo 
surengta Tautiniuose namuose. 
Vasario šešioliktoji y ra korpo
racijos tradicinė šventė, todėl j 
j ą susirinko daug filisterių, stu
dentų ir svečių. Minėjimą atida
r ė energingasis korporacijos 

resnę visų spaudos darbuotojų Į *paĮ ldos,)*^fc!f t lD ! * • » ^ " j ' f 
ateiti. Posėdžiui pasibaigus R. 
ir K. Dirkių nuoširdžiai visi bu
vo pavaišinti. M. P . 

CICERO KOLONIJOJ 

Leščinskai 

Šiandien lietuviai y r a gundo-
Batavijoje, netoli Chicagos, m į atiduoti savo sie?ą marksiz-

darbai. Valdyba ieškojo būdų yra pas ta tytas naujas atomų m u i , žadant okupantui bolševi-
kaip su t raukt i didesnį skaičių skaldytojas, didžiausias visame kui jam atidaryti Sovietų Rusi-
dalyvių, kaip įtikinti žmones, pasaulyje. Jo pajėgumas siekia jos vartus j "geresnį gyvenimą", 
kad savo atsilankymu paremtų 100 bilijonų elektronų voltų, ir Sąmoningi lietuviai atmeta ego-
rengėjų pastangas, kaip viską jis įsmagina atomo daleles re-
paruošti, kad atsilankiusius sve- kordiniu .greičiu. Jo pastatymas 

neseniai čius palenktų, kaip organizuoti, kainavo 250 mil. dolerių. Jis 

ištinę, žemažiūrišką politiką, ve
dančią visą tautą svetimųjų ne-
la'svėn už geresnį kąsni. Tai — P. P 

persikėlė iš Clevelando. Kaipo k a d didžiausią pelną padarytų yra 35 mylios į vakarus nuo rusų rašytojo Dostojevskio in-
SLA nariai įsirašė į vietinę 301 įr stipriau paremtų lietuvių spau Chicagos. Visai tai laboratorijai kvizitoriaus pakišta vilionė 
kuopą. Leščinskas tu r i atsako- dąt televizijos ir radijo progra- panaudota 6,800 akrų žemės. į Kristui: duok žmonėm duonos, 
mingas pareigas dirbtuvėj, mo- mas, ne3 minėtos institucijos Chicagos padalinio pirmininkas . 

Alvvdas Jonikas Džiusru buvo t m a d a r b u o 3 a s l ^ n m e j , dukra .y ra labai reikalingos paramos, 
klausvtis io prasmingos atidaro- L ° r e t a * • * * " * M o r t o n k o l e " Daugelis jau pasižadėjo dirbti 
^ S r t S T ^ T ^ Z «** ™ ° ? . d U k

T ^ J t e ^ " * â ygimmo Valdyba bei ren 
dabarti 3 U S i "" a u k l e j a s e u n ^ - Leščinskai gėjai dės dideles pastangas, k a d 

- j a u yra įsigiję nuosavą pastogę, šis banketas pasisektų ir būtų i 
dviejų aukštų 
49th Ave. 

namą, 2102 So. pats didžiausias. S. P . 

ŠIRDIES PLAKIMO 
REGULIATORIUS KŪDIKIUI 

Mount Sinai ligoninėje buvo 

Mūsų brangiam akompaniatoriui 

A. + A. 
Muz. JONUI BYANSKUI mirus, 

jo sūnų ROBERTĄ BYAN, brolį ALEKSANDRĄ BYAN 
ir se-erį MARIJĄ MIKOLAITTENE, ONĄ ir prof. PETRĄ 

I JONIKUS nuoširdžiai užjaučiame i r k a r t u liūdime. 

Faustas Stroiia fa-
Lietuvos Vyčių Choras 

Kasniūnas kalbėjo apie 
i r ateities uždavinius. Nijolės 
Pupienės vadovaujamas tauti
nu*, šokių ratelis pašoko kelis 
taut inius šokius. Alvydo Joniko — Mūsų susirinkimai. Su pra 
įdomiai sukurtą montažą atliko švitusiu pavasariu t ikrai pagy-
Daiva Vaitkevičiūtė, Alvydas vės SLA 301 kuopos narių mė-
Jonikas ir Romas Česas. Gra- nesiniai susirinkimai pirmą mė-
žiomis spalvingomis skaidrėmis nesio trečiadienį Liberty salėj, įdėtas širdies plakimo reguliato-
keliaujant per Lietuvos laukus, 1403 So. 49th Ct. Raudonos Ro- rius naujagimei, kai j i teturėjo 
miškus, žavintis upių, ežerų — 
vaizdais. Daiva Vaitkevičiūtė 
labai jausmingai perduodama 
pcetų kūrinius, nukėlė šventės 
dalyvius į pavergtą tėviškę. Pa
baigoje prie dailininko sukurto 
beržyno i r kryžkelėje esančios 
koplytėlės. Alvydas Jonikas jau
natvišku užsidegimu, lyg maldos 
žodžius kalbėdamas, atvėrė savo 
išgyvenimus ir nusiteikimus, 
kodėl jis didžiuojasi esąs lietu
vis. Gražūs padėkos žodžiai tė
vams už tautini auklėjimą 

Jaunoji iškilioji poetė Eglė 
Juodvalkytė visus džiugino savo 
naujosios poezijos kūriniais. Jau 
nys tė ir gyvenimo tragizmas, 
ka r ta i s tamsiomis spalvomis, 
ka r ta i s krauju, a r pro sutemas 
ma tan t saulės spindulius, pusla
p is po puslapio džiugino klausy
to jus ir poezijos t ikrumu ir gra 
žiu žodžių perdavimu. 

