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Čekų studentai, gerbdami J. Palacho atmintį, žygiuoja Prahos gatvėmis

Tūkstančiai J. Palacho 
laidotuvėse Prahoje

MIRĖ JUOZAS J. BACHUNAS
Lietuviai visame pasauly gedi, netekę žymaus visuomenininko, patrioto, ilgamečio 
Pasaulio Liet. Bendruomenes pirmininko — Laidojamas antradieni ar trečiadienį 
Chicagoje.

Gedulo dienos Prahoje
PRAHA. — Vakar pro pašar

votą studento Jan Palacho, su
sideginusio sausio 16 d. ir miru
sio 19 d., karstą, tyliai pražy
giavo tūkstančiai Prahos ir 
krašto gyventojų. Palach buvo 
pašarvotas universitete ties Jan 
Huso, 1415 m. sudeginto lauže, 
statulą. Sargybą prie karsto ė- 
jo universiteto profesoriai.

Tūkstančiai žmonių ašarojo, 
buvo nešamos gėlės, vainikai. 
Buvo matyti maži vaikai, su- 
fcfaupę ties pašarvoto tautos 
herojaus karstu.

Šiandien, šeštadieni, Jan Pa
lach iškilmingai laidojamas žy
miesiems čekams skirtose ka
pinėse.

Laukiama 400,000 dalyvių, 
valdžia įspėja

Vienas studentų ties Palacho 
karstu bandė skaityti Šv. Raš
to ištraukas, tačiau paskendo 
ašarose ir nebegalėjo baigti. 
Manoma, kad pašarvotą studen 
tą bus pagerbę, ligi šios dienos 
ryto. nemažiau 50.000 žmonių.

Spėjama, kad šios dienos lai-

KALENDORIUS
Šiandien, sausio 25 d.: šv. 

Arte mas, šv. Agapė, VUtenis, 
Žiedė.

Ryt, sausio 26 d.: šv. Poli
karpas, šv. Paulė, Rimantas, 
Singa.

Poryt, sausio 27 d.: šv. Jo
nas Auksaburnis, šv. Devota, 
Auksuolis, Vėjūnė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien 
labai šalta, debesuota, galimi 
lengvi sniego krituliai, temp. 
sieks neaukščiau 5 1. F., ryt — 
šalto oro tąsa.

Saulė teka 7:10, leidžias 4:56.

iandien, Prahoje, dalyvaujant šimtams tūkstančių, laidojamas susi- 
eginęs Jan Palach. Aikštę ties universitetu studentai pavadino “Jan 
alach aikšte” ir įtvirtino atitinkamą užrašą

dotuvėse dalyvaus 400.000 gy
ventojų ir daugiausia jaunimo. 
Studentų organizacija kreipėsi 
i gyventojus, kviesdama rimties 
ir nesileisti į nepageidaujamas, 
provokacinio pobūdžio, demon
stracijas.

Vyriausybė jau iš anksto į- 
spėjo laidotuvių metu venigti 
neramumų. Studentų sluoks
niuose prisibijoma, kad riau
šėms įvykus, tai galėtų sukelti 
sunkias išdavas sovietams re
miant, galėtų vėl atsirasti No- 
votno tipo griežtas režimas.

Papildomai pranešama: stu
dentų vadai pranešę čekų vi
daus reikalų ministerijai — jie 
negalį garantuoti, kad šios die
nos laidotuvėse neįvyktų jokių 
išsišokimų ar incidentų.
Vatikanas: čekai verti

pasaulio pagarbos

Palygino su pirmaisiais 
krikščionimis

VATIKANAS. — Vatikano 
radijas užvakar paskelbė, kad 
čekų jaunuoliai, bandę suside
ginti ir protestavę prieš rusų 
okupaciją, esą užsitarnavę viso 
pasaulio padėką. Radijas juos 
palygino su kankiniais — pir
maisiais krikščionimis.

Vatikano radijas škelbė: “E- 
sama vertybių, kurios laikytinos 
aukščiau gyvybės ir dėl kurių, 
jei reikalinga., tenka mirti”.

Esą, tie jaunuoliai kaip tik 
patvirtinę tų vertybių pranašu
mą, nors, kaip pažymėta, “gy
venimas, tai Dievo dovana ir 
žmogus negali būti jo šeiminin
ku ir negali .jo panaudoti pa
gal savo valią...”

Vatikano žodžiai skelbti tuo 
metu, kai Romoje tūkstančiai 
studentų žygiavo prie sovietų 
ambasados ir viešai sudegino 
sovietų vėliavą.

BENTON HARBOR, Mich— 
Sausio 23 d. 7:50 vai. vak. vietos 
ligoninėje mirė žinomas visuome 
nininkas, Amerikos lietuvių vei
kėjas, spaudos darbuotojas bei 
knygų leidėjas, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės centro valdybos 
pirmininkas Juozas J. Bachunas 
(Bačiūnas), sulaukęs 75 metų 
amžiaus.i

Nuo 1897 m. — JAV-se
Velionis buvo gimęs 1893. V. 

24 Jurbarke. 1897 m. jį dar ma
žytį tėvai atsivežė į JAV-bes. Bū
damas 12 metų pradėjo dirbti ir 
drauge mokytis. Jam patiko spau 
stuvininko amatas ir jis uoliai 
šios specialybės mokėsi. Drauge 
veikė lietuviškose organizacijose. 
1914-1915 m. buvo “Draugo” ad 
ministracijos tarnautoju. 1916 
m. su kitais įsigijo spaustuvę ir 
iš žinomo knygų leidėjo A. Ol
šausko (velionio adv. Ant. Olio 
tėvo) atpirko “Lietuvos” laikraš
tį, kurį iš pradžių leido kaip dien 
raštį, vėliau kaip savaitraštį.

Prekybininkas — verslininkas
Laikraščiui susilikvidavus, tu

rėdamas neabejotiną prekybinin 
ko - verslininko talentą, perėjo 
j vasarviečių laikymo verslą, nu
sipirko Tabor Farm vasarvietę ir 
pavyzdingai ją įruošė, pritraukda

mas daugybę vasarotojų. Vienu 
metu jis buvo net 5 vasarviečių 
savininkas, kelių viešbučių prezi 
dentas ar viceprezidentas. Daly
vavo amerikiečių organizacijų 
veikloje ir buvo apdovanotas vi
sa eile jų žyminių.

Gyvai įsijungė į visuomenės 
veiklą

Nors ir smarkiai įsitraukęs į 
verslo sritį, nepamiršo ir lietuviš
kų reikalų, dalyvaudamas įvai
rių mūsų organizacijų, ypač A- 
merikos lietuvių tautinės sąjun
gos veikloje. 1951-53 m. buvo

Šūviai ties Kremliumi 
jaudina pasaulį

Lėtai pakeliama pasikėsinimo 
uždanga

MASKVA. — Sovietai tik va
kar kiek pakėlė trečiadienį, ties 
Kremliaus vartais, įvykusio pa
sikėsinimo uždangą. Jau praneš
ta, kad sovietų vadams bei ki
tiems lydint keturis sovietų kos 
monautus iš Vnu'kovo aerodro
mo į Kremlių, iškilmingam po
sėdžiui Kongreso halėje, jau
nuolis, panaudojęs du revolve
rius, šovęs tariamai į vykstan
čius kosmonautus. Buvo sužeis
ti šoferis, sargybinis.

Vakar gi sovietų spauda, pa
skelbusi “Tasso” pranešimą, 
neatsakė į vis labiau kylantį 
klausimą : ar pasikėsintojo tai
kiniu buvo kosmonautai ar vie
name automobily važiavę du 
Kremliaus vadai, Podgomyj ir 
Brežnevas ?

“Tass” skelbia apie 
“provokaciją”

Vakar paskelbus “Tass” a- 
gentūros žinią, pavadintą “Pra
nešimas”, sovietiniams skaity
tojams krašte pranešta apie to
kias pasikėsinimo aplinkybes: 
“Kosmonautus — lakūnus svei
kinus Maskvoie, trečiadienį įvy
ko provokacija. Keli šūviai bu
vo paleisti į automobilį, kuriuo 
vvko kosmonautai Beregovoi, 
Nikolajevą - Tereškova, Niko
lajevas ir Leonovas.
Esą, nebuvo sužeistas nė vienas 

kosmonautas...
“Sužeistas automobilio šofe

ris ir motociklo vairuotojas, ly
dėjęs mašinų vilkstinę. Nebu
vo sužeistas nė vienas kosmo
nautas. gaudęs asmuo suimtas 
vietoje. Šiuo metu vykdomas 
tardymas”.

