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“1‘OSSERVATORE ROMANO 
APIE TAIKOS SIEKIUS

ROMA. _  Vatikano dienraš
tis “L’Osservatore Romano” 
(vasario 15 d.) paskelbė žinią 
apie šiaurės Vietnamo prezi
dento atsakymą į popiežiaus 
Pauliaus VI vasario 8 dienos 
laišką taikos derybų klausimu.

Šalia anksčiau gautų atsaky
mų iš JAV-bių prezidento John 
šono ir Pietų Vietnamo vado — 
rašo Vatikano dienraštis — ku
rie nors sutinka derėtis ir ne
atmeta Šventojo Tėvo taikos 
kvietimo, bet toliau tęsia ka
rą, šiaurės Vietnamo atsaky
mas neduoda jokios vilties tai
kos deryboms pradėti.

Nepaisant to — rašo toliau 
“L’Osservatore Romano”, šv. 
Sostas ir Šv. Tėvas asmeniš
kai, nesiliauja ir toliau siekti

ATSAKYMAS KOMUNISTAM 
AGRESORIAM

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo katalikai ir kitų religijų at
stovai — kaip praneša Veritas 
spaudos agentūra — šiomis die 
nomis paskelbė viešą protestą 
prieš netikrus pacifistus, kurię 
prokomunistinei tezei paremti 
drįsta panaudoti net aukštų 
Bažnyčios asmenybių (kaip kar 
dinolo Cardijn) autoritetą.

Protesto pareiškime iškelia
ma faktas, kad tikroji Vietna
mo karo priežastis yra ne A- 
merika, o komunistinė agresija, 
kuri verčia Pietų Vietnamą gin
ti savo kraštą. Todėl, visi, ku
rie trokšta taikos, turi pripa
žinti, kad tikroji taika tegali
ma tik laisvėje ir teisingume, 
o ne agresijos pateisinime.

Kas nužudė prezidentą Kennedį?
Sakoma, kad sąmoksle nužudyti prezidentą Kennedį dalyvavo ne vienas 0swaldas

NEW ORLEANS, La. —- Pla
čiai pradėta kalbėti, kad pla
nas, kaip nužudyti prezidentą 
Kennedį, buvęs paruoštas Nevv 
Orleans mieste. Vykdydamas šį 
pianą, Lee Harvey Osvvald vei
kęs ne vienas. Tokią išvadą pa
darė Nevv Orleans apygardos 
prokuroras Jim Garrison, ku
ris nuo praėjusių metų rudens 
tiria šį klausimą.

Su šia byla, išskyrus Lee 
Harvey Osvvaldą, buvo susiję 
ir kiti asmenys, pareiškė jis, 
duodamas pasikalbėjimą agen
tūros AP korespondentui. Mes 
negaištame ir tai įrodysime.

Garrisono nuomone, Warre- 
no komisijos išvada, kad, nu
žudydamas prezidentą Kennedį 
1963 metų lapkričio 22 d., Os- 
vvaldas veikęs vienas, yra ne
tiksli. Jis taip pat laiko klaidin-

Kalendorius
Vasario 25 d.: šv. Gerlandas, 

šv. Valburga, Margiris, Rasa.
Vasario 26 d.: šv. Aleksand

ras, šv. Izabelė, Jogintas, Jo- 
rūnė.

Vasario 27 d.: šv. Fortūna
tas, šv. Vilana, Ginvilas, Vil
mantė.

Oras

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
saulėta, aukščiausia oro tempe
ratūra netoli 15 laipsnių, rytoj 
— mažesnis šaltis.

Saulė teka 6:52, leidžias 5:35.

taikos ir teisingumo atstatymo 
pasaulyje pagal Pauliaus VI-jo 
Jungtinėse Tautose 1965 metais 
spalio 4 dieną paskelbtą šūkį: 
Tegu baigiasi visi karai! Tegu 
taika ir tik taika vadovauja 
tautų ir visos žmonijos likimui!

Šitie š v. Tėvo žodžiai — rašo 
Vatikano dienraštis — ir toliau 
vadovauja popiežiaus siekimui 
atstatyti taiką Vietname. Su 
apaštališku uolumu jau antri 
metai Šv. Tėvas nesiliauja kiek 
viena proga priminti pasauliui 
taikos misiją... Nors paskutinie
ji įvykiai ir skaudžiai slegia 
aukščiausiojo Ganytojo širdį, 
tačiau tai nepakeičia jo nusista
tymo vykdyti Išganytojo pa
vestą pareigą žmonijai gelbėti.

Daugelis politinių stebėtojų 
irgi nepritaria senatoriaus Wil- 
liamo Fulbrighto (D., Ark.), 
Senato užsienio reikalų komi
sijos pirmininko, vasario 19 d. 
per televiziją pareiškimui:

— Mes turime priimti inicia
tyvą ir patys užbaigti šį tra
gišką ir, mano nuomone, aiš
kiai klaidingą karą derybomis, 
užuot siekę pergalės”.

Jei tokias nuomones reikštų 
koks nors paprastas “politikie
rius” — būtų suprantama, bet 
kai kalba Senato užsienio rei
kalų komisijos pirmininkas — 
tai keisčiau nei keista. Juk šen. 
Fulbrightui žinoma, kad agre
siją pradėjo komunistai ir da
bar dar jie nuo jos neatsisako.

gu panašų teigimą, kurį savo 
knygoje rašo William Manches
ter, didelį triukšmą sukėlusios 
knygos “Prezidento mirtis” au
torius.

Nevv Orleans apygardos pro
kuroras siūlo vykdyti kelis ly
giagrečius tyrimus, siekiant iš
aiškinti, kaip buvo nužudytas 
prezidentas Kennedy. Svarbu, 
pasakė jis, kad apkaltinamieji 
įrodymai būtų išanalizuoti.

Įveltas ar neįveltas?
David Levvis, 26 metų, buvęs 

privatus detektyvas, apygardos 
prokuroro įstaigoje vasario 23 
d. pareiškė, kad David W. Fer
rie, 49 metų, lakūnas, kuris mi
rė vasario 22 dieną Nevv Orle
ans mieste, nebuvęs įveltas į 
sąmokslą nužudyti prezidentą 
Kennedį.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Alberto De Salvo, moterų 

terorizuotojas, ir kiti du kali
niai, vakar pabėgo iš Bridge- 
water State ligoninės, Mass. 
De Salvo prisipažino nužudęs 
trylika moterų.

— Indijos parlamento rinki
muose šeši ministeriu kabine
to nariai pralaimėjo, tarp jų 

j parlamentan neišrinktas ir mais 
to ministeris C. C. Subrama- 

, niarfi, svarbi figūra plačiame 
Į krašte su tuščiais pilvais. In
dijos kongreso partija neteko 
daugumos mažiausiai keturiose 
iš septyniolikos Indijos provin

David Ferrie, buvęs JAV-ių avia
cijos pilotas, sakoma, buvęs įvel
tas į sąmokslą nužudyti prezidentą 
Kennedį. Tai teigia Nevv Orleans 
apylinkės prokuroras lim Garri- 
son. Ferrie buvo klausinėjamas 
ryšium su nužudymu prezidento 
Kennedžio 1963 metų lapkričio 22 
d. Šiom dienom jis rastas jau ne
gyvas Nevv Orleans apartmente. ša
lia jo gulėjo tablečių bonkutė.

David F. Levvis, 26 metų, Nevv 
Orleans, La., privatus tyrinėtojas, 
kuris bijo dėl savo gyvybės, nes 
jis žinąs penkis asmenis, kurie 
buvę įvelti į sąmokslą nužudyti 
prezidentą Kennedį. Levvis sakosi 
sutikęs žudiką Lee H. Osvvaldą ke
lis kartus 1963 metais. Jim Gar- 
rieon toliau tyrinėja įvykius. Le
vvis dabar yra autobusų linijos 
agentas.

George Lardner jr., “Wash- 
ington Post” reporteris, kuris 
Ferrie aplankė antradienio va
kare ir, gal būt, buvo paskuti
nis asmuo matęs jį gyvą, pareiš 
kė, jog jam Ferrie pasakęs, 
jis “tikįs Lee Harvey Osvvald 
vienas veikęs, žudant Kennedį 
Dalias mieste 1963 metais”.

Kambaryje, kur Ferrie vie
nas gyveno, ant stalo rastas 
be parašo ir nedatuotas raš
tas:

“Palikti gyvenimą man yra 
malonus vaizdas. Aš nieko ja
me nerandu trokštamo, o iš ki
tos pusės, jis esąs slegiantis”.

Mediciniški tyrinėjimai rodo, 
kad Ferrie nenusižudęs, bet mi
ręs natūralia mirtimi, pranešė 
Nevv Orleans laikraštis.

cijų seimuose. Ponia premjerė 
Indira Gandhi perrinkta į par
lamentą, bet vargu bau ar ji 
bebus išrinkta indų premjere.

— R. Specko, apkaltinto nu
žudžius aštuonias studentes slau 
ges Chicagoje praėjusiais me
tais, byla pradėta pirmadienį 
Peoria mieste, bet vakar -dar 
nebuvo sudaryta prisiekusiųjų 
teisėjų komisija.

“Chicago Tribūne” laikraštis 
kreipėsi į Aukšč. teismą nuimti 
spaudai suvaržymus, rašant a- 
pie Specko bylą.

KOVA UŽ VALDŽIĄ RAUDONOJOJ KINIJOJ
PEKINAS. — Pasak Sovietų 

Rusijos žinių agentūros Tasso 
pranešimą, raud. Kinijos spau
da rodo, kad kiniečių armija ir 
toliau kuo aktyviausiai padeda 
maištininkams (czaofaniams) 
ir raudongvardiečiams (chun
veibinams) “užgrobti valdžią”.

Japonijos laikraščio “Asahi” 
korespondentas, atpasakodamas 
naujo Kinijos komunistų parti
jos centro komiteto propagan
dos skyriaus vedėjo Van Li kal
bą, pažymi, kad šis pabrėžė 
“teigiamą armijos vaidmenį” 
veiksmuose, kuriais siekiama 
“užgrobti valdžią” šandune. 
Sprendžiant iš pranešimų, ko
va tarp Mao Tse-tungo šalinin
kų ir jo priešininkų apėmė visą 
Šanduno provinciją. Laikraštis 
“Ženmin žibao” grasina “su
sidoroti” su tais, kas priešinasi 
kiniečių armijai ir Mao Tse-tun 
go šalininkams.

Armijos pagalba
Tas pats laikraštis vadina 

“puikiu pavyzdžiu” tai, kad 
armija įsikišo į įvykius Šansi

Trumpai iš visur
— Jungtinių Tautų gen. sek

retorius U Tliantas vakar at
vyko į Burmą, savo gimtinį 
kraštą. Gal būt, jis susitiks su 
Hanojaus režimo atstovais pa
sitarti dėl galimybių baigti ka
rą Vietname.

— Jordanas užvakar atšau
kė savo ambasadorių iš Egip-

gipto) Nasserio kritikavimą ka
raliaus Husseino.

— Jungtinių Amerikos Val
stybių ir jų sąjungininkų kariai 
vykdo šešiose Pietų Vietnamo 
vietovėse ofenzyvą, norėdami 
sugriauti komunistų tunelius ir 
bunkerius nuo Kambodijos pa
sienio skersai Pietų Vietnamą 
į Pietų Kinijos jūrą.

— Kanados premj. Pearsonas 
planuoja pasitraukti iš kanadie
čių liberalų partijos vado pa
reigų ateinančių metų pradžio
je, sukvietus liberalų partijos 
suvažiavimą.
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RIO GRANDE—VIETNAMESE 
SUPPORTING U.S. MARINES 

ROUT RED BATTAUON 
VVEST OF OUANG NGAI

DECKHOUSE VI—ATTACK 
BY 2,000 U.S. MARINES 

AFTER SA HUYNH LANDING

SOUTH KOREANS STRIKE 
10 MILĖS EAST OF THE 

RIO GRANDE OFFENSIVE, 
KILL 246 IN 3 HOURS

SAM HOUSTON—THREE 
BATTALIONS 12,400 
MENI OF U.S: 4TH 

INFANTRY ENGAGED SAIGON

j • PERSHING—BIGGEST 
; UNDERVVAY, STRIKES 

25 MILES SOUTH OF
i) DECKHOUSE VI, IN 

TUNNEL, TRENCH AREA

“OPERATION . . . 279”—SOUTH 
VIETS AGAINST VIET CONG 

BATTAUON IN MEKONG DELTA

Šešiose Fietų Vietamo vietovėse vykdomos Amerikos ir jos sąjungininkų ofenzyvos, kurių penkios yra 
centriniame rajone nuo Kambodijos skersai Pietų Vietnamą iki Pietų Kinijos jūros.

Į kaimus siunčiami "kariniai vadai" gamybai padidinti
provincijoje. Ten karinės dalys 
buvo nusiųstos į pagalbą sun
kioje padėtyje atsidūrusiems 
maištininkų būriams, kurie sie
kė “užgrobti valdžią”. Laikraš
tis pareiškė, kad, maištinin
kams “užgrobus valdžią”, ar
mijos pagalba “įgalins labai 
greitai įvesti naują tvarką ga
myboje”.

“Naujoji tvarka”
Vienas iš būdingų šios “nau

josios tvarkos” bruožų yra tai, 
kad į gamyklas ir fabrikus, taip 
gi į kaimo rajonus siunčiami 
“armijos vadai”. Apie tai pra

Kardinolo Cicognani laiškas 
vyskupui 'Vincentui Brizgiui

Ryšium su Sovietų Rusijos prezidento Podgomio vizitu Vatikane

Praėjusio sausio mėnesio bė
gyje lietuvių bendruomenės Jun
gtinėse Amerikos Valstybėse 
keli pavieniai asmens ir keli 
jų organizacijų atstovai kreipė
si į Šventąjį Tėvą, išreikšdami 
baimę, kad Pono Nikolai V. 
Podgorny, Sovietų Sąjungos vy 
riausios tarybos prezidento, e- 
ventualus vizitas Šventajam Tė
vui galėtų turėti nepalankių 
pasėkų Bažnyčiai ir katalikams 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungos 
teritorijoje.

Atrodo, pravartu, kad Jūsų 
Ekscelencijos turimais būdais 
rašiusieji būtų užtikrinti reikš
me taip svarbaus įvykio, kaip 
tai yra buvę sausio 30 d. Ra
šau Jūsų Ekscelencijai, kuriam 
nebus sunku perduoti lietuvių 
vadovaujantiems organams, 
kaip antai Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui, kas 
seka:

1. Kokios galėjo būti Jo Šven 
tenybės intencijos priimant vi
zitą Sovietų valstybės vyriau
sios galvos, buvo galima su
prasti, jeigu ne iš kita ko, tai

nešė Pekino radijas, kurio lai
da buvo priimta Hong Konge. 
Pekino radijas nurodė, kad va
dai siunčiami į pramonės įmo
nes ir kaimus “gamybai pagy
vinti”. Manoma, kad šį žingsnį 
sukėlė tolesnis padėties kompli 
Ravimasis gamybos srityje.

Sprendžiant iš Pekino laikraš 
čių pranešimų, įtempta padėtis 
susidarė Cziansu provincijos 
kaimo rajonuose. Šioje provin
cijoje gali būti sužlugdytas pa
vasarinis arimas ir pavasario 
sėja.

Patys Pekino vadovai pripa

iš Švento Tėvo pareiškimo — 
birželio 24, 1966 — apie audi
enciją, suteiktą Sov. Sąjungos 
užsienio reikalų ministeriui po
nui Gromyko.

Tada Šventas Tėvas pasakė, 
kad nebuvo pamirštos “proble
mos Bažnyčios ir visų tikinčių
jų visoje plačioje teritorijoje, 
sudarančioje Sovietų Sąjungą, 
ii' nepakankamo religinio ap
tarnavimo daugelio katalikų gru 
pių” ir pridėjo viltį, kad “susi
tikimas nebus be vaisiaus tai
kai ir efektyvios laisvės religi
jai”.

2. Komunikatas, viešai pa
skelbtas “Osservatore Romano” 
(1967, sausio 30-31), patvirti
na, kad Jo Šventenybė tikrai 
kalbėjo ponui prezidentui Pod
gorny apie “problemas, liečian
čias religijos laisvę ir katalikų 
Bažnyčios buvimą Sovietų Są
jungos teritorijose”.