Programą sumaniai pravedė 
filija Virginija Dirgėlaitė. 

Po programos prie kavutės. 
d a r ilgai buvo pasikalbėta. Iš
gyvenant Vasario šešioliktosios 
dienos prasmę, džiugu buvo ir 
klausytis ir matyt i , kaip mūsų 
akademinis jaunimas tvir tu žin
gsniu žengia į lietuvybės ugdy
m o didįjį dirvoną. V. K. 

Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus, 
ARCH. JONĄ S T A N K Ų 

ir jo šeimą liūdesio valandoje giliai užjaučia
me. 

Dana ir Jonas Cierštikai 

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
CHICAGOS SKYRIUJE 

LZS-gos Chicagos skyriaus : 

V-bos posėdis įvyko vasario 11 
d. Rasos ir Kęstučio Dirkių re
zidencijoje. Brookfield. Pažymė-; 
t ina , kad šioje svetingoje vieto
j e jau antras is posėdis, mirus 
pi rm. A. Gintneriui. Susirinkimą 
pravedė skyriaus pirm Povilas 
Dirkis. Buvo ap ta r t i einamieji 
reikalai ir ateities planai. Nu-
t a r t a kovo mėn. ruošti kultūrinę 
popietę, prisimenant 15 m. sky-
r i aus įkūrimo sukaktį ir epizo- ; 
dus iš Lietuvai grąžintos spau
dos bei įsteigimo pirmo dienraš
čio "Vilniaus Žinios". Vilniuje. 
Svars ty ta dar nebaigto, mirus 
redakt . A. Gintneriui, skyriaus 
leidinio "Laikas ir žodis" užbai
gimo klausimas. Numaty ta nau
jų jėgų pagalba šis darbas baig
t i . Patikslinta leidinio ir sky
r iau* k ą i o t ftnenainė 8»d*ti* 

A. f A. 
Jadvygai Pakeltienei - Šiupšinskaitei 

m i r u s , 
vyrui KAZIMIERUI ir šeimai reiškiame gilią užuojau
tą liūdesio valandoje. 

Magdalena Ir Adolfas šermukšniai 
M 

Su liūdesiu pranešame, kad 1972 m. vasario 17 
dieną, Vilniuje, staiga mirė mūsų tėvelis 

A | A 
KPT. PETRAS JARUŠEVIČIUS 

atkentėjęs 15 metų Sibire. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos sekmad., 
vasario 20 dieną, 8:30 vai. ryto, T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai prašome gimines ir draugus dalyvauti 
šv. Mišiose. 

Liūdinčios: Rūtos Naruševičiūtės - Graužinienės 
ir Antano larūno šeimos 

Brangiam vyrui ir tėveliui 
A. f A. JUOZUI PEŽAI mirus, 

skausmo prislėgtą mūsų mielą sesę ONUTĘ ir dukrą 
NIJOLĘ širdingai ir giliai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A. f A. 
JONAS MAČIULIS 

Gyveno 6807 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė vasario 18 d., 1972, 7 vai. ryto. sulaukęs 71 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Švenčionių apskrities. 
Amerikoje išgyveno 20 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Salomėja (Juršėnaitė), duk

tė Ramutš Dieterle, žentas Ernest, sūnus Algirdas, marti Tamara. 
10 anūkų, 2 proanūkai, Lietuvoje 2 broliai ir 3 seserys su šeimomis. 
ir kiti gimines, draugai ir pažjstami. 

Priklausė Šv. Vardo dr-jai (Marąuette Parke) ir Naktines Ado
racijos dr-jai. 

Kūnas pazarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Westem 
Ave. 

Laidotuves įvyks pirmad., vasario 21 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Lietuvių Šv. Kazimiero kaoines. 

Nuoš'rdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose Ja:dotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, žentas, marti, anūkai ir proanūkai 
Laid. direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600 

A. f A. EMELIA NAVICKAS 
ARŠUNSKYTE 

Gyveno Chicago, Elinois, Gage Parko apylinkėje. 

Mirė vas. 18 d., 1972, 3 vai. ryto. sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimee 2 dukterys: Anna Jasulaitis, 

ir Josephine Perry, žentas Ralph, marti Annabelle Nowick. 
6 anūkai ir 7 proanūkai. ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 21 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioj? 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįsta-

Nuilūdę: Dukterys, žentas, anūkai ir proanūkai. 