Tiek skelbia oficialus prane-

J. Hlavaty, bandęs susideginti Pil
zeno mieste

J. Tautų rūmai New Yorke ir nuo
latinis kaimynas, karo dievaitis — 
Marsas

Šimas. Tačiau kitais šaltiniais, 
vienas kosmonautų, Beregovoi, 
buvęs sužeistas stiklo šukių. 
Auto mašina su politiniais va
dais važiavusi toliau nuo kos
monautų.

Kitomis žiniomis, tie vadai, 
Brežnevas su Podgomu, buvę 
išsijungę iš auto vilkstinės ir 
anksčiau nuskubėję į iškilmin
go posėdžio salę.
Tebėra visa eilė neaiškumų

Vis neaiškios pasikėsintojo 
žygio priežastys. “Tasso” pra
nešimas nepaaiškino gyvento
jų plačiai svarstomo klausimo: 
kodėl buvo šaunama į vykstan
čius kosmonautus, tautos did
vyrius?

Dėl to ne tik užsieniečių, bet 
ir Sovietijos gyventojų tarpe 
vis labiau keliamas klausimas: 
pasikėsinimas buvęs nukreiptas 
ne prieš kosmonautus, bet prieš 
komunistų partijos sekretorių 
L. Brežnevą ir prieš “preziden
tą” N. Podgomą.

Dar kitas neaiškus klausi
mas: kur pasikėsintojas gavęs

Amer. liet. spaudos ir radijo dr- 
jos “Viltis” pirmininku, vėliau 
LTS vadovybės nariu, eilės or- 
jų garbės nariu bei mecenatu.

1968 m. antrai kadencijai bu
vo išrinktas Pasaulio Liet. bend
ruomenės centro valdybos pirmi 
ninku. Jo ir kitų jo pagalbinin
kų rūpesčiu, įvairiuose kraštuose 
veikiantieji LB vienetai buvo ap
jungti į vieningą organizaciją. 
Bendruomenės reikalais J. J. Ba
chunas keliais atvejais savo lėšo
mis buvo nuvykęs į Australiją, 
Europą ir kt. kraštus.

Patriotas, knygų leidėjas
Mylėdamas savo senąją tėvy

nę Lietuvą, nepriklausomybės 
metais buvo į ją nuvykęs, ten gy
vendamas išleido keletą knygų ir 
atliko eilę kitų labdaros darbų. 
Lietuvos vyriausybė buvo jį ap
dovanojusi D.L.K. Gedimino or
dinu.

J. J. Bachunas yra savo lėšo
mis išleidęs kelioliką knygų, ap
mokėdamas jų leidimo kaštus ir 
praktiškai prisiimdamas leidimo 
nuostolius. Jo leidinių tarpe mi
nėtini: Vanago plunksna, Šaulių 
trimitai, A. Olšausko monografi
ja, B. K. Balučio gyvenimas ir 
darbai, Antano Vanagaičio mo
nografija, veikalas apie Martyną 
Jankų ir kt. Nepriklausomoje Lie 
tuvoje išleido dvi Akiro - Biržio 
knygas apie Lietuvos vietoves; y- 
ra išspausdinęs raštų ir anglų kai 
ba.
Lietuvių veiklą rėmė piniginiai

Lietuvišką veiklą yra rėmęs fi
nansiškai, finansavęs kai kurias 
laikraščių ir knygų leidyklas, or
ganizacijas, skyręs atitinkamas 
sumas premijoms. Prasidėjus 
tremtinių emigracijai į JAV-bes, 
jiems paruošė daugybę darbo - 
buto garantijų ir padėjo šiame 
krašte įsikurti. Atliko ir eilę kitų 
darbų, kurie mūsų bus vėliau 
tinkamai įvertinti.

Su J. J. Bachuno mirtimi A- 
merikos ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenė neteko didžiulio 
vyro - patrioto ir savo vado. Il
sėkis, Didysis lietuvi, Amerikos 
žemėje, kuri Tau buvo antrąja 
tėvyne virtusi. Mūsų nuoširdi už 
uojauta velionio žmonai ir arti
miesiems.

b. kv.
Laidojamas Chicagoje

Velionies kūnas pervežamas 
į Chicagą šiandien, šeštadienį. 
Sekmadienį jis bus pašarvotas 

i Mažeika - Evans laidojimo kop
lyčioje. Laidotuvės įvyks šį ant
radienį ar trečiadienį.

ginklus. Sovietų pilietis neturi 
teisės turėti ginklų. Jų naudoji
mas valdžios griežtai prižiūri
mas ir nusikaltę griežtai bau
džiami.

Amžius i— 22 metai, su 
milicininko uniforma

Vakar iš Maskvos gautomis 
žiniomis, pasikėsintojas buvęs 
22 metų amžiaus ir veiksmo me 
tu dėvėjęs milicininko unifor- 
*mą. Dar ir vakar nebuvo pa
skelbta jo pavardė.

Pasikėsinimai 
paprastai nutylimi

Ne tik pasikėsinimai, bet ir 
stambieji nusikaltimai sovie
tų spaudos bei radijo nutylimi. 
Pirmasis toks atvejis, nuo gy
ventojų nutylėtas, bet patirtas, 

’buvo 1918 m. rugpiūčio 30 d., j

Juozas J. Bachunas (Bačiūnas) sausio 23 d. miręs Benton Harbor, 
Michigan valst.

Deginamos sovietų vėliavos
Italijoje

Apspjovė, sudegino sovietų 
vėliavą

ROMA. — Ketvirtadienį apie 
2.000 Romos, kaip paskelbta 
“dešiniojo sparno” studentų, 
žygiavo prie sovietų ambasa
dos. Jie gatvėse apspiovė ir 
viešai sudegino sovietų vėliavą. 
Buvo reiškiami sovietams prie
šingi ir Čekoslovakijai solidaru
mo šūkiai.

Nužygiavę prie sovietų am
basados, studentai mėtė akme
nimis. Tas pats įvyko ir ties 
sovietų turizmo įstaiga Romo
je. Buvo susidūrimų su kairių
jų studentais.

Vakar taip pat pranešta a- 
pie ramesnio pobūdžio jaunimo 
demonstracijas Turino, Bari ir 
Genuvos miestuose. Genuvoje 
taip pat sudeginta sovietų vė
liava. Visur buvo reiškiamas 
pritarimas Čekoslovakijos ir ki
tų gyventojų reikalavimams ir 
visur kelta susideginusio stud. 
Palacho atmintis.

kai Fanny Kaplanaitė bandė 
nužudyti komunizmo tėvą V. I. 
Leniną. Vėliau sekė pasikėsini
mas prieš tuometinį A. Sovieto 
pirmininką Mikojaną, gi 1962 
m. sovietų gyventojus ir pa
saulį pasiekė šykščios žinios a- 
pie buvusį, Minsko mieste, pa
sikėsinimą prieš N. Chruščio
vą.

Sausio 22 dienos įvykis bu
vo patvirtintas, dar keliomis 
valandomis prieš “Tasso” pra
nešimą, sovietų užsienio reika
lu ministerijos. Ji tai vykdė 
kreipusis spaudos žmonėms bei 
Vakarų spaudos atstovams Mas
kvoje.
Aiškus politinio nepasitenkini

mo, protesto žygis
Vakarai atkreipė dėmesį į tai, 

kad sovietų paskelbti aiškini
mai apie veiksmą, kurį įvyk
dęs “šizofrenikas”, protiniai ne
sveikas asmuo, kaip tik liudija, 
jog turima reikalo su politinio 
nepasitenkinimo, neapykantos, 
protesto reiškiniais. “Dvasiniai 
pakrikę” asmenys, kaip liudija 
pastarųjų kelerių metų patir
tis, tai žmonės, kurie pasisako 
ne prieš erdvės žygių herojus, 
bet... prieš nekenčiamą režimą.

“Pabusk, Nixonai” — šūkavo 
Romoje

ROMA. — Studentų tūkstan
čiai, nužygiavę netoli JAV am
basados rūmų, iškėlę kumštis 
šaukė: “Nixonai, pabusk”. Jie 
reikalavo griežtesnės JAV vy
riausybės politikos sovietų at
žvilgiu.
Gausėja susideginimo 

žygiai

Jau 6 susideginimo atvejai
PRAHA. — Vakar paskelbta 

apie dar du, penktąjį ir šeštąjį 
bandymą susideginti. Žinių a- 
gentūra CTK paskelbė, kad Li- 
toborice vietovėje, tariamai po 
ginčų su šeima, bandė suside
ginti traktorininkas Josef Ja
ros. Jo gyvybei pavojus negre- 
siąs.

Kitoje krašto vietoje, Levice, 
bandė susideginti Jan Gabor, 27 
pietų amžiaus. Jo padėtis rim
tesnė, nes liepsnos palietė 60% 
jo kūno. Agentūra pridūrė, kad 
Gabor jau bandęs nusižudyti 
prieš šešerius metus.