3. Minėto prezidento vizitas 
taigi suteikė Šventajam Tėvui 
progą parodyti savo gyvą su
sirūpinimą ne mažai daliai ka
talikų, kurie yra toli gražu ne-

žįsta, kad raudonojoje Kinijoje 
vykstanti “kultūrinė revoliuci
ja”, iš esmės, yra “kova už 
valdžią”. Šios kovos metu rau
dongvardiečiai ir maištininkai 
vaiko ne tik provincijų, bet ir 
žemutinius partinius komitetus 
bei valstybės valdžios organus.

— Apie 45,909 amerikiečių 
karių, pagelbstimi sprausminių 
lėktuvų, žygiuoja palaužti ko
munistų pasipriešinimą džiung
lių zonoje C, Pietų Vietname. 
Tai didžiausia ofenzyva Vietna
mo kare.

normalioje religinėje būklėje; ir 
imtis ganytojiškos veiklos jų 
naudai, kam visi linkime pa
siekti geriausios užbaigos.

Lietuviai težino, kad Šventa
sis Tėvas turi gyvai širdyje li
kimą visų savo vaikų, daly
vauja jų skausmuose ir stengia 
si ginti neliestinas teises; lie
tuvių maldos telydi šią Vyriau
sio Ganytojo veiklą, belaukiant 
iš Viešpaties ateinant religijai 
tikros laisvės ir Kristaus Išga
nytojo taikos.

Mielai naudojuosi proga už
tikrinti ypatingų linkėjimų jaus
mus
Jūsų Ekscelencijai atsidavęs

A. G. Kardinol. Cicognani
v

įvairios žinios
— Indonezijos parlamentas

specialiame posėdyje kovo 7 d. 
svarstys prezidento Sukamo pa 
šalinimo klausimą ir jo veiklą 
1965 metų spalio 1 d. komunis
tų suorganizuotame sukilime 
(šis sukilimas nepavyko).

Spėjama, kad sprendimas 
jau esąs padarytas iš anksto 
ir tik reikia oficialaus patvir
tinimo. Sukamo, kuris dabar 
teturi prezidento titulą, paša
lintas iš valstybės vairuotojo 
pareigų, greičiausiai bus pa
trauktas teisman už krašto iš
davimą.

Šis žingsnis gali iššaukti nau
jus neramumus Indonezijoje, 
nes Javos saloje ir dabar dar 
vyksta susirėmimai tarp Su
kamo šalininkų ir jo priešų.

Dabar Indoneziją valdo gen. 
Suhartas.

__Naujas ambasadorius. Pre
zidentas Johnsonas paskelbė, 
kad į Jungtines Arabų Respub
likas ambasadoriumi nominavo 
arabiškai kalbantį R. H. Nol- 
te.

Pagalba neturtingiem
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI-sis šiomis dienomis 
kreipėsi laišku į JAV-bių ka
talikų vyskupus, ragindamas 
visu uolumu organizuoti pagal
bą tiems kraštams, kurių gy
ventojai neturi būtiniausių pra
gyvenimo dalykų. Kasmet A- 
merikos katalikai gavėnios me
tu skelbia rinkliavą neturtin
gųjų kraštų gyventojams pa
dėti.

Ta proga Šventasis Tėvas pri
mena, kad nemaža tautų dar 
lenktyniauja apsiginklavimo sri 
tyje, kai tuo tarpu daug kur, 
ypač gamtos katastrofų ištik
tose srityse, trūksta daug kam 
maisto...



X DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. vasario mėn. 25 d.

Jonas Prunskis, 2440 W. 62 St., Chicago, Iii. 60629, studentų reik. Dalia Va- 
Iatkaitytė, 5727 So. St. Louis, Chicago, Iii. 60629.

KAIP CHICAGOS ATEITININKAI 
MINĖJO VASARIO 16

Moksleiviai ateitininkai: dau
guma kuopų minėjo Vasario 16 
savo susirinkimuose, praplės- 
dami programą, parinkdami kal
bėtoją, kuris supažindino susi
rinkusius moksleivius su Vasa
rio 16 d. reikšme, nepriklauso
mos Lietuvos atstatymu bei jos 
okupacija ir Sov. Rusijos žiau
rumais. Meninė dalis buvo at
liekama daugiausia vietinių pa
jėgų.

Studentai ateitininkai: vasa
rio 16 minėjo kartu su kitų 
korporacijų studentais. Minė
jimas vyko Jaunimo centre. Mi
nėjime buvo gausu moksleivių 
bei senimo. Į minėjimą buvo 
atvykę ir iš kitų miestų studen
tai. Minėjimas buvo pradėtas 
Šv. Mišiomis ir pritaikytu pa
mokslu, kurį sakė tėvas Bore
vičius, SJ, primindamas lietu
vių studentų darbus bei kovas 
dėl savo krašto laisvės. Po pa
maldų minėjimas tęsėsi Jauni
mo centre, kame buvo įneštos 
ateitininkų ir kitų korporacijų 
vėliavos ir išrikiuotos scenoje. 
Susirinkimą atidarė studentų 
sąjungos pirmininkas Šalčius. 
Invokaciją sukalbėjo tėvas J. 
Borevičius, SJ. Kalbėjo Lietu
vos generalinis konsulas dr. P. 
Daužvardis ir inž. Jurkūnas. 
Kalbėtojai priminė Lietuvos 
vargus Sovietų okupacijoje. Bu-

o perskaityti Valstybes depar- 
įmento sekretoriaus Rusk ir 
linois gubernatoriaus Kerne-1 mui salėje 
o laiškai. Sekė meninė dalis: į “Giedros” 
oezija, dainos, tautiniai šokiai.

DR. CIPLIJAUSKAITĖS 
PASKAITA

Chicagos sendr. ateitininkai 
ruošia šį šeštadienį dr. Birutės 
Ciplijauskaitės paskaitą Jauni
mo centre 203 salėje 7:30 v. v. 
Paskaita bus įdomi visiems, to
dėl nepraleiskite progos pasi
klausyti.

LIPNIUNIEČIŲ IŠKYLA
Moksleivių ateitininkų kun. 

Alfonso Lipniūno kuopa šį sek-
madienį vasario 26 d. ruošia 
įdomią žiemos iškylą. Visa kuo
pa su savo bičiuliais ir drau
gais vyks pasivažinėti rogėmis 
į Swallow Cliffs Woods (Forest 
Preserves). Vieta yra maždaug 
prie 116-tos gatvės, tarp 96 ir 
104 Avė. Iškylautojai renkasi 
Jaunimo centre po 10 vai. Mi
šių, kur jų lauks mašinos. Ne
pamirškite šiltai apsirengti.

DR. J. GIRNIAUS VEIKALAS
Idealas ir laikas, dr. Juozo 

Girniaus, Ateitininkų Federaci
jos Vado, tik ką išleista knyga, 
šiomis dienomis išsiuntinėta 
ateitininkams sendraugiams. 
Knygoje federacijos vadas 
svarsto ateitininkų federacijos 
paskirtį, jos siekius, uždavinius 
bei narių pareigas šio meto tik
rovėje. Tai yra tartum antroji 
ateitininkų ideologija, federaci
jos dvasios vado kun. St. Ylos 
žodžiais tariant. Studentams ir 
moksleiviams knyga bus plati
nama per jų organizacinius vie
netus. Visiems kitiems knyga 
suinteresuotiems ją bus galima 
gauti pas platintojus. Autoriui 
ir leidėjams svarbu, kad knyga 
ne tik būtų išpirkta, bet kad 
būtų joje keliamos mintys bei 
idėjos diskutuojamos visuose 
ateitininkiškuose susibūrimuose.

Cliicagos sendraugiai kaip ir 
kasmet, taip ir šiemet Vasario 
16 ruošėsi iš anksto: jau prieš 
tris savaites sendraugių valdy
ba išsiuntinėjo raginimus savo 
nariams aukų rinkimo reikalu. 
Viso vieneto aukos įteikiamos 
minėjimo metu nuo Chicagos 
ateitininkų sendraugių. Papras
tai sendraugių auka Altui bū
davo per eilę metų viena iš di
džiausių. šiais metais Altui di
džiausią auką paskyrė Illinois 
lietuviai gydytojai. Tai nereiš
kia ,kad ateitininkai šiais me
tais mažiau aukojo: Chicagos 
sendraugių valdybos išsiuntinė
tame aplinkrašty nariams pa
siūlė pasirinkti aukoti Altui 
ar Vliko fondui. Tuo būdu sen
draugių aukos pasiskirstė.

Sendraugiai Vasario 16 minė
jimą šiemet atliko drauge su 
visa visuomene. Pritaikytos pa
maldos buvo laikomos kiek vie
noje lietuviškoje parapijoje. 
Pamaldų metu buvo įnešamos 
ateitininkų ir kitų organizacijų 
vėliavos. Sakomi pritaikyti pa
mokslai.

Pats pagrindinis minėjimas 
vyko Marijos aukštesniosios mo 
kyklos salėje. Čia dalyvavo apie 
75% Chicagos sendraugių na
rių. Nemažai buvo matyti ir 
moksleivių, studentų ateitinin
kų. Scenoje buvo matyti kelios 
ateitininkų ir nemažai kitų or
ganizacijų vėliavų. Aukų rinki- 

talkininkavo korp 
ateitininkės.

Jon. P.

ATEITIES ADRESAIS
Naujas Ateities administra

cijos adresas yra šis: Ateitis, 
64-09 56th Rd., Maspetih, N. 
Y., 11378. Anksčiau paskelbtas 
Ateities administracijos adresas 
Woodhavene netikslus. Visais 
Ateities žurnalo administracijos 
reikalais prašome kreiptis čia 
nurodytu adresu.

Redakcijos adresas: A. Saba
lis, 80-23 85th Dr., Woodihaven,
N. Y., 11421.

DĖMESIO — SAS 
DRAUGOVĖMS

— Nuo dabar — iždo reika
lais prašome kreiptis į SAS pir 
mininką, Eimutį Radžiu, 1339 
James St., Balto., Md. 21223.

SAS Centro Valdyba
— Vasario 25—26 d. SAS 

valdyba važiuos į Naująją Ang
liją dalyvauti tos draugovės su
sirinkime.

— Valdyba ragina studentus 1 
įsigyti dr. Girniaus naują kny
gą — “Idealas ir laikas”.

GIEDRININKIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Korp Giedros ir vyresniųjų 
bendras ir labai svarbus susi
rinkimas įvyks kovo 5 d., 10 
vai. ryto, E. Paliokienės bute, 
6922 So. Rockvvell. Prašome vi
sas nares dalyvauti.

MOTERIMS IR STUDENTĖMS
Tėvas Br. Markaitis SJ, su

tiko pravesti Korp Giedros ir 
vyresniųjų tradicines rekolek
cijas moterims ir studentėms. 
Rekolekcijos įvyks tėvų jėzuitų 
koplyčioje, kovo 16, 17 ir 18 d. 
7:30 vai. vak., o kovo 19 d. 9:00 
vai. ryto — Šv. Mišios. Po Mi
šių Jaunimo centre bus progra
ma paįvairinti bendri pusryčiai.

Giedra kviečia visas kuo gau
siau dalyvauti.

J. E. Renato Luisi, Nicasti'O, Italija, vysaupas, nuoširdus lietuvių 
draugas, vasario 16 dieną savo katedroje surengė specialias pamaldas 
už kenčiančią Lietuvą. Čia jis matomas besimeldžiantis su savo prela
tais ir tikinčiaisiais.

Pas Pietų Amerikos lietuvius
Ketvirto jų kongreso proga 

ST. BARZDUKAS

Jaunimo studijų stovykloje
Šeimininkams, kaip ir dera, 

visų pirma rūpėjo svečiams ap
rodyti savo namus. Tad pake
liui stabtelėjom Argentinos Lie
tuvių Centre. Tai dideli mūri
niai namai su sale, bufetu, bib
lioteka ir muziejum, su erdviu 
uždaru kiemu. Visa tai įsigyta 
savo jėgomis ir lėšomis. Iš čia 
buvom nuvežti į lietuvių para
piją Buenos Aires prov., Avel- 
lanedoj. Bažnyčia, namai vie
nuoliams marijonams ir sese
rims kazimierietėms, mbkykla, 
salė su bufetu, biblioteka, mu
ziejus, taip pat erdvus užda
ras kiemas. Ir čia įsikurta sa
vo jėgomis ir lėšomis, tik pa
dedant ir marijonų centrui Chi
cagoje.

Pagaliau A. Jasuitis savo ma
šina mus veža į Vilią Elizą, į 
marijonų Šiluvos vasarvietę, į 
Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo studijų savaitės stovyklą. 
Kelio kokia valanda, gal dau
giau. Vieta nuošali ir uždara. 
Pakilu, tad vėsiau nei įkaitu
siame Buenos Aires. Stovyk
lauti puiku: erdvus sodas su 
namu, daug ir didelių medžių, 
akiai miela žaluma. Maudytis 
— toks miniatūrinis baseinėlis, 
gilumo iki augaloto vyro kaklo

JAV prezidento dukros Lynda Bird 
spaudos sekretore pakviesta pane
lė Hedge, 23 m., 1965 m. baigusi 
Wayne universitetą.

NAUJA ATEITIS
‘‘ATEITIES’’ žurnalo pirma

sis šių metų numeris, atspaus
tas Tėvų Pranciškonų spaustu
vėje Brooklyne, šiomis dieno
mis išsiuntinėtas skaitytojams. 
Išsiuntimas kiek užtruko dėl 
sniego pūgų bei susidariusių 
formalumų perkėlus žurnalo lei
dimą bei spausdinimą iš Chica
gos į New Yorką. Vasario mė
nesio numeris, tikimasi, bus iš
siuntinėtas normaliu laiku.

Ateitininkų atstovai PAT. 
Kongrese

Ateitininkų federacijos val
dyba kreipėsi specialiu laišku į 
ateitininkus sendraugius, prašy
dama aukos jos ir Ateities žur
nalo atstovės Salvinijos Gedvi
laitės kelionei į JAL kongresą 
paremti. Iš išsiųstų daugiau 
kaip 200 laiškų iki šiol tam rei
kalui aukų atsiuntė keliasde
šimt asmenų, kaikurie ir stam
besnėmis sumomis, pvz. Ad. 
Baltrukėnas, Akron, Ohio, 
$10.00; Al. Kazickienė, New 
Rockelle, N. Y., $10.10; Ign. 
Kazlauskas, Jackson Hts. N. 
Y., $10.00; Alg. Liaugaudas, D. 
Gr. HL, $10.00; K. B. Pabe
dinskas, Oak Park. III., $10.00;

(bet projektuojamas baseinas 
ir kaip reikiant).

Sekmadienis, tad apstu jauni
mo. Sako, apie 70. Stovyklai 
vadovauja prof. Ernestas Par
šelis, Irena Simanauskienė, H. 
Levanavičius, R. Kairelytė, tal
kina A. Čikštaitę, T. Jasinevi- 
čius, R. Paršelis. Be kitų, pri
statoma N. Hukaitė iš susivie
nijimo, A. Zienka ir Zi Skran- 
džiūtė iš centro, O. Bakanas ir 
N. Marcinkevičiūtė iš Berisso.

Bet netenka kalbėti apie pri
statymą. Daugelis jau pažįsta
mi iš jaunimo kongreso — tai 
Simanauskienė, Levanavičius, 
Kairelytė, Čikštaitė, Jasinevi- 
eius, R. Paršelis, N. Hukaitė, 
Z. Vanagaitė ir kt. Tad su to
kiais senais pažįstamais ir kal
ba kita: tuoj grįžtam į Daina
vą, į Chicagą, į bendrus sto
vyklų ir kongreso pergyveni
mus. Nuostabių tai būta die
nų! čia pat jų liudininkai ir iš 
kitos pusės — iš JAV: jauni
mo kongreso komiteto pirmi
ninkas A. Zaparackas, Dalia 
Tallat-Kelpšaitė iš Chicagos, 
N. Šlapelytė iš Rochesterio. Čia 
pat S. Kundrotaitė iš Venecue
los, I. Subkaftė iš Vokietijos. 
Čia pat ir tokie senimo atsto
vai, kaip marijonų provinciolas 
kun. V. Rimšelis, Balfo pirmi
ninkas kun. V. Martinkus, Dar
bininko redaktorius kun. K. 
Bučmys, inž. P. Vaičekauskas 
iš Chicagos, kun. A. Perkumas 
iš Venecuelos ir kt. čia pat ir 

| Avellanedos lietuvių parapijos 
klebonas kun. J. Margis, jauni
mo bičiulis, Argentinos lietu
vių jaunimo delegacijos vado
vas į jaunimo kongresą. Šitaip 
nyksta isenos, skyrusios pasau
ly pasklidusius lietuvius...