Laid. direkt. G. Daimid ir D. Gaidas. Tel. 927-1741: 

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

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK KO A I) CHICAGO, ILLINOIS 

A&&A GODE (112) 247-2425 

Petronėle Gailius 
Gimusi Lietuvoje. Rasei.-.ių apylinkėje,, Kvėdarnos parapijoje. 

Gyveno Chicagoje, Ciceroje, Westville (111.), Trevor (Wis.) ir Ke-
noshoje. Mirė vasario 21 d., 1970 m. Palaidota šv. Kazimiero ka
pinėse. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos šv. Antano bažny
čioje (Cicero). Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje (We3tville), ir šv. 
Petro bažnyčioje (Kenosha). 

Maloniai kviečiame girnmes. draugus ir pažįstamus pasimelsti 
už a. a. Petronėlės Gailienės sielą. 

Vyras Kazim'eras, sūnus Walter, marti 
Regina, sūnus Thomas, marti Barbara, 
ir 6 anūkai 

«% 

A. f A, JUOZAS PEŽA 
Gyveno 6717 So. Campbell Ave., Chicago. Illinois. 
Mirė.vasario 17 d., 1972 m., 1:25 vaL popiet, sulaukęs 

55 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr.. Kupiškio valsč.. 

Vėžionių kaimo. Amerikoje išgyveno 22 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (šarkanaitė). 

duktė Nijolė, žentas Glenn. krikšto duktė Vida Nenutė. Li?-
tuvoje sesuo Birutė su šeima, brolis Bronius su šeima, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bu-5 pašarvotas šeštadieni. 1:00 vai. popiet Petkaus 
Marąuette koplyčioj. 2533 W. 71st St. Laidotuvės Įvyks pir
madieni, vasario 21 dieną iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus at
lydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Liet. šv. Kazimiero kapines. ui's 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė n žentas. 
Laid. direkt. Donald Petkus, telefonas 476-2345 

PA DĖKA 
m 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių 
D. Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

žmona Emilija, sūnus I^onardas, 
seserys Vanda, Skolastika, Manja, 
brolis Stasys ir kiti artimi giminės 

LEONARDAS PAPLAUSKAS 
Mūsų brangus vyras , tėvas ir brolis mirė 1972 m. 

vas. mėn. 6 d. ir palaidotas vas. mėn. 10 d. Lietuvių 
Šv. Kazimiero kapinėse. 

Dėkojame visiems, kur ie suteikė j am paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo i amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Zakarauskui už kop
lyčioj sukalbėtą rožinį, at laikytas pamaldas. Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, už mirusiojo vėlę ir kapi
nėse, nuleidžiant karstą, sukalbėjus maldas. 

Nuoširdi padėka visiems, k ū n e užprašė šv. Mišias 
už Leonardo vėlę. 

Dėkojame visiems už prisiųstas velioniui gėles, bei 
m u m s liūdesio valandoje pareikštą užuojautą. 

Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse, ku
riems neturime progos atskirai padėkoti. 

direktoriui 



DRATTfTAK SeRaSfeiiTs. 1W2 ffl. vasario mėn* 19 a. r 

X Dr. P. Joniko "Lietuvių 
I bendrinės rašomosios kalbos kū
rimasis", kalbotyros mokslo 

i veikalas, ir V. Mykolaičio - Pu
tino "Rūsčios dienos", antisovie-

!tinės lyrikos rinkinys, iš spau
dos jau išėjo. Chicagoie tų kny-
' gų paminėjimas su atitinkama 

x Chicagos lietuvių Vasario programa bus vasario 26, šešta-

MB§ 1 '• ; r -

16-tosios minėjime šį sekmadie
ni Auditorium teatro salėje da
lyvaus respublikonų partijos pir
mininkas sen. Robert 4. Dole. 
sen. Charles Perey ir kongr. 
Roman Pucinski. Minėjimą ren
gia Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyrius. Visi kviečiami 
dalyvauti minėjime ir parodyti 
tautinį solidarumą bei pagarbą 
Amerikos atstovams, rodan
tiems prielankumą lietuviškiems 
reikalams. 

x gvč. M. Marijos Gimimo 
par. choras besiruošdamas Che-
rubini Reąuiem, kurį atliks pa
vasarį išvežimų minėjime, susi-

dienj, 7 v. v. (punktualiai) Jau
nimo centro mažojoj salėj. Įė
jimas nemokamas. Visi kviečia
mi dalyvauti. Knygas išleido ir 
jų paminėjimą ruošia Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas. 

.X Vacys Garbonkus, akade
mikų skautų Korp! Vytis Chica
gos skyriaus valdybos vicepir
mininkas, šiuo metu II PLJK 
komitete eina dvejas pareigas. | 
Jis yra ne tik užsienio atstovų 
komisijos iždininkas, bet ir II 
PLJK komiteto finansinio kon
trolieriaus padėjėjas. 