Vakar dar pranešta, kad ant
radienį, spalio 21 d. nusižudžiu
si, panaudojusi dujas, J. Pa
lacho draugė, 18 metų amžiaus. 
Vėliau žinia buvo paneigta.

• J. Tautų atstovas Art. Ry
tų krizei G. Jarring pirmadie
nį atvyksta į New Yorką.

H. C. Lodge, JAV delegacijos 
pirm. Paryžiaus pasitarimuose, at
sako j spaudos atstovų paklausi
mus
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Ateitininkų federacijos valdy
ba sausio 11d. rinkosi penkta- 
jatti šios kadencijos posėdžiui, ku 
riš įvyko Dainavos stovyklavietė 
jė. Be valdybos narių, posėdyje 
dalyvavo Vaclovas Kleiza ir nau
jasis Moksleivių ateitininkų są- 
gos'ČV pirm. Algis Puteris.

Dėmesio centre buvo 1970 m. 
ateitininkų kongresas. Tas reika
las jau kuris laikas svarstomas. 
Principiniai pasisakyta, kad tę
siant kongresų tradiciją, ieškoti
na apipavidalinimo formų. Ta 
prasme buvo išreikštas sentimen
tas, kad kongresui būtų buriama 
si palikus didmiesčio triukšmą ir 
durnus. Kongresas galėtų tęstis 
savaitę, tuo sukuriant sąlygas at
eitininkijos, kaip idėjinės šeimos, 
suartėjimui. Taipgi bus skatina
mi rajoniniai ir kraštų suvažiavi
mai, tuo įtraukiant kiek galima 
daugiau narių į idėjinį atsinauji
nimą. ,

Kongresas pramatomas rugpiū 
čio 9-16 dienomis. Greitu laiku 
bus tariamasi dėl geografiniai pa 
togios vietos ir sąlygų. Kongresui 
turi būti ruošiamasi iš anksto. 
Reikia studijų, organizacinių pa

siruošimų ir programos, kuri išsi
skleis kongrese. Kad būtų užak
centuota ateitininkijos, kaip idė
jinės šeimos, mintis, Federacijos 
valdyba skatina 1969-70 metų 
studijine tema pasirinkti plačiai 
suprastą šeiminiškumo principą.

Džiaugiantis moksleivių veik
la ir entuziazmu, pasigendama 
platesnio vyresniųjų dėmesio mo 
raline, organizacine ir finansine 
prasme. MAS leidžiama “Atei
tis” yra skoloje, kurios išlygini
mą apsunkina neatsilyginę skai
tytojai. Minėto žurnalo redakto
riui ir administratoriui pasitrau
kiant iš pareigų, apsvarstytos ga
limybės žurnalo leidimą perkelti 
į kitą vietovę. "Ateities” knygų 
leidykla šiais metais išleis tris 
knygas: V. Bogutaitės “Lietų ir 
laiką”, prof. K. Pakšto monogra
fiją ir jaunųjų poezijos rinkinį.

jau išleistas pirmasis AFV Bių 
letenio numeris. Sekantis pranta 
tomas vasario mėn. viduryje. 
Spauda yra kviečiama jo infor
macija pasinaudoti. Sekantis vai 
dybos posėdis įvyks kovo 15 d., 
prie Detroito.

R. Kr.

MIJSII MH.0M.IOM
Miami, Fla.

Miami Amerikos Lietuvių jpi- 
liečių klubas, 3655 North West 
34 St., sušaukė metinį susirin
kimą, buvo aptarta daug svar
bių reikalų. Dr. Jonas Surbis 
davė auką 60 dol. laikraščių pa
rėmimui.

Praeitoj korespondencijoj bu
vo nepaminėti du nariai, būtent 
Juozas Gus buvo išrinktas klu
bo direktorių ir gavęs daugiau
sia balsų, ir labai gera veikėja 
Ona Marsh, kuri daugelį metų 
eina maršalkos pareigas.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Miami Vasario 16 minėjimas 
įvyks Vasario 16 d. klubo salėj 
2 vai. p. p. Šv. Mišios bus Gesu 
bažnyčioj Vasario 9 d. 9.30 v. 
ryto už žuvusius brolius.

Mišias laikys prel. J. Kon
čius.

Bayfront Parke bus gražus 
koncertas, dainuos operos so
listas iš Chicagos Al. Brazis, 
akompanuos jo graži žmona Al
dona. Kalbėtojai bus Dan Ku
raitis ir V. Adamkus.

Proklamacijas gavome iš gu
bernatoriaus Claude Kirk ir 
mero Steven Clark. Visi prašo
mi dalyvauti. Po programos bus 
skani Vakarienė ir šokiai.

Elena Verbelą

Worcester, Mass.
SUSIPAŽINIMO VAKARIENE

Sausio 10 d. Maironio Parko 
mažojoje salėje įvyko Šv. Ka
zimiero parapijos bažnytinio 
choro susipažinimas su naujuo
ju choro vadovu mūsų bažny
čios vargonininku muziku A. 
Mateika.

Vakarienėje dalyvavo gausus 
būrys choro dalyvių, čia gimu
sių ir naujųjų ateivių. Visi su
darė vieną šeimą ir linksmai 
praleido vakarą, grojant pui
kiam orkestrui ir besivaišinant 
skania vakariene, kurią paruo
šė Maironio Parko šeimininkė 
KaUševičienė, talkininkaujant 
Garsienei ir Dabrilienei.

Keliolika metų Šv. Kazimiero 
parapijos chorui vadovavo ir 
vargonininko pareigas ėjo Nau- 
ragis, kuris laisvos Lietuvos

laikais buvo Kauno operos so-
1 listas. Džiaugėmės turėdami 
mūsų tarpe tokį asmenį, kuris 
neskaitant kasdieninio giedoji
mo per šv. Mišias, įvairių šven
čių minėjimų dienomis giedoda- 

, vo solo. Eilę metų jam talki
ninkavo panelė Olga Keršytė, 
kuri kiekvieną sekmadienį per 
šv. Mišias grojo vargonais ir 
dalyvaudavo choro praktikose 
per kuriąs grodavo taip pat pa
lengvindama Nauragiui.

Nuo praėjusių metų rudenio
Nauragis iš šių pareigų pasi
traukė ir .išėjo į pensiją. Jo 
vietą užėmė atvykęs iš Detroi
to muzikas Albertas Mateika.
Šios vakarienės tikslas buvoI .i susipažinti choro nariams su 
jų būsimu vadovu ir mūsų baž
nyčios vargonininku. Vakarie
nės iniciatorius buvo choro dva 
sios vadas kun. J. Steponaitis, 
kuris sielojasi visa širdimi, kad 
choro narių skaičius augtų ir 
giedodami suteiktų dar dides
nę Dievui garbę.

Choro valdybą sudaro: pirm.
Juozas Sakaitis, vicepirm. Juo
zas Drumstas, kas. Edmundas 
Grigaitis, sekr. Olga Keršytė, 
seniūnas Edvardas Daniels. Cho 
ro repeticijos vyksta kiekvie
ną penktadienio vakarą 7:30 v. 
parapijos mokyklos patalpose. 
Choro naujasis vadovas ir val
dyba maloniai kviečia visus pa
rapijos vyrus, moteris, ypatin
gai laukia jaunimo jungtis į 
šią šeimą ir prisijungti prie tų. 
kurie jau daugelį metų gražiai 
giedodami prisideda prie dides
nės Dievo garbės. J. M.

Baltuose Rūmuose kabės šie buvusio prez. Johnson ir jo žmonos por
tretai, kuriuos piešė Elizabeth Shoumatoff iš Locust Valley, N.Y.

TEIHAROO DE CHAROIN MOKSLAS 
KRIKŠČIONYBĖS ŠVIESOJE

Teilhardas — pasaulinė garsenybė, kelianti daug 
abejonių

! (Pabaiga)
Kolektyvizmas ir totalizmas
Komunistinis kolektyvizmas 

ir bet koks totalizmas pavergia 
individą ir jo žmogaus teises so
cialinei visumai. Individas ko
lektyvizme nustoja savo laisvės 
ir tampa visumos įrankis. Kaip 
keista, kad tai neprieštarauja 
Teilhardo pažiūroms. Jis net pri
sipažįsta, kad ateity eugenika ir 
žmonių reprodukcija bus neiš
vengiamai kontroliuojami, nes 
viskas turės paklusti visumai. In 
dividas yra subordinuotas visu
mai, o ne atbulai. Bet tai yra 
logiška pagal Teilhardą, nes galu 
tinam atvejui ta visuma tampa 
Asmeniu, t. y. įkūnytu Dievu.

