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Šis vaizdas rodo, kaip Omaha, Neb., sutiko pavasarį. Ten siautė pūga, kuri daug automobilių įklampino. 
Beveik 300 asmenų buvo priversti ieškoti prieglobsčio artimiausiuose namuose.

KOMUNISTAI — LAISVĖS ENGĖJAI
Komunistai nurodo Lenkijos kardinolui Wyszynskiui ir vyskupam, kokius turi rašyti 

laiškus vokiečių vyskupam

Jungtines Amerikos Valstybes pasiryžusios užmegzti 
diplomatinius santykius su Išorine Mongolija

Zelandijos komunistų partijos. 
Bet į Maskvos tarptautinį ko
munistų kongresą vyksta Šiau
rės Vietnamo, Vietkongo ir Š. 
Korėjos raudonųjų vadai.

Pasak valstybės sekretoriaus 
Rusko vakar spaudos konferen
cijoje pareiškimą, Pekino ir 
Maskvos ideologiniai ir net dip
lomatiniai santykiai paaštrėję. 
Raud. Kinijos ir Sov. Rusijos 
vadovaujantieji vyrai, jei susi
tiktų, gal ir neištvertų nekibę 
vieni kitiems už pakarpų...

Valstybės sekretorius Ruskas 
taipgi pareiškė, kad, gal būt, 
greitai Jungtinės Amerikos Val
stybės, Britanija ir Sov. Rusija 
pasirašys sutartį neleisti sklisti 
atominiams ginklams.

Gi Vakarų Vokietijos kanc
leris L. Erhardas pareiškė, kad

Bonna pilnai pritaria nusigink
lavimui, jei būtų apsaugota Eu
ropa nuo grėsmės, o taip pat 
atominės valstybės (JAV ir Sov. 
Rusija) sumažintų atominių gin 
kių sankrovas. Erhardas net 
priminė, kad Vokietijai gal tek
tų pasirašyti nepuolimo sutar
tį su rytų valstybėmis savo ir 
kitų interesams apsaugoti.

Kalbėdamas apie Sovietų Ru
siją ir raud. Kinijos didėjantį 
susipykimą, valstybės sekreto
rius Ruskas pareiškė “gal teks 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms pripažinti Išorinę Mon
goliją, kuri esanti užtvara prieš 
kiniečių komunistų ekspansiją 
į Sibiro platumas”.

Paklaustas dėl taikos derybų 
su Šiaurės Vietnamu, Ruskas

VARŠUVA. — Lenkijos ko
munistų spauda švelnina savo 
polemiką prieš kardinolą Wy- 
szynskį ir Lenkijos vyskupus.

Oficialus Lenkijos komunistų 
partijos organas “Trybuna Lu- 
du” išspausdino Lenkijos vys
kupų ganytojinį laišką tikintie
siems, kuris buvo skaitomas vi
sose Lenkijos bažnyčiose kovo 
6 dieną, kartu su palankiais ko
mentarais. Straipsnyje nurodo
ma, kad Lenkijos vyskupai sa
vo ganytojiniame laiške “ban
do sušvelninti žiaurų įspūdį, ku
rį tautoje iššaukė jų laiškas 
Vokietijos vyskupams’’.

Laikraštis daug svarbos pri
duoda Lenkijos vyskupų pripa
žinimui dviejų Vokietijų, ko ne
padaryta ankstesniame laiške 
vokiečių vyskupams. Taip pat 
komunistų oficiozas įvertina 
Lenkijos vyskupų pareiškimą, 
jog jie “nesisavina sau teisės 
kalbėti visos tautos vardu ir 
nepretenduoja vykdyti politinių 
tautos vadų pareigas”. Ganyto
jiniame laiške įžiūrima pakeista 
Lenkijos vyskupų mintis dėl ben 
dro ir besąlyginio atleidimo ir

Belgįjos seserys grįžo 
j Kongą

LEOPOLDVILLE, Kongas. — 
Dauguma Belgijos misijų sese
rų, kurios 1964 m. buvo privers
tos pasitraukti iš Kongo dėl 
sukilimo siautėjimo ir žiauru
mų, jau vėl sugrįžo į savo mi
sijas ir dirba mokyklose ir li
goninėse.

— Septyni asmenys Pitts
burghe patraukti teisman ry
šium su apgaulingu arklienos 
pardavinėjimu Pennsylvanijos, 
Ohio ir Maryland valstijose.

Kalendorius
Kovo 26 d.: šv. Kostulas, šv. 

Teklė, Arbutas, Gėlė.
Kovo 27 d.: šv. Jonas Da

maskietis, šv. Lidija, Meldutis, 
Rimantė.

Kovo 28 d.: šv. Rogatas, šv. 
Gundelinda, Rimkantas, Girma.

Oras
Oro biuras praneša: Chiea

goje ir jos apylinkėje šiandien 
aukščiausia oro temperatūra 30 
laipsnių: rytoj — šalta.

Saulė teka 5:44, leidžias 6:08.

dovanojimo, prašyto ir duoto 
vokiečių vyskupams. Pirmą kar 
tą čia esą pavartotas “geno
cido” terminas, kurio nesą laiš
ke vokiečių vyskupams. Atlei
dimo formulė čia esanti ribota 
ir išreiškiama sąlyginai: “atlei
džiama tiems, kurie supranta 
savo kaltę ir turi geros valios 
gyventi su mumis taikoje”...

Komunistų organas “Trybu
na Ludu” savo komentare bend
rai gerai vertina Lenkijos vys
kupų ganytojinį laišką, nors ir 
pastebi, kad jis neišsklaidąs vi
sų abejonių kilusių lenkų tau
toje. Politiniai stebėtojai tai lai
ko politinės atmosferos pasi
keitimu ir siekimu “geresnio su 
gyvenimo’’ su katalikų Bažny
čia.

Rytų Berlyno vyskupas
pasikeitė laiškais su

kardinolu Wyszy,nskiu
BONNA. — Rytų Bei lyno 

vyskupijos žurnalas “St. Hed- 
wigs - Blatt”, kovo 12 dieną pra
nešė apie pasikeitimą laiškais 
tarp rytų Berlyno vyskupo Al
fredo Bengsch ir Lenkijos pri- 
mo kardinolo Wyszynskio. Vys
kupas Bengsch savo laiške va
sario 5 dieną užklausė kardinolo 
Wyszynskio, ar Rytų Vokietijos 
vyskupų dalyvavimas Lenkijos 
1000 metų krikščionybės jubi
liejuje būtų palankiai priimti
nas?

“Mums būtų didelė garbė ir 
džiaugsmo — rašoma vyskupo 
Bengsch laiške — dalyvauti taip 
ypatingoje Lenkijos katalikų 
šventėje. Tikimės, kad Vokieti

Varžymai
Čekoslovakijoj

PRAHA. — Nors Čekoslova
kijos komunistinis režimas da
lo įvairių sunkenybių naujų ku 
nigų parengimui, teologijos fa
kultete Litomierice šiemet stu
dijuoja 85 studentai, o Bratis
lavoj — 89 studentai.

— Naujasis indonezų vadas 
lt. gen. Subarto pasiuntęs kari
nius dalinius į visus Indonezijos 
aerodromus, kad lakūnai nesu- 
ruoštų sukilimo. Esą gauta ži
nių, kad aviacijos vadovybė kaž 
ką ruošianti. Kai kurios lėktu
vų dalys buvo išimtos ir jie 
negali pakilti. Aviacijos viršinin 
kas vicemaršalas Suryadama su 
imtas. Prezidento Sukamo val
džioje jis buvo ryšių ministeriu.

jos demokratinės respublikos vy 
riausybė suteiks tam reikiamą 
sutikimą...”

Kardinolas Wyszynski vasa
rio 21 dienos laišku atsakyda
mas į tai praneša gegužės 2-4 
dienos iškilmių programą Čens- 
takavoje ir džiaugiasi pareikštu 
Rytų Vokietijos vyskupų noru 
dalyvauti šiose iškilmėse. “Tai 
parodo tikros krikščioniškosios 
meilės dvasią, kuri padės su
rasti naujus kelius į tikrą kai
mynišką draugystę...” rašoma 
kardinolo VVyszynskio atsaky
me.

Be to, kardinolas Wyszynski 
savo laiške visų Lenkijos vys
kupų vardu priėmė Berlyno vys
kupo Bengsch kvietimą 1968 m. 
dalyvauti Meiseno vyskupijos 
1000 metų jubiliejaus iškilmėse, 
kuriomis ta sukaktis bus iškil
mingai minima.

Gina rašytojų laisvę
PRAHA, Čekoslovakija. — 

Pirmoji iš vadinamųjų socialis
tinių kraštų Čekoslovakijos Ra
šytojų sąjunga savo posėdyje 
nutarė pareikšti Sovietų Rusijos 
teismui nepritarimą Danielio ir 
Siniavskio pasmerkimui kalėti.

NAUJAUSI ĮVYKIAI
KATALIKŲ DARBININKŲ PROFESINĖ 

SĄJUNGA ATMETĖ SOVIETŲ
KVIETIMĄ

HAGA. — Olandijos Katali
kų Darbininkų profesinė sąjun
ga atmetė Sovietų Rusijos prof
sąjungos kvietimą apsilankyti 
Maskvoje. Tai padaryta pasita
rus su protestantų ir socialis
tų profesinėmis sąjungomis, ku
rios taipgi pareiškė, kad Sovie

INDONEZIJA IŠVARĖ RAUDONOSIOS 
KINIJOS ŽURNALISTUS

JAKARTA, Indonezija. — Ka 
rinė indonezų vadovybė vakar 
uždarė Naujosios Kinijos žinių 
agentūrą ir Kinijos komunistam 
žurnalistam liepė važiuoti na
mo.

Tarp raud. Kinijos ir Indone
zijos santykiai vis labiau įsi
tempia nuo nepasisekusio in
donezų komunistų ir jų šalinin
kų sukilimo praėjusių metų spa-
lio 1 d. Prie to sukilimo yra prieš premjero Ky valdžią.
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Valstybes sekretorius dienos aktualijom
MASKVA. — Tarptautinis ko 

munistų partijų suvažiavimas 
bus pradėtas Maskvoje kovo 
29 d. Į šį įvairių kraštų komu
nistų vadų susibūrimą neatva
žiuos raud. Kinijos vyrai. Sa
koma, kad kiniečių komunistų 
vadas Mao Tse-tungas sunkiai 
sergąs.

Raud. Kinijos vadų pėdomis 
seka Japonijos, Albanijos ir N.

Dar nepasisekė iškelti 
bombos iš Viduržemio 

jūros
MADRIDAS. — Maždaug 

prieš du mėnesius JAV-bių bom 
bonešis lėktuvų susidūrime ne
teko vandelininės bombos, ku
ri yra užtikta Viduržemio jū
roje, apie 5 mylias nuo Ispani
jos pajūrio.

Vakar JAV-bių iškėlimo prie
monėm buvo bandoma ištrauk
ti šią bombą, bet mažojo po
vandeninio laivo Alvin lynui iš
sinėrus, nepasisekė iškelti šios 
vandenilio bombos iš jūros.

Nežinia, kada bus daromi nau 
ji žygiai šiai bombai iškelti iš 
Viduržemio jūros.

Raudonieji išmetė
komunistą profesorių

BERLYNAS. — Vakarų Vo
kietijoje išeinančiame žurnale 
“Der Spiegei” neseniai vienas 
senas komunistas prof. Have- 
mann parašė straipsnį, kuriame 
tarp kito pareiškė nuomonę, 
kad komunistinėrttalslybė turėtų 
suteikti žmonėms daugiau tei
sių ir laisvių, negu tai teikia 
kapitalistinės valstybės... Už to
kią “ereziją” aukštas Rytų Vo
kietijos Mokslo akademijos na
rys prof. Havemanri buvo tuo
jau atleistas iš savo eitų pa
reigų, kaip savo elgesiu pada
ręs negarbę “demokratinei” vo
kiečių respublikai.

— JAV-bių ir sąjunginės ka
riuomenės užvakar pranešė, kad 
1,691 komunistas žuvo žemės, 
jūros ir oro kovose Pietų Viet
name. Jie žuvo kovose, kurios 
buvo pradėtos prieš mėnesį, da
bar jau tos kovos eina prie ga
lo.

— Ponia Indira Gandhi ket
virtadienį lėktuvu išskrido į Pa
ryžių, iš kur ji atvyks prezi
dento Johnsono sprausminiu lėk 
tuvu sekmadienį į Washingtoną 
vizito..

tų Rusijos darbininkas nėra lais 
vas nuo valstybinės įtakos ir 
neturi laisvų profesinių sąjun
gų. Sovietų propagandai tai su
daro didelių nepatogumų ir ji 
visomis priemonėmis bando tai 
paneigti.

prikišę pirštus ir kiniečių ko
munistų vadai.

— Baltieji Rūmai vakar pa
neigė žinią, kad Pietų Vietnamo 
premjeras Nguyen Cao Ky ir 
prezidentas Nguyen Van Tieu 
planuoją vizituoti VVashingtoną. 
Laose yra sutelkti Šiaurės Viet
namo kariniai daliniai, kurie 
bus pasiųsti į Pietų Vietnamą 
pagelbėti kovoti komunistam

atsakė “nežinąs, ar kas nors žemės sukrėtimo metu.

Britanijos rinkiminė tema: 
Europos Ekonominė Bendruomenė

Artėjant Britanijos parlamento rinkimams

LONDONAS. — Britų minis
teris pirm. Wilsonas šiom die
nom pareiškė, kad Britanija į- 
stos į Europos Ekonominę Bend 
ruomenę (Bendrąją Rinką), jei 
bus garantuoti jos ir sandrau
gos krastų (commonwealth) in
teresai.

VVilsonas, kalbėdamas rinki
miniame susirinkime Bristoly
je, pareiškė, jog, skirtingai nuo 
konservatorių, darbiač’n parti
ja besąlygiškai neprumin- s vi
sokių pasiūlymų, kurie bus pa
teikti Britanijai.

“Daily Worker” (kovo 19 d.), 
komentuodamas krašte kilusį 
ginčą dėl galimybės Britanijai 
įsijungti į Europos Ekonominę 
Bendruomenę (Bendrąją Rin
ką), rašo, kad tuo atveju, gir
di, pakiltų kainos, sumažėtų gy
ventojų perkamoji galia ir pa
didėtų nedarbas.

Raudonųjų laikraštis “Daily 
Worker” pareiškė, jog britų ko
munistų partija yra prieš Bri
tanijos įsijungimą į Europos E- 
konominę Bendruomenę.

1963 m. Prancūzijos preziden
tas Charles de Gaulle priešinosi 
Britanijos įsijungimui į šią eko

PLAČIAME PASAULYJE
“TREČIOJO PASAULIO” PROBLEMOS
ROMA. — Popiežius Paulius 

VI-sis kovo 18 dieną priėmė 
Kanados žurnalistų grupę, kuri 
šiuo metu lanko Europoje įvai
rias tarptautines darbo ir svei
katos, Jungtinių Tautų žemės 
ūkio ir maitinimo bei mokslo, 
auklėjimo ir kultūros organiza
cijų, vadinamų FAO ir UNES 
CO įstaigas.

Šventasis Tėvas Paulius VI 
žurnalistams priminė jų atsa
kingas pareigas visuomenės opi
nijoje iškelti to vadinamojo 
“trečiojo — ekonominiai neiš
sivysčiusio pasaulio” gyvybines 
problemas. Jos yra taip plačios 
apimties, kad atsilikusios tautos 
vienos pačios nėra visai pajė
gios jas išspręsti.

“Jūs, žurnalistai — kalbėjo 
popiežius — galite čia atlikti 
didžiausią misiją — per savo 
spaudą plačiai painformuoti 
žmoniją apie šių kraštų padėtį 
ir paveikti ekonominiai stip
rias valstybes padėti atsiliku
sioms..

Pasak Austrijos katalikų 
spaudos agentūros “Kath 

Kiek daug ekonominiai Press” pranešimo, šiomis dieno-

nominę bendruomenę, bet šian
dien jis jau pritaria šiam britų 
žygiui. Gen. de Gaulle net pa
kvietęs Britaniją į Bendrąją 
Rinką, tuo jis davęs konserva
torių partijos vadui Heathui 
kozerį. Bet premjeras Wilsonas 
pareiškė, kad jis nesutinkąs su 
Eu-opos Ekonominės Bendi uo- 
menės (Bendrosios Rinkos) že
mės ūkio gaminių politika. Kal
bos apie Bendrąją Rinką pagy
vino britų parlamento rinkimi
nę agitaciją.

Rinkiminiai balsai
Londono gatvėmis važiuoja 

automobiliai, iš kurių per gar
sintuvus skamba balsai, ragi
nantieji balsuoti už darbiečius, 
konservatorius, liberalus.

Darbo ir konservatorių parti
jos piadžioj vengė liesti aštrių 
užsienio klausimų, visą iškalbą 
išvystydamos dėl didėjančių nu
sikaltimų krašte. Bet konserva
torių vadas Heath susigriebė, 
kad jau metas užkabinti ir už
sienio politiką, pareikšdamas:

“Dar niekada Britanija nebu
vo taip labai priklausoma nuo 
Jungtinių Amerikos , kaip da-

pažangus kraštas pajėgia padė
ti silpniesiems, aiškiausiai pa
rodė paskutinė patirtis prave
dant visuotinę akciją pagelbėti 
badaujančiai Indijai”, — paste
bėjo Šv. Tėvas, baigdamas sa
vo žodį Kanados žurnalistams.