X Vasario 16 proga, vykstan
čiai lietuvių dailininkų parodai 

LIETUVIŲ KATALIKŲ SPAUDOS 
DRAUGIJOS PIRMININKU 

PERRINKTAS KUN. J. STANKEVIČIUS 

Gary, Ind., meras Richard Hatcher skelbia Vasario 16 X- Proklamaciją. Iš k. į d.: Bronė Ruzgaite, meras 
R G. Hatcher , L inda Ruzgaite, A Neiniene, I. Tava r a s . ir kun. dr. I. Urbonas 

Paulina Gudžiūnas, Chica- j AMERIKIEČIŲ ŠILTAS ŽODIS 
LIETUVIAMS 

Lietuviams beveik visą pusla-

X. Filatelistų d-jos biuletenio\ dūrio Vakarų spygardos valdy- į Worcester, Mass., mums prisiuu- j * • ^ Tribūne ' Garv 
Lietuva išėjo iš spaudos naujas i ba- Antros premijos dydis $100. tė 10 dol. auką. Labai ačiū. 

go, 111., mūsų spaudos reikalams 
laukia naujų talkininkų. Choran | kasmet skinamos trys premijos k ? ^ . A f i i -
įstojo A. Olienė ir L. Bakaitie-j •* geriausius paveikslus. Šiemet ^ ^ 

antrąją premiją skiria LB Vi- x Edvardas E . Reingoldas, ne.. 

numeris. Jame apstu įvairios fi- j x Beneta Cicėnienė, mūsų X Dail. Edwardo 
Ind- Primena, kad jau prieš 720 

Walaičio;m. Lietuva buvo paskelbta ka-

Chicagos žinios 
3,209 DIPLOMAI 
SUAUGUSIEMS 

Cook apskrityje 3,209 suau
gusieji (19 m. ir vyresni) 1971 lateliją liečiančios medžiagos, j bendradarbė, tebeserga sunkiai; ~ p a r o d J v v k s t a ^ V ^ T ^ Z ^ ^ S ^ Z ^ 2 2 l m ' 5 x , V y r e s m ) P T 

Redsinnia I 2v*as 7234 So. ir yra laikoma intensyvios prie- i *_, 7*1 U P f ^ ^ ^ f ft. i 1 ' , " " T ! , s t a i n b i a s ; metais gavo aukštesnes mokyk Redaguoja J. 2ygas, 7234 So. 
Vvashtenaw ave., Chicago, 111. 
60629. 

x Alfonsas Radvrilas, Trum-
bull, Conn., mūsų spaudos reika
lams aukojo 10 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

x Adolfas Butkus, buvęs il
gametis Lietuvos Valstybinio 
Baleto artistas ir administrato
rius, apleidžia Chicagą ir išvyks
ta nuolatiniam apsigyvenimui j 
saulėtą Califomiją. 

X Juozas Blažys, gyv. Mar-
ąuette Parke, visad nuoširdžiai 
atiduodąs pirmenybę lietuviškai 
kūrybai ir ypač mėgstąs operi
nę muziką, yra naujas Chicagos 
Lietuvių Operos mecenatas. 
Sveikiname jį. ir dėkojame, kad 
Banaičio "Jūratės ir Kastyčio" 
operos pastatymui įteikė 100 
dol. auką. (pr.) 

ir yra laikoma intensyvios prie
žiūroje ligoninėje. Ligonės arti
ma draugė, marijonų rėmėjų 
dr-jos pirmininkė A. Snarskienė 

nio autorius Jim McGill supa-

verly Ar t centre, 2153 W. 111Į nuotraukas su lietuviškojo me- j i o s baigimo diplomą 
st. Chicagoje. Paroda tęsis visą j no pavyzdžiais, primena Lietu-
vasario mėnesį. Atidaryta an- j vos nepriklausomybės paskelbi-
tradieniais, ketvirtadieniais i r |mą 1918 m., bet daugiausia užprašė šv. Mišias už ligones , j • • - -. ,, „ „ I T * . . . . ' . . . z • 

., . • | sekmadieniais 1-4 v. p. p. Įėji- į skaitytojus su lietuviais straips-
* „ ' , Imas nemokamas. Išstatyta apie 
X Bndgeporto Šv. Jurgio 3 Q D a v e i k s l u ' ,_į\ 

bažnyčioje vasario 20 d. 1 1 0 5 ™ P a v e l k s h i - <Pr-) 
vai. ryto bus atnašaujamos šv. j x Dr. R. ir G. Sidriai Vasa-
Mišioą už Lietuvos laisvę, šv. j rio 16 šventės proga paaukojo 
Mišias atnašaus ir atatinkamą 1100 dol. per LB Lemonto apy-
pamokslą pasakys kun. dr. A. linkę. (pr.) 
Baltinis. Visi lituanistinės mo-

Praėjusį ketvirtadienį "Drau
go" patalpose įvyko "Draugą" 
leidžiančios Lietuvių katalikų 
spaudos draugijos ir jos direk
torių posėdis, kuriame dalyvavo 
tos draugijos valdyba, direkto-
riatas ir nariai. Prieš posėdį įvy
kusią vakarienę malda pradėjo 
Švč. M. M. Gimimo parap. klebo
nas kun. A. Zakarauskas, o po
sėdžius malda pradėjo draugijos 
pirm. kun. J. Stankevičius. Pra-

; ėjusių metų draugijos ir direk-
1 toriato susirinkimų protokolus 
perskaitė kun. A. Naudžiūnas, 
MIC, kurie po trumpų pasisa-