Tas jo vadinamas Asmuo yra 
antsąmonė, “harmonizuoto kole 
ktyvo sąmoningumas”. Žmonės 
pagal Teilhardą tampa to kolek
tyvo atomais, jie negali egzistuo
ti savarankiškai už kolektyvo ri
bų. Kolektyvas tampa galtuine 
realybe, kurįą mes vadiname Die 
vu.

Sekuliarizmas
Šv. Tomas Akvinietis liko nu

stumtas nuo savo sosto, nes Teil
hardas esą suderinęs modernųjį 
mokslą su religija, krikščionišką 
jį gyvenimą su pasaulietiškais 
norais ir progreso siekimu. Taip 
kalba Teilhardo šalininkai. Ar 
iš tikrųjų taip yra?

Menamas konfliktas tarp 
mokslo ir religijos jau senai iš
spręstas teigiama prasme. Bet 
Teilhardo mokslo ir religijos su
derinimas yra visai kitokio pobū
džio. Teilhardas sutapatina moks 
lą SU religija, krikščionišką gyve 
nimą su pasaulietišku gyveni
mu. Tame sujungime smarkiai 
nukenčia krikščionybė. Visi ant
gamtiniai reiškiniai yra pašalin 
ti, o krikščionių moralė ir pats 
Dievas nužeminti į kosminę jė
gą, evoliucionuojanti dievybė y- 
ra priklausoma nuo žmonijos, 
kad pasiektų daiktų pilnybę.

Teilhardas atmeta skirtumą 
tarp fižinių ir moralinių dalykų, 
tarp organiškų ir kolektyvinių, 
tarp biologinių ir juridinių. Vi
si dalykai yra ryškiai fiziniai, ryŠ

RADIO PROGRAMA
}

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 100 iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”. Dzūkiški kryžiai 

(Plačiau kult. priede 7 psl.)

kiai natūralūs, ryškiai organiški 
ir gyvastingi. Jis pašalina bet 
kokį konfliktą tarp medžiagos ir 
dvasios, tarp vienybės ir daugy
bės.

Savaime suprantama, kad to
kioj dalykų sąrangoj negali būti 
konflikto tarp religijos ir moks
lo, nes abu sueina į sintezę, nes 
abu saikėjami to paties gyveni
mo. “Religija ir mokslas yra du 
veidai arba dvi fazės Vieno ir to 
paties pažinimo ūkto”.

Tyrinėjimas pasidaro aukš
čiausia žmogaus funkcija, spin
dinti visų religijų šviesa. “Visos 
pasaulio industrinės, estetikos, 
mokslinės ir moralinės pastan
gos tarnauja Kristaus Kūno pil
nybei”.

Krikščionybė tampa vyriausia 
žmogaus progreso jėga. Žmoni
ja turi eiti primyn ir kurti vi
suotiną sekuliarinę valstybę. Kai 
jos kūrimas bus baigtas, ji pasi
darys Dievu-Pasauliu, Įsikūniju
siu Kristum.

Krikščionybės moralę, pagal 
Teilhardą, atstoja “judėjimo irto 
ralė”, nes nesą esminio skirtumo 
tarp fizinės gamtos ir moralės. 
Moralė yra tiktai “mechanikos 
mokslo ir biologijos aukštesnis re 
zultatas”. Jos funkcija yra “staty 
ti Pasaulį”.

Visa tai, kas padeda evoliuci
jai jos galutiniam siekime yra ge 
ra. Ir visa tai, kas trukdo evoliu
cijos progresą yra bloga.

Teilhardo etika yra “atvira 
moralė” arba “pusiausvyros mo
ralė”. Ji jau nebesiremia Dievo 
apreikštais įstatymais. Svarbiau
sias jo įstatymų tikslas yra ga
rantuoti “datbo ir tyrimo teisę”.

Nors Teilhardas dažnai varto 
ja antgamtines sąvokas, jos netu
ri prasmės jo pasaulėžiūroj. Die
vas yra tik pasaulio siela i? svar
biausia kosminė jėga. Kristus yra 
tik natūralios evoliucijos įkūniji
mas. “Kad Dievo karalystė atei
tų, reikalinga, kad žmogus nu
galėtų žemę”. Tokiu būdu žemė 
pasiektų savo evoliucijos augimo 
pilnybę. Teilhardo antgamtiška 
sąvoka nesiskiria nuo gamtiškos. 
Jis vadina Omegos Tašką, kaip 
natūralią žmogaus evoliucijos pa 
baigą ir ją sutapatina su Kristu
mi. Kristus yra redukuotas į gam 
tišką tvarką.

Teilhardo pasmerkimas
Teilhardo gynėjai mėgina da

ryti paralelę tarp Bažnyčios pas
merkimo jo mokslo ir Bažnyčios 
priešinimosi šv. Tomo Akvinie
čio mokslui jo laikais. Tačiau a- 
bejotina, ar čia yra panašumo 
tarp šių atvejų. Tiesa, šv. To
mas sulaukė opozicijos, kaip daž
nai atsitinka su pirmos eilės in
telektualais. Bet šv. Tomas buvo 
palaikomas aukščiausių Bažny
čios autoritetų (Aleksandro IV), 
kai jis gynė religinių ordinų tei
sę dėstyti universitetuose. Žinia, 
angeliškas daktaras buvo ginčo 
centru dėl Aristotelio filosofijos, 
bet jis pats atsakė oponentams 
ir niekada nebuvo persekioja
mas.

Jėzuitai atsisakė aprobuoti kai 
kurias Teilhardo knygas dėl pan 
teistinės tendencijos. Bet tąi ne

buvo joks persekiojimas. 1962 m. 
birželio 30 Šventoji Kongregacija 
Romoj (dabar Doktrinos ir Tikė- 
jimrt kongregacija) su popiežiaus 
Jono XXIir pritarimu patvirtino 
jėzuitų vyresnybės sprendimą ir 
įspėjo tikinčiuosius, kad Teilhar
do filosofijoje ir teologijdjė yra 
daug neaiškumų ir esminių kiai 
dų, kurios prieštarauja katalikų 
Bažnyčios mokslui. Kongregacija 
pakartojo minėtą pasmerkimą sa 
vo nauju 1967 m. kovo 8 d. raš
tu, kad pasmerkimas tebėra ga
lioje.

Naujieji teologai
Gyvename dvasinio pakriki- 

kimo ir neapykantos laikus. Žmo 
nės, palikę dangiškojo Tėvo ke
lius, paklydo ir pasimetė. Jie ne
bežino, kur eiti. Tokioje atmos
feroj gimsta nauji vardai, prana
šai ir reformatoriai, kurie siūlo 
naujus kelius išbristi iš dabarti
nės maišaties.

Jau praeito šimtmečio sąvar
toje buvo iškilę vad. naujieji te
ologai: Reginald Campbell, Mon 
eure Conway, George Tyrrell, 
Alfred Loisy ir kiti. Kai kurie jų, 
kaip Campbell, turėjo daug pa
sekėjų, kurie buvo įsteigę naujos 
teologijos lygą. Jų vadas Camp
bell, nepaprasto talento kalbėto
jas, blaškėsi tarp įvairių religi
nių sektų: jis paliko presbiteri jo
nus, perėjo pas metodistus, pas
kui nuėjo pas anglikonus ir pa
galiau atsidūrė pas kongregaci- 
jonalistus.

Kokie buvo bendri tos naujos 
teologijos bruožai? Tai buvo mis 
ticizrrto ir racionalizmo junginys, 
iš dalies paveiktas Renano mo
kyklos, iš dalies Amerikos racio
nalisto ir laisvamanių vado Mon 
cūre Conway.

Šie naujieji teologai primiausia 
paneigia, istorinį Kristų, kaip ne 
egzistavusį, redukuodami jį į še
šėlį. Jie dar mini dvasinį Kristų. 
Campbell rėmė savo teologines 
pažiūras imaneritizmu, t. y. kad 
“Dievas yra mumyse, o mes Die 
vuje”. Dievo įsikūnijimas nebuvo 
Dievo tapimas žmogum, kaip ne 
buvo ir žmogaus tapimo dievybe. 
Įsikūnijimas teturėjo tik simboliš 
ką prasmę. Apskritai, krikščiony 
bė ir nežinomo Galilėjiečio moks 
las negalėjo imponuoti išsilavi
nusiam žmogui'. Pomirtinis gyve
nimas paneigiamas, nebent spi
ritistai stebuklingai iššauktų ko
kią dvasią. Naujos religijos funk 
cija yra tik socialinė tarnyba. 
Krikščionybė yra ne kas kita, 
kaip tik socializmas. Dievo kara
lystė nieko daugiau, kaip socialis 
tinė valstybė. Žmogaus karalys
tė yra daug svarbesnė, negu mis 
tiška dangaus karalystė.