KARDINOLAS KOENIG PAS 
POPIEŽIŲ PAULIŲ VI-^JĮ
VATIKANAS. _ Šventasis 

Tėvas Paulius VI-sis priėmė ko
vo 15 d. audiencijoje Vienos ar
kivyskupą kardinolą Koenigą, 
kuris kovo 6 dieną buvo nuvy
kęs į Budapeštą, Vengrijos sos
tinę, ir aplankė kardinolą Mind- 
szenty JAV-bių pasiuntinybėje. 
Kardinolas Mindszenty šiom die 
nom baigia 74 metus amžiaus 
ir jau 10 metų gyvena globoje, 
1956 m. sovietam kruvinai už
gniaužus vengrų patriotų sukili
mą.
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užmezgė taikos kalbas su Ha
nojaus režimo vadais”.

Poetų tekstai
Italijos bažnyčiose

ROMA. — Visose Italijos ka
talikų bažnyčiose kovo 18 d. 
katalikų jaunimas meldėsi už 
pasaulio taiką. Pamaldų metu 
pats jaunimas skaitė Šv. Raš
to ištraukas bei garsiųjų kata
likų poetų tekstus, o vyskupai 
ir kiti dvasios vadai laikė ati
tinkamas paskaitas bei konfe
rencijas.

Šią akciją suorganizavo Itali
jos Katalikų akcijos jaunimas, 
kartu su Mergaičių sąjunga ir 
Studentų federacija bei kito
mis katalikų organizacijomis.

— Daugiau kaip Šimtas as
menų žuvo šiom dienom Bvam- 
bos mieste vakarų Ugandoje

bar”, šiandien politinis kozeris 
Heatho rankose. Jei valdžia a- 
titektų jam, tą patį priekaištą 
darytų Wilsonas.

Konservatoriai priekaištauja, 
kad darbiečių vyriausybė įsisko
lino Jungtinėms Amerikos Val
stybėms, vykdydama savo ope
racijas svarui sterlingų gelbėti, 
ir dabar išleidžia dideles sumas, 
pirkdama amerikiečių ginklus, 
konkrečiai reaktyvinius karo 
lėktuvus, Darbiečiai atremia 
smūgius, kad jie bet kuria kai
na tempia Britaniją į Europos 
Ekonominę Bendruomenę (Ben
drąją Rinką), nors ji tuo būdu 
netenkanti valstybinio savaran
kiškumo. Skaitant darbiečių rin
kiminę deklaraciją, aiškėja, kad 
jie taipgi bevelytų įsijungti į 
Europos Ekonominę Bendruo
menę, nors ir su tam tikromis 
sąlygomis.

Britai kovo 31 dieną išrinks 
naują 630 atstovų parlamentą.

Apskritai kalbama, kad dvie
jų žymiausių partijų — darbie
čių ir konservatorių — rinkimi
nę kovą laimės darbiečiai; net 
sakoma, jog jie gali gauti 150 
atstovų daugiau nei turėjo pa
leistame parlamente. Praėjusia
me parlamente darbiečiai turėję 
3 atstovais daugiau nei konser
vatoriai. Taip pat aktyviai rin
kiminėje agitacijoje dalyvauja 
ir liberalų partija.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Pietų Vietnamo premjeras

Ky vakar paskyrė komisiją, ku
ri paruoš naują konstituciją 
dviejų mėnesių laike. Rinkimai, 
atrodo, būsią šių metų gale. 
Tai esąs pirmasis žingsnis civi
linės valdžios link. Premjeras 
Ky daro nuolaidas budistams.

— Chieagoje vakar rastas nu
šautas Paul B. Moses, 37 metų, 
Chicagos universiteto meno pro
fesorius ir buvęs meno kriti
kas (jis rašydavo meno klausi
mais “Chicago Daily News”). 
Jis buvo nušautas automobilyje 
ir iš jo išmestas prie 5055 W. 
Dakin St.

— Pietų Vietname komunis
tai ruošiasi ofenzyvinėm kovom 
lietingo sezono metu.

mis Vengrijoje vėl buvo areš
tuoti trys kunigai už religijos 
tiesų dėstymą mokykloje (kur 
leidžiama tik mokyti, bet neklau 
sinėti vaikų).
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Cicero Ateitis - Vakarų apygardos B ir C 
klases nugalėtoja

H

Pagaliau ilgai lauktos krep
šinio rungtynės atėjo. Cicero 
Vysk. Valančiaus kuopos krep
šininkai tam ilgai ruošėsi. Rei
kia apginti meisterio vardą, rei
kia parodyti, kad ir mažų klu
bų pasiryžimas bei darbas gali 
daug padaryti.

Kovo 19 d., ningtynių pradžia
Pirmose rungtynėse Ateitis 

susitinka su tvirta, daug paty
rimo turinčia Neo - Lithuania 
komanda. Žiemą, per vyrų tur
nyrą, Neo - Lithuania komanda 
laimėjo pirmą vietą. Jie savo A 
komandoje turi kelis žaidėjus, 
kurie padėjo vyrams iškovoti tą 
pergalę. Pavojingas atrodo jų 
pajėgiausias žaidėjas Jankaus
kas.

Ateitis pradeda ryžtingai ir 
veda. Vienu laiku ciceriečiai ve
da rezultatu 15:9. Neo - Lithua
nia vadovas ne juokais krapšto 
pakaušį, yra ir kuo susirūpinti. 
Deja, pergalė neilgai truko. 
Ateitis pasigenda savo aukš
čiausio žaidėjo J. Martinio (6 
pėdų ir 4 inčių), kuris šiandien 
negalėjo atvykti. Puslaikis bai
giamas 18:25 Neo - Lithuania 
naudai.

Antras kėlinys buvo įtemp
tas, iš abiejų pusių buvo paro
dyta gražaus žaidimo bei pada
ryta gerų metimų. Atedis nega
li priešininko palaužti ir žaidi
mą baigia 37:49 savo nenaudai.

Sekančios žaidynės prieš Det
roito Kovą nebuvo sunkios. 
Ateitis jas laimi 72:56 rezulta
tu.

Kovo 20, sekmadienis
Šiandien Ateitis atvažiuoja 

pilnu sąstatu, atsiveža visas tris 
krepšinio klases A, B ir C. Iš 
visa 22 nariai, tiek sąrašuose 
teturima. B. klasės žaidėjai pa
deda A klasei.

Neatvažiuoja Žaibas iš Cleve
lando. Ateities žaidėjai laukia 
salėje pasiruošę. Tik dabar kaž
kas paskambina iš Clevelando, 
kad jų komanda neatvyksta. 
Ateities komandai turi būti pri
pažintas laimėjimas prieš Žaibą, 
dėl pastarojo neatvykimo. Apy
gardos vadovas čia neleistina 
elgiasi: iš pagrindų pertvarko 
jau vakar sudarytą B klasės 
žaidynių lentelę. Jis taip “gerai” 
patvarko, kad Ate'čiai šiandien 
laike penkių valandų reiks žais
ti net trejas rungtynes. Ir tas 
yra reikalaujama iš jaunuolių, 
kurie yra 15—16 metų amžiaus.

Jaunių C klasė
Pirmose rungtynėse Ateitis 

be vargo laimi pr ieš Neri II san
tykiu 74:9. Jaunučiai C klasėj 
finale žaidžia prieš Nerį I ir ne
sunkiai laimi rezultatu 53:21. 
Geriausiai pasirodė G. Bobinas, 
per abi rungtynes įmetęs 42

Seselė Marie Bernadette, 23 m. 
studentė - vienuolė, kuriai Vatika
nas uždraudė vaidinti vieną svar
biausių rolių Detroito universiteto 
18 šimt. italų farso pastatyme. 
Plačiau apie tai kultūros priede, 
moterų skyriuje.

punktus, Šiaučiūnas — su 38 
taškais ir R. Ruginis padaręs 
20 taškų.

Taip penkti metai iš eilės Ci
cero Ateities jaunučiai tampa 
Vakarų apygardos C klasės nu
galėtojai.

Jaunių B klasė
Pirmos rungtynės šioj klasėj 

buvo prieš Lituanicą II. Čia 
vargo nebuvo. Ateitis žaidė lyg 
tai būtų kokia paprasta prak
tika. Rezultatas Ateities nau
dai 47:26.

Finale ciceriečiai susitinka su- 
kieta Lituanicos I komanda. 
Lituanica — tvirtas klubas, su 
tradicijomis ir patirtimi, gau
sus narių skaičiumi. Ateit s tu
ri tik nenugalimą ryžtą. Šian- 
d en moksleiviai ateitininkai 
žaidžia pilnu sąstatu. Ilgasis J. 
Martinis kovos už Ateitį.

Žaidimas pradedamas labai 
atsargiai. Nei viena komanda 
nenori padaryti klaidų. Žaidi
mas lėtas, metimų nedaug. Nors 
Ateitis veda, bet labai nedide
liu santykiu. Į Ateities įmestą 
krepšį, Lituanica atsako savo 
metimu. Kas laimės, neaišku.

Ciceriečiai puslaikį baigia san
tykiu 20:13 savo naudai.

Antrą puslaikį Ateitis prade
da dideliu greičiu, tiksliais me
timą s ir palaužia veteraną Li
tuanicą. Nieko nepadeda Litua- 
nicos vadovo patarimai savo 
komandai, atskirų žaidėjų pa
stangos. Žaidimą jau aiškiai ve
da Ateitis. Rezultatas 59:27 ci- 
ceriečių naudai. Šio žaidimo me
tu Ateitis pasirodė kaip dar
nus, gerai organizuotas ir pa
vyzdingas vienetas.

Pergalę nulėmė K. Bačinsko 
tikslūs metimai, J. Martinio ko
vingumas, Z. Taugino veržlu
mas, St. Juozaičio ir A. Rugi
nio pasavimai bei V. Juknelio ir
L. Šato parama.
Paskutinės žaidynės prieš Arą

5 vai. vakare Cicero Ateitis 
turi žaisti dar vienas rungtynes 
A klasėj dėl ketvirtos ir penk
tos vietos. Ciceriečiai išvargę. 
Rungtynės apylygios, didesnę 
laiko dalį Ateitis veda. Pirmą 
puslaikį Ateitis baigia santykiu 
28:21 savo naudai.

Antrame puslaiky aiškiai ma
tosi Ateities žaidėjų išsisėmi
mas, Aras rezultatą švelnina ir 
net keliais taškais pradeda ves
ti. Lieka tik keliolika sekun
džių. Rezultatas 50:51 Aro nau
dai. Ateities žaidėjas K. Bašins
kas paskutinėse sekundėse grei
tu prasiveržimu daro paskutinį 
metimą. Sviedinys, pasisukinė
jęs krepšiny, iššoka laukan. Fi
nis. Pralošta vienu tašku.

Teisėjavimas galėjo būti ge
resnis, teisėjas daug ko nematė 
ar nenorėjo matyti.

Taip baigėsi 1966 jaunių kla
sės Vakarų apygardos rungty
nės, iš kurių Cicero Ateitis par
sivežė du gražius trofėjus.

Sportininkas

ŽINIOS Iš SENDRAUGIŲ 
CENTRO VALDYBOS

Moksleivių at-kų vasaros sto
vyklų konkursui papildomai at
siuntė: Ad. Viliušis $10, o kun. 
J. Prunskis, siųsdamas čekį $5, 
rašo: “...džiaugiuosi, kad Jūs 
taip gražiai darbuojatės su mie
lais at-kais.”

Aukas prašome siųsti per 
sendraugių skyrių valdybas ar
ba tiesiog centro valdybai: c/o 
P. Narutis, 6441 So. Washte- 
naw, Chicago, Illinois 60629.

Dainavos stovyklos rėmėjų suva
žiavime Detroite kalba kun. P. 
Patlaba, šalia dr. VI. Bublys ruo
šiasi savo finansiniam pranešimui.

REMKIME AT-KŲ MOKSL.
VASAROS STOVYKLAS!

1966 — Jaunimo metams at
žymėti At-kų sendraugių sąjun
gos centro valdyba skelbia 
KONKURSĄ moksleivių ateiti
ninkų stovyklose Amerikoj, Ka
nadoje ar už Amerikos ribų, 
kur jos bebūtų.

Kreipiamės į visus, o ypač į 
sendraugį at-ką prašydami tal
kos: norėtume sutelkti bent 500 
dolerių vertę, priimdami ne tik 
pinigines, bet ir materialines 
vertybes: knygas, laikrodžius ir 
pan., kas tik tinka mokslei
viams, pradedant nuo jaunučių 
ir baigiant vyresniaisiais apie 
18-kos metų. Siuntėjas, atsiun
tęs vertybę, gali nusakyti ir sa
vo pageidavimus, pvz.: 10 dol. 
religiniam rašiniui; laikrodis — 
sportui, knyga — muzikos ir 1.1.

Prašome šiam konkurso va
jui p.nigus ir vertybes siųsti: 
ASS Centro Valdyba c/o P. Na
rutis, 6441 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, Illinois 60629, arba per 
Skyriaus Valdybą.

Tikimės, kda kiekvienas 
sendr. skyrius sudarys atskirą 
premiją.

ASS Centro Valdyba

Dalis Philadelphios, Pa., Jaunimo metų komiteto posėdyje. Nuotr. J. Čikotaitės

Musų kolonijose
New Britain, Conn.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS)

New Britaino Lietuvių tary
bos skyr. vasario 20 d. surengė 
nepriklausomybės minėjimą. Tą 
rytą Šv. Andriejaus lietuvių baž 
nyčioje 11 vai. buvo pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Į bažnyčią organizuotai su vė
liavomis atėjo legionieriai ir1 
skautai. Šv. mišias atnašavo 
kun. L. Liauba, OFM, ir pasakė 
tai dienai pritaikintą pamokslą. 
Per mišias giedojo šv. Cecilijos 
choras, vad. muz. J. Beinoriaus.

Pamaldoms užsibaigus, buvo 
galingai sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Po pietų, 2 vai., Lietuvių Var
po klubo salėje įvyko tolimesnis 
tos dienos minėjimas su menine 
programa. Pasitaikė labai gra
žus oras ir salė buvo gausiai 
pripildyta dalyvių. Minėjimą 
atidarė Lietuvių tarybos skyr. 
pirm. M. Grimaila. Apibūdinęs 
šios dienos minėjimo reikšmę, 
toliau vesti programą pakvietė 
J. Raškį. Skautai įnešė vėlia
vas. Po vėliavų pagerbimo šv. 
Cecilijos choras sugiedojo JAV 
ir Lietuvos himnus ir Maldą už 
tėvynę. Klebonas kun. B. Gau- 
ronskas po trumpo žodžio pa
kvietė kun. L. Liaubą, OFM, 
sukalbėti invokaciją. Proklama
ciją iš gub. John Dempsey per
skaitė adv. A. Politis. Sveikini

CHICAGOS ATEITININKŲ 
DRAUGOVĖ

Chicagos Draugovės studen
tai ateitininkai turėjo LSS Chi
cagos skyriaus susirinkimą ko
vo 11 d. Sugiedojus “Gaudea- 
mus’” Vacys Šaulys atidarė su
sirinkimą, perskaitydamas dieno 
tvarkę ir pakviesdamas Gražiną 
Bičiūnaitę sekretoriauti. Rūta 
Domarkaitė, perskaičius proto
kolą, padarė kelius svarbius pra
nešimus:

Visi studentai prašomi prisi
dėti prie Jaunimo Metų paren
giamųjų darbų, ypač prie aukų 
ir peticijų rinkimų.

Balsavimas dėl Lietuvių stu
dentų sąjungos centro valdybos 
vyksta dabar — visi balsuoki
me, nes tai yra mūsų valdyba. 
Jei yra kokių neaiškumų, pra-

PASKAITA IR SUSIKAUPI
MAS

Kovo 13 d. Korp! Gajos gau
sus gydytojų būrys — apie 30
— susirinko Sharko - East res
torane vakarienei. Išklausė įdo
mios kun. V. Bagdanavičiaus, 
MIC, paskaitos: “Bažnyčia mo
derniame pasaulyje”. Prelegen
tas vaizdžiai išryškino paskuti
nio Bažnytinio suvaž avimo Va
tikane padarytus nutarimus ir 
pakeitimus, liečiančius tikinčiuo- 
s’us socialiniuose, ekonominiuo
se. valstybin uose ir šeimyni
niuose klausimuose.

Pirm. dr. K. Rimkus perdavė 
korporantams sveikinimus iš 
Anglijos d-rų B. ir K. Valterių.

Balandžio 3 d., sekmadienį, 
Tėvų Marijonų koplyčioje prieš- 
velykinis susikaupimas gydyto
jams. 10:30 v. ryto konferenci
ja ir pamaldos. Kviečiami iš ar
ti ir toli. V. Š.

mo žodį tarė miesto meras Paul 
J. Manafort. Pagrindinę kalbą 
pasakė kun. L. Liauba, OFM. 
Prelegentas jautriais žodžiais 
iškėlė komunizmo žiaurumus ir 
dabartines Lietuvos kančias.

Jo kalba giliai sujaudino vi
sus klausytojus. Dažnas klausy
tojas nubraukė ir ašarą.

Meninės programos dalyje li
tuanistinės mokyklos mokiniai 
padeklamavo tai dienai pritai
kintus eilėraščius. Skirmuntas 
Bungarda — Partizano dalia 
(eilėraštis gautas iš Sibiro) ir 
Kęstutis Bungarda — Lietu
vaitei. Lituanistinės mokyklos 
mokinių ir parapijos vaikų jung 
t nis choras, vad. muz. J. Beino- 
riaus, padainavo aštuonias dai
nas. Mokinių grupė, vad. Aldo
nos Stasiukevičienės, pašoko 
tris tautinius šokius — Noriu 
miego, Kalvelį ir Lenciūgėlį. Po 
pirmosios meninės programos 
dalies, perti aukos metu buvo 
renkamos aukos.