Tuoj pat sodina visus prie 
ilgojo stalo sode. Mums, nau
jai atvykusiems, tai pirmieji 
pietūs Argentinos žemėj. Su

kun. J. Pakalniškis, Maspeth, 
N. Y., $10.00; kun. J. Pragul
bickas, Elizabeth, N. J., $10.00; 
Ant. Razma, M. D., Wilming- 
ton, III. $20.00; dr. A. Sužiedė
lis, Adelphi, Md., $10.00; Dr. 
R. A. Zalubas, Washington, D.
C., $10.00; kun. Vikt. Dabušis, 
Paterson, N. Y., $10,00.

Visiems aukojusiems labai 
nuoširdžiai dėkojame. Dėkoja
me ypač tiems, kurie šiam rei
kalui nepagailėjo didesnių su
mų. Mūsų principas toks: auko
jame ne po daug, bet visi au
kojame! Tuo principu norime 
aukos našta pasidalinti visi ly
giai, o neapsunkinti tuos gera
širdžius aukotojus, kurie visuo
met aukoja ir didelėmis sumo
mis aukoja. Mes jiems esame 
labai dėkingi, bet kartu norime 
kad visi būtume solidarūs ben
drame ateitininkiškame reikale. 
Ateitininkų Federacijos valdyba

SENDRAUGIŲ STOVYKLA
Ateitininkų sendraugių sto

vykla “Dainavoje” šiais metais 
bus nuo rugpiūčio 6 d. iki 13 d. 
Registracijos laikas bus pra
neštas vėliau.

šiai žemei būdingais mėsos keps 
niais ir vynu, atmiešiamu ga
zuotu vandeniu (selteriu).

Sausio 31 atvyko Brazilijos 
lietuvių jaunimas, greitai ra
dęs taip pat bendrą kalbą su 
visais.

Studijinis stovyklos darbas
reiškėsi pranešimais, simpoziu
mais, diskusijomis. Pranešimus 
darė vietiniai inž. A. Rastaus- 
kas, prof. E. Paršelis ir svečiai 
St. Barzdukas, A. Zaparackas,
D. Tallat-Kelpšaitė, I. Suokaitė,
S. Gedvilaitė (ji paskaitė A. 
Budreckio iš New Yorko pra
nešimą “Jaunimas laisvinimo 
darbe”). Vakarais (iš dalies 
Argentinos papročiu ir nakti
mis) linksminomės: buvo ren
giami laužai, skambėjo bendra 
visų daina, šokom. T. Jasine- 
vičius įsteigė naują draugiją — 
Pasaulio Lietuvių Alaus sąjun
gos tarybą, kuri veiks su labai 
maža narių, bet su daugeliu ko
mitetų. Jos šūkis — Mūsų jė
gos, mūsų lėšos bokalui alaus! 
Nepatenkintųjų vardu D. Tal
lat-Kelpšaitė įsteigė Pasaulio 
Lietuvių vyno sąjungos tarybą. 
Jos tikslas — opozicija alaus 
sąjungai. Šitaip stovyklos jau
nimas pasijuokė iš senimo sklai- 
dymosi, skaldymosi ir nesutari
mų. Bet abi sąjungos mane iš
sirinko savo garbės nariu. Tai 
turi reikšti bendruomeninę pa
saulio lietuvių jungtį.

Stovykloj taip pat su savo 
neilga deklamacijų ir dainų pro 
gramėle pasirodė Avellanedos 
šeštadieninės mokyklos moki
niai, paaugliai ir pipirai. Vado
vavo St. Balinskienė ir Z. Va
nagaitė. Taigi ir ten šviečia 
lietuvybės žiburėliai.

Stovykla oficialiai buvo baig
ta vasario 1 jaunimo metų bai
gimu. Jaunimo kongreso komi
teto pirmininkas A. Zaparackas 
pasakė baigiamąją kalbą. Bu
vo įteiktos atvežtos dovanos. 
Vysk. V. Brizgys suteikė gany
tojišką palaiminimą. Visi su
giedojo tautos himną ir Mari
jos giesmės posmą.

Stovyklos reikšmė neabejoja
ma. Jos laimėjimais laikau: 
jaunimo susibūrimą ir tarpusa
vio susigyvenimą.

Visus jungiančios lietuvių kai 
bos vartojimą — ji įvairių kraš
tų mūsų jaunimo bendras ry
šys, nes JAV lietuvių jaunimas 
nekalba ispaniškai nei portu
gališkai, o anie — angliškai.

Bendras lietuviškas dainas —

"Neabejotinai kvalifikuotas"

AL G. KUMSKIS
NEPARTINIS KANDIDATAS Į 

13-to WARDO ALDERMANUS
Būstinė: 2444 West 71st Street, Chicago, Illinois, Telef.: 476-3500

“Jums nereikia pareikšti savo partinės priklausomybės, 
kad galėtumėte balsuoti už Kumskį”.

Mielas Prieteliau ir Kaimyne,

Siųsdamas šį savo asmenišką laišką, aš noriu maloniai paprašyti Jūsų balsuoti 
už mane š. m. vasario mėn. 28 d., kad aš galėčiau būti išrinktas į 13-to Wardo 
aldermano vietą ir kad galėčiau atstovauti JUS Čikagos Miesto Taryboj per atein
ančius ketverius metus.

Aš esu apsigyvenęs 2324 West 7Ist Street, kurioj vietoj yra buvus mano šei
mos gyvenvietė per visą virš 36 metų laikotarpį. Aš turiu 35 metų tarnybos stažą 
miesto, apskrities, Čikagos Parkų Distrikto, valdžios įstaigų įvairiose atsakingose 
administracijos pareigose. Aš žinau, kad aš esu be jokios abejonės kvalifikuotas 
tarnauti 13-to Wardo žmonių interesams ir jų gerovei.

Jei būčiau išrinktas, aš pasižadu priešintis Fair Housing Ordinance (Open 
Occupancy) ir būti griežtoj opozicijoj prieš 13-tam Warde integruotą apgyven
dinimą. Aš pasižadu būti pasiaukojusiu valdininku, visą savo laiką skiriančiu 
aldermano pareigoms, siekiančiu išlaikyti aukštus standartus ir naudojančiu visą 
savo patyrimą ir sugebėjimą vadovauti, kad 13-tas Wardas taptų geresne vieta 
gyventi, dirbti ir Dievą garbinti. Aš stengsiuosi atydžiai stebėti visą zonų tvarky
mą, kad galima būtų apsaugoti musų rezidencines apylinkes nuo tokių zonų pa
keitimų, kurių pasėkoje būtų leidžiama statyti tokios rūšies pastatus, kurių bu
vimas galėtų sumažinti turtų vertę arba pakenkti mūsų rezidencinių apylinkių 
grožiui.

Žvelkime į ateitį, kai tvarkomės su dabarties reikalavimais.
Reiškiu nuoširdžią pagarbą,

AL G. KUMSKIS
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

jaunimas jų moka tikrai daug, 
senoviškų ir naujoviškų, jos 
daugiausia jaunimo kongreso 
stovyklų dovana.

Lietuvišką patriotinę jaunimo 
linkmę, atsispindėjusią stovyk
los nutarimuose: pasisakyta už 
Lietuvos laisvės kovą, už išti
kimybę savo tautai, už bendrą 
lietuvišką darbą.

Apskritai, Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimo studijų savaitės 
stovykla buvo jaunimo metų ir 
jaunimo kongreso nuotaikų ir 
dvasios pratęsimas. Savo aki
mis matėm, kokia reikšminga 
ši nuotaka ir dvasia lietuviškai 
tautinei mūsų ateičiai. Gimsta 
laikai, kada jaunimas jau ne
sitenkina savo kraštų uždarumu 
ir siekia plataus tarpusavio ben 
dravimo ir bendradarbiavimo.

Naujus laikus pradėjo jauni
mo kongresas, tad jo pradinin
kai, vykdytojai ir dalyviai sa
vo pastangų ir darbo vaisiais 
gali būti pagrįstai patenkinti. 
Esu patenkintas ir aš: susitiki
mas su jaunimu buvo daugiau 
nei mielas — jis buvo reikšmin
gas: pagilinti ryšiai, susibičiu
liauta, pasiektas Bendruomenės 
darbo pripažinimas ir įvertini
mas.

Tad, A. Mickevičiaus žodžiais, 
išvien, jaunieji prieteliai, bend
roj "laimėj mūs keliai!

Ieškomas KAZIMIERAS BALT- 
RUKONIS. Prieš paskutinį karą 
dirbo Kazlų Rūdos .mokyklos ve
dėju; vokiečių bkupacijos metais 
dėstė lietuvių kalbą Veiverių gim
nazijoj. Turėjo sūnų Arūną. Pra
šau atsiliepti arba apie jį žinan
tieji rašyti adr.: Juozas Išganaitis, 
214 Stagg Walk, Br°oklyn, New 
York 11206.

• Redakcija 
8:30 — 5:30, 
8:30 — 12:00.

dirba kasdie,.
šeštadieniais

• Administracija dirba kas
dien 8:30 -t- 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Jeronimas Grotuzas vasario 24, 
25, 26 d. d. švenčia savo 63 metų 
gimtadienį. Kviečia visus draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į gėrimų 
užeigą 4622 S. IVestern Avė., bū
site pavaišinti Su įvairiais užkan
džiais.

APDRAŲDŲ AGENTŪRA
Name, automobilių, 
gyvybes, sveikatos 

lr biznio
Patogios ifeimiakcjl- 

mo sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

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- 
crjtės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass., Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
■Draugas”

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7 - 5168

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS Tek CLiffside 4-1050



Lietuviška parapija —

VIENYBĖS ŽIDINYS
INDIJOS SUNKMETIS

Politiniai ir ūkiniai negalavimai gali nuvesti į diktatūrą

Rimties valandėlei

BŪKITE DIEVO SEKIOTOJAI

spinduliuoti religine dvasia ir 
degti tautine ugnimi. Klebo
nai negali prievarta suvaryti 
į lietuvių pamaldas, bet pa- 
rapiečiai tą pareigą jose da
lyvauti turėtų jausti iš savo 
vidaus. Laisvai apsisprendžia
me už religijos praktikavimą, 
turime laisvai apsispręsti ir 
už savo tautinių pareigų atli
kimą bent savo parapijoje.

Bent didesnėse lietuvių pa
rapijose dar yra pakankamas 
lietuvių skaičius, kuris galėtų 
užpildyti lietuvių pamaldas 
mūsų bažnyčiose, bet reikalin
ga ir bažnyčioje visu uolumu 
įsijungti į pamaldas, kad jos 
dvelktų lietuviška gyvybe. Kad 
tai virstų tikrove, visos or
ganizacijos ir pavieniai kata
likai turi šiuo metu sujungti 
jėgas ir perteikti savo ryžtą 
aplinkai, šeimoms ir organi
zacijoms. Jei šiuo metu prie 
lietuviškų parapijų išlaikymo 
lietuviškume neprisidėsime, 
greitai tos pastangos bus vi
siškai veltui dedamos.

*
Parapija atsiremia savo na

rių vieningu įsijungimu į jos 
gyvenimą. Lietuvių parapija 
gali išsilaikyti tik lietuvių pa
rapiečių vieningumu. Ir tai 
būtina, kad parapijų paskirtis 
nepasikeistų savaime, kai jau 
daugumą narių sudarys lietu
viškai nekalbą. Šiandien rei
kalinga ne asmeninių patogu
mų ieškoti ir bėgti į tokias 
apylinkes, kurios niekada ne
sudarys didesnės lietuvių gru
pės, kiek būtina dėl jaunosios 
katros lietuviško auklėjimo 
spiestis prie parapijų, kad pa
rapijos gyvenimas būtų mūsų 
šeimų ir organizacijų gyveni
mas. Gal dėl profesinių reika
lų teks vienam ar antram pa
sitraukti ir toliau nuo savųjų, 
bet tai gali būti tik išimtys, 
o ne taisyklė. Deja, šiuo metu 
toks išsiskyrimas jau pradeda 
virsti labai mus blogai liudi
jančia taisykle.

Lietuviškų parapijų veikles
nieji vadovai visais būdais mė
gina lietuvius įjungti į vidinį 
bažnyčios ir liturginį gyveni
mą, kad parapija būtų jų re
liginis ir tautinis židinys. Ir 
šia prasme neretai nusivilia
ma net geriausiais žmonėmis, 
kurie nesugeba įžvelgti savo 
išeiviškos padėties ir tautos 
liudytojų paskirties. Toks mū
sų, kad ir nedidelės dalies, iš
sijungimas iš bendro lietuviš
ko ir juo labiau krikščioniško 
gyvenimo yra viena mūsų ne- 
lemties apraiškų, kuri nežada 
didesnių vilčių išsilaikyti atei
tyje tautiniu atžvilgiu ir savo 
tautinius savitumus perteikti 
jaunajai kartai. Galime mes ir 
nuoširdžiai kalbėti apie praei
tį. bet, jeigu patys neįžvelgsi
me dabarties tikrovės, jaunoji 
karta nueis savais keliais su 
nuostoliu tautai.

Katalikų vienybė remiasi 
bendru tikėjimu ir bendru ry
šiu krikščioniškam gyvenime. 
Lietuvių vienybė atsiremia tau 
tiniu pagrindu, kurį reikia vi
somis jėgomis stiprinti. O lie
tuviška parapija kaip tik ir 
prisideda įdaiginti krikščioniš
ką dvasią ir visus suburti lie
tuviškam gyvenimui. Bendro
mis pastangomis nūn dar gali
ma parapiją padaryti lietuvių 
vienybės ir krikščioniško gy
venimo židiniu. Pr. Gr.

Lietuviškų parapijų išsilai
kymo išeivijoje klausimas y- 
ra giliai svarstomas įvairių 
mūsų organizacinių vienetų. 
Neliečiant pavienių asmenų 
svarstymų, ši problema yra 
labai gyva Katalikų federaci
joje, ateitininkuose, skautuo
se'ir net visoje lietuvių bend
ruomenėje. Ne visi šį klausimą 
mėgina apžvelgti tuo pačiu po
žiūriu, bet tai nereiškia, kad 
jis nerūpėtų tiek katalikų vi
suomenei, tiek ir visiems lie
tuviams religine ir tautine 
prasme.

Žinoma, kiekviena parapija 
savo tiesiogine paskirtimi pir
miausiai apjungia tik tikin
čiuosius. Parapija yra jų ku
riama, jiems reikalinga įvai
riais religiniais patarnavimais, 
juos jungia vienybėn ir jiems 
sudaro viso dvasinio gyveni
mo centrą. Katalikui parapija 
yra sumažintos apimties Baž
nyčia, kurioj dvasiniu būdu 
pergyvenami visi religiniai lai
mėjimai. Tai yra židinys, apie 
kurį buriasi kat. organizacijos 
bendriesiems religiniams tiks
lams ir asmenys siekti tobu
lesnio katalikybės išgyvenimo 
bei jos mokslui savo gyvenimo 
pritaikymo.

Juo daugiau parapija pajė
gia tapti krikščioniškai ir as
meniškai šiltesniu židiniu, juo 
daugiau įtakos ji turi savo na
rių gyvenimui, daugiau jų su
jungia bendram tikslui ir pa
deda jiems sujungtomis jėgo
mis dvasinį gyvenimą paversti 
krikščioniška tikrove žemėje. 
O tautiaiu atžvilgiu parapija 
prie to dar labiau prisideda, 
kai ji sujungia daugiau vienos 
tautos, tos pačios kalbos ir pa
našių nusiteikimų žmones, ku
rie parapijoje įsigyvena kartu 
su savo tautiniais savitumais. 
Užtat lietuviškų parapijų pa
skirtis nėra tik dvasinis aptar
navimas, bet ič reikalas jung- < 
ti parapiečiūs, kad jų vidiniai 
išgyvenimai atitiktų tautinius 
savitumus ir burtu juos į vie
ną šeimą.

*
Nauji Bažnyčios potvarkiai, 

kurie įgalina liturgijoje var
toti gimtąją kalbą, duoda 
daug galimybių ir mums pa
sireikšti pilniau ir plačiau pa
rapiniam gyvenime ir bažny
čioje pamaldų metu. Parapija 
apjungia visus savo narius 
dvasiniu pagrindu, bet kartu 
ji gali jungti visus ir kalbos 
atžvilgiu. Juk malda yra toks 
savitai asmeninis santykiavi
mas su Aukščiausiąja Būtybe, 
kad jis negali būti pakanka
mai gilus ir nuoširdus, maldas 
kalbant svetima kalba. Juo 
labiau dabar, kada visų daly
vavimas liturginiame gyveni
me yra toks bendras ir aiškus. 
Užtat reikalas dalyvauti pa
maldose sava kalba šiandien 
dvigubai įpareigoja — dva
siniu ir tautiniu atžvilgiu. Dva
siniu, kad kiekvienas galėtų 
jausti intymiai bendraująs su 
Dievu, tautiniu, kad visi susi
jungtu į vieną židinį, iš kurio 
sklistų įkaitinta malda, per
sunkianti gyvenimą.