Į šitokį dvasinį iškrypimą atsi
liepė šventos atsminties popie
žius Pijus X, paskelbdamas pašau 
liui savo encikliką Pascendi Do- 
minici Gregis. Nors ir neminė
damas vardų, popiežius turėjo 
galvoje tą naują teologiją, kurią 
griežtai pasmerkė kaip moderni
zmo hereziją. Modernistai, popie 
žius pasakė, pažemina Kristų, pa 
darydami jį paprastu žmogum 
Jų dvasia yra agnostinė, nes re
miasi tiktai mokslu ir istorija, o 
apreikštam Dievo žodžiui vietos 
neranda.

Be abejonės, popiežius sutiko, 
kad Dievas veikia žmoguje ir per 
žmogų, bet nesutapatindamas sa 
vės su savo kūrinių, koks yra 
žmogus, nei suliedindamas į vie
ną, kas yra dieviška ir kas yra 
žmogiška. Pijus X taip pat pa-
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brėžė, kad modernizmas neišven 
giamai veda į panteizmą, o šis 
į ateizmą.

Šiandien vėl gyvename persi
laužimo ir netikrumo laikus. Šių 
dienų atmosferoj atsirado vėl 
naujų teologų, kaip tai Altizer 
(teologija be Dievo), Bonhoeffer 
ir kt. Kai palyginame pagrindi
nes Teilhardo tezes su buvusiu 
modernizmu, randame daug pa
našumų, kaip tai imanentizmas, 
panteizmas, socializmas. Naujo
ji teologija esmėje nėra nauja, o 
tik praeities klaidų pakartojimas,

Teilhardas vaizduoja pasaulį, 
kaip neišvengiamai žygiuojantį 
į kažkokį neasmenišką Omegos 
Tašką, kuriame moralė palenkta 
socializacijos jėgoms.

Paulius VI savo neseniai per
formuluotame tikėjimo tiesų iš
pažinime netiesiogiai palietė ir 
teilhardizmą. Popiežius savo Cre 
do pareiškė, kad Bažnyčios augi
mas negali būti sutapatintas su

Ihe world 
is wider 
than a window

f

The ųuarter of a million of 
our children born each year 
with birth defects deserve 
more than mere existence on 
the fringes of a fast-moving 
wortd.

At more than 100 March of 
Dimes Birth Defects Centers 
aeross the nation, teams of 
medical experts strive to cor- 
rect or moderato nature's 
m i sta kės to give these chil
dren their chance for useful, 
satisfying lives.

You can help birth defect chil
dren open their window to the 
world by supporting March oi 
Dimes programs of research, 
medical care and education.

fight birt/i defects

MAfoH
OIMES

dr
Kviečiame pasinaudoti didžiausiu mūšy prekybos 

istorijoje

IŠPARDAVIMU
♦’ Iš Europos importuoti batai vyrams, moterims ir vaikams, 

pradedant $8.00 porai.

♦ Taip pat iš Europos importuoti vyriški kostiumai, paltai, 
lietpalčiai, sportiniai švarkai ir t. t. su ^5% nuolaida.

N 0 R D E M IMPORTS
3111 No. Lincoln Avė., Chicago, Illinois 60657

* Jei įdomaujatės vokiškoms knygoms, žurnalais ir laikraš
čiais, kreipkitės į mūsų krautuvę, skambinkite ar rašykite 
mums (lietuviškai) dėl sąrašų ir kainoraščių sekančiu adresu:

NORDEN’S IMPORT CENTER
3037 No. Lincoln Avenue, Chicago, Illinois 60657 

TEL. — (312) 248-4707

Abi krautuvės atdaros: Pirmad. ir ketvirtad 12 iki 9 vai., ld* 
tomis savaitės dienomis: 9:30 iki 6 vai., sekmad. (iki gegužės mėn. 
imtinai): 12 iki 5 valandos.
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

civilizacijos progresu, su mokslu 
ar su tėchnologija. Tas augimas 
turi būti rastas gilesniam Dievo 
pažinime ir didesnėj Dievo mei
lėj.

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė
Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 

riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
Illinois Siute cjvi'jitoJal prie kalnoa 

turi pridfiti 5% taksų.

Vytautas the Great 
Prel. J JEI. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei. \ Ju

Knyga gąųnams DRAUGE 
pusiau sumažinta kaiųa—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. Mo
kesčiams.

'flIlIllIlIlIlIlHltMiailMIHliniMIIIIIIIIIIIIIII
iLIOD JUMS BEISIĄ 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 VVest 68rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
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Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
REGI PEŠ

4-ji pagerinta, iliustruota laida.
| Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
I receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelia- 
tuvėma

Kaina — $2.50
Ulinois State gyventojai prie

turi pridėti 5% taksų.

Užsakymus siųsti:

draugas
4645 Wmt 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629



Pasiruošimas Vasario 16-tai —

LAISVĖS LIUDIJIMAS
(imties valandėlei

KAI ŽMOGŲ IŠTINKA 
PROTAVIMO KRIZĖ

Vėl artėja Vasario 16-toji —
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo sukaktis. Prisiminti 
šią sukaktį — tai atgaivinti 
tuos laimėjimus, kurių tauta 
buvo pasiekusi didelėmis au
komis. Bet tą sukaktį prisi
minti dabar — tai prisiminti 
ir pralaimėjimus, kurie neati
taisyti dar ilgiau, negu buvo 
išlaikyta tautos laisvė. Dėlto 
skirtingu žvilgsniu žvelgiame 
į laisvės atgavimą ir jo ne
tekimą, į savo tautos praeitį 
ir pro miglas neįžiūrimą jos 
ateitį.

Besiruošiant Vasario 16-sios 
šventei, reiktų į ją žvelgti ne 
kaip į vienkartinį metinį pra
eities minėjimą. Ta šventė tu
ri iškelti uždavinius, kurių tu
rime siekti dabartyje, savo są
lygose ir savo galimybių ribo
se. Išeivija nėra visa tauta, 
bet tik tautos dalis. įsipa
reigojusi pasauliui liudyti ne
dalomos laisvės ir padarytos 
neteisybės atitaisymo reikalą. 
Dar daugiau — išeiviškoji tau 
tos dalis turi liudyti kadaise 
laisvą, o dabar pavergtą savo 
tėvynę. Tautos dauguma ir tau 
tos pagrindą sudaranti tėvynė 
yra likusi už geležinės už
dangos, todėl išeivijos lietu
viai savo tautą ir tėvynę turi 
nešioti savyje visur ir visuo
met be jokios išimties, šiuo 
atveju kiekvienas lietuvis yra 
dalis Lietuvos — pavergtos 
tautos ir svetur gyvenančių 
lietuvių.

Mūsų uždavinys dabartyje 
yra išlaikyti kuo daugiau lie
tuvių, norinčių visais galimais 
būdais prisidėti prie tėvynės 
ateities kūrimo. Šiandien kiek
viena tautinė sukaktis turi pri 
minti, kad lietuvis tiek laiduo
ja laisvę tautai, kiek jis prisi
deda prie lietuviško kamieno 
stiprinimo ir lietuvių gyvybių 
tausojimo. Apjungti visus lie
tuvius, lietuvyje matyti dalį 
Lietuvos ir tikrą savo brolį 
yra vienintelis tikroviškas tau 
tos laimėjimų dabartyje at
gaivinimas ir laisvės vilčių stip 
rinimas.

*
Nors prisimename savo lai

mėjimų sukaktį, pirmiausia 
mūsų SirtJin krinta tautos ne
dalia. Tauta yra pavergta ir 
surakinta, jos dvasia žaloja
ma svetimų įtakų ir išstaty
ta nutautimo pavojun. Paverg 
tųjų lūpos surakintos, kad ne
galėtų apie laisvę net kalbėti, 
o gyvenimo sąlygos sudarytos 
tokios, kad jie tegali tik lauk
ti politinės situacijos pasikei
timo. Dabartinėse sąlygose iš 
pavergtųjų laukti kovos reikš
tų paduoti jiems savižudišką 
ginklą. Užtat laisvieji turi kal
bėti už juos, jų vardu skelbti 
laisvės troškimus Ir juose ža
dinti geresnio gyvenimo lūkės 
čių išsipildymą.