Antroje meninės programos 
dalyje šv. Cecilijos choras, di
riguojamas muz. J. Beinoriaus, 
padainavo aštuonias dainas. Me
ninei programai užsibaigus, bu
vo perskaitytas aukojusių są
rašas. Salėje aukų surinkta 535 
dol. Tos dienos bažnytinė rink
liava taip pat buvo paskirta 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Į Alto centrą viso pasiųsta 807 
doleriai.

Antanina Stasaitienė

šom susisiekti su Chicagos sky
riaus valdyba.

Balandžio 23 ir 24 d. Chica
goje įvyks studijų dienos. Da
lyvaus studentai iš Clevelando 
ir Detroito. Bus jauni kalbėto
jai.

Studentų susirinkimuose visi 
prašomi dalyvauti su spalvomis. 
Literatūrinį vakarą, “Jaunystė 
literatūroje”, pravedė Elena 
Bradūnaitė. Ištiaukas iš Salo
mėjos Nėries, Alės Rūtos, Vy
tauto Mačernio ir Vytauto Blo
žės kūrinių skaitė Rimvydas 
Zailskas, Milda Pakalniškytė, 
Kristina Galvydytė, Aldona 
Zailskaitė, Antanas Rauchas, 
Mirga Pakalniškytė ir Elena 
Bradūnaitė. (GB)

NEWCASTLE ATEITININKŲ
KUOPA AUSTRALIJOJE
Newcastle ateitininkai be sa

vo veiklos kuopoje dar leidžia 
ir laikraštėlį “Jaunimo lapą”, 
kuris nuolat eina kaip prie 
das prie Newcastle apylinkės 
Lietuvių biuletenio. Newcastle 
ateitininkai neseniai atšventė 5 
m. sukaktį.

Tėvas misijonierius J. Bore- 
vičius, SJ, At-kų federacijos 
įgaliotinis, dalyvavo duodant 
ateitininkiškąjį įžodį Newcast- 
lio Vyt. Mačernio kuopos atei
tininkams. Iškilmės vyko Šv. 
Lauryno bažnyčioje, Brodmedo- 
ve, užbaigiant misijas 1965 m.

Vasario 27 dieną Newcastelio 
ir Sydnėjaus ateitininkai bend
romis jėgomis surengė šaunią 
iškylą BATEAU BAY prie Gos- 
fordo.

Iškyla prasidėjo pamaldomis 
11 vai. Švenč. Marijos Ražan- 
čiaus Karalienės bažnyčioje, 
Gosforde. Jas atnašavo svečias

New Haven, Conn.

PAMINĖJO ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTŲ

Šv. Kazimiero parapijos mo
terų gildą užprašė šv. mišias 
globėjo šventės dieną, kurias 
aukojo klebonas kun. A. Zana- 
vičius. Susirinko daug parapie- 
čių pasimelsti ir prašyti šv. Ka- 
miero užtarymo.

Moterų gildą savo laiku yra 
labai daug naudingų darbų nu
veikus. Savo lėšomis yra nupir- 
kusios bažnyčiai reikalingų bran 
gių reikmenų. Jos visuomet 
gražiai darbuojasi parapijos va
karienėse. Garbė visoms mote
rų gildos narėms.

PAGERBSIM KLEBONĄ 
KUN. ALBERTĄ ZANAVICIŲ

Gegužės 22 d. sukanka 25 me
tai, kaip kun. Albertas Zanavi- 
čius buvo įšventintas į kunigus, 
tai visi parapiečiai minėtą die
ną ruošia klebonui pagerbimą. 
6-tą vai. vak. įvyks iškilminga 
vakarienė šv. Kazimiero para
pijos svetainėje, 338 Green. Bi
lietų kaina 5 dol. Visi, kurie no
ri pagerbti kleboną ir mano da
lyvauti vakarienėje, prašomi įsi
gyti bilietus iš anksto, nes ti
kimasi daug svečių. M.

—o—

Žmogus dažnai būna vilkas žmo
gui, žaltys Dievui ir skorpionas sau 
pačiam.

— V. J. Budrikas
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iš Sydney kun. P. Butkus. Po 
pamaldų visi mašinomis vyko 
tiesiai į numatytą vietą iškylai.

šįkart iškylai buvo pasirinkta 
gražiausia vieta visoje Terrigal 
apylinkėje, kur yra puikios mau 
dymosi sąlygos, grynas pušynų 
oras plaučių atgaivinimui, pa
trauklios ir žavios panoramos; 
vyko meškeriojimas, pasikepi- 
nimai pajūrio smėlyje.

NAUJA KUOPA

Kovo 12-tą dieną VVaterbnryje 
įsisteigė vyresniųjų moksleivių a- 
teitininkų kuopa. Pirmajam susi
rinkime dalyvavo 10 moksleivių. 
Kun. Kijauskas pravedė susirinki
mą ir diskusijas.

Išrinkta valdyba: Aldona Že.mai- 
tait.vtė—pirmininkė. Jūratė Vaitkų-

WwMn‘t yMten/fyroti.i rr.r, '.

1966
BUICK RIVIERA
NEW CAR TRADE

1200
OFF LIST

FULL P0WER & AIR 
L0W, L0W MILEAGE

1964
BUICK ELECTRA

NEW CAR TRADE

*1795
FULL PRICE

2-DR. HDTP.. P.S.. P.B 
W.W., Full Power,
Rad.. Htr.. Tinted 
Glask. Color White

1965
BUICK WILDCAT

NEW CAR TRADE

*2195
FULL PRICE

4-DB,, P.S.. P.B, W.W 
RADIO, HEATER, 

HVDRAMATIC

'64 Grand Prix .................... $1995
'63 Buick Riviera................. $1595
'63 BUICK Elec. 4 Dr. Htp., Air $1495
'63 Chevy SS Coupe............$ 995
'62 Ford Fairlane 2-Dr.......... $ 595
'61 Buick 4 Dr...................... $ 695
'61 Mercury 2-Dr. Hdtp......... $ 595
'59Pontiac Catalina 4-0r....$ 295 
'59 Plymouth Wagon............$ 145
(Jp to 42 Months to Pay. Closed Į 
Sundays. Open Daily 9-9; Sat. 9-5

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
—oI—

Atvirukai yra nedidelio formato 
kelių spalvų pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantys rinki
niai:

Vardadienio ................... 10 atv
Gimtadienio ................... 10 „
Padėkos ......................... 10 „
Užuojautos ..................... 10 „
Vestuvių ......................... 10 „
Vestuvių sukaktuvių .. 10 „ 
Padėka už užuojautą . . 10 „
Draugas gali išpildyti užsaky

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
kų. Šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkini maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos ir 
kt. viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pokeij.

“D R A U G A S”
4545 VVest G3rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Platintojams duodama nuolaida

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie

tė — iždininkė, Marytė Kanopkai- 
tė — socialinių reikalų vedėja, Al
dona Rygelytė — sekretorė. Yra 
planuojami šokiai šį pavasarį, j 
kuriuos bus pakviesti Netv Yorko 
moksleiviai. Vyresniųjų moksleivių 
globėjos bus A. Rygelienė ir G. 
Ivaškienė. Jaunesniesiems ir jau
nučiams globėjai dar neišrinkti. 
Juozas Rygelis yra visų moksleivių 
bendras globėjas.

Sekantis susirinkimas įvyks šeš
tadienį, kovo 26 d. 2 vai. p. p. 
523 Highland Ave. Bus renkamas 
kuopai vardas ir bus pradėta ruoš
ti moksleivius įžodžiui. Jaunimas 
Jaunimas yra širdingai kviečiamas 
yra širdingai kviečiamas j šį susi
rinkimą.

A. Rygelytė

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertiškai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, III.

SIUNTINIAI f LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

MARQT’ETTE GIFT PARCEL SERV. 
3 skyriai Chicagoje:

2(108 W. 00 st. 
2501 \V. (11) St.
3212 s. Halsted.

Tel. WA 5-2787 
Tel. VVA 5-2737 
Tel. OA 5-18(14

Lietuvių bendręvji, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos i Lietuva

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai.

Sąžiningas Patarnavimas, 
REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Ave., LA 3-8775
(Currency Exchange patalpose)

VELTUI
SILPNAI GIRDINTIEMS 

NAUJO, MINIATIŪRINIO 
GIRDĖJIMO APARATO 

MODELIS,
NATŪRALAUS DYDŽIO
Siūlomas pirma karta. Jei jūs 

(ar kas nors iš jūsų pažjstamų) 
blogai girdi, jei jums atrodo, kad 
žmones šnibžda tr sunku suprasti 
žodžius, užsisakykite šj nemokama 
natūralaus dydžio modeli. Jis tel
pa kaip tik už ausies. Nešiokit j) 
namuose ir pasilaikykite j). Tai 
natūralaus dydžio modelis mažiau
sio, bet efektingiausio girdėjimo 
aparato, kuris dabar randasi rin
koje. BELTONE aparatas sveria 
mažiau nei 1/3 ounce ir neturi 
jokių šniūrų ar matomų laidu. 
Pavyzdiniai modeliai gaunami ne
mokamai be įsipareigojimų, iki jų 
turim. Reikalaukit nemokamo pa
vyzdžio.

1 BELTONE
| Draugas Adv. No. 2340 

4543 VVest 03rd Street, .
I Chicago, Illinois 60620
| Rush me free case of new minia- | 

ture hearing aid. My hearing prob-
| Iem is □ mild □ severe.

■ Namo .............................................................. I

I........................................................... I
Address ........................................................ j

| City ................................................................ |



Našlys Archibald, 82 m., susituokė su našle Hopkins, 80 m. Detroite. 
Jie buvo susižadėję ir savo vestuves suplanavę 1903 m., tačiau gyve
nimo aplinkybės juos išskyrė ir po 63 m. įvykdytos kažkada planuo
tos jungtuvės.

NAUJI NUOSTATAI MIŠRIOS 

TIKYBOS VEDYBOSE

CLASSIFIED GUIDE REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEMfi PARDAVIMUI

Siekdamas visų krikščionių 
vienybės bendroje Kristaus tar
nyboje, popiežius Paulius VI pa 
skelbė eilę naujų patvarkymų 
mišrių moterysčių srityje. Nui
mama ekskomunikos bausmė 
nuo susituokusiųjų pas nekata- 
liką dvasininką, (bet tokie susi- 
tuokėliai pasilieka nuodėmėje, 
jų santuoka turi būti katalikiš
kai sutvarkyta ir tada jie galės 
eiti sakramentų), numatomos 
galimybės kitų krikščioniškų ti
kybų dvasininkams dalyvauti 
vestuvių apeigose bažnyčioje ir 
įnešamos lengvatos dėl pažadų 
vaikų auklėjimo srityje.

Dokumentas yra paskelbtas 
Tikėjimo kongregacijos (anks
čiau vadinamos Oficijų kongr.) 
vardu. Visų pirma iškeliami ga
limi pavojai iš tokių tikybos at
žvilgiu mišrių moterysčių. Ir to
liau nekatalikiškoji pusė bus 
prašoma duoti raštu pažadą, 
kad nedarys kliūčių katalikiš
kai auklėti vaikus. Jeigu tačiau 
nekatalikiškoji pusė iškeltų rim
tas sąžinę varžančias priežastis, 
gali būti nuo to pažado atleista 
atsiklausus Šv. Sosto, kuris da
rys sprendimą prielankumo mei
lės vedamas.

Paprastai tokį pažadėjimą bus 
prašoma duoti raštu, tačiau, 
jei būtų kokių kliūčių, vysku
pas gali nuo raštiško pasižadė
jimo atleisti. Ypač jei įstatymai 
ar vietos sąlygos kliudo vaikų 
katalikišką auklėjimą (čia, tur 
būt, turima minty komunistų 
valdomi kraštai), vyskupas ga
li dispensuoti nuo tokio pažado 
nekatalikišką pusę, tačiau ka
talikiškasis moterystės partne
ris turi pareigą viską daryti, 
kad vaikai būtų katalikiškai is-

‘ ,, , ' , . turi i. fc*i***4r*4;********:4r4:*tt******vykti dalyvaujant kunigui, ta -1 G^BAGE "DRUMS 
čiau, esant ypatingoms kliu- ^ra^OVER^ & HANDLE^ 
tims, gali Roma pat ary ij 5757 g Halsted & 5622 S. Racine
tį. Pvz. jei norėtų katalikišką 224-4362 434-1113
moterystę sudaryti protes an ų
dvasininko duktė, gali būti ........................ ..................................
leista jos tėvui — protestantų 
dvasininkui, gal net linkstan
čiam į katalikybę, sutuokti dūk 
terį (tokį pavyzdį cituoja 
“New York Times”).

Tikybos atžvilgiu mišrios mo 
terystės, anksčiau sudaromos 
klebonijos patalpose ar priva
čiose koplyčiose, dabar gali bū
ti sudarytos bažnyčioje su pil-

Angliškai skaitančiam bus tikrai 
įdomi Aloyzo Barono knyga

REMKITE “DRAUGĄ"

FOOTBRIDGES 
AND ABYSSES

*

Knyga yra dailiai išleista, įrišta 
į kietus viršelius, skoningas dail. 
P. Lapės aplankas, kaina 5 dol.

Apie šią knygą anglų literatūros 
profesorius Charles Angoff įvade 
sako:

“Footbridges and Abysses” yra 
didinga prozinė poema ne vien apie 
skaudžią bei garbingą Lietuvos is
torijos dalį, bet liečiantį visą ep
ocha žmonijos istorijoje. Tai yra 
tragiška prozinė poema, bet ji kar 
tu nuskaidrina ir išaukština ir ji 
yra labai svarbus įnašas į nesena 
tančią žmonijos literatūrą.”

Knyga gaunama „Drauge“. 
I|IUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III»»»IIIIIIIIIIU

nomis katalikų apeigomis ir 
palaiminimu. Sutuokimo apei
gas turės atlikti katalikų kuni
gas, tačiau gali būti leista ne
katalikų dvasininkui dalyvauti 
bendrose maldose ir prabilti j 
susituokiančius, tik tam reika
lingas vyskupo leidimas.

Pr.
Ieškoma moteris gyventi kartu su 
kita moterim 4 kamb. bute, Mar

iu*.......IIIIIIIIIIIII............. . quette parke. Reikia turėti savo
RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone, Telefonas 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
“Draugas”.
lillllllllliiiiitiiiiiiiiiiiiiillllllllllllliiiim'

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visit rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - ‘'tuck
pointing’'. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite l>et kuriuo laiku 

Apskaičiaviniai nemokamai

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

E S TI M A TO R
Manufacturer of electrical Controls for motors has an immediate 
opening for an estimator. This job calls for elose work with our 
sales and engineering departments. Initially the vvork will en- 
compass an analization of incoming orders for price and technical 
accuraey. Later, training will be given in making take off of 
electrical jobs out for competitive bid. Good starting salary and 
merit inereases. Many company benefits. This company will take 
an interest in the man who is eager to advance his skills and 
abilities.

GUTLER-HAMMER INC.
2375 Touhy Ave., Eik Grove Village

“An equal opportunity employer”.

D fi M E S I O !

KERELIS BROS. Construcfion Co.
LIETUVIŲ STATYBOS FIRMA 

Projektuojam ir statom įvairius pastatus. Sutvarko.m prieš miesto 
nuostatus nusižengimo (violations) problemas.
2615 W. 71st STREET, CHICAGO, ILL 60629 Tel. RE 7-8949

Turime pardavimui naujų namų.
Be to, priimam užsakymus įvairiems pastatams.

PETRAUSKAS CONSTRUCTION COMPANY

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

We are now interviewing for the following! !
DESIGNERS — DRAFTSMEN

We have Severai openings for produet designers and experienced 
draftsmen that have been created by steadily inereasing produet 
demands. Openings currently exist on eravvler and truck mounted 
excavators, eleetric rnining shovels, overhead eranes, eleetronie 
control systems and eleetric motor design. These are permanent 
openings and all reąuire experience. Some reąuire engineering 
degrees and additional technical training would be beneficial in all 
cases. To see if you ąualify, submit up to date resume and salary 
history to Mr. D. Daering.

4400 WE,ST NATIONAL AVENUE
hXr n is c h fe ge r

MILWAUKEE, WISCONSIN, U.S.A.
— An Eąual Opportunity Employer —

2523 West 69th Street Telef. — PR 8 - 3792

REFRIGERATION ENGINEER & BOILER OPERATOR
Ist class license preferred. City of Detroit permit or eligible for 
permit. Nevv improved wage plan. Liberal employee benefits. Bonus 
vacation days. Paid Blue Cross and other benefits. (Retirees or Pen- 
sioneers will be considered.)

Call or Apply — Personnel Dept. 875-2900
HENRY FORD HOSPITAL

VVest Grand Blvd. at John Lodge Detroit, Michigan
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 

Founded 1915

STATYBININKAI

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 

3 KITOKĮ PASTATAI I

JW57 West 69th Street 
Tel. IIE 4 - 7482

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME
Decor Home Builders, Ine.

A. Markauskas 
Telefonas: 863 - 4666

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. butas, šviesus, 
gražiai išdažytas, arti šv. Kryžiaus 
bažnyčios, 4513 S. Wood St. Dėl 
informacijų skambinti 737-8272.

mieg. kamb. baldus. Sąlygas susi
tarsim. 6849 S. Washtenaw.