Lietuviškos pamaldos yra į- 
vedamos ne dėl to, kad ta ar 
kita bažnyčia pastatyta lietu
vių lėšomis, bet kaip tik dėl 
to, kad parapijos nariai gy
vai dalyvautų religiniame gy
venime ir iš jo gautų jėgų

Spaudoj ir gyvenime

MASKOLIAI LIETUVOS AUKŠČ. 
TARYBOJ

Visiškai natūralu, kad kiekvie
nas kraštas, kiekviena tauta j savo 
seimą, parlamentą, j aukščiausiąją 
įstatymų leidimo galią turintį or
ganą renka savo piliečius, savo tau 
tos žmones.

Tačiau Sovietai Lietuvoje vykdo 
tokią biaurią kolonizaciją, kad net 
į Lietuvos Aukščiausiąją tarybą, 
artėjant rinkimams, statomi kandi
datais atėjūnai rusai, tuo nustu
miant pačius lietuvius, pačius Lie
tuvos piliečius nuo jiems priklauso 
mų teisių krašto valdyme.

Sovietų kontrolėje Vilniuje lei
džiama “Tiesa” Nr. 39 vasario 15 
d. paskelbė sąrašą asmenų, kurie 
yra siūlomi kandidatais į Lietuvos 
Aukčiausiąją tarybą. Ir ką gi ma
tome — pirmoje vietoje Klaipėdos 
kraštui atstovauti siūlomas Boris 
Popov, Lietuvos kompartijos cent
ro komiteto antras sekretorius. 
Jau jam negana, kad jisai, svetim
tautis rusas, turi kontroliuojamą 
postą diktatūrinę valdžią turinčio
je kompartijoje, bet nesigėdima 
jį dar siūlyti atstovauti Klaipėdos

Šią savaitę 240 mil. indų ren
ka parlamentą. Septyniolika 
partijų varžosi dėl įtakos kraš
tui valdyti. Ūkinis ir politinis 
sunkmetis vargu patarnaus kon 
greso partijai, kuri laimėjo rin
kimus 1952, 1957 ir 1962 me
tais. Kasandra pranašauja, kad 
nūdieniai negalavimai gali iš
šaukti didesnius neramumus, 
kurie palaidos krašto demo
kratinę santvarką. Net kongre
so partijos žvalesni vadovai ne
numato, kad šiuose rinkimuose 
sulauks praeities laimėjimų. Žy
miai svarbesnis klausimas, ar 
parlamentinė santvarka galės 
išspręsti painius politinius ir 
ūkinius klausimus, kurie jau 
nelaukia atidėliojimo.

Trys vyriausybės
J. Nehru valdė, lyg Romos 

imperatorius. Jam pavyko per | 
trumpą tarpsnį iškelti Indijos 
vėliavą tarptautinėje bendruo
menėje. Jis žaidė nešališkųjų 
valstybių sambūriu, iki sulaukė 
smūgio iš Kinijos. Kinų užpuo
limas parodė Indijos silpnumą. 
Ūkiškai sunykęs kraštas buvo 
priverstas užtraukti paskolas 
ginklams pirkti. Ūkinis slogutis

GEDIMINAS GALVA

padidėjo. Nehru staiga neteko 
įtakos užsienyje ir svorio kraš
te. Kai jis 1964 m. mirė, įpėdi
niui Lai Bahadur šastri paliko 
sunkią dalią. Ginčas su kinais 
ir neramumai Kašmire drumstė 
krašto rimtį. 1965 m. kariniai 
veiksmai Kašmire atnešė indams 
laimėjimų, tačiau šios naštos 
milžiniškas kraštas negalėjo il
gai pakelti. Šastri s vyko į Taš
kentą tartis su Pakistanu, ta
čiau, susitaręs Kašmiro karui 
baigti, buvo širdies smūgio par
blokštas.

Dar sunkesnę naštą paveldėjo 
Nehru duktė Indira Gandhi. 
Apsiginklavimo našta, netiks
lingas ūkio planavimas iššau
kė ūkini sunkmetį. Indija buvo 
priversta trečdaliu savo valiu
tą — rupiją nuvertinti. Maisto 
trūksta 90 mil., t. y. daugiau 
10% krašto gyventojų. Kainos 
nuolat kyla. Kai kurių prekių, 
ypač maisto kainos praėjusiais 
(metais pašoko net 30%.

Prel. Jonas A. Kučngis, Los Angeles šv. Kazimiero Lietuvių parapi
jos klebonas, atkalbėjęs invokaciją Vasario 16-sios proga JAV kong
rese, dėkoja jo pirmininkui John McCormick už jo didelį prielankumą 
Lietuvai.

krašte gyventojams Lietuvos 
Aukščiausioje taryboje. N ors jis 
vadinamas kompartijos antruoju 
sekhetoriumi, bet tai tik užsimas
kavimas — jis griežia pirmuoju 
smuiku, dėl to ir pirmuoju kandi
datu į Liet. Aukšč. tarybą siūlo
mas.

Toliau, iš Klaipėdos į Lietuvos 
Aukšč. Tarybą taip pat siūlomas 
Aleksandr Gvozdev. Du kandida
tai iš Klaipėdos ir abudu rusai. Be
gėdiškas kolonializmo priespaudos 
nešimas.

Iš Vilniaus kandidatu į Lietuvos 
Aukšč. tarybą siūlomas Ivan Ve-

reščiak. Taigi — didžiųjų Lietuvos 
miestų gyventojams turėtų atsto
vauti rusai. Ir to negana. Kapsuko 
(Marijampolės), vienos lietuviškiau 
šių apylinkių, atstovu į Lietuvos 
Aukšč'. tarybą siūlomas J. Krile- 
vič. Iš Lentvario siūloma Liubova 
Sitnikova. Iš Tauragės — A. Serge 
jeva, iš Eišiškių — Ana Poliak.

Tos pavardės rodo, kaip lietu
viai savame krašte nustumiami į 
šalį, kaip į pirmas vietas stengia
masi išstumti atėjūnus rusus. Ru
sai, grįžkite namo!

J. Žvilb.

MALONĖS KALNAS
Stasius Būdavas

vi
Sutvarkęs Susanos reikalus, Jaribas nesiskubino na

mo. Jis buvo ramus ir smagus. Ir jam atrodė, kad ge
riau pasidairyti lauke, nes čia oras toks švelnus ir iš vi
sų pusių siaučia jį jaukumą. Namuose Jaribui būtų 
ankšta, o šią valandą jis norėjo judėti.

Jis peržingsniavo priemiesčio gatves, priimdamas ir 
atiduodamas pasveikinimus. Jo mintys vėl sugrįžo prie 
Susanos ir Mesallmano. Ir staiga pasidarė jam gaila jos. 
Iš tikrųjų juk ji vargšė taip greitai, pasidavė jo patari
mams— be ginčo ir tik su mažais pasiderėjimais. Jis 
stengėsi užmiršti tai, ką Mesallam su ja darys. Bet jis 
yra senas jo draugas ir jis žino savo amatą. Čia jam pa
sidarė kiek neramu, bet tuoj pat jis viską nubloškė į šalį 
ir visomis jėgomis įsikibo į vieną mintį: ne, juk Susaną 
jis išsiųs tiktai gerokai už miesto, paskui, kai sustiprės, ji 
vėl sugrįž atgal.

I ai buvo pats išmintingiausias sprendimas, nes Su
saną reikėjo kaip nors gydyti. Ji pasidarė tokia neatsar
gi. I a silpna moteriškė atrodė kaip mūras, kuris savo 
lengvu būdu ir lengvapėdiškumu sviro į jo pusę ir gra
sino jį sutriuškinti — suploti jį, sinedrijono narį ir visų 
gerbiamą Jeruzalės pilietį.

Buvo jis įžengęs į patį miestą. Iš visų kraštų garavo 
tvankuma. Jo kakta buvo apsibėrusi šiltais lašais. Po jo 
plačiu rūbu buvo taip pat sunki drėgmė. Tačiau Jaribas

Neramumai
Ūkiniai ir politiniai negalavi

mai iššaukė didelę įtampą. Tarp 
valdančios kongreso partijos ir 
vyriausybės įsižiebia nesutari
mai. Indijos sričių valdovai ima 
stiprinti savo įtaką ir nepaklus 
ti centrinei vyriausybei. Net 
vyriausybės prieglobstyje atsi
randa tarpusavyje kc-vojantys 
sambūriai. Įvairūs sąjūdžiai, 
kovojantys prieš valdančią par
tiją ima kurstyti gyventojus. 
Jie užpuola net traukinius, paš
to įstaigas, mokyklas ir kraštų 
parlamento rūmus. Kai kurias 
valstybines įstaigas sudegino.

Indijos neramumai rodo po
litinį nesubrendimą. Jaunimas 
su panieka žiūri į savo vyriau
sybę, o kongreso partijos politi
kus vadina “profesiniais patrio 
tais”, kurie ima gėrį dividen
dą už savo veiklą. Jie, kaip ir 
daugelis JAV gyventojų, politi
ką laiko nešvariu verslu. Indai, 
kovodami prieš vyriausybę, 
ima griauti valstybę.

Opozicija kursto

Nehru valdymo metais, iki 
jam sekėsi, jį rėmė ir net 'kai 
kurios opozicijos pąrtijos. Įta
kai pašlijus, prieš jį kovoja net 
Jai Prakaš Narrain, įkalbėjęs 
jį būti demokratiniu diktato
rium.

Šiame tarpsnyje opozicijos 
partijos verčiasi kurstymais. 
Jos kursto šeimininkes kovoti 
prieš kainų kilimą, kuris stu
mia biednuomenę į didesnį skur 
dą, studentus — egzaminų tvar 
kai pakeisti, auksakalius — rei
kalauti 18 karatų aukso, gydy
tojus — aukštesnio atlyginimo, 
sikus ir mizos — sukurti auto- 
minius kraštus, o pusnuogiams 
indų vienuoliams žadama, kad 
karvės neturi būti skerdžiamos. 
Jie kursto kastą prieš kastą, 
sektą prieš sektą.

300 mil. “šventų” karvių iš
laikymas sudaro bado grėsmę 
486,7 mil. gyventojų. Kova dėl 
karvių tebevyksta, nors gyven
tojams maisto trūksta, o vals
tybėje paskelbta tikėjimo lais
vė. Induistinis religinis užkietė
jimas sudaro didesnj pavojų už 
komunistų sąjūdį. Vakarų patir
ties pritaikymas Indijoje sun
kiai vyksta, nes praeities įsibė
gėjimas nustelbia polėkį spręs
ti šio meto uždavinius.

Indija turinti ilgą istoriją, 
prasidėjusią 1500 m. prieš Kris 
tų, nepasiruošusi šio tarpsnio 
gyvybiniams klausimams spręs 
ti.

— Ohicago miesto teises ga
vo 1837 m. Tada tebuvo gyven
tojų apie 100, o šiandien Chi
caga yra 3,500,000 mil. miestas.

buvo patenkintas. Jo širdyje buvo vėsu ir malonu.
Netrukus jis išgirdo, kaip gretimoj gatvėj ėmė siaus

ti kažkoks keistas triukšmas. Jaribas sustojo ir įsiklausė, 
nes dabar jam buvo viskas įdomu.

Ir kai jis pasiklausė ilgiau, suprato, jog ten, kažkur 
už anų namų, buvo susitelkusi nemaža minia, šaukė be 
tvarkos.

Bet tuoj pat jis suprato, kad triukšmas nepasiliko toj 
pačioj vietoj, bet slinko kažkur viena kryptimi. Tuo pa
čiu metu jis pamatė, kaip iš gretimų namų šoko žmonės 
vienas paskui kitą ir skubinos patirti, kas ten yra.

Neskubėdamas, visu vertingu rimtumu savo veide 
žingsniavo ta kryptimi ir Jaribas.

Dabar triukšmas buvo jau visai aiškus, o taip pat ir 
žmonės skubinosi ten vis didesniais būriais, kai kurie čia 
pat jį aplenkdami. Keistas jam atrodė tų žmonių užside
gimas, nes šovė ten ne tik vaikai ir jaunieji, bet ir se
niai krepšleno įkandin paskui tuos smalsius bėglius. Ir, 
matyt, ten buvo kažkas nepaprasto, nes smalsuoliai mo
jo į langus ir ragino savo kaimynus taip pat negaišti.

Tačiau Jaribas ėjo tuo pačiu ramiu ir garbingu 
žingsniu.

Po kelių pasisukimų pagaliau ir jis pasiekė didžią
ją gatvę. Ir staiga pamatė žmonių minią, kaip didelį be
simaišantį gniužulą. Žmonės veržėsi į patį vidurį ir, at
rodė, ten buvo kažkas nepaprasta. Geriau įsižiūrėjęs 
Jaribas suprato, kad pačiame minios tirštume kažkoks 
žmogus, prie kurio visi puldinėjo, norėdami jį pamatyti 
visai iš arti.

O triukšmas buvo toks didelis, kad skambėjo visi 
stogai.

Ir kai minia prislinko visai arti, Jaribąs išvydo labai 
keistą, net juokingą paveikslą. Žmonių priešakyje šokinė

Šv. Paulius, būdamas Romos 
nelaisvėje, rašė tikintiesiems 
Efeze: “Būkite Dievo sekioto
jai” (Efez. 5,1).

Tai buvo nuostabus paragini
mas ir kai kuriems tais laikais 
išrodęs beveik negalimas įvyk
dyti. Bet jis paaiškino, kaip tai 
turi būti daroma: “Elkitės mei
lėje, kaip ir Kristus mus mylė
jo ir pats save davė už mus 
Dievui atnašą ir auką meiliam 
kvapui” (Efez. 5,1—2). Kai gi
liau pagalvoji, tai buvo natūra
lus paraginimas, kad mylimiau- 
sieji Dievo vaikai stengtųsi bū
ti panašūs į dangiškąjį Tėvą, 
lygiai kaip žemiškieji tėvai no
ri, kad jų vaikai būtų į jį pana
šūs sekiotojai.

Paslaptis tobulesniam seki
mui Dievo yra meilė vienas ki
tam, kaip Kristus įsakė per pas
kutinę vakarienę: “Tai mano 
įsakymas, kad mylėtumėte vie
nas kitą” (Jon. 15,12). Kad 
vienas kitą mylėtų, turi dova
noti trūkumus ir nusikaltimus. 
Mūsų įnašas į artimo kasdieni
nį gyvenimą ir mūsų aukos ar 
atsižadėjimas kitiems turi pri
duoti meilų kvapą, apie kurį 
šv. Paulius rašo šios dienos skai 
tymo antrojoj eilutėj. Dovano
jimas ir meilė yra tie ypatin
gieji ženklai krikščio, kuris se
ka Dievą ir vaikšto Kristaus 
take.

Kas tinka šventiesiems

Tolimesnėje šio skaitymo da
lyje šv. Paulius pradeda kalbą 

J apie gyvenimą ir žmonių sukly
dimus pagoniškame pasaulyje. 
Kadangi efeziečiai yra priėmę 
Kristų, tai jiems neturi rūpėti 
pagoniški papročiai ir įvairūs 
susitepimai. Jis nori, kad tokie 
dalykai jų tarpe nebūtų net mi
nimi, nes tokie dalykai nepri
tinka šventiesiems. Buvusio gy
venimo jau atsižadėjo ir Kristų 
priėmė, tai neturi būti kalbos 
apie susitepimus, kurie yra pri
imti pagonių gyvenime.

Šv. Paulius nurodo, kad “nei 
begėdystė, nei paikos šnekos, 
nei juokavimai” nepritinka efe- 
ziečiams, bet verčiau jie turėtų 
užsiimti dėkojimu Viešpačiui 
už gautas gausias malones. To
kie užmetimai tikrai galėtų bū
ti šiose dienose mums padaryti. 
Kiek daug panašių uždraustų 
susitepimų yra mūsų tikinčiųjų 
gyvenime. Ir perdaug nesijaudi
nama dėl tų papročių, nes, kaip 
daugelis aiškinasi, visi panašiai 
elgiasi. Teisybę pasakius, yra 
tiek daug panašių susitepimų ia 
mūsų tarpe, kad yra labai sun
ku išvengti nusikaltimų.

Šv. Paulius toliau pagrasina 
tiems, kurie drįsta užsiiminėti 
tokiais susitepimais: “(tie) ne
turi Kristaus ir Dievo karalys
tėje tėvonystės” (Efez. 5,5).