Išeivija būtų egoistinė tau
tos dalis, jei tesirūpintų tik 
savo asmenine gerove, savo 
gilesniu įsigyvenimu svetimo
je žemėje. Negalima neigti, 
kad ir materialinių pagrindų 
sukūrimas yra reikalingas, jei 
norima padėti vargstančiai tau 
tai, paruošti jaunąją kartą ko
vai už laisvę, palikti tautai ir 
žmonijai savo kultūrinių lai
mėjimų. Bet tai tegali būti 
tik priemonė stipriau pasireikš 
ti viešumoje. Laisvė reikalau

Spaudoj ir gyvenime

LIBERALO ŽODIS KRAŠTUTINEI 
KAIREI

Kraštutinėms kairės atstovams 
nuoširdų laišką paskelbė laikraš
ty "Harper's Magazine” liberalių 
pažiūrų autorius John Fischer. 
Gia jis nupasakoja, kaip jaunatvė
je jis pats buvo smarkiai kairių 
pažiūrų, kaip jam padarė gilų į- 
spūdį kai jisai, stebėdamas įvy
kius, įsitikino, kad, laiku demokra
tijos šalininkams užkirtus kelią 
Hitleriui, butų išvengta didelių 
nelaimių pasaulyje. Lygiai jis ir 
dabar pasisako, kad priešinimasis

ja aukų, kartais net didelių, 
bet šiandien iš mūsų tereika
laujama tik materialinių au
kų, kad plačiau galėtume gar
sinti savo tautos reikalus. Tau

■ ta atidavė savanorių ir parti
zanų kraujo duoklę. Išeivija 
turi ją atiduoti savo veikla, 
materialine pagalba ir parama 
kovotojams už laisvę. Mūsų 
politiniai ir kultūriniai veiks
niai yra visos tautos, kartu 
ir mūsų balsas, todėl jį mes tu
rime stiprinti.

Šiandien stiprindami savo 
laisvės siėkimo pastangas ir 
reikšdamiesi kūrybinėmis ga
liomis, pirmiausia turime žvel 
gti į pavergtą tautą ir bendro
mis jėgomis papildyti jos iš
tuštintus aruodus. Užtikrinti 
tautos ateitį šiandien reiškia 
visais galimais būdais išlaiky
ti nesužalotą tautą ir kurti jai 
kultūrines vertybes.

*
Tačiau išeivijos lietuviai tu

ri ir dar vieną svarbų užda
vinį — informuoti laisvąjį pa
saulį, kad yra nelaisvų tautų. 
Mes turime pilną laisvę kal
bėti, rašyti ir kovoti. Bet ne
gaili jaustis pilnai laisvas net 
laisvo krašto žmogus, kai da- 

, lis žmonijos kenčia vergijoj. 
Negali laisve džiaugtis jokia 
tauta, kada yra pavergtų tau
tų ir milijonai žmonių. Todėl 
mūsų pareiga sukakties pro
ga pasirodyti ypatingais lais
vės liudininkais. Yra pareiga 
kalbėti už savo nelaisvą tau
tą ir pavergtųjų milijonus, 
kad laisvieji nenurimtų savo 
laisvės ramybėje.

Daugelis mūsų turėtų pa
rašyti bent trumpą laišką sa
vo apylinkės ar net ir didie
siems laikraščiams, priminda
mi pavergtos Lietuvos neda
lią. Mūsų organizacijos, ypač 
laisvinimo veiksniai, turėtų su
telkti būrius svetimomis kal
bomis galinčių parašyti bent 
trumpus straipsnelius. Tai pa
gelbėtų išsisklaidžiusiems tau
tiečiams plačiau iškelti Lietu
vos vardą. LiB centro valdy
bos pereitų metų iniciatyva 
paruošti straipsniai pasiekė 
gerų rezultatų, šiemet tai tu
rėtų padaryti dar daugiau, 
kad jie mažiau kartotųsi ir 
atkreiptų didesnį spaudos dė
mesį. Turėdami paruoštą me
džiagą, panaudos laikraščiai, 
ypač jais galės pasinaudoti 
laikraščių skaitytoiai, pasiųs
dami laiškų forma bent trum
pus pasisakymus laikraščių 
redakcijoms, šios pastangos 
nėra per didelės mūsų siekia
mam tikslui, nes reikia pri
minti laisviesiems Lietuvos 
vardą ir lietuvių tautos troš
kimus.

Dar didesnių rezultatų ga
lėtume pasiekti asmeniniais 
ryšiais. Būtų gerai, kad mū. 
sų vardu prakalbėtų laikraš
čiui, susirinkimui, kuriam sve
timtaučių būriui draugai iš jų 
tarpo ir iškeltų viešumon lie
tuviškų reikalų svarbą. To
kiais prašymais, paraginimais, 
už paminėjimus padėkomis tu
rėtume prieš Vasario 16-tąją 
užpildyti visas redakcijas ir 
visas viešąsias įstaigas. O tai 
ir būtų mūsų gražiausias lais
vės liudijimas ir pavergtie
siems vilčių žadinimas.

Pr. Gr.

raudonųjų diktatorių imperalisti- 
niams kėslams Azijoje yra pastan
gos užkirsti kelią didesnėms nelai
mėms.

J. Fischens džiaugisi unijų lai
mėjimais, tačiau nevengia primin
ti ir kai kurių išsigimimo žymių 
jų veikime. Pvz. daugeliu atvejų 
unijų vadovybės yra priešingos 
integracijai, unijose reikiamai ne
vertinami intelektualai, nesidomi
ma menu. o kultūriniai siekimai 
dažnai “neranda didesnio susido-

JAV karys duoda nurodymus helikopteriams iškeliantiems karius į netoli Saigono Pietų Vietname, kur 
gaudomi komunistiniai banditai.

GYVENIMAS RYTŲ VOKIETIJOJE
Įspūdis tartum patektum į kitą pas-^’U

Išnaudojimas darbe

. Kasdieninis gyvenimas rytie- 
! čiui darbininkui prasideda anlks- 
• ti, darbą pradeda 7 vai. ar dar 
anksčiau. Darbovietėje turi at
likti nustatytą darbo normą.

Į Diritrti tenka nuo praeitų metų 
! penkias dienas, bet užtat pridė
jo 45 min. prie kiekvienos dar
bo dienos. Mažą algą apkarpo 
visokiom “savanoriškom” au
kom, pvz. Vietkongo partiza
nams. Turint pinigų, prekė ne 
taip lengvai gaunama: miestuo
se matyti, kaip anksti ryte, dar 
prieš krautuvėms atsidarant, 
žmonės stoja į eiles prie pieno, 
mėsos ir daržovių krautuvių, 

i 12 vai. dieną mėsos krautuvės 
jau uždarytos, tikriausia, kad 
neturi ką parduoti. Užsienietis, 
nemokąs volkiečių kalbos, tur 
būt, išmoks pirmiausia sakinį 
“Haben wir nicht” — neturime, 
nes tai bus jam atsakymas res
toranuose užsakius ką nors iš 
pateikto valgių sąrašo. Saugiau
sia bus užsisakyti karštų dešre
lių, nes jų. atrodo, užtenka.

mėjimo kaip kėgliavimo alėjos”, 
gi apie New Yorko Transporto 
darbininkų uniją J. Fischer sako, 
kad ji, panaudodama savo monopo
lį varginti milijonus žmonių, buvo 
iš dalies pasidarius piratu.

Pritardamas socialinėms refor
moms vargo žmonių padėčiai ge
rinti. J. Fischens primena, kad 
vien tik šaukimas “Laisvės da
bar” nepadės paruošti nei vieno 
negro patyrusiu tarnautoju, gi šau 
kimas “šalin iš Vietnamo” nesuda
rys sėkmingos mūsų užsienio po
litikos. J. Fischeris primena reika
lą laikytis protingo apdairumo ir 
nuosaikumo.

J. Daugi.

KARIAI BE GINKLO
ALMIS DRULIA

“Kai mes atėjome į darbą, prie mūsų priėjo ar
chyvo direktorius J. Stakauskas. Jis su mumis maloniai 
kalbėjosi, kiekvieną atidžiai ir jautriai išklausė. Šian
dieną net sunku įsivaizduoti, ką tuo metu mums reiš
kė toks žmoniškas elgesys...

Archyvo direktorius iškvietė mūsų grupės brigadi
ninką ir pavedė jam paruošti patalpų planą. Be to, 
nurodė, kad pirmame aukšte dešinėje koridoriaus pu
sėje esantis paskutinis kambarys plane nefigūruotų. Pia 
nas buvo padarytas ir laiku pateiktas...

Kai viskas buvo padryta, mus pasikvietė direk
torius ir pasakė, kad kambarį ir dalį koridoriaus įren
gė tam, kad sunkiu momentu galėtumėm pasislėpti. Ge
te padėtis darėsi vis pavojingesnė, reikėjo kuo greičiau 
iš ten išeiti. J. Stakauskas mums papasakojo, kad jau 
seniai jis kūrė planą, kaip išgelbėti nors keletą pa
bėgėlių iš geto. Vilniuje jis gyveno neseniai ir nieko 
nepažinojo. Kai mus atvedė į archyvą dirbti, jis pa
galvojęs, kad darysiąs viską, kas galima, kad tik mums 
padėtų. Ir kai po archyvu gavo buvusio vienuolyno 
patalpas, jis nusprendė, kad kaip tik dabar ir gali įgy
vendinti savo planą.