Išnuom. 4 kamb. butas (su baldais 
ar be baldų) vienam asmeniui.
6234 S. Albany Ave. PR 6-1671.

Išnuom. nedidelis 4 kamb. ir por- 
čiaus butas. Suaugusiems. Erdvi 
aplinka, krautuvės, busai vietoje. 
6911 S. Claremont. WA 5-7994.

Išnuom. 4y2 kamb. butas, 1-me 
aukšte, su šiluma ir karštu van
deniu. 3950 S. Rockvvell St.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama 
TAVERNA ir NAMAS

2437 West 47 Street

NEW MONEY FOR YOUR 
CHURCH OR CLUB

Sėli our fatnons Dutch grovvn flovver 
bulbs now. Hybrid Gladiolus and 
Dahlias, beautifully packaged. Guar- 
anteed. 40% proiit. No money need- 
ed. Free details. Dutch Mill Bul b 
Importers, Dept. 17, Motini Grctna, 
Fa. 17004.

HELP W A N T E D

Reikalinga moteris arba pora gy
venti kartu su vyresnio amž. mo 
terim. Kamb. ir atlyginimas.

RE 7-9169.

Assemblers — Rolling Meadows
Finai asseinbly of eleetro mechanic 

refrigerated mechanisms. Exp. or be- 
ginners. Excell. tvorking eonditions.
Mr. Sniitli — 255-8600.

RFYNOLDS PRODUCTS, INC.
3800 Indus t riai Ave. 

ROLLING MEADOWS, ILL.

Full time — 6 days a week 
Sales and Bookkeeping 

Apply in person —
FRANK J E W E L E R S

Randhurst Shopping Center
Mount Prospect, Illinois

i»aXtOOECBB

CONTRACTORS

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečiui Ir air conditioning Į 
naujus ir senus namus#. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas gr°it lr są
žiningai. Apskaičiavimai ne
mokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-S447 
4444 S. VVestern, Chicago », HI.

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvui.

Vieninteliai iš lietuviu turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-9272

HELP W A N T E D

MACHINE OPER’S
This job includes operating of re- 

product.ion machines such as Brun- 
ing, Muiltilith and otliers. Mušt be 
High School graduate. No experience 
neeessary. Escellent benefits. Regu
lai- pay inereases and a chance to 
advance.

For information, call:
Mr. C. Grode, 824-9961

MIDDLE STATES TELEPHONE 
COMPANY OF ILLINOIS 

767 Pearson Street 
DĖS PLAINES, ILLINOIS

CLERK ■ TYPIST
Accurate, neat and rapid typist, 
personable. Diversified work. Pe- 
riodic raises; liberal benefits.
5 days 36*4 hour week.

MUTUAL OF NEW YORK 
Tel. — CE 6-8155

TRAINEES — PERMANENT
SEWING MACHINE OPER'S

JOHN T. RIDDELL CO.
1259 N. Wood St.

AR 6-7701

SECRETARY
Shorthand and typing for school 
Office in Niles, III. Call —

Mr. Bowen — 824-1102

Reikalingi stiprūs, geri vyrai prie 
baldų kraustymo. Geras atlygini
mas. Dėl susitarimo skambinti

WA 5-9209.

Dictaphone and General Office —
for food brokerage Office. Good 
starting salary for exper. giri liv- 
ing in the vic. of Laramie and Di- 
versey. Small office. Air-Cond. 40 
hr. vveek. Call: 622-9323.

OPPORTUNITY 
FOR PROFESSIONAL HELP 

REGISTERED NURSES 
in cardiovascular. medical, surgical, 
psychiatric, obstetrical, etc. nursing 
in a teaching hospital with a large 
house staff. Excellent starting sala
ry based on exper. and educatiOD. 
X-RAY TECHNOLOGISTS — ME

DICAL TECHNOLOGISTS — ASP 
Salary commensurate with experi- 
ence and ability. Liberal fringe be
nefits. including nine hours per se- 
mester free tuition for continuing 
education. Apply or ivrite to the 
Director of Personnel.

ST. LOUIS UNIVERSITY 
HOSPITAL

1325 So. Grand Boulevard
St. Louis, Missom-i 63104

REAL ESTATE

Palos Heights. Parduodamas 4 
metų senumo “bi-level” namas, 3 
miegamieji, prijungtas garažas, 
G. E. “built-ins”, įrengtas šeimos 
kambarys. 6600 į vakarus.

12730 Westgate Drive,
Palos Heights, tel. 448-8572

Savininkas parduoda 6 kamb. mūr. 
bungalovv, ir 1 kamb. viršuj. Gerai 
prižiūrėtas. Įrengtas rūsys. Gara
žas. 7225 S. Claremont.

WISCONSIN. Parduodama ta
verna. Butas viršuj. Pilnas rūsys, 
didelė virtuvė, valgomasis. Virš 
6,000 kv. pėdų grindų plotas. 2 (/į 
maš. garažas. Mašinom pastatyti 
'‘black top” aikštė. Didelis skly
pas. Natūralus gazas apšildymui. 
Parduodama dėl silpnos sveika
tos. Taverna yra ant Highway 50. 
Pačiame ežerų rajono centre. 
Puiki vieta porai, pensininkams. 
New Munster, Wis. Rašykite adr.: 
Ray’s Club “50”, Rt. 5, Box 502, 
Burlington, Wisconsin.

$6,900 PILNA KAINA už 3 
kamb. namuką. Pečiais apšildo
mas. Apyl. Tiumbull ir 28-tos. 
Našlė turi parduoti. SVOBODA 
—- 3739 W. 26th St., LA 1-7038
MOUNT PROSPECT. OPEN HOUSE 

SIMiAl — 1 to r, P. M.
1411 VVillovv Lane (Golf Rtl. & Busse)
6 rm., 3 bedroom Ranch. Carpeted 
living and dining area. Cabinet kit- 
chen, 1 % tiled baths, gas heat, tiled 
basemont floor. Near all schools, 
shopping, transportation. Low doįvn 
payment -—- $ Low $20,00. Ovvner 
transferred. Mušt. sėli. Call 679-4118

Marąuette Parke, s metų mūro na
mas, 2 butai, 2 patalpos prekybai, ga
ražas ir auto pastatyti kiemas.

Taverna ir likerio prekyba pilnai 
įrengta su dvejų aukštu mūro namu.
Gera vieta bizniui ir gyventi. Yra ar
ti Kedzie ir 59 gatves.

Lunchroom ir įvairių smulkmenų 
prekyba su muro namu. Gera vieta 
arti mokyklos Marąuette Parke.

Kreipkitės pas:

K. J. MACKE-MAČIUKAS
2549 W. 71 st Street 

Tel. PR. 6-3140

73rd and Rockvvell. 3 apts., 6
rooms each, 3 — car garage. Good 
condition. Bargain. 2444 W. 71st
St. RE 7-4694

6 kamb. imūr. bungalovv prie 70 
ir Campbell. Nauja gazo šiluma. 
Garažas. $17,800. WA 5-6015.

Tavern for sale. Very good busi
ness, well established. No compe
tition. Owner iii, mušt sėli.
2444 W. 71st St. RE 7-4694

31 x 125 p. tuščias sklypas prie 
67-tos ir Rockvvell. Galima statyti 
2-jų šeimų namą. $10,500.

WA 5-6015.
Mūr. 3-jų butų namas. Nebrangiai. 
Lietuvių apylinkėj. Arti 49 ir 
Roosevelt Rd. 6—4—2 kamb. Gazu 
apšild. Pilnas rūsys. Našlė turi 
parduoti. $21,200. Bl 2-2162 arba 
LA 1-7038.

Taverna ir 5 kambariai. Mūr. na 
mas. Marąuette pke. $26,500.

WA 5-6015.

REIKIA BUTŲ

NAMU SAVININKAMS 
PATARNAVIMAS NEMOKAMAI 
Turime geriausius nuomininkus

laukiančius nuomuoti butus ar na
mus. Tel. PR 8-6032, Best Agency, 
2925 W, 63 St.

PARDAVIMUI

Pigiai parduodama geri vartoti 
baldai.

GR 6-7164

Goge pke. Visai naujas 9 butų 
apartmentinls. Gražūs, erdvūs kamb., 
įmontuoti virtuvės įrengimai. Paja
mos apie $16,000 metams. Kaina 
$117,000.

Palikimo pardavimas) Marąuette 
pke. Tik $22,900. Apynaujis 6 kamb. 
mūras. Platus sklypas, garažas, alu
min. langai.

Savininkui persikėlus 1 kitą mies
tą, Marąuette pke parduodamas 6 
kamb. mūr. Tik $14,500.

Statytas žinomo kontraktoriaus, 3- 
Jų erdvių miegamųjų, visai naujas 
modernus namas. Patogus išplanavi
mas, 1 % vonios, 40 p. sklypai. Tik 
$23,500.

Tik įį bloko nuo Marąuette pko.
7 kamb. liuksusinė rezidencija, S 
vonios, 50 p. sklypas, šoninis įva
žiavimas, garažas.

63 lr Pulaski apyl. visai naujas 4 
apart, mūras. 4 kamb. butą pirkėjas 
galėtu tuoj užimti. Tik $53,000.

NERIS REAL ESTATE
6924 So. Western Ave. Tel. 471 - 0321

NAUJA PROGRAMA
Naujas, 6 metu, 6 kamb. mūras.

Alum. langai ir kt. Gražiai užlaiky
tas, platus lotas. $18,000.

Modemus, 2 aukštų mūras, 2 po 6 
kamb. Gazu šild., platus lotas. Gara
žas. M. p-ke. $31,000.

Labai patogus namas. 2 butai po 2 
miegamus. Nauja: atskiri gazu šildy
mai. Gražiai įrengtas beismentas. Ga
ražas. $22,500.

10 kamb. mūro rezidencija. 8 me. 
tų. 2 vonios, alum. langai, 50 p. lo

ATEIKITE, VISADA TURIME GERŲ NAMŲ,

VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69 Street Tel.: RE 7-7200

Mfir. 2x6. B. p-ke. Garažas. Platus 
lotas. $23,900.

Mūr. 4 kamb. apynaujis. M. p. Ga
ražas. $19,900.

Mūr. 1)4 a. 2 butai. 7 metų. Lo
tas 88x132. $27,800.

Med. 3 butai. M. p. Didelės paja
mos — mažos išlaidos. $15,900.

KAIRYS REAL ESTATE
Išpildome pajamų mokesčius

2943 West 59 Street, HE 6-5151
2 po 6 med., centrai šildym., skie

pas ir pastogė, did ir tvirtas namas 
Brighton Parke.

Mur. btingal.. 6 did. kamb.. cen
trai. šildym., 30 p. sklypas, alumin. 
langai. 59th ir Sacramento Ave.

Mfir. C butų, 3 po 4, vienas 6 
kūnib., centrai, šildym. geros paja
mos, gerai priūžiūrėtas namas — 
McKinley Parke.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4 - 2 90
Medinis. 2 butai. 6 ir 5 kamb. 

Platus sklypas.. $17,900.
Mūras — 20 butų ir 3 krautuvėm. 

$29,000 metinių pajamų. Pirkaite ne
brangiai.

Marąuette pke mūras — 10 butu. 
2 aukštų. Geros pajamos. Kaina 
$85,000.

VAINA REALTY
2517 W. 7lBt St — RE 7-9515

Netoli Marąuette Parko parduoda
mas naujas de luxe 5^2 kamb. na
mas, V/2 vonios, ąžuolo medis, 43 
p. sklypas. Builder. PR 8-3792.

68-ta ir Oakley Apyl.
Mūr. namas, 3 mieg. kamb. Įmon
tuota virimui ir kepimui krosnis, 
spintelės. Kilimai. Gelež. tvora, 
alumin. langai - sieteliai. Gazu 
“baseboard” apšildymas. Įkainuo
tas pardavimui.

TEL. — GR 6-4644

CICERO. Mūr. 2 po 6 kamb. Pil
nas rūsys, 2 boileriai, kilimai, spin
telės virtuvėj, plytelių vonios, 2 
maš. imūr. garažas. $25,900. SVO
BODA, 2134 S. 61st Ct. Bl 2-2162 
arba LA 1-7038.

Savininkas parduoda namą. 
4629 S. Washtenaw Ave.

Bl 7-0154

Už gerą pirkinį ir teisingą patar
navimą perkant namą, dėkojame 
Realtor’iui Svoboda, 3739 W. 26th 
St. Chicago ir 2134 S. 61 st Ct., 
Cicero. Rekomenduojame jį visiems.

Mr. ir Mrs. B. Getz,
2731 S. Trumbull Ave.,

Chicago, Iii.

Išnuom. apstatytas mieg. kamb. 
Atskira vonia, atskiras įėjimas. 
Galima naudotis virtuve. Kaina 
$10 savaitei. 2649 W. 69th St. 
PR 6-0853.

REAL ESTATE

b MORTGAGESa MANAGEMENT

Member of M.L.S.

Main Office 5727 W. Cermak, Branch ofc. 4936 W. 15 St. 
Cicero, Illinois 60650 — Phone 0L 6 - 2233

ALEX 6ATAS — Realtor
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervyne, Riverside, La Grange Parke lr 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir 
Išsirinkti iš katalogo.

Apynaujis 1K aukšto, Marąuette
pke. 6 ir 5 kamb. $37,900.

Netoli Marijos mokyklos, 4 butų 
gerai prižiūrėtas reOraS. $48,000.

Marąuette Parke. 8 butų moderni
zuotas apartmentinis. Geros pajamos.

Rooming House. įrengtas pagal 
miesto potvarkius (no violations). 
$17,000 metinių pajamų. Pirkaite už 
$42,000.

Apynaujis 6 gražių butų apartmen
tinis. $77,500.

3 Apart. Gage pke. Savininkui bu
tas ir $200 pajamų I mėn. $30,500.

2 po 4 kamb. Marąuette pke. 1» 
metų mūras. $33,500.

Gage parke. Stiprus 5 lr 6 kamb. 
mūras. Platus sklypas. Garažas 
$25,500.

Marąuette pke. 14 metu, 4 miega
mųjų puikus namas. Tik $24,000.

20 apart. Beverly Hills. Tik 9 
metų senumo. $27,600. metinių pa
jamų. Kaina $170,000.

tas, šalia garažas. Arti Marą. pko 
$31,000.

8 metų. 2 butų niūras ir garažas.
Puiki vieta Marą. pke. Prašo $34,000

5 butų mūras. 3 po 5 kamb. ir 2 po 
3 kamb., 3 auto. mūr. gar. Geros pa
jamos. Kaina $43,000.

Lotas tinka statybai. Apie 30 p. 
Arti Marą. pko mokyklų. Prieinama 
kaina..

Mūr. 2x5. Garažas. Naujas šildy
mas. Platus sklypas. M. P. $25,500.

Mūr. bevejk naujas. 2x5 M. p. 
Garažas. Radiant šildymas. $33,900.

Mfir. 3 butai. Labai gera vieta ir 
pajamos. $30,500.

Medinis. 7 kamb. M. p. Gazo šil
dymas. Tikrai vertas $13,600.

2 po 4 meti., skleyas ir pastogė, 
pigus kas moka pataisyti. Brighton 
Parke.

2 aukštų mūrinis: $ butai tr mai
sto krautuvė, butai kaip naujo na
mo. Nepaprastai gerai sutvarkytas 
namas lr pulkus blznU. Brighton 
Parke.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Nota riatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233
Sąžiningas ir greitas patarnavimas 

visais Real Edtate reikalais. Veiklų 
not&rlatas.

SIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Ave.
CL 4-7450 arba YA 7-2046

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemės ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTT
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR
DAVIMAS * NOTARIATAS • PA
TVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACI
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INŲOME TAX *
Čia gaunama soc. draudimo knygeli 

lietuvių k. Kaina $1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St., lel. 925-6015

<>000<><><H^<>0<X><>0<><XXXXXX><XH>0

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69th Street, RE 7-8399

Mūrinis. 3 butai. Brighton Pke. 
Naujas gazo pečius. Nauja graži 
vonia. Nauja potvynio apsauga. 
Garažas. PR 8-6916.



Rūpesčiai ir viltys,

AUKSINĘ SUKAKTĮ 

PRADEDANT
Ateinančią savaitę, kovo 31, 

Draugas kaip dienraštis pra
dės savo auksinę sukaktį. Tai 
nėra eilinis įvykis, ypač išei
vijos spaudoje, kuri atsiremia 
tik nuolat besikeičiančiu skai
tytojų lygiu. Vieni jų iškeliau
ja amžinybėn, kili pasensta ir 
nebesuspėja eiti su gyvenimo 
kaita, treti įsilieja į vietos gy
ventojų mišinį ir pranyksta iš 
savo tautinių gretų. Pasipildy
mas naujais skaitytojais yra 
pilnai galimas tik tada, kai 
tauta duoda naujo ateivių prie
auglio ir atšviežina nauju krau
ju svetur įsikūrusią išeiviją. 
Teks išeivijos spaudos prieaug
lis atsirado pastaroje karo iš
davoje, bet jis nepasipildo nau
jomis jėgomis mūsų tėvynės 
okupacijos sutemose. Užtat 
švęsti šiam dienraščiui sukak
tį nors ir auks.’ę, nėra dide
lis džiuagsmas, o kaip tik rū
pestis kuo ilgiau ir geriau tar
nauti savo tautos daliai, atsi
radusiai svetimame krašte.