Dievo rūstybė ateina
Šv. Pauliaus tėviški patarimai 

tęsiasi ir kitose eilutėse. Ar jis 
nugirdo, kad kokie prasikalti
mai pasirodė tarpe efeziečių, ar 
jis buvo pabūgęs, kad tokie nusi
kaltimai gali lengvai pasitaiky
ti, tai šv. Paulius jautė reikalą 
perspėti savo mylimus konverti- 
tus.“Niekad nesiduokite suve
džiojami tuščiais žodžiais... ne
būkite jų dalininkai” (Efez. 5, 
6—7). Toks buvo Pauliaus per
spėjimas tada ir, galima sakyti, 
dabar.

Visi senovės reikšmingi gy
venimo reikalai gauna naują 
įvertinimą šiomis dienomis: gim 
dymų tvarkymas buvo nuodė
mė prieš gamtos įstatymus; žu
dymas negimusio buvo žmog
žudystė ; prieš vedybiniai lyti
niai santykiai buvo visiems ne
leidžiami ir t. t. Šių laikų žodžių 
iškraipymu galima gamtos įsta
tymus pakeisti, žmogžudystes 
išaiškinti ir priešvedybinius san
tykius palaiminti. “Niekam ne
siduokite suvedžiojami tuščiais 
žodžiais, nes dėl tų dalykų Die
vo rūstybė ateina ant netikėji
mo vaikų” (Efez. 5,6).

Kadangi žmonės gali tiek 
daug stebuklingų dalykų atlikti, 
jie ir išmoko, kaip išaiškinti vi
sus dalykus pagal savo reikalą. 
Deja, tai yra tušti žodžiai, ir jie 
susilauks Dievo rūstybės.

Esate šviesa Viešpatyje
Pasaulis šiomis dienomis yra 

pasidaręš savotiškus standartus 
ir jie pasidarė lyg kokios dory
bės. Sunku kartais žmonėms pa
žinti, kas yra tikros dorybės, 
kas reikalinga įsigyti ir kas yra 
tik apgaulingi suvedžiojimai. 
Kai kurių veiksmų tikrai nėra 
reikalinga mūsų gyvenime.

Šv. Jeronimas pataria krikš
čionims, kad jie turėtų elgtis 
kaip pinigų mainytojai, kurie 
visokiais būdais patikrina, ar 
yra tikras pinigas prieš iškei- 
čiant; jie gerai apžiūri, meta 
ant stalo ir net dantimis juos 
patikrina, kad nebūtų apgauti. 
Bet ar dažnai šių laikų krikščio
nys taip gerai ištiria gyvenimo 
vertybes, prieš jas pasekdami. 
Bet, bijodami pasaulio nuodė
mės, jie dirba ir triūsia, kad pa
siekus “tų dorybių”. Krikščio
nys neturėtų būti apgauti, nes 
jie yra šviesos vaikai ir šviesa 
gali juose būti kaip Viešpatyje.

Viešpaties šviesa turėtų neš
ti gerumo, teisybės ir tiesos 
vaisius krikščionyse. Toks yra 
Dievo troškimas mylimiausiems 
vaikams. Ir tas Dievo troškimas 
tikrai įvyks tuose jo vaikuose, 
kurie “elgsis meilėje”, jei jie 
vengs sutepimų, “kaip pritinka 
šventiesiems”. Taigi visame jie 
bus “šviesa Viešpatyje” ir jų 
šviesos “vaisiai apsireikš viso
kiu gerumu, teisybe ir tiesa”.

P. P. Cinikas, MIC

jo kožkoks pusamžis vyras, menko išbalusio veido, bet 
labai smagus ir laimingas kaip kūdikis. O šaukė jis kaip 
kūdikis visu savo balsu:

— Mokytojau, Dovydo sūnau, tebūna tau garbė.
Jaribas sustojo, įsmeigė žvilgsnį į minią ir sustingo. 

Čia pat už to šokinėjančio vyro ramiai žingsniavo Na
zarietis. Jis buvo jau čia pat, kalbėjosi su savo palydo
vais, kurių čia vienas, čia kitas bandė tildyti tą laimin
gąjį šokėją. Bet šis neklausė. Jis dar toliau pabėgdavo į 
priekį ir atsigręžęs į Nazarietį vėl šaukė:

— Dovydo sūnau, būk palaimintas per amžius,— 
paskui jis atsigręžė į minią ir šaukė garsiai ir su pasigy
rimais, sukaliodamasis į visas puses: — broliai, seserys, 
tik pasižiūrėkit į mano kojas, — jis vėl pakėlė savo ilgą 
rūbą virš kelių ir rodė sukinėdamasis aplinkui, visiems 
stebint ir neatsistebint...

— Žiūrėkit, tik gerai pasižiūrėkit į mano kojas, — 
šaukė jis visa balso galybe ir labai susijaudinęs. Jo bal
sas kartais pasidarydavo plonas kaip vaiko, nes jis nebe
galėjo suvaldyti savo džiaugsmo, — mano kojos buvo 
sausos, kaip pernykštė nendrė, ir aš negalėjau ant jų 
stovėti... Mokytojau, tebūna tau garbė, tu sugrąžinai 
mano kojoms kraują ir gyvybę... Ačiū tau, tegul tave 
laimina Aukščiausias...

Minia vėl ėmė šaukti, ir laimingojo žmogaus balsas 
vėl pražuvo triukšmo ūžesy. Bet jis vistiek ir toliau šoki
nėjo, vis pakeldamas rūbą virš kelių ir kažką šaukdamas 
čia į žmones, čia vėl į Nazarietį.

Ir kai minia jau baigė praeiti pro šalį, Jaribas prare
tėjusių žmonių tarpe staiga pastebėjo kelis parisiejus. Jie 
ėjo gerokai atsilikę ir kažką gyvai tarpusavy tarėsi.

(Bus daugiau}

t
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CLASSIFIED GUIDE
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CHARLES L. BUOR
Independent Candidate
Bepartyvis kandidatas į

13-to Wardo Aldermanus
• Be, jokių politinių ar didelių

organizacijų rėmėjų
• Ištikimybė tik jums, 13-tojo

Wardo balsuotojams.

Gyvena, 13-taim Warde nuo 
1955 metų.

Namo savininkas 13-tam Warde 
nuo 1859 metų.

Savarankiškas draudimų agentas 
Sav. Buor Insurance Agency 
2901 W. 59th St., Chicago, III.

VYRAI IR MOTERYS++ + + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦*
Reikalinga vedusių pora arba vy
ras ar moteris prižiūrėti vyresnio 
amžiaus invalidą. Gyventi vietoje, 
Melrose Parko rajone. Skambinti 
po 5 v.v. FI 5-1091.____________

Order Picker & Order 
Packer

Excel. working conditions. 
Contact JOE. 678 - 3690

IPCO HOSPITAL SUPPLY 
Dės Plaines, Illinois

R E AL ĖST A E

Cicero. Mūr. 4 butų modernus 
namas. Apyl. Cermak ir 57 Ave. 
Palikimas, turi būti parduotas. Pa
jamų $500 per mėn. $49,900, arba 
duokite pasiūlymą. BI 2-2162.

REAL ESTATE

Parduodamas kampinis namas: 
2 krautuvės — rūbų valykla ir ta
verna, 7 kamb. butas ir 2 kamb. 
butas, 2 maš. garažas. Visi išnuo
moti. Pajamų $500. Kaina $53,000. 
Savininkas. Tel. 434-0692.

Palikimas — turi būti parduo
tas, 2-jų butų, 7 ir 4 kamb. Mo
dern. vonios, 1 butas su 3 miega
mais. Visas permodeliuotas. 1 blo
kas į pietus nuo Komensky ir 26- 
tos. $10,950. Išsimokėjimui sąlygos. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LA 
1-7038.

Puikus 6 kamb. mūr. namas 
Marąuette Parke. 12 metų senumo. 
Nupiginta kaina, $21,500. Savinin
kas. Skambinkit LA 3-0565.

CICERO. $17,000 — pilna kaina 
už gražų mūr. 2x4. 56-tos ir 25- 
tos gatv. apyl. dujų šiluma sienoj, 
kilimai, visai atremont., pajamų 
$190 į mėnesį. SVOBODA, 2134 S. 
61st Ct., Cicero, BI 2-2162.
Parduodamas 10 kamb. bungalovv, 
gazo šilima — radijatoriai, nauja 
vandens apsauga.

7015 S. Artesian Ave.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai Dildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Ave., CL 4-7450

NUOSAVI NAMAI
6 kamb. mūrus, uždari porčiai, 

naujas gazu šildymas, garažas, arti 
Marą. pko mloikyklų. $18,800.

2 butų mūras, 2 po 6 k... 2 auto 
mūro garažas, naujas gazu šildymas, 
apsauga nuo potvynio, pirkimas su 
nuolaida, $27,000.

S kamb. mūras. Uždari porčiai, aly
va šildymas, karpetai, kabinetų vir
tuvė, garažas. Pora bloku nuo mūsų. 
$17,900.

83 ir Cicero Ave. Patogus, apynau
jis mūras, 3 mieg., karpetai. kabinė
ti; virtuvė, daug priedų, platus lotas. 
$16,900.

5 Batų mūras. Alyva centrinis šil
dymas, garažas. Virš $5,000 nuomos. 
Kaina $39,800.

Tikra rezidencija. Puikus 12 metų, 
C kamb. mūras. 2 Vitrolite vonios, 
žaidimams įrengtas beismentas, cen
trinis oro vėsinimas. karpetai, židi
nys, daug priedų. Graži vieta, pato
gus namas gyventi. Pamatykite.

4 Imtų mediniai namai šalia tuš
čio loto^ reikia baigti tvarkyti. Pa
jamų virš $2,500 metams. Kaina 
$11,600. Gera paskola užtikrinta.

2 butai ix> 5 kamb. su valgomais. 
Gelsvas 10 metų mūras. Karštu van
deniu šildymas, garažas, platus kam
pinis lotas. Apie $42,000.

Lotas — 30 pėdų. Tinka dviems 
butams Marąuette Parke. $9,500.

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

Didelis namų, sklypų, biznių 
ir žemes ūkių pasirinkimas.
LINARTAS REALTY
4936 W. 15th St.. Cicero 652-434S

REAL ESTATE

2 butai — 4 ir 3 kamb. iy2 aukš
to, 6 metų mūr. prie 71-os į vak. 
nuo Kedzie. Atskiri gazo šildymai 
Alumin. langai. Galima tuoj už
imti VVA 5-6015.

Mūras O butų po 5 kamb. Geroa
pajamos 5 maš. garažas. Tik $50,000.

Marųuette pke auto garažas an» 
gero kampo. Tinka taisyti ir parda
vinėti auto mašinas. $40,000.

Marųuette pke. Mūr. aukšto,
2 po 5 kamb. 11 metų senumo 
įrengtas rūsys. $27.900.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St. — RE 7-951(

12 apartmentų mūr. Gage pke 
Nauja gazo šiluma, 220 V. elektra. 
Mainys arba duos antrą morgičiu 
$12,000 metinių pajamų. $61,000. 
VV A 5-6015.

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

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

•Jf *Af tAf *A* tas >A» »A.» »A« -A- -A- »A» «A« »A» «A« »A» »A» »A« »A» »A» »A« «A»

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR
DAVIMAS * NOTARIATAS • PA
TVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACI
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MfoKI 

CIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st SL Tel. 925-6019

REA L ESTATE
Mūr. 3x5 ir krautuvė. M. p. Ga

ražas. $41,800.
Mūr. 8 metų, 2x4 Ideali M. p. 

vieta. $38,800.
Mūr, de luxe 7 k. rezidencija M.

pke. "Brezeway”, garažai, platus lo
tas, 2% vonios, (rengtas rūsys, daug 
priedų. $38,800.

Lotas arti M. p, 25x1 25 p. Skubiai 
už $4,500.

Mūr. 6 k., garažas, naujas šild. 
66—Mozart. $19,600.

Mūr. 5 kamb., naujas gazo šildy. 
maS. Labai gera vieta, $17,500.

Mūr. 4 butai po 5% kamb. M. p. 
Platus sklypas. $46,500.

Mūr. 2 po « M. p. Naujas šildy. 
mas. Mūr. garažas. $28,900.

Mūr. S mieg. 10 m. Marą. pk.. ga
raž.. kllim. $21,600.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave.. PR 8-2233

KAIRYS 2943 West 59th Street. Tel. HE 6*5151
2 po 4 kamb. mūr., skiepas ir pa

stogė. Garažas. Geri miegamieji. Ar
ti bažnyčios Brighton pke.

8 butų mūr. Geros pajamos. Ge- 
sai prižiūrėtas. Neaukšta kaina.

Mur. bungalow, 6 kamb. Dideli 
miegamieji Centr. gazu šildymas.

Gage p-ke.
t3 butų mūr. $16,500 metinių pa

jamų. Namas kaip lėlė. Tik $26,000 
įmokėti.

2 po 6 kamb. mūr. Central, šildy
mas. Marąuette P-ke.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4*2390
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) 

Sąžiningas Patarnavimas

KKKHHKKKiOIkKMKKkKKHKHkKkKKIOOOOOOOOOOOOOOOOŪOtKKKKKKKK

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA RAŠTININKĖ
Mašinraštis ir skaičiavimai Kreip
tis į

STANLEY BALZEKAS
4030 Archer Ave. VI 7-1515

EDITORIAL ASSISTANT

Needed for information dept. of na- 
tlonal federation; boop location, full 
time, permanent. 8:30 to 5 p.m. Age 
ypen. $4,800 y,r. Some secretarial ex- 
per. preferred. Numerous co. benefits. 
Immediate opening. —

MR. CONKLIN, Tel. 922-0667

EFFICIENT NURSES AIDĖS 
For all shifts. Modern home, 

exeellent conditions and benefits.
PALOS HILLS CONVALESCENT 

CENTER
10426 Roberts Road,
PALOS HILLS, ILL.

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

Moderniškai įrengtas beismentas 
vedusių porai, naujame name prie 
pat Marąuette Parko. HE 4-4786.
Pigiai išnuom. kambarys vyrui — 
su atskiru įėjimu, virtuve šaldy
tuvu ir t. t, Telef. GR 6-3069.
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar!! 
Best Agency, 2925 W. 63. PR 8-6032
Aptarnauja pietvakarinę dalj 7 me
tus. Savininkai: kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

Išnuom. 5 kaanb. apšild. butas 
(3 mieg.), antrame aukšte.

7250 S. Wąshtenaw Ave.
IŠNUOM. kambarys vyrui Mar
ąuette Parke. Atskiras įėjimas.

476 - 3626
Išnuom. apšildomas 3-jų kamb. 
butas, su vonia, 4431 S. Maple- 
wood. Po 6 v.v. skambinti

FR 6-7298
• -♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PBOGOS-OPPORTUNITEES

Parduodama maisto krautuvė. 
Gryno pelno neša apie $17,000 per 
metus. Geroj apylinkėje. Galima 
pirkti su namu ar be namo. 
847-8985.

IEŠKO NUOMOTI

Vyrui reikalingas vienas ar du 
atskiri kambariai Marąuette Par
ke. Skambinti PR 8-7135.

MISCELLANEOUS

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pad

FRANK ZAPOLIS
3208 % West 05th Street 

Chicago, Illinois 60642
Tel. GA 4-8054 ir GR 6-433S

HELP VVANTED — VYRAI

DEEP DRAW 
PRESS 

OPERATOR
Mušt have experience.
Able and ąualified to
Set-up and Operate 

50(1 Ton Hydraulic Press

Vance Industries
Incorporated 

7401 W. Wilson Ave. 
Tel. — UN 7-8161

Ask for ED. SKALECKI

HELP VVANTED — VYRAI

SALES s MORTGAGES o MANAGEMENT

Production Workers
Light .manufacturing. We will 
train. $2.03 to start, $2.23 mini- 
mum in 90 days. Apply in person 
9 A.M. to 3 P.M. Mon. thru Fri.

VANCE INDUSTRIES, INC. 
7401 VV. VVilson Ave. 

Chicago, Illinois

Good Opportunity
Young man for inside sales work 
in plastic distrihution Office. High 
school education. Good figure 
aptitude.
No experienee necessary. Progres
sive Increases. Paid Hospital and 
Life Insurance.

Colonial Kolonite Co.
2232 VV. ARMITAGE AVE.

Janitor — Watchman
Day Shift. 6 day week. 

Age to 55 
Mušt live North.

APPLY

AUTOPOINT COMPANY 
1801 W. Foster Ave.