Mes buvome apstulbinti. Trūko žodžių dėkingu
mui išreikšti. Jis mūsų niekada nepažinojo, jam buvo
me visiškai svetimi. Kaip šis žmogus, mus gelbėdamas, 
rizikuoja. Kartą Katedros aikštėje buvo pakarta keletas 
žmonių ir ant jų kabojo skelbimai: ‘Už pagalbą žy
dams...’ ”

Kaip skelbiama, kun. J. Stakauskas Vilniaus ar
chyve išgelbėjęs apie 13 žydų.

šalia minėtos kitą atestaciją kun. J. Stakauskui duo

DR. R. PLIAŽAS

(Rytiečiai humoristiškai vadi
na savo kraštą “Bockwurst - 
republik” — dešrelių respubli 
ka.) Laukti reikės visur gero
kai, nes ar tai neužtenka virė
jų ar pardavėjos lėtos — pie
tūs užsitęsia begaliniai.

Aprūpinimas drabužiais irgi 
ne geriausias. Mados atrodo pil
kos, atsilikusios. Sykį lange ste
bėjau gražiai aprengtus mane
kenus - lėles. Prie jų pridėtas 
pareiškimas, kad išstatyti dra
bužiai bus parduoti tik tada, 
kai bus pakeista lango dekora
cija, vadinasi, ką rodo lange, 
dar visai nereiškia, kad krau
tuvėje turi ir parduoda.

Nepriteklius ypatingai pasiro
do, kai reikia iešokti reikalingų 
dalykų mašinai. Gerą alyvą, — 
o rytinės visi patarė geriau į 
mašiną nepilti, — reikėjo pirkti 
ypatingose parduotuvėse už do
lerius. Teko ieškoti priekinio 
lango mašinai, nes jis buvo iš
kultas. Atrodo, kad visoj Rytų 
Vokietijoje negalima rasti dirb
tuvės, kuri įdėtų paprastam 
“Renault” priekinį langą.

Reikėjo be lango grįžti į Vak. 
Berlyną, kur jį idėjo be jokios 
bėdos. Patarimas keliautojams į 
Rytų Vokietiją būtų —pasiimti 
atsarginių dalių ir geriausia ne
turėti jokių mašinos negalavi
mų.

Truputis privatumo
Kadangi suvalstybinti fabrikai 

neįstengia aprūpinti viskuo, ga
myboje yra užsilikęs mažas pri
vatus sektorius Jame valstybė y- 

ra susidėjusi su buvusiu savinin

Po Vatikano II visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo daug ra
šoma ir kalbama aipie religinę 
krizę, bet retai primenama, kad 
mūsų laikų religinė krizė yra 
ne kas kita kaip žmogaus gal
vojimo, žmogaus protavimo kri
zė. Maišatis vilioja visus tuos, 
kurie nebepakelia tikėjimo kaip 
laisvo apsisprendimo. Tai pa
rodė moteris, buvusi įrankiu 
maldai pašalinti iš viešųjų JAV 
mokyklų, dabar norinti maldą 
uždrausti tolimose erdvėse.

Ponia Madalyn Murray O’ 
Hair ėmė erzintis ir neišlaikė 
dvasinės pusiausvyros, kai ji 
1968 metų Kūčių vakarą iš or
bitos aplink mėnulį išgirdo že
mės gyventojams astronautų
F. Bormano, J. Lovellio ir W. 
Anderso skaitymą dešimt pir
mu m Genezės eilučių apie pa
saulio sukūrimą, ir erdvėlaivio 
kapitono F. Bormano Kalėdoms 
skirtą maldą: “Suteik mums, 
o Dieve, Tavo meilės viziją pa
saulyje, nepaisydamas mūsų 
žmogiškųjų nesėkmių. Leisk 
mums, silpniem neišmanėliam, 
nasitikėti Tavuoju gerumu. Ap
šviesk mūsų protą, kad galėtu
me melstis viską suprantančia 
širdimi, ir parodyk kiekvienam 
iš mūsų. ką mes turime daryti 
pasaulyje, kad išmuštų taikos 
diena. Amen”.

Ir tuojau ji pradėjo skųstis 
ir aimanuoti, kaip JAV-bių ae
ronautikos ir erdvės administ- 
cija galėjusi astronautams leis
ti tokius dalykus...

Pastaraisiais dešimtmečiais y- 
ra išsivysčiusi nauja socialinių 
mokslų šaka “rėliginio gyve
nimo sociologija”, kuri moks
liniu būdu tyrinėja mūsų laikų 
religinės krizės priežastis. Ne- 
seniausiai du žymūs anglų so
ciologai B. S. Rowntree ir G. 
R. Lavers yra išleidę mokslinį 
veikalą “English Life and Lei- 
sure” (Anglų gyvenimas ir lais 
valaikis). Tai gal pirmas toks 
plataus masto mokslinis mėgi
nimas moksliniu būdu ištirti 
krikščionybės įtaką mūsų laikų 
žmogaus kasdieniniame gyve

ku, moka jam algą ir pamažu 
mėgina jį visiškai išstumti iš biz
nio. Metų gale valstybė ir savi
ninkas pasidalina pelnu. Po mo
kesčių užtenkamai nelieka, kad 
būtų galima nusipirkti naujų 
mašinų, pvz. Rytų Vokietijoje 
dar naudojami 30 metų senumo 
sunkvežimiai.

Darbininkams nėra didelio pa 
skato darbe pasistengti, — prie 
darbo jį varo prievarta, o propa
ganda atstoja jam pažadėtą gra
žų gyvenimą. Bet šiame darbi
ninkų ir ūkininkų krašte kai ku
rie yra lygesni už kitus. Štai y- 
patingos krautuvės Berlyne “Un 
ter den Linden” gatvėje, kur lan 
guose matyti didžiausios praban 
gos prekės: kava,, kakava, šokola-Į 
das, cigarai ir cigaretės, geri gėri i 
mai. Šių prekių kainos tokios! 
aukštos, kad valdžia gėdinasi kai 
nas parašyti. Rytiečiai stovi ilge 
šio akimis prie šių krautuvių lan 
gų ir vadina jas “U-Wu-Bu” — 
“Ulbrichts Wucherbuden” —UI 
brichto plėšikiškų kainų būdos. 
Dar kitur galima rasti gerų vaka 
rietiškų dalykų vadinamuose “In 
tershops”, bet tik už kietą vaka
riečių valiutą. Ten neima nei zlo 
tų, nei vietinių markių, nei rub
lių. Rytiečiai žino, kad juos val
do savo privačiu gyvenimu ga
na paslaptingas elitas, kuris pats 
gyvena didžiausioj prabangoj. 
Teko išgirsti apie vieną admiro
lą, kuris pasistatė prabangią vi-j 
lą ir galėjo už ją išleisti neribo
tas sumas pinigų. Ulbrichtas 
prie Berlyno gyveno buvusių Prū 
sijos karalių rūmuose, o neseniai 
pasistatė didžiausią prabangią re 
zidenciją.

(Bus daugiau)

Buvęs VenecueloB prez. Jiminez 
grįžta į savo kraštą, iš kurio jis 
buvo išvykęs 1958 m., kai jį nuver
tė sukilėliai. Jis dabar gaus senato
riaus postą. Gyveno Europoje.

da universiteto docentas J. Žimauskas.
“Būdamas nepaprastai aukštos dorovės ir didelio 

kuklumo žmogus, J. Stakauskas visa tai darė grynai 
humaniškumo tikslais. Jis sakydavo: “Jeigu žmonės ne
kaltai persekiojami, tai aš privalau jiems padėti”. Už 
savo heroizmą ir pasiaukojimą jis nelaukė jokio atly
ginimo, ir jokio atlyginimo negavo...”

Šie atviri ir nuoširdūs docento žodžiai sugriauna 
bolševikų per metų metus kartojamą tezę, kad kuni
gai esą tik žmonių išnaudotojai.

Ką už išgelbėjimą 13 žydų gyvybių iš naujųjų 
viešpačių gavo kun. J. Stakauskas? Atrodo, tiek, kad 
išvengė Sibiro ir dešimtį metų klebonavo, o 1967 m. 
dar buvęs pensininkas — altarista.

Savo pasakojime tarybinėje knygoje “Ir be ginklo 
kariai” kun. J. Stakauskas taip prisimena praeitį:

“Iš ko aš juos maitinau? Reikia tiesą sakyt, tur
tų neturėjau, pinigų, kuriuos gaudavau kaip atlygini
mą, būtų neužtekę. Ogi padovanojo man kartą vienas 
iš gydytojų brangaus kailio apikaklę. Aš pardaviau 
ją ir nupirkau anglių. “Tegul jus visus šildo toji api- 
kaklė”, — pasakiau, gavęs kuro. Nuo to laiko ir kiti 
pradėjo davinėti man tai rūbų, tai šį bei tą, kad par
duočiau. Kad nebūtų įtarimo, pats nepardavinėdavau. 
Man padėjo operetės direktorius. Jis parduodavo, o aš, 
gavęs pinigus, pirkau savo nuožiūra maisto produktus.”