Lietuviškos spaudos užnuga
ris yra judri, veiki: kultūrin
ga ir savo idealų neatsižadė
jusi išeivija. Spauda ir skai
tytojas — tai du stulpai, kurie 
sujungti tvirtomis sijomis sa
vo tarpe, laikosi vienas kito 
jėga. Laikraštis nėra pats sau 
tikslas, bet savos visuomenės 
atspindys, veidrodis, informa
torius, jungėjas ir dalinai mo
kytojas. Visuomenė yra ta dir
va, kurion bendromis rašan
čiųjų ir skaitančiųjų pastango
mis sėjama sėkla, želianti ir 
vaisius nešanti tautai, išeivijai 
ir būsimų kartų atžaloms.

Katalikiškas laikraštis tą 
sėklą augina ir brandina dvi
gubu intensyvumu — tautiniu 
iškilumu ir religiniu subrendi
mu. Dėlto ir jo pareigos dvi
gubos — lietutį gretimoje ap
linkoje išlaikyti, pilnu ir ištiki
mu lietuviu, krikščionį subran
dinti pilnutiniu dvasios žmo
gumi, kad būtų ištikimas Die
vui ir savo tautai, šiose dvie
jose pareigose Draugas ištiki
mai laikėsi jau penkiasdešimt 
metų, kasdien atspindėdamas 
lietuvišką dvasią ir katalikiš
kus idealus.

¥
Draugas, prieš penkiasde

šimt metų pradėjęs eiti dien
raščiu, turėjo tikslą krikščio
niškai lietuviškoje dvasioje jun 
gti visus lietuvius išeivijoje, 
informuoti juos savos visuo
menės ir pasaulio įvykiuose, 
įjungti į savo kultūros puose
lėjimą ir tradicijų išlaikymą, 
kad lietuvis, net ir svetur gy
vendamas, turėtų tamprius ry
šius su savo tauta ir jos rei
kalais. Tai nebuvo lengvai pa
siekiamas tikslas. Tam reikėjo 
sutelkti krikščioniškais ir tau
tiniais idealais gyvenančių re
daktorių bei bendradarbių kad
rus, reikėjo suręsti taip pat ir 
stiprius medžiaginius pamatus. 
Kai pirmieji jos leidėjai pradė
jo pailsti, to darbo ėmėsi su
telktinė pajėga — Marijonų 
vienuolija, pati tik ką įsikūru
si Amerikos žemėje. Ji ištesėjo 
iki šiol tik dėl to, kad suge
bėjo atsisakyti patogumų, au- 
kodamasi visuomenei ir lietu
viškai spaudai.

Marijonų vienuolija Ameri
koje lietuviškai spaudai atida
vė didelę duoklę. Laikydama

Spaudoj ir gyvenime

BARBARŲ DARBAI GARDINE
Čikagoje išeinančiame katalikų 

nacionalistų gudų žurnale “Bela- 
ruskaja Carkva” (29 nr.), virše
lyje yra atvaizdas Vytauto Didžio
jo 1392 m. Gardine įsteigtos, labai 
aukštos gotiniame stiliuje pasta
tytos bažnyčios, kuri dėl savo di
dumo ir monumentalumo buvo va
dinama fara. Ji, greta garsaus Ko- 
ložos pastato ir senovės pilių, lig 
šiol buvo Gardino pasididžiavimas 
savo garsiaja žila praeitimi ir lan

vienu savo siekimų spaudos 
darbą, ji ruošė savo žmones ne 
tik sielovadai, bet ir tokiai 
plačiai ir atsakingai dirvai, ko
kia yra spauda. Ji išskirtinai 
organizavo ir tokius žmones, 
kurie galėjo būti šiame darbe 
naudingi krikščionybei ir tau
tai, kurie sugebėjo atsakyti 
laiko balsui ir prisitaikyti gy
venimo reikalavimams ir ku
rie mokėjo telkti tiems dar
bams savą visuomenę.

Dėlto toje talkoje matome 
iškilių visuomenės vadovų, pa
sižymėjusių Bažnyčios vyrų ir 
gabių žurnalistų, mokėjusių vi
suomenės dėmesį atkreipti į 
gyvybinius Lietuvos reikalus, 
kada tie reikalai buvo reika
lingi išeivijos paramos. Taip 
bu\ o pirmajam pasauliniam ka 
rui užsibaigus, kai Lietuva kū
rė savo valstybinį gyvenimą, 
taip tebėra ir nūnai, kai mūsų 
pavergta tėvynė išgyvena ver
sijos tamsą. Ištikimybė krikš
čioniškiems ir tautiniams idea
lams ir šiandien prie šio dien
raščio palaiko lietuvių išeivi
jos dėmesį ir įjungia jį į bend
rųjų tikslų siekimą.

*

Draugas, pradėdamas savo 
auksinę sukaktį, su pilnu at
sakingumo pajautimu žvelgia 
ateitin. Dienraščio vadovybė 
ir gausūs skaitytojai su nesle
piamu rūpesčiu žengia į antrą 
pusšimtį metų, nors pasaulio 
politika mūsų laisvės kovai 
dar jokių geresnių vilčių netei
kia. Taip pat visi žinome, kad 
kova dar bus ilga ir sunki ir 
kad toje kovoje nė vienas ne
turime teisės pavargti ir susto
ti. Mes dabar turime krauti 
kraitį savo tautai, kad ji, atė
jus tinkamam laikui, juo ga
lėtų pasinaudoti gindama savo 
laisvę ir kurdama naują gy
venimą. I

Mes nenuleidžiame rankų 
prieš šių dienų nerimą ir netik 
rumus, nes mūsų uždavinys 
užtikrinti savo tautai geresnę 
ateitį — gyvenimą laisvėje. Ne 
mes vieni kovojame už gėrį, 
laisvę, tautų iš vergijos išva
davimą. Su mumis yra kartu 
ir ta žmonijos dalis, kuri dar 
nėra atsigulusi į patogumų 
karstus ir nėra atsižadėjusi 
žmoniškosios vertės. Šiems ide
alams išlaikyti tinkamame ly
gyje nėra kitos tokios stiprios 
ir nepalaužiamos jėgos, kaip 
spauda, kuri sujungia ir užde
ga tūkstančius ir milijonus 
bendram tikslui.

Užtat Draugo dienraštis gy
vena ne tik rūpesčiais, bet ir 
pagrįstomis viltimis, nes jis 
žino einąs geru krikščionišku 
ir lietuvišku keliu. Ginti krikš
čionybę ir tautos reikalus, 
skelbti tiesą, kiek ją žmogus 
gali pažinti, tarnauti pilnu są
moningumu aukštiesiems idea
lams buvo ir bus šio dienraš
čio pagrindinis tikslas. Dėlto 
Draugas stengiasi atsakyti į 
kiekvieną svarbesnį gyvenimo 
iškeltą klausimą galimai teisin
gesne informacija, to paties jis 
laukia ir iš savo bendradarbių 
bei skaitytojų, nes tik bendro
mis pastangomis galėsime ženg 
ti į ateitį ir krikščionišku bei 
tautiniu įsipareigojimu kurti 
pagrindus Lietuvos laisvei.

Pr. Gr.

kytojų įžymybė. Man teko ją pir
mą kartą pamatyti 1905 ar tikriau 
1906 metais. Savo išvaizda ir re
tai pasitaikančiu vardu ji man pa
dariusi gilų įspūdį. Paskutinį kartą 
ją mačiau I-jo Pasaulinio karo 
metu tą dieną, kai vokiečių kariuo
menė užėmė šį gubernijos miestą, 
kuriam D. Lietuvos kunig-jos lai
kais teko vos porą metų išbūti 
naujai įsteigtos Gardino vaivadijos 
sostine. Pirmuoju ir paskutiniuoju

“Lituanus” vajaus centrinis komitetas: V. Misiulis, D. šukelyte, U. Juodvalkis, L. Bačinskaitė, J. Juo
zevičiūtė, G. Bielskus. R. Kviklytė. Trūksta S. Skei-valo ir O. Užgirytės. Nuotr. V. Noreikos

GILUMAS IR PLATUMAS
Jų reikia ieškoti dabarties veikloje ir užmojuose

zinę ir dvasinę laisvę. JokiuSkubiai brendame gilyn į jau
nimo metus. Jaunimas tapo šiais 
metais didžiuoju taikiniu spau
doje ir pokalbiuose. Visa, ką 
mes šia kryptimi darome, da
rome ne savo ambicijoms pa
tenkinti ar atsiradusioms spra
goms užkaišioti bei atskiriems 
įvykiams atžymėti. Mūsų tiks
las nužymėti jaunimui gaires 
ateities darbams. Visi susirūpi
nę klausiame, kas bus toliau, 
kai praeis kongresai, nutols žy
giai, nuskambės dainos. Ar vėl 
nedejuosime, kad nėra, kas dar
bininkų retėjančias gretas pa
pildytų?

Kas yra mūsų jaunimas?
Svarstome klausimą, kas gi 

sudaro mūsų jaunimą, kas yra 
jaunoji generacija. Kai kas ran
da jau ne vieną jaunimo gene
raciją, bet kelias. Brolis bro
lio nebelaiko vienos generaci
jos, nes vienam iš jų teko gim
ti penkeriais metais anksčiau 
negu kitam. Vienas iš jų gimė 
paskutiniais laisvos Lietuvos 
metais, o kitas pokario Vokie
tijos barakuose. Tas, kuris gimė 
jau Amerikoje, neberanda žo
džio pirmajam savo broliui... 
Tarp jų pokalbis galįs vykti tik 
■jana siauruose rėmuose. Pasku
tinis dažnai jau apysunkiai ir

" ......................
vaivada buvo Suchodolskis ar Su- 
chodolec. Tai ir šiomis dienomis 
mūsų spaudoje užtinkama pavar
dė. Miuėtas žurnalas praneša, kad 
f arą, vertingą praeities paminklą 
dabarties atėjūnai okupantai bar
bariškai 1965 m. sunaikino. Pana
šiai, kaip prieš kelius metus iš
sprogdino kito lietuviško miesto, 
sostinės Vilniaus architektūrinį pa
puošalą: lietuvio architekto A. 
Vivulskio už Vilnelės ant aukšto 
kranto kalno virš nelaimingo mies
to iškilusį Trijų kryžių paminklą.

Vytauto fara pabrėždavo Gar
dino lietuvišką praeitį ir krašto 
katalikybę. Todėl ji buvo nepaken
čiama dabartiniams šeimininkams, 
netikintiems velikorosams. Jau 
prie carų rusai buvo 1864 -1919 
atėmę pastatą nuo katalikų ir pa
vertė cerkve. Gotišku stogu pasta
to bokštas buvo sugadintas svo
gūno pavidalo bonia. Kad suteikti 
miestui rusiškos išvaizdos ir kva
po. Nekrikštai turkai per 513 me
tų nesugriovė nė jų stiliaus Šv. 
Sofijos didingos bažnyčios Kons
tantinopolyje, o XX šimtmečio 
barbarai taip nekultūringai pasi
elgė mūsų Gardine.

S. Dts.

SKIRTINGI UOSTAI
AURELIJA BALASAITIENE

Romanas
— Aš norėčiau ilgiau su tavim pabūti, Helga, bet 

tu supranti, kad mūsų pažintis tik laikinas dalykas. 
Negrimzkime giliau. Aš nenoriu žaisti su tavo jaus
mais, nei su tavo sąžine ir nenoriu elgtis, kaip tipin
gas kareivis. Aš perdaug gerbiu tave ir tavo dėdę. Man 
sunku pačiam su savim kovoti, nes aš noriu būti su 
tavim, Helga, bet ne taip yra gyvenimo lemta.

— Iš kur žinai, ką gyvenimas lemia, Arūnai? De
diesi pranašu? — meiliai ir sarkastiškai paklausė Hel
ga, tiesdama rankas į mane. — Kam kovoti su šešė
liais, Arūnai? Ar aš nežinau, kad viskas yra laikina? 
Mūsų kartai nieko pastovaus pasaulyje nėra palikta. 
Kartais man atrodo, kad nebebus rytojaus, ir tada da
rosi taip brangi dabarties akimirka. Kam jos nustoti?

Jaučiu jos kvėpavimą prie savo veido ir jos lūpas 
arti manųjų. Jos plaukai kvepia pušų sakais. Staiga 
Helga pasitraukia nuo manęs.

— Aš bijau tavo žvilgsnio, Arūnai. Aš tau atro
dau pigi, nemorali? Žinok, kad joks vyras nėra manęs 
palietęs ir tu esi vienintelis, kuris mano lūpas bučiavo.

— Helga, — noriu jai kažką sakyti, bet ji nebe
klauso manęs.

— Man gaila tavęs, Arūnai. Tu negali nutraukti

PRANAS RAZMINAS

lietuvišką sakinį išspaudžia. Ge
neracijų mozaika nieko gero ne
žada mūsų didžiajam reikalui. 
Tai toks pat bandymas savo 
silpnybes pateisinti, kaip ir vy
resniųjų neturėjimą laiko visuo
meniniams bei kultūriniams rei
kalams.

Idealas būtų turėti vienalytį 
jaunimą, bet ne generacijomis 
suskilusį. Tie, kurie teisinasi sve 
timų kultūrų poveikiu į tautinės 
sąmonės brendimą (dažnai mū
sų reikalui neigiama prasme), 
gina savo su tautinėmis verty
bėmis nesuderinamus polinkius.

Tautinės vertybės yra įparei
gojančios. Neužtenka žinoti, kad 
tautai reikia fizinės ir dvasinės 
laisvės. Reikia už ją kovoti. Ši 
kova uždeda tam tikrus varž
tus mūsų kitiems plačiašakiams 
polinkiams, nuo kurių ypač jau
nystėje nėra lengva atsisakyti.

Jaunimo santykis su tauta
Kartais atrodo, kad jaunimo 

santykis su tauta bei tautos is
torija yra toks, katp vaiko sau 
tykis su pasaka. Tai gražu, ką
jis sužino iš senelio pasakoji- | jų metai niekados nesibaigia,
mų prieš saldų nakties miegą, 
bei tai ne jo gyvenimas, ne jo 
rūpesčių dienos. Mūsų jaunimas 
vyresniųjų teigiamiems užsimo
jimams yra, sakytume, natū
raliai kaprizingas.

Amerikiečių gyvenimo atrak
cijos mūsų jaunimui labiau prie 
širdies, negu trupiniai, kuriuos 
mes jiems kai kuriomis progo
mis pakišame. Vyresnieji pasi
rodo dažnai esą menki psicholo
gai jaunimo atžvilgiu. Intro
spekcija čia nedaug tepadeda. 
Mes niekados negalėsime būti 
tuo, kuo jis yra, ir jis niekados 
negalės būti tuo, kuo mes bu
vome. Amerikos žemė nėra Lie
tuvos žemė, Amerikos gyveni
mas nėra Lietuvos gyvenimas, 
Amerikos papročiai nėra Lietu
vos papročiai, Amerikos valsty
bingumas nėra buvęs Lietuvos 
valstybingumas.

Taigi, jaunimas žvelgia visai 
iš kito pasaulio į savo daugia
spalvį tautos veidą. Tačiau vi
sas šitas skirtingumas negalė
tų būti nesutarimų priežastimi, 
bendrai kovojant už tautos fi-

būdu nederėtų jaunimo tempti 
beatodairiškai ant savo atsineš
tinio kurpalio, nes rezultatai be
veik visados bus neigiami. Bet, 
nors ir palikdami jiems laisvę 
pasirinkti veikimo metodus, 
jiems esančius arčiau širdies, ne
turėtumėm sutikdami tik linguo 
ti galvas.

Mūsų jaunimas sukiojasi įvai
rių priešingybių pasauly, kur 
išleidžiami milijonai patikrinti 
realiais daviniais tuos dalykus, 
kurie jau seniai senosioms tau
toms yra aiškūs, ir dažnai pri
einama klaidingų išvadų. Nepa
siduodanti mažuma stovi defen- 
zyviniuose apkasuose. Ypač čia 
nesutariama jaunimo auklėjimo 
reikaluose. Mes su tais priešin
gumais jau gerokai apsipratome 
ir laikome tai labiau neišven
giamybe, negu blogybe.

Kas po metų?
Džiugu, kad tarp jaunimo ir 

vyresniųjų užsimezga nuoširdus 
pokalbis. Kai kuriuose veiklos 
plotuose jau rimtai susikalba
ma. Jis šiais metais šoks, dai
nuos, politikuos ir žygiuos. O 
kai pasibaigs jų metai (tiesa,

nes jie e na iš generacijos į ge
neraciją), klausim savęs, ką jis 
nuveikė. Juk jaunimo metų ne
galima uždaryti, kaip kamba
rio durų. Nereikėtų į jaunimo 
metus žiūrėti tik kaip į triukš
minguosius, kuriuose visos šven 
tės ir visi žygiai praeitų su 
audra. Vitados kyla klausimas: 
o kas po jų?

Neprirašykime jaunimui sal
džių pairiotinių straipsnių ir 
neprisakykime graudžių kalbų 
iš visų galimų kalbėti vietų. 
Taip elgdamiesi, mes tik save 
apgaudinėsime. Tik prašykime 
jaunimo, kad jis pasiliktų kil
nus visose aplinkybėse. O kil
numas jį įpareigos atlikti tai, 
ką jis privalo atlikti.

Ne metais ir ne vienu kitu 
susibūrimu pakeičiamas įsišak
nijęs gyvenimas. Susirinkę pa
diskutuosime žodžiais, bandysi
me nužymėti gairėmis gal nie
kados neprakeliaujamas kryp
tis.