— An eąual opportunity employer —

EXPERIENCED

• LATHE OPRS.
• MILUNG MACHINE OPR.

Mušt make own set-ups, have 
ovvn tools and read blueprints. 
Overtime, top pay benefits.
F. M. PAPAN TOOL & MFG. 

COMPANY
1915 VV. VVabansia Avenue 

Tel. — CA 7-8011
ROOM 520

AUTO SH0W 
G U A R D S

Need 100 men to nork as Guards 
(luring auto slion at International 
Amphitheatre, Febniary 2tst titru 
Mareli 5th. All sliifts available. Pays 
.$1.65 per liour. Uniform furnished. 
Mušt, be of good character and good 
health. Apply:

KANE SERVICE
ROOM 520

510 N. Dearborn St.
Monday thry Friday 1(1 a.m. to 6 p.m. 
Saturday & Sunday 9 a.m. to 12 noon

PRESSMAN
For new Harris 171/2x221/2 single 
color offset. Hours — 8 to 4:30. 
For appointment, call —

774*1050

HELP VVANTED VYRAI

VVANTED
TOOL & DIE MAKER 

BUILD & REPAIR
Top Wages And Overtime 

Other Benefits 

APPLY

AUTOPOINT COMPANY
1801 W. Foster Ave. 
Tel. — L0 1-3200

An eąual opportunity employer

HELP VVANTED — MOTERYS

6400 Operator Position
Typing and inventory control 
ability helpful in training for 
I.B.M. 6400. New office. High 
salary, many benefits.
GENERAL VVAREHOUSE AND 

TRANSPORTATION CO.
1800 No. 30fh Avenue i

(North and 30th Avenue) 

MELROSE PK., ILL. — 345-2800

General Office Giri
Good handwriting & good figure 
aptitude a mušt. We will train. 
Vacation —- holiday pay.
Call — J. E. Allen — GL 5 - 8935

GIRL FRIDAY
An opportunity to vvork in an ex- 
citing congenial atmosphere of 
highly Creative advertising group. 
Work on national accounts. We 
want an excellent typist in early 
20’s vvith IBM executive machine 
experience to vvork vvith vvriters 
and account executives.

MR. KREVVER, MO 4-2055

PERSONNEL DEP’T
YOUNG MAN — to interview applicants,

keep recards, mušt be able to type.
GOOD VVORKING CONDITIONS, CO. BENEFITS. 

EXCELL. TRANSPORTATION. (CTA bus stops at front door.)

MOTIVE EŲUIPMENT MFG.
Division Borg—VVarner

5253 W. Roosevelt Rd., Cicero, Bl 2*2520
An Eąual Opportunity Employer

ACCOUNTING
COST ACCOUNTING 

ASSISTANT
Excellent opening for young man. Minimum 2 years experience plūs 
2 years college. Will train to beeome a 2nd man in large cost ac- 
counting department. Liberal company benefits, including Life Insur
ance, hospitalization and Profit Sharing.

SKIL CORPORATION 
5033 N. Elston Ave-, Chicago

Tel. — AV 6-2000, Ext. 381

ĮSIGYKITE DABAR 1 

iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii!
PUIKI DOVANA BET KADA
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
“Vytautas the Great” 

parašyta prel. Juozo B. Končiaus. 
Knygos gavėjas turės progos susi
pažinti su lietuvių tautos garbin
gąja, gražia praeitimi ir jos kovo
mis dėl laisvės 14 -15 šimtmetyje. 
Tuomi supažindinsime su lietuvių 
tauta ir įgysime jai bičiulių, kurie 
šiais laikais mums yra labai rei
kalingi. Knyga gaunama “Drauge”, 
kaina $3, kietais viršeliais — $4. 
Illlllllllllimilllllllimillllllllllllllllllllllli

Member ot M.L.S.

Main office 5727 VV. Cermak, Cicero, Iii. Tel. OL 6-2233 
Branch ofc. 2617 VV. 71st St., Marąuette Parke, tel. 925 -5256

ALEX ŠATAS — Realtor
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiėsčiuose. Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iš katalogo.
i'OOūoooao-ooooeoc'OOGUGoaoooo-^eoooooGoooococoeoocoeoooi

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQIJETTE GIFT PARCEL SERV.
3 skyriai Chicagoje:

2608 6»th St. Tel. WA 5-2787
2501 fi»th St. Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1864

Lietuviu bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos i Lietuvą.

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

E. Ir V. Žukauskai

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos

Palikimas. — Marąuette Pke, prie 
bažn. 3 butų mūr. Naujas karšt. vand. 
šildymas, 2 auto garažas. $29,000 
arba geriausias pasiūlymas.

Palikimas. — Netoli mūsų įstai
gos med. 2 po 5 k. Geras pirkinyd. 
Pasiteiraukite.

I 2 butai ir biznis. Tik 1 metų. At
skiri šildymai ir centralinis vėsini
mas, alum. langai, ‘‘built-ins”, kili
mai ir kiti priedai. $45,000.

Evergreen Pke. — 5 butų, 4 metų 
de luxe mūras, 7 k. butas savinin
kui ir $690 i mėn. pajamų. Mūro 
garažas. $88,500.

fi tž kamb. “ranch” su prijungtu 
mūro garažu. Gražiai įrengtas poil
sio rūsys, centrai, vėsinimai. Savi
ninkas priverstas parduoti. Teirauki
tės.

De Iuxe naujas — 8 butai po 4 
kamb., ąžuolo medis, keramikos ply
telės, atskiri šildymai ir karštas van
duo, alum. langai pajamų virš

$14,000. Galima perimti gerą pasko 
lą. $118,000.

Pietvakarių priemiesty sklypas
153x150 p. Gatavi planai ir leidimas 
statyti 22 butų apartmentinj namą.

Didelis pasirinkimas apartmentinių 
ir rooming house šiaurinėje miesto 
daly. Teiraukitės.

•i kamb. apynaujis garžus mūras. 
1H vonios, karšto vandens šiluma, 
iškelti vamzdžiai, alumin. langai, ki
limai, garažas. $21,900.

8 butų mūr. Brighton pke. Nauja? 
centrai, šildymas gazu 2 butuose, ki. 
tuose gazo pečiukai. Alumin. langai, 
apsauga nuo potvynio, naujas stoga.9. 
labai geros pajamos. Tik $38,000.

Marųuette pko apyl. 20 butų ir 3 
krautuvės. Pilnai išnuomotas. Meti. 
nių pajamų apie $$30,000. Savinin
kas sutinka keisti j mažesne nuosa
vybę arba parduoti su nedideliu 
įmokėjimu. Labai geras pirkinys 
Teiraukitės.
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RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

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

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

pardavimui

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS & HANDLES 

30 and 50 gal. __ Free Delivery

5622 S. Racine 434-1113

GENERAL OFFICE
Good typist — steno preferred; 
varied and interesting vvork in two 
giri office. Fringe benefits—vicin- 
ity Harlem and Touhy.

Call — 775-7595.

INVENTORY CONTROL 
C L E R K

Aptitude fore figures. Some typ
ing and bookkeeping exper. help
ful. Nevv office and high salary. 
General warehouse and transpor- 
tation company.
GENERAL VVAREHOUSE AND’ 

TRANSPORTATION CO.
1800 No. 30fh Avenue 

(North and 30th Avenue) 
MELROSE PK., ILL. — 345-2800

GENERAL OFFICE
TYPING - BOOKKEEPING

3 giri office for production plant. 
$75.00 to 85.00. Excellent benefits.

HAZEL BISHOP
3256 N. Milvvaukee 

Tel. — 777-3460

BILLER - TYPIST
Good pay, hospitalization, other 
benefits, Old. ėst. company.

MR. MASON — 666-4447
IF YOU CAN TYPE Full Time,

Speed not essential, we want you.
CaU MII. 8HEIUIAN — 328-5500 
Greene Metai Products Co., Ine. 

1000 Grey Ave., Evanston, III. 
An eąual opportunity employer

RELOCATING by April lst to 5300 W. 73rd St.
OPENINGS FOR

S E T-U P MEN
SET-UP FOR PRODUCTION 

VARIOUS MACHINE SHOP EQUIPMENT

$126.00 to $136.00 Per Week
Mušt Be Able To Read Blueprints & Set-Up for Production. 

Fully Paid Company Benefits.
Hospitalization And Major Medical Insurance.

Life, Siekness And Aecident Insurance.
Work Clothes Furnished. Nine Paid Holidays. Paid Vacation.

STRICK CORPORATION
9300 SO. DREXEL BOULEVARD 

An Eąual Opportunity Employer

SEVIHNG MACHINE 
MECHANICS

* EXCELLENT PAY - STEADY VVORK 
* CONVENIENT LOCATION

S. I. JACOBSON MFG. COMPANY 
1414 So. Wabash Avenue

Call Arthur Jacobson — Tel. 939 - 1414

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tel. 471 -0321

Remkite “Draugę”. Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

DON’T DELAY — APPLY TODAY 
These opportunities may never come again. 
VVORK AND EARN VVHILE YOII EARN
#115.00 To $125.00 While Training. 
,8140.00 To $155-00 When Trained.

VVork a 6 day vveek on 2nd or 3rd Shift.

WEIGHMEN STOCKMEN 
MACHINE OPERATORS

Employee benefits include paid holidays, paid vacation, free 
hospitalization, life insurance, paid time for funerals, proteeted 
parking lot, hot lunches at cost and many others.

Interviewing Hours — 8 A.M. to 4 P.M. Monday thru Friday. 
Saturdays 8 A.M. to 11 A.M.

If our intervievving time is inconvenient, call for appointment.

BELDEN MFG. COMPANY
4625 W. Van Buren SL, Chicago, III. — ES 9-1000

i



JULIUS PAKALKA IR JO UŽSIMOJIMAI

Daug kas kalba ir net rašo menininkų kūrybinis darbas į- 
(pvz. “Dirva”), kad naujasis Al- vertinamas kaip neatidalomas 
to Chicagos sk. pirmininkas Ju- Lietuvos laisvinimo pastangų 
liūs Pakalka sujudinęs nusisto- reiškinys ir t.t.
vėjusią Alto vagą ir atnešęs Tai jau nauja kalba, išsiver- 
kitokį pulsą. Sensacijų ieškoto- žūsi iš šobloninių rėmų, tai nau
jai šiame rašinyje tikrai neras jesnis, gaivesnis vėjas, 
jokių kontraversijų, bet tik aki- Vasario 16 d. vakare Jauni- 
mirkos žvilgterėjimą j naująjį mo centre pats pirmininkas sa- 
pirmininką. vo lėšomis surengė arbatėlę Al-

Su juo arčiau teko susipažin- j to darbuotojams ir organizaci- 
ti praėjusią vasarą Union Pie- jų atstovams. I r kas Įdomiau- 
re, Odinų vasarvietėje. Prisimi- sja, kad pirmininkas čia klojo 
nėm rezistencijos dienas Lietu- vieną tūkstantį savo asmeniškų, 
voje, o Julius atvėrė ir porą fabrike uždirbtų dolerių, iš jų 
šiurpių akmirkų, kai jis buvo 500 dol. skirdamas Lietuvių 
patekęs į raud. partizanų ran- fOndui, o kitus 500 dol. kanta- 
kas ir laimingai išspruko. Jo, faj parašyti, kuri bus atlikta 
kaip Vilniaus krašto lietuvio, re j kitų metų Vasario 16 proga, 
zistencijos kelias buvo ilgas. Te- minįnt Lietuves nepriklausomy- 
ko gyventi trijose okupacijose metų sukakti. Kantatos

lenkų, bolševikų ir nacių. žodžius rašo poetas St. Sant- 
Tada kalbėjomės ir apie Mc-

Cormick Place Arie teatrą, kad 
čia būtų tikrai puiku suruošti 
grandiozinį koncertą Lietuvos 
neprikl. 50 metų sukakties pro
ga. Tam koncertui ypač įkvėpi
mą kėlė Lietuvių operos suruoš
tas išskiriančiai didingas parti
zanų pagerbimo koncertas 1965
m. birželio 13 d. Julius tada bu- iCormick Place Arie teatro sa

MŪSŲ
Sioux City, Iowa

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS

Vasario 19 Sioux City lietu- 
vai įspūdingai paminėjo Vasa
rio 16. Jau vasario 12 vietos kle- 

Alto Chicagos sk. pirmininkas bonag paskelbė minėjimo pro.

varas, o muziką sutiko parašy
ti komp. J. Gaidelis.

Kitiems dar vis tebesitariant,

laiku susimetė, ir kitais metais 
turėsim naują kantatą. Iš ki
tų užuominų teko patirti, kad 
koncertui buvusi paimta Me

vo eilinis Alto Chicagos sk. na
rys, ir man atrodė, kad tas po
kalbis neatneš jokių konkretes
nių užmojų ,o liks eiliniu pasi
dalijimu mintimis.

Bet praėjusį rudenį pats bu
vau liudininkas, kai Vyčių sa
lėje Alto žmonės pranešė, jog 
naujuoju sk. pirmininku dele
guotas Julius Pakalka. Ir man 
atrodė, kad Julius tą žinią pasi
tiko ištvermingai ir su pasiti
kėjimu.

Alto skyrių darbai gal ryš
kiausiai matyti Vasario 16 mi
nėjimų rengime. Ir štai didžiam 
nustebimui jau pirmuosiuose Al-

le. Tam pastatui sudegus, ban
doma gauti (ar jau gauti) Chi
cagos operos rūmai, kur šį pa
vasarį nuskambės lietuviškoji 
“Gražina”.

Tad pasirodo, kad anie pokal
biai prie Michigan ežero su Ju
liumi Pakalka nebuvo tik svais- 
čiojimai, bet kad jis gan konk
rečiai žvelgė į ateitį.

Apie praėjusį sekmadienį jvy 
kusį Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą kiekvienas jame 
dalyvavęs susidarė savo nuomo
nę, daugumas labai palankią, ir 
tai vėl nuopelnas Juliaus Pa

to Chicagos sk. atsišaukimuose kalkos ir jo vadovaujamo Alto 
šiemet pasigirdo kitoks tonas: ,Chicagos sk. valdybos, 
minim Lietuvos vienalytės vai- Į Tegul toji ištvermė naująjį 
stybės atkūrimo 714 metų su- pirmininką ir valdybą lydi ir to- 
kaktį, rašytojų, muzikų ir kitų liau. VI. R.

K. Donelaičio Lit. mokyklos Vasario 16 d. minėjimo dalyviai. Pirmoje 
eilėje (iš kairės) muz. J. Zdanius, J. Janušaitis, LB Marąuette Parko 
apyl. pirm. J. Vaičiūnas, LB Chicagos apyg. v-bos vicep. St. Ingaunis, 
kun. A. Trakis, LB cv pirm. J. Jasaitis, red. kun. J. Prunskis ir kt.

Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
VAIKUČIAI PAGERBĖ Juškevičienės, A. Kirvaitytės,

MUZIKĄ BERTULĮ Viktorienės ir kt. pastangomis.
M. Š.

Vasario 19 d. Alvudo Vaikų
AUKSINIS VEDYBŲ JUBI

LIEJUS
teatro (direkt. akt. A. Brinką, 
pad. A. Sobieskienė) mažieji ar
tistai Jaunimo centre repetavo 
V. Frankienės veikalą “Karalai- Prieš 50 metų, 1917 m. va- 
tės Teisutės” 2-4 veiksmus. Po sario mėn. 18 d. Dotnuvos baž- 
repeticijos mokyt. M. Karaitis nyčioje buvo sutuokti Liudvika 
sukietė vaikučius į sceną su būg Kontautaitė su Vytautu Raice- 
nais Dr. J. Adomavičiaus rū- vičium. Šie reti sukaktuvininkai, 
pėsčiu, Vaikų teatrui įgyta apie savo vedybų auksinį jubiliejų 
10 įvairaus dydžio būgnų. Per atšventė vasario mėn. 18 d. Ci- 
trumpą laiką mokyt. M. Karai- cero, III. Šv. Antano parapijos 
tis išmokė vaikus mušti į būg- bažnyčioje. Kun. A. Jaunius at- 
nus, sudarant takto melodi- laikė pamaldas ir suteikė palai- 
ją. Muziko komp. J. Bertulio pa minimą. Raicevičiai priklausė 
gerbimą pradėjo akt. A. Brin- Kėdainių Šv. Juozapo parapijai, 
ką, išvardindamas visus miestus kurios klebonu buvo kun. A. 
Lietuvoj ir Chicagoj, kur jubi- Jaunius, sutuokęs jų dukrą Ja- 
liatas dirbo muzikinį darbą mo- niną Skamaročienę, pakrikštijęs 
kyklose, chorams vadovauda- du anūkus, ir dabar vėl, apkelia

Vienas šv. Mišias už paverg
tą Lietuvą aukojo pats klebo
nas, o kitas — prel. Dr. L. 
Hoffman, Sioux City diecezijos 
kancleris ir didelis lietuvių 
draugas, uoliai kovojantis dėl 
Lietuvos laisvės. Kun. S. Mor
kūnas pasakė . 6 pamokslus lie
tuviškai ir angliškai, nušviesda
mas komunizmo baisius nusi
kaltimus, nekaltų žmonių žudy
mus Lietuvoje, ir Rusijos ver
gų stovyklose. Laike pamokslų 
buvo pacituota kelios citatos iš 
Sibiro lietuvaičių maldaknygės 
ir “Kova prieš Dievą Lietuvo
je.” Su ypatingu dėmesiu klau
sėsi amerikiečiai atvykę net iš 
trijų valstybių: So. Dakotos, 
Nebraskos ir Iowos. Klebonas 
savo pamoksluose išgyrė vyres
niąją kartą ir šaunų lietuvių 
jaunimą Amerikoje, Kanadoje, 
Australijoje, Anglijoje, Pietų 
Amerikoje ir kitur, kuris su di
deliu entuziazmu dirba dėl pa
vergtos Lietuvos. Garbė tė
vams, kurie sugebėjo išauginti 
tokį patriotinį jaunimą. Paverg 
tieji Lietuvos žmonės apie tai 
gerai žino ir džiaugiasi.