į kymų buvo priimti. 
• 

"Draugo" administratorius 
kun. P. Cinikas, MIC, pristatė 
tris naujus direktorius: kun. A. 
Zakarauską, kun. V. Mikolaitį 
ir dr. Z. Danilevičių, kurie buvo 
vienbalsiai priimti. Po to admi
nistratorius padarė gana išsa
mų pranešimą apie "Draugo" 
leidimą, jq pajamas ir išlaidas. 
Paaiškėjo, kad, kainoms kylant, 
dienraščio leidimas vis sunkėja, 
tačiau geros valios skaitytojų ir 
rėmėjų remiama spauda gali lai
kytis. Iškėlė, kad praėjusiais 
metais knygų parduota net už 

kyklos mokiniai dalyvauja orga
nizuotai su vėliavomis. Mokinių 
tėvai ir visi kiti Bridgeporto lie
tuviai kviečiami kuo gausiau da
lyvauti. 

MENINĖ PROGRAMA 
BD3LI0TEK0JE 

Chicagos miesto centrinėje 
žindina nupasakodamas vienos bibliotekoje kovo 7„ 10, 14, 21 
lietuvių šeimos — Urbonų _ | ir 24 d. 7 v. v. ir kovo 17 d. 4 
gyvenimo istoriją, kaip jie džiau j v - P- P- duodama dainų, baleto 
gėsi laisvoje Lietuvoje, kaip jie \ porgrama, atliekama įvairių 
turėjo bėgti nuo okupantų komu | tautinių grupių, mokyklų, chorų, 
nistų, kaip jie dabar yra pamė-i Įėjimas nemokamas. 

X | iškilmingą Vasario 16 mi
nėjimą bilietai bus galima įsi
gyti prie kasos Auditorium 
Theater, 70 E. Congress nuo 11 
vai. ryto. Du autobusai į minė
jimą iš Marąuette parko koloni
jos punktualiai išvyksta 12 vai. 
45 min. Užsiregistravusius pra
šome nevėluoti. Iš kitų kolonijų 
autobusų nebus. 

Chicagos Lietuvių Taryba 
(pr.) 

x Dr. VL Šimaitis savo Real 
Estate, Income tax, Insurance 
ir Notaro įstaigą perkėlė į erd
vesnes patalpas. 

Adresas: 2951 W. 63rd S t 
(prie Sacramento), tel. 436-7878 

(sk.) 
X Senatorius Robert Dole, 

x James Grigaitis buvo sun- gę lietuvišką tautodailę, kaip jie; 
kiau susirgęs ir vasario 2 d. j pamėgę lietuviškąją parapiją ir į 
savo 78 gimtadienį šventė ligo- | lietuvišką veiklą. Kartu inf or- \ 
ninėje. Dabar jau sveiksta na
muose, dr. V. Tauro priežiūroje. 
Kaimynai linki jam greitai pa
sveikti ir džiaugtis pavasariu. 

TEIS 6 IŠEmVOTOJUS 

x 

muojama, kad Gary meras Hat- į Teisman patraukti šeši Chica-
cher paskelbė atsišaukimą r y - i š 0 3 apylinkės žmones, kurie 
šium su Lietuvos nepriklauso- į suktai išeikvoję 141/2 milijonų 
mybės paskelbimu. Kun. dr. I. Į dolerių. Tarp kaltinamųjų yra ir 

, Urbono žodžiais informuojama! k e tur i vadovai Winter & Hirsch . 
Marija ir Bronius Macians- ; a p i e n e p r i k l a u s o r t i y b ė s minėjimą f i r m o s> parūpinusios paskolas' 

kai, lietuvių mėgstamos Bruno ' s i G a r y m i e g t e rfn-iĮjį, L Urbonų automobiliams pirkti. Firma jau 
Bakery savininkai, paaukojo L ^ ^ m rie U e t u v i š _; bankrutavusi, 
Pirmyn chorui Franz Leharo i k , a .- į,-į,,,,,,; ov,torhi<*l 

" L i n k s n i Našlės" paataty- E ^ S C £ • ™ S " ^ > " <«« 
mui 100 dol. ir tapo jos mecena- L„ - 7fj.į_ „,-,„„„ ™ ,».,i,+„„; . T , . .._ " J j turi tokius sunūs ir dukteris, 

is. ai aciu. (pr.) ]s:aT^ ^ p tao rūp ina^ galite; Chicago je buvo patraukti 
x A. a. Antanui Gintneriui,' būti tikri, kad ji gyvuos ilgai, teismą 23 negrai Black P Stone 

U I BALF'o direktoriui, mirus, Ele-; kaip lietuvių namuose, taip ir į Nation gaujos nariai su jų vadu 
įįįįįk na Ciplijauskienė ir dukros į už jų ribų. Daugi. į Jef f Ford. Jie kaltinami išeikvo-

NAOTJS 

BALF'o šalpos reikalams auko
ja $20.00. (pr.) 