Mūsų jaunimo, kaip ir mūsų 
pačių, veiklos dirva yra speci
finė. Įsiverždami į žygius ir į

praeities grandinių. Aš ilgai priešinausi mudviejų 
draugystei. Tik tu buvai užsispyręs, tik tu norėjai ma
ne išvesti iš pusiausvyros. Kodėl tu taip elgeisi, jei 
vis dar myli kitą ? Aš maniau, kad tavo užsispyręs ieš
kojimas manęs buvo tavo meilės ženklas. Ne, aš nie
kam be meilės nesisiūlau. Tik meilė gali pateisinti ma
no elgesį... Palik mane, Arūnai. Išeik ir nebegrįžk.

Staiga jaučiu jai keistą pagarbą. Nesirodė ji man 
nei pigi, nei nemorali. Per jos spindinčias akis veržėsi 
vulkanai, iki šiol giliai paslėpti. Kodėl aš turėjau ją pa
žadinti, kaip tas princas miegančią gražuolę? Supra
tau, kad kažin ar kada gyvenime mane mylės kokia 
nors moteris taip giliai, kaip šita šiaurės pašvaistės 
dukra. Ne žodžiuose girdžiu meilės balsą, tik baltų ran
kų, ties širdimi išdidžiai suspaustų, sustingusiame ju
desy... Jaučiuosi apsvaigęs savo skubančių minčių sū
kury ir nesuprantu savo jausmų. Ar myliu ją? Ar tu
riu teisę priimti jos meilės duoklę? O gal, kai išblės 
aistra, liks šalti pelenai ir sąžinės balso šauksmas.

Nesakydamas nė žodžio, išeinu į šaltą Norvegijos 
naktį.

Krištolinės žvaigždės abejingai spindi, o žvarbus 
vėjas drasko mano karštą veidą.

Žinau, kad nebegaliu sugrįžti į šituos vaišingus 
namus... Iš mano rankų slysta taip netikėtai surastas 
naujas gyvenimo turtas. Ir vėl smuiką pakeis kastu
vas ir šautuvas, o sapnus lankys sudužę trimitai ir 
smuikai be stygų.

Nagrinėju savo jausmus Evelinos atžvilgiu. Kaž

Rimties valandėlei

MORALINIS NEUTRALUMAS
Šimtmečiais savo kūrybos ge

nijumi švytėjęs dainius Dantė 
yra pasakęs: “Karščiausios vie
tos pragare yra rezervuotos 
tiems, kurie didžiosios moralinės 
krizės metu bando išlaikyti 
neutralumą”.

Mūsų laikais kaip tik šitokios 
moralinės krizės pasireiškimas 
labai jaučiamas. Tam yia ryš
kios ir psichologinės priežastys: 
patiriamųjų mokslų progresas 
paskutiniais šimtmečiais toksai 
apsvaiginantis, kad žmogus pa
žangą palinko iškelti ant ado
racijos piedestalo, palinkdamas 
garbinti viską, kas nauja, už
merkdamas akis ar net nusi
gręždamas nuo konservatyves
nio paveldėjimo, nors jis apim
tų ir amžinai nesenstančias tie
sas ir dėsnius, jų tarpe ir iš
plaukiančius iš žmogaus prigim
ties ar pozityviai Kūrėjo žmo
nėms perteiktus moralės nuo
status.

*

Kaip savo knygoje “Moder
nios pažangos problemos” liu
dija P. Maldeikis, savu laiku 
Proudhonas net buvo pavadinęs 
pažangos idėją geležinkeliu į 
laisvę. Deja, gyvenimo faktai 
rodo, kad tai nebuvo šimtapro
centinė tiesa. Tautų pavergimo 
užmačios dar nėra išnaikintos, 
o asmeniniame kelyje daug kur

kultūringai parengtus reikalavi
mus padėti mums mūsų kovai 
už laisvę, nepasitikėkime kitais 
labiau, negu pačiais savimi. Ne
galėtumėm sau dovanoti, kad 
airis ar italas daugiau mūsų 
rūpesčiuose nusivoktų, negu 
mes patys. Mūsų visų žygius 
turi apipavidalinti mūsų pačių 
protas. Mes turime teisės pra
šyti, gal net ir reikalauti, tačiau 
statybinė medžiaga mūsų pačių 
turi būti parengta.

Negalima būtų sutikti, kad 
vadų amžius jau yra praėjęs. 
Mums reikia ne patriotinių rėks 
nių žmonių sambūriuose, bet 
asmenybių. Pasigendame minios 
ir asmenybės balanso.

(Nukelta į 5 psl.)

Erdvėlaiviu Apollo apie Žemę skristi numatyti trys amerikiečiai. Iš 
k. į d.: Virgil I. (Gus) Grissom, Edward White ir Roger B. Chaffte.

kur giliai dar gyvenąs ilgesys traukia mane į neperre
gimus tolius, kurių pačiame pakrašty gyvena Evelina. 
Bet nebesiilgiu jos lūpų, nei jos rankų paspaudimo. O 
Helgos akių pilkuma, kaip jos tėvynės dangus, dengia 
žemę, dangų ir mane visą neperregima tiršta migla... 

★

Sunkios buvo pirmos savaitės be muzikos pamokų. 
Laisvais vakarais iš pradžių bandžiau, klausydamas 
koncertų per radiją, panaudoti įgytas žinias... Blaš
kiausi, ieškodamas užsiėmimo, ilgėdamasis... ir muzi
kos ir Helgos.

Tuo tarpu darbo daliniuose drausmė mažėja. Gir
dime gandus, kad ne užilgo turėsime evakuotis į Vo
kietiją. Aš nebeišnaudoju savo laisvalaikio ir nebeei
nu į Oslo, neturėdamas kur eiti ir nedrįsdamas per
žengti pono Gundersono namų slenksčio. Kartais su 
Vladu eidavome į kiną ar praleisdavome kelias valan
das priemiesčių mažuose baruose. Imdavau visiškai ne 
be pagrindo ir aš pats bijoti vienas tamsoje vaikštinė
ti Norvegijos miestelio ar priemiesčio gatvėmis su vo
kiška uniforma. Vis labiau ir labiau pradėjau pasiges
ti muzikos pamokų, pono Gundersono jaukių namų ap
linkos ir,.. Helgos. Turiu prisipažinti, kad pradedu il
gėtis Helgos taip intensyviai, kaip dar niekada gyve
nime nesu ilgėjęsis moters. Pradedu ieškoti užsimirši
mo likimo draugų būrelyje prie kortų ir norvegiškos 
degtinės taurės.

(Bus daugiau)

tariamas pažangus veržimasis 
į laisvę yra iškrypęs į palaidu
mą.

To viso akivaizdoje tenka pa
brėžtinai iškelti teisingumą to 
Dantės skelbto dėsnio, kad ne
gali būti neurralumo moralės 
atžvilgiu. Tai turi reikštis visų 
pirma kiekvieno žmogaus asme
niškame gyvenime. Šv. Bernar
das viename savo laiške perspė
jo: kai jau nustosi daręs pa
stangų tapti geresniu, nebeišsi- 
laikysi nė geru. Moralinis neut
ralumas ir abejingumas yra as
menybės rūdys, kurios sugrau
žia žmogaus charakterį. Dvasi
nės pažangos žmogus su entu
ziazmu priims šūkį, paskelbtą 
Pierre Peyot: “Siek tobulybės 
tobuliausiais būdais”.

*
Žmogui nelengva ryžtis pa

sukti tuo keliu. Dauguma žmo
nių bijo būti šventais. Žmogui 
atrodo tai labai kilnus, herojiš
kas dalykas, bet pareikalaująs 
per didelės aukos. Žmogus no
rėtų žemės kelionėje susirinkti 
visus malonumų žiedus, išlavi
ruoti, kad neapleistų nė vieno 
žemės teikiamo smagumo ir ne
prarastų amžinatvės vilties.

Tas viskas darosi todėl, kad 
žmogaus žvilgsnis labai pavir- 
šutiniškas. Jis nėra dai' įsijau
tęs, jog nėra didesnės žmogui 
laimės, kaip jo dvasios tauru
mas, kad amžinojo džiaugsmo 
siekimas nėra pabėgimas į ty
rus nuo pasaulio, o tik pašven
tinimas to, ką žemė duoda tik
rai geriausio. Pasaulio gėrybės 
nėra sutvertos tik niekšams ir 
pomėgių gaudytojams. Jomis 
pilnai gali naudotis ir Dievo vai
kas, bet vis matant, kad jos 
ateina iš rankos Tėvo, kuris yra 
danguje, kasdienybėje nepaskan 
dinant savo amžinosios sielos 
polėkių ir įstengiant iškilti aukš
čiau žemės.

Atkreiptinas dėmesys į dva
sinės kultūros puoselėtojo rašy
tojo L. Colin, C.S.S.R., įspėjimą: 
“Visas šventumas glūdi tobula
me susivienijime su Aukščiau
siuoju, su kuriuo negali sietis 
niekas, kas nėra taurus”.

J. Pr.



CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ FONDO VAJUS 

MARQUETTE PARKE

Sunkiomis aplinkybėmis ir 
abejonių sriaute gimęs Lietuvių 
fondas jau turi 248,000 dol. Bet 
gi fondo uždavinys — vienas 
milijonas dolerių ir jo šeimos 
nariai — visi laisvojo pasaulio 
lietuviai. Sudėtas kapitalas yra 
mūsų tautos ir mūsų pačių nuo 
savybė, o palūkanos yra ta gy- 

-Aoji versmė, kuri gaivins me
tai iš metų mūsų kultūrinį gy
venimą.

Balfas, lietuvių organizacijos 
nekartą yra pajutę šios koloni
jos dosnumą, o savo ryžtu per 
keletą metų pastatė puikią lie
tuvišką bažnyčią, kaštavusią 
daugiau nei vienas milijonas.

iTad ir dabar Lietuvių fondas 
pasibeldė į Marąuette Parko lie 
tuvių kolonijos duris, kviesda
mas parodyti savo ryžtą. Fon- 
cas kviečią gražiai įsikūrusį ir 
materialiai pa jėgų marąuette- 
■parkietį lietuvį savon šeimon, 
su nuoširdžiu įnašu.

Kad nere:kėtų kiekvienam 
vargti, ieškoti Fondo būstinės, 
Lietuvių fondo valdyba pati at
skuba pas mus.

Tai akcijai pravesti kovo 18 
d. Gintaro svetainėje buvo su
darytas prie LB Marąuette 
Parko apylinkės specialus FL 
vajaus komitetas Pirmininku iš 
rinktas Viktoras Diminskas, vi- 
cepirm. J. Sadūnas, ir Pranas 
Urbutis, sekr. B Liškus. Na
riai - talkininkai — A. Baran- 
čukas, A. Elsbergas, P. Gudas,
E. Jazbutienė, J. Kasakaitis, J. 
Mackevičius, O. Markuzienė, V. 
Rastauskas, V. šimoliūnas, J. 
Tijūnas, R. Vedegys, J. Vepš
tas, J. Vikšraitis ir Povilas Ži
lys. Šis komitetas sudarytas iš 
tylių, bet veiklių, daug patirties 
turinčių visuomenininkų ir dar
bą atliks gerai. Komitetan kvie 
čiami parapijos, organizacijų 
ir radijo valandėlių- atstovai.

Vajus pradedamas balandžio 
1 d. ir tęsis tol, kol bus aplan
kyta kiekviena lietuvių šeima 
Marąuette Parke. Komiteto na
riai lankysis į namus ir todėl 

-^mūsų kiekvieno būtų kilni pa
reiga šį, kad ir neprašytą, bet 
mielą Lietuvių fondo svečią gra 
žiai priimti j r rasti galimybę 
tapti aktyviuoju Lietuvių fondo 
šeimos nariu. Šis reikalas turė
tų būti mums visiems arti šir
dies, nes fondo idėja yra epo
chinės reikšmes ir nesavanau
diška.

Susirinkime reikalą plačiai 
nušvietė LF vajaus komiteto 
pirm. A. Rėklaitis, kviesdamas 
Marąuette Parko vajaus komi
tetą imtis nuoširdžios akcijos, 
kad kiekviena marąuetteparkie- 
čių lietuvių šeima taptų LF 

^nariu. Charakteringa, pabrėžė 
kalbėtojas, kad fondan įstoja 
mažiau pasituri asmens, o ypač 

4 gausiai dalyvauja pensininkai, 
kas mėnuo didindami savus įna 
šus. Apgailestavo, kad mūsų 
jaunimas, čia mokslus baigęs 
ir gražiai įsikūręs mažai tepa
rodė šiame reikale tinkamo su
pratimo. Marąuette Parke pri
klausančių LB yra apie 580 šei

mų ir nesiregistravusių dar 
daugiau ir iki šio laiko ši apy
linkė LF tėra įnešusi vos 23,000 
dol., kas, palyginus kitas liet. 
kolonijas, yra labai maža.

Lemonto lietuvių kolonijos 
vajaus vykdytojas J. Bagdana- 
vičius priminė, kad jo apylinkėj 
tėra apie 80 šeimų įr išsklydę 
40 mylių plote. Tačiau vajus 
duoda gražių rezultatų ir jau 
virš 10 šeimų tapo fondo na
riais. Tai padeda asmeniški ap
silankymai ir nuoširdus išsikal
bėjimas.

Inž. D. Bielskus pasakojo 
p pie Westsaidės lietuvių koloni
jos vajaus pasekmes. Ten esą 
labai mažai lietuvių verslininkų 
ir iš viso mažokai lietuvių be
gyveną, tai ir vajus vykstąs 
sunkokai. Tačiau pagal išgales 
ir čia atrandama nuoširdžių 
fondo rėmėjų.

Šiame susirinkime buvo pri
imtas vajui vykdyti planas ir 
plačiai išdiskutuotos visos gali
mybės pradadant LF vajų Mar
ąuette Parko apylinkėje. Susi
rinkimui pirmininkavo V. Dimin 
skas, o sekretoriavo V. šimo
liūnas.

Lietuvių fondo vajus komite
to pradedamas su šviesia vilti
mi. Marąuetteparkiečiai tikima
si šiltai į tai atsilieps.

—Jurgis Janušaitis

DAILIOJO ŽODŽIO VARŽY
BOS BRIDGEPORTE

Kovo 12 d. Šv. Jurgio lit. mo 
kykloj buvo deklamavimo ir dai 
liojo skaitymo varžybos, šiomis 
varžybomis norėta atrinkti mo
kinius atstovausiančius šią mo
kyklą bendrose lit. mokyklų 
varžybose Jaunimo centre. Ko
misija, susidedanti iš kun. dr. 
A. Baltinio, B’idgeporto apylin
kės LB pirm A. Būgos ir bu
vusio ilgamečio šios mokyklos 
tėvų kom. pirm. Ig. Petrausko. 
Pagal komisijos sprendimą, 
laimėjo šie mokiniai: deklama
vime —Vida Miniotaitė (1 sk.), 
Liudas Spačkauskas (7 sk.). 
Skaityme — Stepas Viščius (4 
sk.), Audronė Šuopytė (6 sk.), 
Giedrė Leonaitė (7 sk.).

Tėvų kom. laimėjusiems mo
kiniams paskyrė pinigines pre
mijas. Taip pat premijomis bu
vo apdovanoti mokiniai, dalyva
vę visų mokyk’ų diktantų ir at
pasakojimų varžybose.

Nors ši mokykla yra nedi
delė, bet joje dėsto du moky
tojai — vedėjas VI. Misiūnas ir 
mok. E. Spačkauskienė. Admi
nistracijos reikalais rūpinasi tė
vų komitetas. s. k.

GELIŲ PARODA

Šiandien ir rytoj McCormick 
Place parodų rūmuose dar vyk 
sta margaspalvė gėliij paroda. 
Suvežta daugiau kai 100,000 au 
galų, žydinčių medelių, krūmų, 
gėlių. Iš jų sudaryti darželiai, 
sodeliai, gėlių puokštės, sodybų 
papuošimai. Visur viliojančių 
spalvų deriniai ir patrauklūs 
žiedų kvapai.

Šalia to — yra paroda tro- 
pikinių žuvelių — miniatiūri

niuose kambariniuose akvari-uo 
se ir taip pat — tropikinių 
paukščių.

Gyvos bitės replioja koriu, 
stebina puošniųjų JAV vietų pa 
noramos, gausybė stalų paden
gimo pavyzdžių, net ir enciklo
pedijų, fisharmonijų atstovy
bės. Daugelis gėrisi liepsnų ir 
vandens jungtiniu fontanu. Mil
žiniškoje scenoje būna chorų 
duodamos programos.

Mažajame teatre rodomi fil
mai. Ypatingai patrauklus, vi
siems patartinas pamatyti trijų 
matavimų (cineramiškas) pre
mijuotas filmas “This Garden 
England”, savo grožiu daugeliu 
atvejų pralenkiąs pačią parodą. 
Filmas rodomas 2 —6 ir 7 vai. 
30 min. — 9 vai. 30 min. v. v.

TRISPALVĖ MARQUBTTE 
PARKO BAŽNYČIOJE

Kovo 20 d. Marąuette Par
ko Švč. Mergelės Gimimo baž
nyčioje buvo pašventinta nauja 
lietuviška trispalvė. Vėliavą pa
rūpino LB Marąuette Parko 
apylinkės va dyba.