Po pietų parapijos salėje įvy
ko minėjimas, kuris buvo pra
dėtas, “Marija, Marija” ir Lie
tuvos himnu. Kun. S. Morkū
nas skaitė paskaitą, tema “Ko-

mas, vargonais grodamas.
Prof. J. Žilevičius savo gražiu 

žodžiu smulkiau papasakojo 
muz. J. Bertulio biografiją, nu
rodė kur mokėsi ir išvardino jo 
sukurtus veikalus.

Violeta Sobieskytė ir A. Vik
torą Vaikų teatro vardu paskai
tė jubiliatui pasveikinimus. Vė
liau muzikuį J. Bertuliui buvo 
įteiktas “Gražinos” klavyras su 
Alvudo darbuotojų parašais. 
Viena iš mamučių Žukauskienė 
atvedė susirikiavusius vaikučius 
prie garbės stalo ir kiekvienas 
jų įteikė jubiliatui po žydinčią 
gėlę. Pagerbtuvių dalyviai Alvu
do vadovybės buvo pavaišinti 
M. Bosienės, J. Bružienės, Z.

vęs Vokietiją, Kolumbiją, atsi
dūręs čia, aptarnavo savo bu
vusius parapiečius, palaiminda
mas juos šio garbingo jubilie
jaus proga.

Po pamaldų, parapijos salėje, 
duktė ir anūkai suruošė puikias 
vaišes, kur gražaus būrio gimi
nių bei pažįstamų buvo pagerb
ti jubiliatai. Į vaišes atsilankė 
tėvų marijonų namo viršinin
kas kun. V. Bagdanavičius, M- 
IC, ir atėjo pasveikinti klebo
nas kun. J. Stankevičius. Vai
šių metų palinkėta jubiliatams 
sulaukti deimantinių sukaktuvių 
ir sugiedota Ilgiausių metų.

Raicevičiai Lietuvoje gyveno 
prie Kėdainių geležinkelio sto-

ties Babėnų kaime, šalia gra
žaus Babėnų miško, kur turėjo 
stambų, gražų ūkį. Užeinant 
raudonajai bangai, dukra su vy 
ru laikinai pasitiaukė iš Lietu
vos, savo 2 vaikus palikdama 
pas tėvus. 1949 m. Raicevičiai, 
kartu su anūkais, buvo ištremti 
į Sibirą prie Irkutsko, kur teko 
dirbti sunkų miško darbą. Vė
liau gavo darbą prie lentpiūvės, 
o Raicevičienė prie mokyklos. 
Po septynių sibiriško gyvenimo 
metų, atsiradus progai, išvyko į 
Lenkiją. Sunkiais tremties ke
liais apkeliavę platybes ir išau

Marąuette Parko lituanistinės mokyklos 6 sk. mokiniai, vadovaujami seselės mokytojos Perpetuos, ne
priklausomybės minėjimo šventės minėjime išpildė vaizdelį “Marija, gelbeki mus”, pagal Sibiro maldak
nygės maldą. Nuotr. Z. Degučio

KOL 0 N t J 0 S E
paįvairino jaunųjų sodaliečių j kės veiklą, buvo netiksliai pami
choras su gitaromis. Po minėji
mo buvo iškilminga vakarienė, 
kurią labai skoningai, grynai 
lietuviškai paruošė: M. Kun- 
cienė, E. Meškauskienė ir J. 
Luneckienė. Salę meniškai pa
puošė: M. Luneckas, naujas, 
veiklus parapijos komiteto pir
mininkas ir S. Meškauskas.

Vakarienės metų skambėjo 
lietuviškos patriotinės dainos.

Lietuvai laisvinti aukojo: 
kun. S. Morkūnas 50 dol., E. 
Nikšienė 20 dol., po 15 dol.: A. 
A. Kavolai, S. E. Meškauskai, 
M. Kuncienė; po 10 dol.: M. J. 
Luneckai ir K. Ž.; po 5 dol.: A. 
Laudanskas, B. Plaušinaitis, K.

40 VALANDŲ ATLAIDAI

Kovo 3, 4 ir 5 dienomis įvyks 
šv. Kazimiero lietuvių parapijoje 
40 valandų atlaidai, kurių metu 
pamokslus sakys: kun. S. Mor
kūnas — lietuviškai ir kun. A. 
Elbert, vietinės aukštesnės ka
talikų mokyklos direktorius — 
angliškai. Atlaidų baigime pa
sižadėjo dalyvauti visa diecezi
jos kurija, daug prelatų ir ku
nigų ir žymesniųjų amerikiečių 
veikėjų, Lietuvos draugų, kurie 
šešius metus labai aktyviai rė
mė rezoliucijų pravedimą atsto
vų rūmuose ir senate, parašy
dami šimtus laiškų kongresma- 
nams ir senatoriams. Beto, pa
sižadėjo dalyvauti 4 laipsnio 
vyčiai.

Visi svečiai bus vaišinami lie
tuviškais valgiais ir kiekvie
nam bus įteikiama dovana dr. 
J. Savasio knyga “Kova prieš 
Dievą Lietuvoje.”

Korespondentas

Grand Rapids, Mich.

PATIKSLINIMAS
Š. m. sausio 17 d. “Draugo” 

laidoj buvo patalpinta kores
pondencija antrašte “švenčių 
pobūviai”, kurioje kai kurie vie-

munizmo sukilimas”. Minėjimą tiniai įvykiai, liečią LB apylin- 

I

gramą ir kvietė visus lietuvius 
ir kitataučius, lankančius gra
žiąją Šv. Kazimiero bažnyčią, 
melstis ir priimti šv. Komuniją 
už kenčiančius lietuvius Lietu
voje, Sibire ir kitose Rusijos 
vietose bei viso laisvojo pasau
lio lietuvius ir jų bičiulius, ne
nuilstamai kovojančius už Lie
tuvos ir visų pavergtųjų tautų
laisvę. Vasario 12 ir 19 parapi- Pumputis, A. Vakulskienė ir A. 
jos biuletenis lietuvių ir anglų žvirgzdinas; J. Ulanskas 2 dol., 
kalbomis, buvo skirtas lietuvių i kiti po mažiau. Surinkta $167. 
kovoms dėl nepriklausomybės.

nėti, būtent:
1) Grand Rapids šeštadieni

nę Lituanistinę mokyklą veda 
mokyt. Pr. Turūta, o ne mokyt. 
V. Jonaitis, kuris toje mokyk
loje dirba;

2) Grand Rapids Meno gale
rijoj lietuvių tautinės eglutės 
puošimu rūpinosi, ir jį devynis 
metus organizavo J. Puodžiū
nienė. šiemet ji kaip LB apyl. 
valdybos narė kult. reikalams, 
irgi organizavo liet. eglutės 
puošimą. Daugiausia šiaudelių 
puošmenų šiais metais davė M. 
Alkevičienė, Sr., ir Girginienė, 
o kitos apylinkės narės, susirin
kusios Mikužiu namuose, paga
mino kitų šiaudinukų; ir

3 LB apylinkės valdybes ižd. 
V. Baniukaitis pabrėžia, jog jis 
scenos puošimu niekuomet ne
sirūpino ir jam nevadovavo. Jis 
dažniausiai prisidėdavo tik švie
sos ir garsiakalbių įrengimu bei 
jų prižiūrėjimu.

Dėkojame “Draugo” Redak
cijai už paskelbimą šių patiks
linimų.

LB. apyl. valdyba
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A. ABALL ROOFING C0.

Įsteigta prieš 49 metus.
Dengiame visų 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 bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemoakmal
iiiiiiiiimiiiimiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yra nedidelio for nati

kelių spalvų pagaminti “šilk
screen” būdu. Yra sekantys rink’
liai

Vaidadien’.- ........ 10 atv
10 „
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 rinkinį maišy 
tą, sudarytą iš vardadienio, gim 
tadienio, padėkos, užuojautos i’ 
kt. viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pokelj

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629 
Platintojams duodama nuolaida.

Kolombietis pedagogas Fernando Arguelles stebi lietuvius mokinukus 
Am. Liet. Montessori d-jos Vaiku nameliuose. Nuotr. VI. Juknevičiaus

ginę dukters vaikus, 1958 m. at 
vyko pas dukterį į Vermontą, o 
vėliau visi persikėlė į Cicero, 
kur ir dabar gyvena. Raicevi- 
čius dėka tėvų marijonų, išsitar 
navo pensiją ir dabar dar dali
nai dirba ten pat. Raicevičienė 
puiki šeimininkė, paruošia ska
nius kepsnius ir pati pasisiuvo 
sukaktuvių proga savo drabu
žius.

Džiugu matyti brangius su
kaktuvininkus sulaukusius gra
žaus amžiaus ir esančius tokius 
tvirtus ir darbingus. Tenka pa
linkėti geros sveikatos ir ra
maus gyvenimo. Ap.

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei 
dimai lr pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. Western Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8 - 9538
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NEPATYRĘ ADVOKATAI NORI SULAUŽYTI 
NEKILNOJAMO TURTO BROKERIO VERSLI

Vasario 10 d. “Drauge” tilpo ma
no atviras laiškas advokatui Char
les J. Kai, kuriame rašiau, kad ad
vokatas klydo tvirtindamas, jog 
nekilnojamo turto brokeris neturi 
teisės daryti pirkimo — pardavimo 
sutartj.

Vasario 24 d. “Drauge” adv. 
Charles P. Kai tą savo tvirtinimą 
atitaisė, pripažindamas, kad tik: 
“Nepatyrę advokatai nori sulaužy
ti nekilnojamo turto brokerio vers
lą”. Ir toliau rašo: “Aš nenoriu 
užginti lietuviui brokeriui kontrak
tą daryti.” Čia noriu pridėti, kad 
gerb. Advokatas, ir norėdamas, ne
galėtų uždrausti tai, ką Aukščiau
sias Illinois teismas yra leidęs.

Nesuprantama, kodėl atsakymui 
uždėjo antraštę: “Brokeris tegali 
užpildyti išspausdintas formas”, 
lyg norėdamas sudaryti skaityto
jui įspūdį, kad išspausdintų nekil
nojamo turto pirkimo — pardavi
mo formų arba blankų išpildymas 
ir pirkimo — pardavimo sutarties 
sudarymas nėra tas pats. Juk ir 
advokatai, paruošdami užbaigia
muosius nekilnojamo turto nuosa
vybės pervedimo dokumentus užpil 
do tam tikslui išspausdintas for
mas.

Toliau adv. Charles P. Kai ra
šo: “Kai advokatams duoda leidi
mą praktikuoti, tai juos prisaikdi
na, kad jie nedarytų niekam išim
ties taikydami įstatymus”, bet ir 
nekilnojamo turto brokeris, prieš 
įstodamas į brokerių sąjungą, irgi 
turi prisiekti, kad jis laikysis “Co
de of Ethics”.

Todėl, ar nebūtų tikslu perspė
ti visuomenę saugotis kaip nesąži
ningų brokerių, taip ir nesąžiningų

advokatų. O kad tokių yra, manau, 
adv. Charles P. Kai iš savo prak
tikos žino daug pavyzdžių. Tur būt 
ne be reikalo advokatų sąjunga 
reikalauja, kad nekilnojamo turto 
brokeris rekomenduotų savo klien
tui ne vieną, bet tris advokatus.

Mano išmanymu, ne tik valdžios 
įstatymai ir teismo nuosprendžiai, 
bet ir sąžiningumas yra visiems 
privalomi, kaip nekilnojamo turto 
brokeriams, taip ir advokatams. 
Tikiu, kad mes visi turime viens 
antram padėti ir talkininkauti, 
ypač broliai tautiečiai. Taigi, išsi
aiškinta, ir belieka tik padėkoti 
“Draugui” už leidimą abiem pu
sėm pasisakyti.

Jūsų
A. Šatas

TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimas ii ta šymas 

2649 VVest 63rd St., Tel. 434-0421 
P. Rudėnas K. šimulis

.... SMMH

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS programos

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais lr sekmadieniais nuo 8 80 lkl 
»:80 vai. ryti. Vakarais plrmadla 
mals i vai ak

VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
1490 kil. AM lr 1027 mg. FM

Telef. HEmlock 4-2418 
7160 South Maplevvood Avenue

Chlctigo, Illinois <10020 
MUie e::v.susi.

Mielam

JONUI URBONUI,
Jo tėveliui mirus Lietuvoje, reiškiame gilią 
užuojautą

J. J. Staras, P. E. Karpavičius,
K. L. Šileika

I

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.-f-A.
KAZIMIERAS SENIŪNAS

1966 m. kovo 1 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu mūsų brangus 
vyras ir tėvas Kazys Seniūnas.

Jo vienų metų mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus lai
komos kovo 4 d., 7:45 vai. ryto, šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Grand Rapids, Mich.

Po išv. Mišių pusryčiai parap. mokykloj
Gimines, draugus ir pažįstamus prašome dalyvauti.

ŽMONA IR SŪNUS

A. A.
PRANAS JANUŠAITIS

Mirė sausio 31 d., 1967 m., Laurel Heights ligoninėje, 
Shelton, Conn.

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Atvyko į Ameriką 
1949 m. ir gyveno Waterbury, Connecticut; 1963 m. persikėlė 
į New Haven, Conn.

Nuliūdusius paliko žmoną Eleną Adomaitytę-Janušaitienę, 
dvi dukteris Laimą Almante ir Joaną Janušaitytę, ir anūką 
Paulių.

Po gedulingų šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, jo kū
nas buvo palaidotas St. Lawrence kapinėse, New Haven.

u
PASINAUDOKITE ••

DRAUGO” SPAUSTUVĖS
PATA RNAVIMU.

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoj spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės vi
soje Amerikoje.

Draugo spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas knygas, 
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems gy
venimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

Kviečiame visus organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5 - 9500

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Cicero Vysk. Valančiaus 
at-kų kuopa švenčia savo meti
nę šventę šį sekmadienį, vasa
rio 26 d. Šv. Mišips 11:15 v., 
po to agapė ir šventės progra
ma. Kviečiami dalyvauti tėvai 
ir svečiai, ateitininkų bičiuliai.

X Kun. Bruno Markaitis, SJ, 
antradienį, 8 v. v. Drake teat
ro patalpose, Lake Forest mies
te, pakviestas Barat kolegijos, 
studentėms pasakos, kaip jis 
kuria savo kompozicijas.

X Dr. Milda Budrienė daly
vavo JAV alergijos specialistų 
suvažiavime Palm Springs ir po 
to dar kai- kuriam laikui pasili
ko poilsiui gražioje Californijos 
gamtoje.

X Zigmas Žiupsnys, Vidurio 
vakarų sporto apygardos vado
vas, po operacijos sveiksta Šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

X Apie Unamuno ir Ganivet 
žvilgsnį į žmogų savo paskaitoj 
kalbės dr. Birutė Ciplijauskaitė 
šį šeštadienį 7:30 v. v. Jauni
mo centre. Paskaitą lietuviška
jai visuomenei ruošia Chicagos 
ateitininkai. Įėjimas nemoka
mas.

X Lietuvos avaicijos nuotrau
kos iš p. Peseckų aviacijos ar
chyvo gražiai padidintos V. No 
reikos, bus išstatytos Lietuvių 
foto archyvo ruošiamoj foto pa 
rodoj, kuri atidaroma šį sekma
dienį 2:30 v. p. p. Jaunimo cen
tre.