Dail. V. Balukiene kalba lietuvių 
dailininkų parodoj atidarymo metu 
praėjusį šeštadienį Jaunimo centre 

Nuotr. V. Noreikos 
x L. Braždienės — Seklyčia 

— Restoranas 2617 W. 71 St. 
TeL PR 8-2030 veikia nuo 12 v. 
d. iki 7:30 vai. Uždara sekm. ir 

x Chicagos ir apylinkės lie-
i tuvių meno paroda dar tebe
vyksta Čiurlionio galerijoje. Pa-

; rodą uždaroma šį sekmad. 9 v. 
vakaro. (pr.) 

jję 927,341 dolerį, kurie buvo iš-
• mokami iš Office of Economic 

Lietuvių Katalikų spaudos d-jos, 
leidžiančios "Draugą" posėdyje. 
Kairėje draugijos pirm. šv. Antano 
parap. klebonas kun. J. Stankevi
čius ir "Draugo" administratorius, 
draugijos vykdomasis sekretorius 
kun. P. cinikas, MIC. 

20,000 dol. daugiau negu me
tais prieš tai. Dėl pranešimo 
buvo įvairių paklausimų, į ku
riuos kun. P. Cinikas išsamiai 
atsakė. 

Tėvų marijonų provinciolaa 
kun. J. Dambrauskas sveikini
mo žodyje pasidžiaugė spaudos 
rėmėjų ir jos darbuotojų auka ir 
pasišventimu, kas įgalina šiais 
gana sunkiais laikais leisti tie-

I tuvišką laikraštį. Pastebėjo, 
į kad marijonų vienuolijai laik-
I raščio leidimas yra gana sunkus 
1 uždavinys, bet tai yra plyta į 
lietuviškojo gyvenimo pastatą. 

Buvo aptarta "Draugo" vaka
rienės gegužės 28 d rengimo 
sąlygos. Vakarienė numatoma 
rengti, minint 60 m. sukaktį 
nuo "Draugo" persikėlimo į 
Chicagą, taip pat minint 100 m. 
pirmojo redaktoriaus kum A. 
Kaupo gimimo sukaktį. 

Diskusijose dalyvavo L. Si
mutis, kun. V. Bagdanavičius, 
MIC, inž. A. Rudis, dr. V. Si
maitis, kun. V. Mikolaitis, J. Va
laitis, Br. Kviklys, Al. Baronas, 
A. Daugirdas. Į naują valdybą 
išrinkti: pirmininku kun, J. 
Stankevičius, I vicepirm. Ant. J. 
Rudis, n vicepirm. adv. E. Pet> 
kiewicz, vykd. sekr. kun. P. Ci
nikas, protokolų gekr. kum A. 
Naudžiūnas, ižd. kun. J. Dam
brauskas. 

Posėdžiui pirmininkavęs kum 
J. Stankevičius, Cicero Sv. An
tano parap. klebonas, užbaigia
majame žodyje kam Daukšos 
žodžiais priminė spaudos reikš
mę, kvietė bendromis pastango
mis tą savo brangią kalbą puo
selėti ir išlaikyti. 

Susirinkimą baigė malda Sv. 
Kryžiaus parap. klebonas kun. 
V. Mikolaitis. L. GL 

respublikonų partijos pirminin-1 pirm. čia patiekia natūralius ir 
kas, bus pagrindinis kalbėtojas; skoningus valgius. Klientui pa-
iškilmingam Vasario 16 minėji-1 geidaujant paruošiame dietinius 
me, Auditorium Theater, 70 E. j valgius pagal gydytojų nurody-
Congress St., vasario 20 d, 2; m u s gį ) 
vai. p. p. (pr.) I 

X "MENE", 2515 W. 69th 
x Maloniai kviečiame į dail. g . v ė , tinkama literatūros vaka-

Viktoro Petravičiaus parodos; rams, teatrui, vestuvėms, kt. 
atidarymą, kuris bus 1972 m. Į susirinkimams. Dėl inf. skamb. 
vas. 26 d., 8 v. v., Menėje, 2515 
W. 69 St. Rengėjai L. J. S. 
Korp! Gintaras. (pr.) 

x Už a. a, dr. Konstancijos 
Rudaitytės sielą šv. Mišios bus 
atnašaujamos T. Jėzuitų koply
čioje .vas. 19 d., šeštad., 9:30 v. 
ryto. Drangai 

(pr.) 
X Chicagos Anglijos lietuvių 

klubas ruošia specialų atžalyno 
pasirodymą ir Motinos dienos 
minėjimą, kurio visas pelnas bus 
skiriamas Jaunimo Kongresui 
paremti. Parengimas įvyks ge
gužės 13 d. 7:30 v. v. Pakšto 
salėje. (pr.) 

X NAMAMS PEIKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

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

257-2034 arba 778-9781. 
(sk.) 