Prieš 10:30 vai. lietuviškas 
pamaldas parapijos vargoninin
kas A. Giedraitis vargonais gro 
jo ir solo pagiedojo lietuviškų 
giesmių. Pasirodė vėliava, neša
ma LB apyl. valdybos vieepirm. 
J. Vepšto, asistuojant dviem tau 
tiniais rūbais pasipuošusiom 
mergaitėm, Zinkevičiūtei ir Vai- 
naitei, kurias Jaunimo metų pro 
ga paskyrė čikagiškio Jaunimo 
komiteto Marąuette Parko ats
tovė Aušra Gylytė. Vėliavą ly
dėjo JAV LB c. v. pirm. J. 
Jasaitis, LB Chicagos apygar
dos valdybos atstovas agr. A. 
Šantaras ir apylinkės valdybos 
nariai: J. Vaičiūnas (pirm.), D. 
Šukelis, K. Rožanskas ir P. Sta 
kauskas.

Kan. Vaclovas Zakarauskas 
savo, parapijos ir visų parapie
čių lietuvių vardu padėkojo apy 
linkės valdybai, kviesdamas gau 
šiai dalyvauti lietuviškose pa
maldose. Perpildytai bažnyčiai 
giedant “Pulkim ant kelių”, ka
nauninkas vėliavą pašventino, j.

PINIGAI GRĮŠ VALDŽIAI

Chicagos švietimo taryba nuo 
pereito lapkričio yra išleidus 
tiktai septintą dalį federalinės 
valdžios skirtų 31 mil. dolerių 
mokykliniams reikalams. Jeigu 
pinigai nebus išleisti iki birže
lio 30 d., jie turi būti grąžina
mi federalinės valdžios iždui. 
Tokių dar neišleistų pinigų yra 
apie 23 mil. dolerių.

DVASIŠKIJĄ IR MERAS
Apie 60 civilių teisių gynėjų 

susirinko su Chicagos meru Ri- 
card Daley tartis negrus lie
čiančiais klasimais. Dalyvavo 
apie 40 dvasiškių jų tarpe ar
kivysk. John Cody ir Martin 
Luther Kink ir kiti miesto pa- 
’eigūnai.

—o—
Taip, visi žmonės yra dulkės, 

tačiau kaikurie yra aukso dulkės.
— Anonimas

Hillsdale, Mich., šios vietos kolegijos merginos sakėsi matę skraidan
čias lėkštes. Kažkokius skraidančius objektus matė ir kiti asmenys. 
Aviacijos pareigūnų įvykis tiriamas.

GILUMAS IR PLATUMAS

(Atkelta iš 3 psl )
Minia ir asmenybės

Tai, ką mes darėme, darome 
ar dar ketiname daryti, yra ne 
sumasėjimo reiškinys, bet tik 
pritaikymas savo brandintų idė
jų, tai išėjimas iš mokyklinės 
ar stovyklinės aplinkos. Tokie 
užsimojimai neleis mums su
stabarėti. Sustabarėjimo ar su
masėjimo pavojus ateina iš ten, 
kur mes manome esanti tikroji 
mūsų veiklos dirva, tačiau nieko 
bendro neturinti su lietuviškąja 
aplinka. Ar mes nežinome, kad 
ten yra tiek daug nekultūringu
mo ir kitų paslėptų tendencijų, 
kuriose mūsų jaunimo jaunos 
širdys dažnai nesusivokia?

Ar iš tikrųjų mūsų jaunimas 
masėja? Šokiai, dainos, žygiai 
nepriskirtini prie masėjimo žen
klų. Jie yra būtini ne tik mums 
patiems, bet ir kitiems, kurie 
mėgsta mases ir pagal jas pla
nuoja savo rytojaus darbus. Į 
jaunimo veiklos praplėtimą rei
kia ypatingai palankiai žiūrėti 
ir tai visomis priemonėmis pa
remti. Jeigu jau jaunimą drįs
tumėm kaltinti sumasėjimu, tai 
senimą reikėtų rimtai apkaltinti 
ne tik sumasėjimu, bet ir susta
barėjimu.

Mums reikia veikti platumon 
ir gilumon. Jeigu masėjimui at
liepia platumos, tai stabarėji- 
me nėra nei platumos, nei gi
lumos. Mes neturime platumos 
ir gilumos balanso, mes neturi

ONAI IR ADOMUI DIDŽBALIAMS, 

jų motinai—uošvei Lietuvoje mirus, gilią už

uojautą reiškia

Lietuviu ūkininkų S-ga

A. -f A.
VLADUI BUKAVECKUI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia mielai Inai 
Jurkšienei ir jos šeimai.

Chicagos Juru Skautijos 
Tėvų Komitetas

_________________________________________________________

A.-Į-A. VLADUI BUKAVECKUI mirus, 
jo dukrai Inai, žentui Petrui, anūkams Lau
rai ir Tomui Jurkštams užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Chicagos Lietuviu Jūrų Skautijos 
“Juodkrantės” ir “Baltijos Jūros”

Tuntai

A. -j- A.
VLADUI BUKAVECKUI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia mielai Inai 
Jurkštienei ir jos šeimai

Elena ir Kazys Matučiai

me minios ir asmenybės balan
so, mes neturime generacijų ba
lanso.

Minioms sušaukti kuriam 
nors žygiui reikia tik gero rėks
nio, šiek tiek psichologijoj nu
sivokiančio, tačiau asmenybėms 
ugdyti reikia ilgo ir sunkaus 
darbo. Taigi šūktelėjimas, kad 
mums daugiau reikia asmeny
bių yra girtinas. Ir jaunimo me
tai turėtų eiti dviem kryptim 
— platumon ir gilumon. Mūsų 
kova už laisvę turėtų būti ve
dama abiem kryptim ir visom' 
kalbom. —

Apskritai imant, mūsų jauni
mas yra dvikalbis ir jis savo 
horizontalinėje ir vertikalinėje 
veikloje kliūčių nesutiks. Jis, 
kukvringai elgdamasis, lengvai 
prasiskins kelią ir į Baltuosius 
rūmus, ir į Jungtinių Tautų 
dangoraižį, kuriam vis dar te- 
begraso Babelio bokšto likimas. 
Asmenybių brendimas ir bran
dinimas lietuviškoje aplinkoje 
yra įmanomesnis ir našesnis, 
tačiau už širj ribų atsiveria plo
tai, kuriems užkariauti reikia 
kitų pagalbos, patyrimo ir daž
nai mums vieniems neprieinamų 
priemonių. Mums brangus kiek
vienas lietuvis jaunuolis, jau
nuolė, kuriuose dar teberusena 
pavergtai šaliai ir saviesiems 
meilės liepsnelė. Nieko neturime 
perdaug, kad lengva širdimi ga
lėtumėm nuo ko mums bran
gaus atsisakyti.

A. A. KUN. LEONAS VIRKUTIS

(1894. VI. 28 —1965. VI. 14)

Praėjusią vasarą — birželio 
14 d. — Viekšniuose plaučių 
uždegimu mirė buvęs Obelių kie 
bonas kun. Leonas Virkutis. 
Uždegimas buvo pervėlai atpa
žintas, todėl ligonio nebepavy
ko išgelbėti, nors ir buvo iš 
Mažeikių ligoninės iškviesti ke
li gydytojai konsultacijai. Prie 
ligonio dieną naktį budėjo med. 
sesuo Putraitė, nuolat lankė gy 
dytojos, bet viskas buvo jau 
pervėlu. Palaidotas naujosios 
Viekšnių kapinėse birželio 16 d. 
Ant kapo pastatytas kuklus ak 
meninis paminklėlis.

Leonas Virkutis kunigu buvo 
Įšventintas 1917 m. liepos 15 d. 
Obelių klebonu buvo paskirtas 
1927 m. Buvo labai draugiškas 
ir mėgo jaunimą, ypač studen
tus. Daugybę kartų teko pas jį 
svečiuotis nekrologinius žodžius 
rašančiam ir kitiems studen
tams, kurie šventėmis ar vasa
ros metu suvažiuodavo iš Kau
no universiteto į savo tėviškes 
jo parapijoje praleisti atostogų.

Jis buvo suorganizavęs tvirtą 
pavasarininkų kuopą Obeliuose 
ir studentai nuolat jam talkin
davo su paskaitomis. Visi tie 
studentai buvo įvairių ateitinin
kų korporacijų nariai: padėti 
savo klebonui šviesti parapijos 
jaunimą jiems atrodė lyg ir sa
vaime suprantama pareiga.

Po karo kun. Virkutis apsi
gyveno Pušalote, o vėliau Viek
šniuose, Buvo tolerantiškas, ge
rai sugyveno su kitų pažiūrų 
žmonėmis. Užtat visi jį verti
no ir mėgo.

Viešniuose gyveno nuosava
me namely. Pragyvenimą pelnė
si laikydamas mišias kaip ir ki
ti kunigai Lietuvoje, tačiau jo 
gyvenimas paskutiniais metais 
buvęs nelengvas.

Ilsėkis Viešpatyje, mielas ku
nige Leonai! Tegu tau Viešpa
ties angelai būna draugiški kaip 
ir tu buvai draugiškas mums, 
laisvėje žydėjusios Lietuvos stu 
dentams! —J. Tininis

ŠILUVOS ŠV. MARIJOS KOPLYČIA LIETUVIAI ATSIMENA 
IR TARP GAVĖNIOS SUSITELKIMO

Ona Petkus, Prel. I. Valančiūnas, 
Phila., Antanas Miniotas iš Chi
cagos. Po $20 — N.N. iš Chica
gos ir S. Riekutė iš Cicero.

Visa eilė asmenų atsiuntė ma
žesnių aukų. Jų tarpe yra keli ir 
nelietuviai, bet lietuvių draugai, 
pamatę Washingtone lietuvių už
simojimą. Kaikurie aukotojai kar
tu atsiuntė gražius laiškus dėko
dami, kad Amerikos sostinėje atsi
ras lietuvių paminklas.

(pr.)

A. -Į- A.
VLADUI BUKAVECKUI mirus, 

jo žmoną Janiną, sūnų Tadą ir dukras su 
šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasys Ir Marija šarauskai 
su šeima

A. “|" A.
VLADUI BUKAVECKUI mirus, 

našlei, dukroms Inai ir Aldonai bei sūnui 
inž. Tadui su šeimomis nuoširdžią užuojau
tą reiškia

Vanda ir Gediminas Balukai

Paskutinėmis praėjusiomis dieno
mis koplyčiai atsiuntė Juoz. Gurs- 
kas iš Bostono $200. Gi po $100 
atsiuntė P. Kuizinas, KB. Lauri- 
navičiai, Juozapa Ragauskienė, Jo
nas Dimbelis, Juozas Vainekis ir 
Petras Vacbergas — visi iš Chica
gos. K. Vildžius iš IVashington 
D. C., Katarina Taujenienė iš To
ronto, S. M. Vaičiūnaitė iš Wor- 
cester, Mass., A. A. Januškai iš 
Dorchester, Mass. Po $50 atsiun
tė L. Rumšas iš Chicagos, Kun. 
L. Kemėšis iš Kanados. Po $25 —

PADĖKA

ALEKSANDRAS
RAČKAUSKAS

(1870 — 1966)

Ši meška atrodo vaizduoja kaip jos kailis gulės kilimo vietoj, tačiau nėra jau visai taip, ji tik vesinasi 
Memphis, Tenn., zoologijos sode.

širdingai dėkojame brangiam giminiečiui kun. Juozui Le- 
chavičiul už atlaikymą šv. Mišių ir giliai prasmingą pamoks
lą, taipgi asistavusiems prie šv. Mišių kunigams Dr. J. Pruns- 
kiui ir Dr. A. Baltiniui, o kun. L. Vaišvilui už palydėjimą į 
kapines.

Nuoširdus ačiū gerb. Loyolos Universiteto prezidentui 
James F. Maguire, S. J. už atlaikytas gedulingas pamaldas ir 
gilų užjautimą, o fakulteto nariams už jų šv. Mišių aukas: 
Čikagos Miesto Kolegijos vadovybei ir fakultetui už aukas bei 
užprašytas Amžinas Mišias už velionio sielą.

Gili padėka karsto nešėjams p. p. Žemaičiui, V. Avižiui, J. 
Jareckui, J. Macui, St. Kukštai ir L. Kantvilui; mielajai Lie
tuvos Operos solistei Iz. Motekaitienei už įspūdingą giedoji
mą bažnyčioje ir jos sūnui p. Manigirdui už palydėjimą var
gonais.

Ačiū direktoriams A. Phillips ir P. Walinčiui už rūpestin
gą laidotuvių apeigų atlikimą.

Visiems, kurie lankėtės koplyčioje, siuntete gėles, auko
jote šv. Mišioms ar pagerbiant velionio atminimą aukojote 
labdarybei, kurie nutraukę darbą lydėjote į kapus, guodėte 
mus asmeniškai ar laiškais iš tolimų vietų ir dalinotės su mu
mis skausmu — visiems liekame amžinai dėkingi.

Viešpats teatlygina už Jūsų širdžių taurumą! O Tau, 
brangus Tėyeli, toli palikusiam gimtosios Lietuvos laukus, te
būnie lengva svetingos Amerikos žemelė!

Sūnus Balys ir duktė Sofija su šeimomis, duktė Eugenija, 
žentas prof. dr. Alfonsas šešplaukis, anūkai Arūnas, Leo
nardas ir Edvardas, proanūkiai Ričardas ir Paulius.



X Marijonu Bendradarbių 
sąjungos 39-tasis seimas įvyk
sta šį sekmad?enj, kovo mėn. 27 
d. Marijonų vienuolyne prie 
“Draugo”. 1 v. pamaldos. Šv. 
Mišias atnašaus ir pamokslą 
pasakys prel. V Černauskas, 
Marųuette Parko parapijos kle
bonas. 12 v. pietūs seimo daly
viams, o 1 vai. 30 min. — sei
mo posėdžiai. Posėdžiams vado
vaus kun. dr. J. Prunskis, 
“Draugo” redaktorius. Posėdžio 
metu bus renkama nauja val
dyba. Šiais metais Bendradar
bių sąjungai vadovavo: Elzb. 
Samienė — pirm., V. Leone — 
vicepirm., Anast. Snarskienė— 
sekretorė, Stella Kaulakienė — 
iždininkė. Dvasios vadai — kun. 
J. Kardauskas, MIC, ir kun. J. 
Vilutis, MIC.

X Petras Baltramonas, pui
kus kirpėjas ir nuoširdus lietu
viškos veiklos talkininkas, per
gyvenęs sėkmingai net tris sun
kias vidurių orgeracijas, paga
liau galutinai apleido Šv. Kry
žiaus ligoninę ir vispusiškai 
sveikėja. Ateinančią savaitę jis ! 
jau grįžta prie savo tiesioginio 
darbo. Petrui Baltramonui, pake 
lusiam tokią sunkią ligą, mar- 
ųuetteparkiečiai linki geriau
sios sveikatos ir niekada nebe
grįžti ligoninėn.

X Į “Dainavos” ansamblį įsi
jungė Danutė Bindokienė, Pra
nė Prankienė ir tik iš Australi
jos persikėlęs Alfonsas Alčiau- 
skas.

X Giedrininkių organizuoja
mos rekolekcijos moterims ir 
studentėms įvyks kovo 31 d. ir 
balandžio 1—2 dienomis, 7:30 
vai. vakarais tėvų jėzuitų kop
lyčioje. Rekolekcijų vedėjas kun. 
Vyt. Memenąs, {pr.)

X Maloniai kviečiame atsilan
kyti į Clevelando Vyrų Okteto 
pramoginės muzikos vakarą ba
landžio 2 d., 8 vai, vak. Jauni
mo centre. Programa bus atlie
kama jaukioje žvakių šviesoje, 
svečiams sėdint prie staliukų ir 
vaišinantis kava bei sausai
niais.

Kaina asmeniui 4 dol. prie 
staliukų, 2 dol. balkone. Staliu
kus prašome rezervuoti tel. 
778-1330 nuo 4 vai. p. p. iki 10 
vai. vak.

Vakaro metu kasa bus atida
ra nuo 6 vai. vakaro.

Santara-Šviesa
(pr.)

X Baleto Mokykla-Teatras, 
2515 W. 69tli St., nuomoja pa
talpas. Salė vestuvėms, baliams 
iki 200 žmonių. Tel. HE 6-4480 
arba 778-4240. (sk.)

X Operos valdyba praneša, 
kad visi, kurie Marginiuose tu
ri užsisakę bilietus į bal. 2 d. 
Traviatos spektakli ir prašę 
juos palaikyti, atsiimtu iki šio 
šeštad., kovo 26 d., 5-tos vai. 
popiet. Neatsiėmusiųjų bilietai 
bus parduoti tiems, kurie jų 
laukia, (pr.)

X Skubiai parduodamas ta
vernos biznis, kampinis namas, 
2-jų mašinų garažas, ekstra 
sklypas prie namo (35x183 pė
dų, su vaismedžiais). Graži ap
linka, gerai išdirbtas senas biz
nis rezidencijų rajone. Nėra 
konkurencijos. Savininkas par
duoda dėl ligos, nori apleisti 
miestą. Dėl susitarimo skam
binkit po 6 v. v. Šileikis. Tel. 
BE 3-9571. (sk.)

X Mečys Šimkus, kaip ir kas
met, tvarkingai, tiksliai ir grei
tai užpildo įvairius INCOME 
TAX. Kreiptis: 4259 S. Maple- 
wood Avė. CL 4-7450. Valan
dos: 9—3 ir 5—8. (sk.)