X Tarptautinė žvaigždžių na 
ktis rengiama šį šeštadienį, va
sario 25 d. 8 v. v. VVest Park 
Fieldhouse, Touhy & VVestern 
Avės., Park Ridge. Be kitų bus 
šokami ir lietuvių tautiniai šo
kiai.

i."

Waterbury, Conn., muzikai, choristai komp. A. Aleksio pagerbtuvių bankete. Sėdi iš kairės: V. Mamaitis. 
Varg. s-gos c. v. pirm.; M. Andrikytė, Waterburio parap. choro pirm.; sol. Liudas Stukas; toliau, so- 
lenizantas komp. A. Aleksis; klebonas kun. ,E. Gradeckas; B. Ortlieb, rengimo iždininkė ir akomponia- 
torius, muzikas A. Kačanauskas. Kiti Šv. Juozapo parapijos choro nariai bei American Guild of Orga- 
nists Waterburio skyriaus svečiai muzikai. Pagerbtuvės įvyko sausio 22 d., apie jas plačiau buvo “Drau
ge” rašyta vasario 16 d. laidoj. Nuotr. F. Vairo

CHICAGOS ŽINIOS
COOK LIGONINĖ NEUŽSI

DARYS
Laukiant šį vakarą pramaty

to slaugių streiko, Cook apskri
ties ligoninė jau ketvirtadienį 
pradėjo laipsniškai užsidaryti, 
nepriimdama daugiau ligonių, 
nebent būtiniausiai reikalingų 
greitosios pagalbos ir naujus li
gonius nukreipdama į kitas li
gonines. Cook apskrities prezi
dentas Ogilvie įsakė ligoninę už 
darinėti. Penktadienį slaugėms 
prižadėtas algų pakėlimas, ir 
jos balsavo pasilikti prie parei
gų. Ketvirtadienį ligoninėje bu
vo 1,830 ligonių ir 100 naujagi
mių kūdikių.
MIRĖ PLAUKIMO BASEINE

AR BUS REKORDINIS 
SNIEGAS

Šią žiemą iki šiol Chicagoje 
iškrito apie 58.5 colio sniego. 
Dar toli iki 1952 metų rekordo, 
kada iškrito 66.4. Vidurinis me
tinis sniego kritimas yra 38 co
liai.

ČIGONĖ IŠGAVO $1,190

X Pono Orento kailių preky 
ba Am. Liet. Montessori dr-jos

X Lipniūniečių žiemos išky
la pasivažinėti rogėmis šį sek-

Pavasarinei Madų Parodai-Va-,madienį (vasa™ 26 d į P° 10 
karienei padovanojo ypatingai , vaL Mls^’ Renkame\ Jaummo 
puošnią kailinę boa - apykaklę. ,centre> kur lauks mašinos.

(pr.) i x Paroda — kava — laimė
jimai. Putnamo seselių rėmė
jos Cicero ruošia rankdarbių 
'drabužių parodą parapijos salėj,, 
vasario 26 d., 4 vai. po piet. Po- 

'nios ir panelės kviečiamos atsi
lankyti. (pr.) |
j X Kompozitorius — visuo
menininkas Lietuvių Fondo na
rys. Uolusis LF narių verbuo
tojas Jonas Brazauskas iš Wa- 
terburio š .m. sausio 11 d. savo 
laiškelyje rašo: “Siunčiu kom
poz. Alexandro J. Aleksio čekį 
$100. Jis atšventęs savo am- j 
žiaus 80 metų ir ilgos kūrybm-1 

1 gos bei visuomeninės veiklos 
Į sukaktį, jungiasi į Lietuvių Fon 
do narių eiles”.

Ši kompoz. A. J. Aleksio au
ka liudija, kad nors ir sulaukęs 
gilaus amžiaus, jo krūtinėje 
plaka lietuviška širdis, sieloja
si savo tautos išlikimu ir tam 
reikalui aukoja. Senai LF būtų 
milijonas, jei kiekviena lietuvių 
šeima išeivijoje paaukotų nors 
po šimtinę, kaip šis paminėtas 
kompozitorius — visuomeninin
kas.

LF adresas: 6643 So. Maple
vvood Avė., Chicago, III. 60629.

(pr.).

x Vytautas Nakas—bosas— 
išpildys G. C. Menotti vieno 
veiksmo operos buffo Telefono 
BENIO vaidmenį š. m. balan
džio 1 ir 2 d. Jaunimo Centre. 
V. Nakas studijuoja muziką 
Roosevelt konservatorijoj ir 
antri metai lavina balsą Iz. Mo- 
tekaitienės dainavimo studijoj. 
Minėtomis dienomis parengimo 
programoj dar bus Laimės Žais
mas — vieno veiksmo komiška 
opera ir Kaukių Baliaus pro
grama iš operos Pikų Dama. 
Bilietai gaunami Marginiuos.

(pr.).

X Mečys Šimkus, tiksliai ir 
greitai užpildo įvairius Income 
Tax blankus- 4259 S. Maple
vvood, CL 4-7450 ir YA 7-2046. 
Kasdien 9—3 ir 5—8 vai. (sk.)

X Dr. VI. Šimaitis padeda 
užpildyti Income tax pareiški
mus, tarpininkauja pirkti ar 
parduoti namus, parūpina visų 
rūšių apdraudas ir atlieka no
taro patarnavimus, 2737 W. 43 
St., CL 4-2390. (sk.)

X Henrikas Laucius, kvalifi- 
kuot. accountant, veda knygas ir 
pildo Income Tax. 7250 Soutih 
California Avė., tel. 737-6045 
ar NE 6-3562, šiokiadieniais nuo 
6 ligi 9 v. v., šeštad. nuo 12 iki 
6 v. v. (sk.)

KATALIKŲ FEDERACIJOS ATEITIES 
VEIKLA

Liet. Kat. federacijos centro 
valdyba vasario 22 d. vicepir
mininko dr. J. Meškausko na
muose turėjo posėdį, kuriame 
giliau pažvelgė i savo artimuo
sius uždavinius ateities veikloj. 
Sekr. M. Remienei perskaičius 
praėjusio posėdžio protokolą ir 
jį išdiskutavus, organizacinė ir 
studijų komisija, kurią sudarė 
dr. J. Meškauskas, kun. K. Tri
makas, SJ, Liet. Kunigų vieny
bės pirm. kun. E. Abromaitis, 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, ir 
dr. L. Liulevičius, pateikė darbo 
planą. Komisijos vardu kun. K. 
Trimakas pranešė, kad komisi
ja yra paruošusi anketą liet. pa 
rapijų klebonams ir, gavę atsa
kymus, siųlys, kaip organizuoti 
federacijos skyrius tose vieto
vėse, kur jų iki šiol nebuvo ar

dėll vadovų stokos jau išnyko. 
Federacijos uždavinys ne tik su 
organizuoti savo skyrius ir ko
ordinuoti katalikiškų draugijų 
veiklą, bet taip pat veikti ir tie
siogiai, kad liet. veikla parapi
nėse sąlygose būtų tinkama ir 
kad lietuviškos pamaldos būtų 
uoliau lankomos. O kur jų nėra, 
re:kia liet. pamaldas organizuo
ti. Prie šio organizacinio darbo 
pasižadėjo prisidėti ir kiti cent
ro valdybos nariai, pasiimdami 

j kurią nors vietovę ir surasdami 
I ten atitinkamai nusiteikusių 
žmonių.

Diskusijose išryškėjo, kad nė- 
’ra lengva visur turėti federaci
jos skyrius, nes, ten, kur yra 
d; dėsnis skaičius lietuvių, yra 
taip pat ir katalikų organizaci
jų, o kur lietuviai gyvena išsi- 

-------------------------------------------- ,

X Ką skelbia pargrįžtantys 
paukščiai, lakiodami po orą? 
Kad pavasaris artėja! O ką 
skelbia Br. Petras Kleinotas, 
SJ, skrajodamas po Chicagą? 
Ogi kad artėja “Laiškų Lietu
viams” koncertas — kovo 11 
dieną! (pr.)

X Ko reikia, kad stereo per
davimas būtų geriausias, su
prasite iš karto kai tik išgirsi
te naująjį Telefunken aparatą. 
Gradinskas, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.).

X Muz. A. Mrozinsko vado
vaujamas New Yorko vyrų ok
tetas kviečiamas Chicagos Put
namo seselių rėmėjų balandžio 
8 d., 7 v. v. koncertuos Jauni
mo Centre. Bilietai Marginiuo
se. (pr.).

X šv. Mykolo bažnyčioje va
sario 19 d. atžymėta Lietuvos 
nepriklausomybės šventė. Varg. 
N. Kuliui sukvietus choro na
rius, dalyvaujant solistams Vin 
cui Cirvinskui, Filicitai Planciū- 
nienei (Nausėdaitei) ir Genovai
tei Macytei; visi gražiai giedojo 
lietuviškai Širdies Jėzaus mi
šias, ir Marijos giesmes. Geno
vaitė Macytė puikiai atliko 
komp. A. Vanagaičio “Sveika 
Marija”.

Grausmingai visų žmonių pa
kilusiais balsais sugiedota “Lie
tuva tėvynė mūsų”. Bažnyčioje 
buvo matyti P. Budvydaitė, pa
sirėdžiusį tautiniais rūbais, tas, 
liudija tėvynės meilę, pasakė 
kun. A. Valančius.

Kolonijos gyventojai dėkingi 
spaudai ir radijui už šio įvykio 
garsinimą.

X “Pasaulio Lietuvių Jauni
mo kongreso atgarsiai Pietų A- 
merikos lietuvių jaunimo tar
pe”, yra tema kuria kalbės inž. 
Algis Zaparackas, buv. PLJK 
komiteto pirmininkas. Akademi 
kai skautai kviečia visus, o į- 

} patingai Chicagos jaunimą, atli
kusį tiek daug kongreso paruo- 

Išiamųjų darbų, atvykti į šį su
sirinkimą, sekmadienį, vasario 
26 d., 3 vai. p. p. Baleto mo
kyklos salėje, 2615 W. 69 St.

I X Lietuvių Foto Archyvo 
atidarymas įvyks puslavandžiu 
anksčiau negu buvo skelbta, 
kad norintieji galėtų dalyvauti 
ir Neo-Lithuania rengiamame 

Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime, kuris įvyks vasario 26 
d., sekmadienį, 3 vai. p. p. Jau
nimo centro salėje. LFA atida
rymas bus tą pačią dieną 2:30 
v. p. p. Jaunimo centre.

Aleksandras J. Kuraskis, kandidatas į miesto tarybą, su palyda buvo 
atvykęs į “Draugo” redakciją pasitarti rinkimų reikalais. Iš dešinės: 

Rimas Dirvonis, kun. J. Prunskis, Al. Kumskis ir Leonas Prapuolenis.

sklaidę, ten sunkiau juos su
burti į bet kokią organizaciją. 
Tačiau buvo nutarta dėti visas 
pastangas, kad toks darbas pa
gal galimybes būtų kreipiamas 
daugiau į asmenis, kurie galėtų 
lietuvišką ir katalikišką veiklą 
palaikyti ir lietuviškam gyveni
me stipriau dalyvauti, kur veikia , 
kat. organizacijos, jas reikia mė 
ginti įtraukti bendram darbui, 
ypač lietuviškų parapijų ir jose 
lietuviškų pamaldų palaikymui.

Pirmininkas K. Kleiva prane
šė, kad Liet. Kat. federacija 
yra pakviesta dalyvauti Ameri
kos Katalikų vyrų sąjungos vi
suotiniam susirinkime, kuris 
bus balandžio 5-8 d. Pittsburg
he, Pa. Nutarta ten pasiusti tris 
atstovus, o taip pat paskirti vie
ną atstovą rezoliucijų komisi
jom kuri yra sudaryta Chica
goje. Be to, šių metų spalio 11- 
18 d. Romoje bus Pasauliečių 
apaštalavimo kongresas, į kurį 
taip pat reiktų pasiųsti lietuvių 
delegaciją. Šis klausimas dar 
tik studijuojamas, nes iki šiol I 
nėra žinoma to kongreso apim
tis.

Tai artimieji ir tolimieji Kat. 
i federacijos veiklos uždaviniai,
- kurie reikalingi ne tik vadovau 
jančių, bet taip pat ir katalikų 
visuomenės talkos. Reikia tikė
kis, kad Kat. federacija sugebės 
, išnaudoti visas progas pareikš
ti savo tautos troškimams ir 
I įsijungs daugiau žmonių tauti
nius reikalus pristatyti viešu
mon. —Ps. |

—o—

AL. KUMSKIUI REIKIA 
23,065 BALSŲ

Chicagos miesto 13-tame war 
de yra 46,128 užsiregistravę bal 
suoti piliečiai. Kad Al. Kums- 
kį išrinktų miesto tarybos na
riu (aldermanu), savo warde jis 
turi gauti daugumą balsų, bent 
23,065 balsus. Bet nereiks ir 
tiek, nes iš praktikos žinom, 
kad niekuomet nebalsuoja visi 
užsiregistravę balsuoti. Kiekvie
nu atveju yra svarbu, kad visi 
13 wardo lietuviai piliečiai va
sario 28 d. balsuotų ir kad bent 
po vieną kitatautį prikalbintų 
balsuoti už mūsų tautietį. Nors 
lietuviai ir neturi daugumos bal 
suotojų šiame warde, bet jų yra 
pakankamai daug, kad su savo 
draugų, kaimynų bei pažįstamų 
talka išrinktų mūsų tautietį- 
miesto tarybon.

Septyniolikmetis David Kra- 
vitz, beplaukdamas Von Steu- 
ben aukšt. mokyklos plaukymo 
baseine, gavo širdies ataką ir 
mirė.

PABAUDOS UŽ ORO TER
ŠIMĄ

Pernai 1,970 įstaigų ir pavie
nių asmenų užmokėjo į miesto 
iždą $21,765 už oro teršimą.

Jauna čigonė užprašė praeivį 
Gus Eliopouiis užeiti į krautuvė
lę 8021/a N. State. Pasikalbėjus, 
ji prašė, kad jis išeitų nupirkti 
kavos. Kai reikėjo mokėti už 
kavą, vyrukas rado, kad dingo 
iš jo kišenės $1,190. Grįžo, bet 
rado, kad krautuvė, kuri tik 
prieš savaitę buvo išnuomota, 
jau tuščia.

IEŠKO DAUGIAU POLICI
NINKŲ

Chicagos policijos vadas O. 
Wilsonas praneša, kad, didėjant 
gyventojų skaičiui, reikalinga 
daugiau policininkų. Kasmet per 
tris metus prireiks dar po 500 
policininkų, iš viso 1,500.

Atlanto pakrantė, Maine valstijoje. Už ši paveikslą Edvardas Walaitis, 
gavo $400 premiją iš Union League Club of Chicago. E. Walaitis yra 
“Chicago Tribūne” sekmadienio Magazine redaktorius.

NORMAN BURŠTE1NAS, kailių krautuvė ir siuvykla. 
Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva dė- 
vietus. Toj srity dirbo Kaune, o nuo 1950 m. Chicagoj. 
Jis aprengs ius 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

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
BODY AND FENDER WORK 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR
2423 W. 59th St., Chicago, Ilk, 60629

Savininkas — MIKAS ČESAS

Lilija Šukytė

DRAUGO DAILIOJO ŽODŽIO

UCNCEETA
IR ŠEŠIOLIKTOJO ROMANO PREMIJOS ĮTEIKIMAS

1967 m. kovo 5 d., 3:00 vai. MARIJOS AUKŠT. MOKYKLOS SALĖJ, 6700 So. California

KONCERTO PROGRAMĄ IŠPILDYS METROPOLITAN OPEROS SOLISTĖ

y LILIJA ŠUKYTE
Dalyvavimas šioje šventėje yra musų literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo rėmimas ir pačių dalyvių meninis 

atsigaivinimas. Visi kviečiami dalyvauti.

Koncertui bilietai gaunami:

DRAUGE, 4545 West 63rd Street — 
Tel. LUdlow 5-9500;

MARGINIUOSE, 2511 West 69th Street 
— Tel. PRospect 8-4585;

STANGENBERGO krautuvėj, 4938 West 
15th Street, Cicero, Illinois, Telef. — 
OLympic 6-1096 ir

ANT. VALAVIČIAUS krautuvėje, 4359 
South Campbell Avenue, Tel. — Bishop 
7-9475.

Bilietus labai prašome įsigyti iš anks
to, kad nebūtų susigrūdimo prie kasos.