GRANDINĖLĖS KONCERTAS 
įvyks Marijos aukšt. mok. audito
rijoj, 6700 S. California, Chicagoj. 
Premjera kovo 18 d. 7 vai. v„ ant
ras spektaklis — kovo 19 d. 2:30 
vai. p. p . Bilietai gaunami Margi
niuose. 2511 W. 69 St., Chicago, 
II. 60629, tel. (312) PR 8-4585. 
Kainos: parteris S7, 5, 4 ; balko
nas S6, 4, 2. Kovo 19 d. jaunimui 
bilietai pusė kainos. Koncertą ruo
šia Lietuvių Fondas. (pr.) 

x Užbaikime milijoną! LF de
šimtmečio vakaras - balius bus va
sario 26 d., 6 vai. 30 min. vakaro 
Inn Motion salėje, 5820 S. Kedzie 
Ave., Chicagoje. Vakaro metu bus 
pristatyti nauji LF nariai ir na
riai, kurie t a proga savo įnašus 
padidins. įėjimas — auka 53.00 
'Jroia L. BichnevKMaus orkestras 
Staliukus užsisakyti bei vietas re
zervuoti iki vasario 21 d. LF būs
tinėje. 2422 W. Marąuette Rd., tel. 
925-6897 arba 927-9672; po 4 v. 
popiet skambint 233-4345 (pr ) 

x Užbaikime milijoną! Chi-; Opportunity iždo, siekiant, kad 
cagos LF vajaus k-to ruošiamo [ būtų, suorganizuotas mokymas 
2.26. Inn Motion salėje, 5820 S.! jaunesniųjų, kuriuos mokytų 
Kedzie Ave. vakaro — baliaus vyresnieji. Kaltinama, kad tokie 
proga j LF narius įstojo: Kons- "mokytojai" metams gavo po 
tancija štuopienė, M. D. su 3,680 — 6,500 dolerių nieko ne-

x "Muzikos centras" ant $500.; pažadėjo $1000. Jurgis ir dirbdami. Gynybos advokatas 
ratelių: keli įvairūs aparatai Marija Pėteraičiai su $500.; pa- teisina, kad visgi buvo tas gero, 
patogioje daugiaaukštėje lenty-• žadėjo $1,000. Su $100: X (pa-;kad tuo laikptarpiu tame rajo-
noje. Gradinskas, 2512 W. 47 ;vardės prašė neskelbti), pažą- n e neįvyko maištų, šešetas iš 
St., FR; 6-1998. (sk.) įdėjo $1,000.. Kazys Skaisgirys, į patrauktų atsakomybėn atleisti 

v-. - * , « . * ™ . i s u $100. Vincas Karnočius su nuo teismo, 
x Importuoti iš Europos ba- i 0 - C A -. .. _ * • t j - i - i-i - i $150. Ta pačia proga mažus patai (sandelio liekanos, nenaujau- \ •,.-,. „ . ^ ¥ • »i , . . j ,v . . , J , ! didino $100. suma: Jonas ir Alsios mados, ne visi dydžiai) la- . . - , . . ... ,,nnn . . . . - , , . . . . ibma Savickai iki $200., ... 

$10.00. Visi kiti importuoti nau
jausios mados batai — vyrams, u „ .. 

. . . . . J _ - ' $1,600.: Sofija Brazioniene sa-
motenms ir vaikams — su 20% - . v ., . 

. „ . , _, . ... vo vyro a. a. Igno masą iki nuolaida. Taip pat del aprangos j c.-™ „ ^ 'r , , Zl . 
1 ~ 11 -J •• _̂  ,.- $500. Marąuette Parko Lituanis-

tinė mokykla (mokinių sudėtos 
aukos) $152.53; padidino iki 
$1,190.72. 

LF adresas: 2422 W. Mar-

x Skaitytojų aukos teikia vil-
Senasisįčių, kad lietuviškoji spauda ir 

$400.; Juozas Vaineikis iki 

skyriaus likvidacijos importuoti 
drabužiai vyrams ir moterims 
už pusę pardavimo kainos ir net 
žemiau. N & P Imports, 3141 W. 
63 S t , Chicago. (sk.) 

X Lietuvos Dukterų D-ja, 
vasario m. 26 d., šeštadienį, 
ruošia savo namuose 2735 W. 
71 str. pyragų 

mugę — išpardavimą 
Visos sesės prašomos kepti 

pyragus ir pristatyti penktadie
nį iki 9 vai. vakaro arba anksti 
rytą šeštadienį. 

Dėl informacijos skambinti 
Brigitai Perrey 471-1343. (pr.) 

x Kazys J. Macke-Maciukas, 
daugelio metų pareigūnas Chi
cago Savings and Loan Ass'n., 
šiomis dienomis pasitraukė iš 
pareigų, ir grįžo į savo seną 
biznį, Real Estate, Insui-ance ir 
Income Tax patarnavimą. Rei
kalui esant, kreipkitės adresu 
2549 W. 71st St. Chicago. Tel. 
PR. 6-3140. (sk.) 