X Dr. VI. Šunaitis jau per 
eilę metų padeda lietuviams ap
skaičiuoti pajamų mokesčius 
(income tax). 2737 W. 43 St. CL
4-2390, (pr.1 ____

X Liet. kat. gydytojų korp. 
Gajos rengiama gavėnios susi
telkimo valandėlė bus tėvų ma
rijonų koplyčioje, 6336 So. Kil- 
bourn Avė., balandžio 3 d. Pir
masis pamoktas 10:30 vai., šv. 
mišios ir antras pamokslas 11 
vai. Kviečiami visi gydytojai su 
šeimomis dalyvauti.

X Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongreso būstinė Chicagoje, su
sitarus su spaudos bei informa
cijos komisijos pirm. Eug. Vil
ku, žada išleisti savaitinį biu
letenį, kuris trumpai ir aiškiai 
apibudins artėjančio jaunimo 
kongreso ir dabartinių jaunimo 
metų atliktus darbus bei atei
ties planus. Šis biuletenis bus 
redaguojamas ir visiems siun
čiamas kas savaitę.

X Vysk. V. Brizgys ir prel. 
J. Barkūnas penktadienį, kovo 
25 d. lankėsi VVashington, D.C., 
susipažinti su koplyčios ruoši
mo eiga ir susitikti su VVashing 
tono lietuviais aptarti koplyčios 
dedikacijos ir lietuvių religinio 
kongreso reikalų.

X Illinois Lietuvių gyd. d-ja
kovo 30 d., trečiadienį, kviečia 
gydytojus į Artesian restorano 
(Artesian Avė. ir 63-čioji gat
vė) patalpas susirinkiman. Pra
džia 7 vai. v. Programoje dr. 
P. Kisieliaus ir dr. J. Valaičio 
klinikinė - patologinė diskusi
ja ir kiti aktualūs organizaci 
niai reikalai.

X Dr. W. J. Kirstuk, turįs 
kabinetą 3929 W. 59 St., išvy
ko atostogų ir ligonius pradės 
priiminėti tik balandžio 11 d.

X Valerijonas Šimkus, žino
ma visuomenininkas, po opera
cijos buvo porai mėnesių išvy
kęs į Floridą taisyti sveikatos, 
šiomis dienomis grįžo į Chicagą 
ir su nauja energija vėl įsijun
gė į visuomeninę ir organizacinę 
veiklą.

X Leokadijos Braždienės 
maisto produktų krautuvė, 2618 
W. 7 lst St., tel. PK 8-2030, Ve
lykoms paruošia margučius, 
baumkucheną, paschą, babkas, 
mozūrus, įvairių skonių tortus 
ir visa, kas Velykų stalui rei
kalinga. Paskubėkite su užsa
kymais, kad galėtume išpildyti.

(pr.)
X šiandien gailisi tie, kurie 

vakar nematė pirmos lietuvių 
TV programos. Atsiminkit: Gra- 
dinskas parduoda garantuotus 
priedus toms programoms pri
imti. 2512 W. 47 St., FR 6- 
1998. (sk.)

X J “Traviatos” operos pas
kutinį spektaklį, kuris bus bal. 
2 d., 8 v. v., Marijos mokyklos 
salėje, šiandien dar galima gau
ti labai gerų 'bilietų. Norintie
ji išgirsti šį operos spektaklį 
su kitų solistų sąstatu prašomi 
užeiti į Marginius, 2511 VVest 
69th St. ir čia pasirinkti sau 
patinkamus b'lietus. šiandien 
Marginiai bus atidaryti visą 
dieną ir taip pat sekmad. nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

(pr.)
X šiandien operos spektak

lis prasideda punktualiai 8 vai. 
vak. PraktiKa parodė, kad 
premjeros dieną dalis žmonių 
labai vėlavosi ir tai sudarė daug 
nemalonumo. Dalyvaujantieji 
šiame ir sekmadienio spektak- 
liose prašomi rinktis žymiai 
anksčiau, kad netektų pirmą 
veiksmą praleisti belaukiant už 
durų, nes pavėlavusieji nebus į 
salę įleisti iki nepasibaigs pir
masis veiksmas. Salės durys 
bus atidarytos 6 vai. vak., o 
sekmadienį 2 vai. popiet. Abiem 
šiem spektakliam bilietai išpar
duoti ir salės kasa nebus ati
daryta. (pr.)

X Ciceroje parduodamas nau
jai modernizuotas 4^2 kamb. 
namas, 2 miegamieji, moderniš
ka virtuvė ir vonios kamba
rys. Švarus, didelis rūsys poil
sio kambariui. Pastogė dėl 3 
kambarių buto, 2 maš. garažas, 
37 p. sklypas, apyl. Cermak 
Rd. ir Austin Blvd. $17,500. 
AIex Realty, 656-2232. (sk.)

Gudijos nepriklauesomybės sukakties proga, vasario 25 d. gudų veikėjai lankėsi pas Chicagos merą R. 
Daley. Iš kairės: T. Novik, L. Karaliuk, V. Romuk, N. Zyznieuski, L. Sidorevič, meras R. Daley, dr. A. 
Zanhovič, A. Bielenis, V. Puntus ir ponia Puntus. Prieky — M. Zyznieuski, G. Bohdan ir Puntų sūnus.

MARIJONAI PLEČIA STOVYKLOS 
VEIKIMĄ

Stato naują bendrabutį 60 vaikų

Šiomis dienomis tėvų marijo
nų vadovybė seminarijoje pasi
rašė sutartį statyti naują ben
drabutį stovyklos vaikams. Pir
miau stovyklos berniukai buvo 
apgyvendinami sporto salėje, 
bet nuo ateinančio sezono bus 
naujas pastatas, kuris patogiai 
sutalpins 60 stovyklaujančių.

Tai bus antroji stovyklos pra 
plėtimo programos dalis tėvų 
marijonų seminarijoje, Claren
don Hills, III. Praeitais metais 
buvo įtaisytas naujas baseinas, 
kuris kainavo $25,000 su vir
šum. Ši antroji praplėtimo dalis 
kainuos apie $60,000. Ateinan
tiems metams pramatomi kiti 
patobulinimai stovyklos veiki
mui.

Kiekvienais metais pirmosios 
stovyklos savaitės pramatytos 
vien tik lietuviškam jaunimui. 
Tuo laiku būna sukviesti lietu
viai patarėjai, vedėjai ir moky
tojai, vadovaujant vienam lie
tuviui marijonui kunigui. Per 
praeitus dvejus metus stovyk
los vedėjas buvo kun. Antanas 
Nockūnas, MIC. Taipgi per pra 
eitus kelerius metus muz. Faus
tas Strolia vedė lietuviško dai
navimo pratybas stovykloje.

Praeitais metais buvo įvestas 
jodinėjimas arkliais ir platesnis 
panaudojimas laivelių ant pag
ražinto ežeriuko.

X Kun. Klemensas Žalalis, 
pranciškonas vienuolis, gerai su 
sipažinęs su Vatikano II-ojo vi
suotinio Bažnyčios susirinkimo 
eiga, jo dvasia ir nutarimais, ry 
toj 3 vai. p. p. pradeda misijas 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj. Jis taip 
pat pasakys rytoju pamokslus 
7:30 vai. ir 10 vai. ryto mišių 
metu. Nuo pirmadienio (kovo 
28 d.) iki šeštadienio (balan
džio 2 d.) misijų tvarka hus ši: 
9 vai. ryto šv. mišios ir pamok
slas, 7:30 vai. vakare lietuviš
kai šv. mišios ir pamokslas. 
Kun. klebonas Edvardas Abro
maitis kviečia pasinaudoti šio
mis misijomis, besiruošiant Kri
staus Prisikėlimui — Velykų 
šventėm.

X Iš Chicagos į Miami, Fla., 
bal. 2 d. lėktuvu skris dvi Kriš
čiūnų dukraitės (anūkės) T. Au 
stin ir J. Lukas, aukštesnę mo
kyklą belankančios moksleivės. 
Atostogas ir Velykas praleis 
pas močiutę ir senelį Kriščiū
nus, Miami, kur Kriščiūnai jas 
pavežios po visą Floridą ir pa
rodys įdomesnes vietas. Po Ve
lykų visi automobiliu grįš į Chi 
cagą. Šį pavasarį baigusios mo
kyklą, mergaitės studijuos to
liau. C ir J. Kriščiūnai Floridoj 
išbuvo apie tris mėnesius. Sau
lės apdegė kaip indėnai. Šį ru
denį jie švęs 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį.

X Straipsnyje apie šmeižikus, 
išspausdintame kovo 23 d. 
“Drauge”, pasitaikė korektūros 
klaida. Paskutinis sakinys turi 
skambėti taip. “Tie psichopatai 
aišku, skaito laikraščius, ir mū
sų patarimas jiems būtų: užuot 
išleidus pinigus rašomajai me
džiagai, pašto ženklams, spaus
dinimui, sutaupę pinigus nuei

kite pas nervų gydytoją.”

Šis naujai planuojamas pa
statas bus įruoštas su visais 
naujausiais įrengimais ir pato
gumais. Bus moderniškos prau
syklos, dušai, kambariai prefek 
tui ir kiti patogumai vaikams. 
Namas bus įrengtas, kad ki
tuose sezonuose būtų galima pa 
naudoti pastatą ir studentų re
kolekcijoms bei susibūrimams. 
Tėvai marijonai tuo namu gero
kai praplės savo veiklą su jau
nuoliais, nes šioje apylinkėje 
yra didelis namų trūkumas re
kolekcijoms.

Kunigai marijonai yra suor
ganizavę komitetą šiam reika
lui, ir jis yra žinomas, kaip

Frank D. Savickas, demokratų partijos išstatytas lietuvis kandidatas 
į Illinois atstovų rūmus su kitais 27-tos rinkimų apygardos demokratų 
partijos kandidatais: Edmund G. Svveeney (vidury) ir Robert F. 
Umporovvicz (dešinėj). Frank Savickas gimęs Chicagoje 1935 m. Baigęs 
Marąuette Parko lietuvių parapijos mokyklą, Harper aukšt. mokyklą 
ir Wilson Jr. kolegiją. Jis yra 13-to Wardo demokratų organizacijos 
sekretorius ir 13-to Wardo jaunųjų demokratų pirmininkas; Lietuvos 
vyčių 112-tos kp. vicep-kas; Lietuvių demokratų lygos vicep-kas, Lie
tuvių prekybos rūmų ir kitų organizacijų narys.

IS ART! IR TOL /
J. A. VALSTYBĖSE

— Šv. Antano
Maine vasario 26 d. prasidėjo 
skautų skiltimnkų kursai. Tiks
las — paruošti vadus. Paskai
tos bei pratybos daromos sa
vaitgaliais. Kursai baigis balan
džio 24 d. dideliu apylinkės 
skautų sąskrydžiu. Kursams va 
dovauja tuntininkas Mykolas 
Subaitis iš Bostono. Prelegen
tai yra šie skautų veikėjai: 
kun. V. Bitinas, A. Saulaitis, 
SJ, V. Pileika, V. Pekniūnas, J. 
Starėnas, G. Janula, V. Zdanys 
ir J. Raškys. Visi jie šeštadie
niais ir sekmadieniais atvyksta 
iš tolimesnių vietovių. Šv. An
tano gimnazijoj skautų yra 
70, Jie praėjusį rudenį sutelkti

.. . I 
gimnazijoje

"DRAUGE" galima gauti 
knygelę

DIDŽIOJI
SAVAITĖ

kurioje telpa Didž. savaitės litur
ginių apeigų aprašymas su pilnu 
pamaldų tekstu.

Kol nėra dar paruošto mišiolo, 
mūsų bažnytinė vyresnybė leidžia 
ją vartoti Didž. savaitės apeigose.

Išleista Romoje 1957 metais. 
Kaina $1.00.

Marian Hills Boys’ Camp Ex- 
pansion Fund. Šiam reikalui jau 
yra surinktas fondas ir veikimas 
plečiamas. Pavasarį bus žuvavi
mo lenktynės prie seminarijos 
ežero ir vasaros metu bus ypa
tingi laimėjimai lėšų sutelkimui 
naujai statybai ir stovyklos 
praplėtimui.

Ateinančiomis dienomis galė
sime paskelbti šio naujo komi
teto tolimesnius planus, ir pla
čioji visuomenė bus kviečiama 
prisidėti. Taip pat pranešime 
vardus visų, Kurie yra prisidė
ję prie šio darbo jaunimo nau
dai.

Tėvai marijonai yra dėkingi 
lietuviškai visuomenei už pašal
pą ar paramą, kurią ji yra su
teikusi stovyklai per praeitus 
metus.

—P. P. Cinikas, MIC.

į “Kretingos” tuntą. Skautus 
globoja kun. Augustinas Sima
navičius, OFM.

AUSTRALIJOJ
— Iš Australijos rašoma:

“Neseniai baigėme vasaros sau
sras ir karščius. Kaitino kaip 
iš šėtono nasrų. Lietaus gamin
ti buvo išėjusi net australų ka
ro aviacija. Favyko. Pylė lietus 
kai kuriose srityse, kad žmonės 
maudėsi savuose kambariuose 
lyg voniose. Dabar jau kasdien 
lyja iš Dievulio malonės — at
seit, prasidėjo vadinamas ru
duo — geriausias metų laikas 
Australijoje, tai kažkas panašu 
’ gegužį Lietuvoje”.

BELGIJOJ
— Vysk. Pr. Brazys kovo pa

baigoje lankys Belgijos ir Olan
dijos lietuvius.

KANADOJ
— K.L.B. Toronto apylinkės 

tarybos ir lietuviškųjų organi
zacijų atstovų susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, kovo 27 d., 3 
v. Šv. Jono Kr. par. salėje. Se
sijos metu bus išklausyta pra
nešimai valdybos, o kartu pra
nešimas archit. A. Banelio ben
druomeninių problemų reikalu. 
Sesijos metu renkama nauja 
valdyba, kuriai prieš akis sto
vi svarbūs, Kanados lietuvių die 
nos organizavimo reikalas.

CHICAGOS ŽINIOS
GUDŲ DELEGACIJA PAS 

MEKĄ DALEY

Gudų nepriklausomybės 48-jų 
sukaktuvių proga, Chicagos 
meras Daley penktadienį, kovo 
25 d., paskelbė gudų nepriklau
somybės diena Chicagoje. Kovo 
21 d. jis taip pat priėmė gudų 
atstovus ir kartu nusifotografa
vo. Trys mergaitės, pasipuošu
sios tautiniais rūbais, padavė 
merui puokštę gvazdikų, sudėtą 
pagal gudų vėliavos spalvas — 
balta, raudona, balta.

Šį sekmadienį gudai ruošia 
iškilmingą minėjimą savo tau
tinės šventės proga. Rytą bus 
pamaldos už gudų tautą gudų
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MARIJONŲ VIENUOLIJOS 
BENDRADARBIŲ

39-as SEIMAS

Tėvai Marijonai ir Tėvy Marijonų
Bendradarbių Apskrities Valdyba

Maloniai kviečiame atvykti j 39-tųjį 
Marijonų Vienuolijos Bendradarbių Sei- 
mę, kuris įvyks

KOVO MEN. 27 DIENĄ 
(Kančios Sekmadienį) 

vienuolyno patalpose, 6336 So. Kilbourn jį 
Avenue, Chicago, Illinois.

SEIMO DIENOTVARKE:

11:00 Valandą — Šv. Mišios ir pamokslas 
12:00 valandą — Pietūs 

1:30 valandą — Seimo posėdžiai 
4:30 valandą — Palaiminimas Švenčiausiu || 

Sakramentu.

......... .......................... ........ Išsikirpkite . ........................

NORITE 26 IR 32 KANALĄ?
Pašaukite VELŽA VLADA. Nors ir vidurnaktį.
$25.00 GR 6-5937

......... ............................... Išsikirpkite.............. . .......... .............

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 8-9837

Julija O. Bičinnienė Chicago 8, Illinois

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė ir siuvykla.
Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva dė- 
vietus. Toj srity dirbo Kaune, o nuo 1950 m. Chicagoj. 
Jis aprengs jus lietuviams tinkamu skoniu ir jo pa
tarnavimu būsit patenkinti. Priima kailius valymui 
ir apsaugai. 190 N. State St., kamb. 204, telel.
263 - 5826 ir bute 677 - 8489. Kalbame lietuviškai.

TVOROS • DURYS • LANGAI 
STOGELIAI • PATI O

Tvoros: įvairiausio aluminijaus, plastikos, geležies ir raudonmedžio. 
Durys ir langai įvairių metalų ir įvairių spalvų. Stogeliai, PATIO, 
NAMŲ APKALIMAI (Sidings), plastikos, nylono ir alumnijaus.

KOSTAS BUTKUS
Telef, PB 8-2781 rytais ir vakarais; LU 5-6291 bet kuriuo laiku

i

Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(In case of accident, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR6-7777 24 hour towing Service

Karoserijoa taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai.

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL KEPAIB

2423 W. 59h St., Chicago, Ilk, 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

bažnyčiose, o 1 v. p. p. bus 
akademija Gudų Pravoslavų 
bažnyčios salėje, 1600 North 
Maplewood, gi 5 vai. Gudų cen
tre, 3107 W. Fullerton.

MOTERŲ ŠVENTIMŲ KLAU
SIMAS

Notre Dame universitete, 
South Bend, Ind., lankėsi du 
žymūs Europos teologai kun. 
Bernard Haring įš Vokietijos 
ir kun. Yves Congar iš Prancū
zijos. Pirmasis pasisakė tikįs, 
jog bus galima įšventinti mote
ris diakonisėm’s, kurios savo 
pareigas atliks lygiai gerai ar 
net geriau už vyrus. Antrasis 
yra priešingas šventimų teiki
mui moterims.
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