Justas Strimaitis iki \ prisiuntė: 4 dol. — Izidorius 
Atkočaitis; po 3 dol. Ig. 
Muliohs, Eva Paulauskas, J. Mi
kulis. Ant. Misewich, Mrs. S. 
,Chargauskas, S. Krivickas; po 
2 dol. — Ant. Dirgėla, J. Gep-
neris, J. Plaušinaitis, V. Radi-
kas, T. K. Rūta, Ant. Nasvytis, 
Ursula Petraitis; po 1 dol. — 

ąuette Rd., Chicago, 111. 60629, | p - Balčiūnas, P. Blekys. Visiems 

IŠARTI IR TOLI 
J, A. VALSTYBĖSE 

— Prano Stanelio laišką apie 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį ir apie sunkią vergiją So
vietų okupacijoje išspausdino 
"VVorcestery, Mass. leidžiamas 
laikraštis "The Evening Gazet-
te". Laiške pabrėžiama, kad 
šiuo laiku, kada vakarų valsty
bės suteikė nepriklausomybę 
Afrikos, Azijos ir kitoms tau
toms, mes turime reikalauti 
laisvės Lietuvai. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Mokyt. Mykolas Varnas 

mirė eidamas 85 m. amžiaus. 
Buvo gimęs Anykščių valsčiuje, 
1921-1959 m. mokytojavo įvai
riose Utenos aps. vietovėse. 

— Dr. Leonas Gineitis, žino
mas tyrinėtojas, šiuo metu ruo
šia spaudai mokslinį pilną Kris
tijono Donelaičio raštų rinkinį. 
Darbas būsiąs užbaigtas 1973 
metais. 

ŠVELNUS 
PALENGVI
NIMAS 
UŽKIBTI-
JUSIEMS 
VIDURIAMS : 

UEOPTLJJESf tikras augalinis pro
duktas ir sSkmiriga prismonS užkie
tėjimui paSalinti, kurio vartojimą* 
yra paprastas Ir nesudėtingas. Visoje 
Europoje yra žinomas ir vartojamas 
virš 60 metų. Trijų generacijų gydy
tojai LeopUlėn veikimu taip pat bu
vo patenkinti, kad dabar ši augalini 
produktą galima gauti vaistinėse b* 
recepto. L«opiUen veikia kaip ną 
kenksmingas produktas netik vidi 
durių užkietSjlmo sutvarkymui, bet 
dar pagelbsti ir virškinimui Gauna
me daugybe laiškų, giriančių LeopU-
len veikimą. Viename iš jų rašo, kad 
Mek-vienas, kuris nori atstatyti savo 
kano ir dvasios jfigas, privalo turSU 
namuuje Leopilten. Jos prašalina 
dujas ir veikimas yra toks švelnus, 
kad Jūs jaučiatės visiškai atsigaivi
nęs ir sustiprSjęs. 

Jeigu negautumėt t/eopUlen savo 
vaistinėje, tai kreipkitės betarpiai i 

'l 1 L E O P R O D U C T S C O. 
Į DEPT. L-l 

5864 K. Milwaokee Aveoae 
I Chicago, m. 60646 

Prašau atsiųsti man LEOPILLEN 
I — 100 tablečių už $2.85 arba 

ekonominio dydžio 250 tablečių už 
I $5.50. I-os klases persiuntimas 1 iškaitytas. 
I Pavardfl 
t adresas 

I Miestas Stata 
| Z1P_ i j g .Syį, 

tel. 925-6897. (pr.) I nuoširdžiai dėkojame. 
KUN. P E T R A S M. URBAITIS, Lietuvių Saleziečių Centro Romoje 

atstovas, pagelbėjęs iš eilės trijose lietuvių parapijose, grįžo Chicagon. 
[is praneša, kad dėl susidėjusių aplinkybių 17-kos dienų kelionė į Šventą 
Žemę ir Romą nukeliama į rugpiūčio 17 dieną, tai yra — po "Jaunimo 
kongreso". Pasaulinių Olimpinių Žaidimų Miunchene, Vokietijoje — lai-
kotarpin. 

Kadangi jau dabar skridimai į Palestiną yra užpildyti iki birželio 
mėn.. susinteresvotieji tepasisako nevėliau bal. 15 d. 

Grupinis 20 asmenų kelionės bilietas ir viskas kitas — iš New Yorko 
ir atgal — kad ir vasaros sezone bei dolerio nuvertininte, pramatoma 
kainuos 890 dol. asmeniui, su dešimties dol. priedu registracinėms ir or
ganizacinėms išlaidoms. Visais reikalais kreiptis adr.: Rev. Petras M. 
Urbaitis, SDB, 6800 S. Campbell Ave., Chicago, m. 60629, teL PR 8-2126. 
Chicagos ir apylinkių keiionės atstovė: Alicija Rūgytė, 6547 S. Wash-
tenaw Ave., Chicago, ūl. 60629, teL PR 6-3209. Kitose vietovėse pagel
bės vietiniai kunigai ir anksčiau skelbti kelionės atstovai. 

Skulptoriui P. Aleksai, ketvertą metų išbuvusiam Čiurlionio galerijos 
pareigose, įteikiamas paveikslas, šalia dail. V. Balukiene ir galerijos 
globos komiteto pirm. kun. J. Borevičius, SJ. Nuotr. V. Noreikos 

N0RMAN BURšTEINAS, kailiu krautuvei 
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash | 

s ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto s 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. •:, sešt. iki 4 vai. s 
ir kitu laiku susitarus tel. 26S-5826 ir bute 6*7-8489 § 

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