Lyg žiburiai žibėjo tamsia naktį
Pensininkė G. Perienė savo atsiminimuose skaity

tojus nuveda į Šiaulių miestą, kur veikė ištisa žydų 
gelbėjimo organizacija, vadovaujama tėvų jėzuitų J. 
Borevičiaus ir Paukščio. Šalia abiejų jėzuitų, organiza
cijoje dirbo biologijos mokslų kandidatė N. Linkevi
čienė, Br. ir K. Krikščiukaičiai, O. Vasiliauskaitė, K. 
Joneikytė, B. Gotautas, G. Matutienė, J. Teišerskis, 
prof. Matulevičius, gyd. Luinienė, agr. Ibenskis, A. Te
korius, Jasiukaitienė, L. Naglaitė ir B. Petrašiūnas. į

Ši žydė iš Kauno slapta pabėgo į Šiaulius su iš 
anksto turėtais nurodymais, kad Šiauliuose kreiptųsi į 
kun. J. Borevičių. Šis ją ir atidavęs į geras, saugias 
rankas. Dabartinio Jaunimo centro Chicagoje direkto
riaus kun. J. Borevičiaus liudijimu, jis su komitetu iš
gelbėjęs Šiauliuose apie 150 žydų. Mes gerai žinome, ko
kios padėkos iš tarybinės valdžios už tai susilaukė kun. 
J. Paukštys. Jam net du kartu teko būti ištremtam į 
Sibirą ir daug karčių dienų pergyventi vergų stovyk
lose, tamsiais nacių okupacijos metais jis spindėjo hu
maniškumu ir skleidė tikrąją Kristaus meilę. O kokios 
rizikos buvo ėmęsis kun. Paukštys, liudija šie S. Ro- 
zentalio žodžiai:

“Po to mano žmona mokytoja Ronė Rozentalie- 
nė, persirengusi vienuole, kartu su kunigu Paukščiu 
iš Kauno atvyko i Rožių kaimą kalėdoti”.

Ko ji ten, persirengusi vienuole, su kunigu vyko 
į tolimą Žemaitijos kaimą? Lankyti savo paslėptos šei
mos narių ir kitų žydų. Kun. Paukštys, ją aprengęs 
vienuolės rūbais, labai rizikavo. Rizikavo ir ją lydėda
mas net iš paties Kauno į tolimąją provinciją. Bet 
krikščioniškoji artimo meilė kun. Paukščiui buvo svar
besnis reikalas net už pavojų gyvybei.

Gydytoja — stomalogė P. Tokerienė šviesiai įver
tina ir iškelia Šiaulių klebono kun. V. Bylos asme
nybę:

“Šaltą gruodžio naktį aš pabėgau iš geto... Kur 
eiti, į kieno duris pasibelsti?.. Staiga prisiminiau vieno 
lietuvio moksleivio žodžius, kuriuos aš išgirdau netru
kus po vaikų akcijos: ‘Pas mus per tikybos pamoką 
kunigas V. Byla sakė, kad vokiečiai blogai elgiasi, per
sekiodami ir žudydami žydus tik dėl to, kad jie žydai. 
Apie žmones gali spręsti tik iš poelgių. Ir žydų tarpe 
yra kilnių, tikrų žmonių. O vaikai tai jau, tur būt 
visi geri’.

(Bus daugiau)

nime ir nustatyti šių laikų re
liginės krizės priežastis. Smulk
meniškai iš įvairiausių sociali
nių sluoksnių žmonių surinktais 
atskirų asmenų pasisakymais 
autoriai įrodo, kad mūsų laikų 
žmonių nutolimas nuo religijos 
nėra intelektualinės prigimties. 
Mūsų laikų žmogus nuo religi
jos nutolsta ne dėl to, kad jis, 
svarstydamas savo protu, būtų 
priėjęs religijai priešingų įsiti
kinimų. Jokiu būdu ne! Mūsų 
laikų žmogus pasidaro religijai 
svetimas dėl to, kad jis neturi 
laiko ar galimybės susitelkti, 
giliau pagalvoti, savo protu ap
sispręsti. Nuo religijos atitolę 
mūsų laikų žmonės — teigia 
anie du anglų mokslininkai — 
savo sielos gelmėse jokiu būdu 
nėra netikintys. Tik dėl išvir
šinių atsitiktinių gyvenimo ap
linkybių jie pasidarę religijos 
atžvilgiu indiferentiški, abejin
gi. Tokiais juos padarė mūsų 
nedarnaus gyvenimo aplinka. 
Mūsų laikų eilinis žmogus tik 
labai retai yra priverstas apsi
spręsti savo galva. Beveik nie
kada jam netenka daryti gy
vybinės reikšmės sprendimų. 
Visas jo gyvenimas prabėgo 
tarp namų, darbovietės, kino 
teatro, televizijos, sporto aikš
tės, profesinės organizacijos, 
partijos ir kitų panašių dirbti
niu struktūrų, įstaigų, kurios 
jam yra privalomos, norint pa
tenkinti kasdienio gyvenimo in
teresus. Be šių dirbtinių, paties 
žmogaus susikurtų struktūrų 
šiandien išsiversti neįmanoma. 
Dėl to mūsų laikų žmogus jose 
tarsi paskęsta; jis užsidaro jo
se tarsi kokiame kalėjime ir 
nesugeba pažvelgti giliau ibei 
plačiau, nesugeba ne tik religi
nio, bet ir jokio kito klausimo 
giliau pasvarstyti. Su gyva 
gamta, kuri taip galingai kal
ba apie Dievą, šių dienų žmo
gus, ypač miesto gyventojas, 
susiduria tik tam tikromis pro
gomis ir tik paskubomis. Štai 
dėl ko mūsų laikų žmonės kar
tais yra pasidarę mažiau jaut
rūs religinei tikrovei.

Didžiausias ateizmo priešas 
yra nevaržomas, laisvai išsivys
tęs pašalinių įtakų nenustelb
tas žmogaus protavimas. Šį lais 
vą žmogaus protavimą, laisvą 
tiesos ieškojimą ir nevaržomą 
žmogaus apsisprendimą už tiesą 
reikia ypač pabrėžti, norint nu
galėti šių dienų religinę krizę. 
Tą dieną, kai žmogus pradės 
giliau bei plačiau galvoti ir 
mąstyti, jis pradės ieškoti Tie
sos, kuri paguodžia, Žodžio, ku
ris yra Meilė. Jis pradės ilgėtis 
Kristaus, kuris yra tiesa, ke
lias ir gyvenimas. K. Baras



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. sausio mėn, 25. d

1968 m. gruodžio 25 d. netikėtai mirė Vo
kietijoje mūsų mylimas brolis ir dėdė

A. -Į- A.

JONAS ANDRIUŠIS
Palaidotas š. m. sausio 17 d. su visomis ka

talikiškomis apeigomis Kaiserlautemo kapinėse. 

Giliai nuliūdę

Brolis, seserys ir seserėnas su žmona

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga valkus mylinti moteris Moteriai kambarys lr maistas už 
namų valymo darbui ir prostnknui namų ruošos darbą, prie vienos 
pirmad., treč. ir penktadieniais. moters. 1520 s. 50 Court, Cicero. 
Puikūs namai Beverley apyl. Arti TO 3-6909
autobusų. 13 dol į dieną. Kreiptis '................
j Mrs. Foley — PR 9-8316.

HELP VVANTED — VYRAI

HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

D fi M E S I O !

TRUCKLAND
Home of 
Qu»Uty 

lised 
Tnioks

Mės patys finansuojame 
Mokamo aukštas kainos už 

Vartotus supkvežlm lūs.
Pį’rttkme • Parduodame - Mainome 
7701 S. Westem Avė.. PR 8-4636

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių (Mėnraštis. Gi skelbimų kai
nos visi emu prieinamos

GARBAGE DRUMS
WlTH -COVERS AND HANDLES 

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

R E AL E 8 T ATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikla Notariatas, 
daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi ' pilietybės dokumentai, pildo
mi Inoome Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood AV., OL 4-7450

PIGIAI PARDUODAMI 4-IŲ
VIENETŲ APARTMENTAI 

.3624 E. Monteclto, Chicago
Vienas butas 2-jų megamųjų, 1 J/3 vo- 
nos eu įdirbta elektr. virtuve, 3 butai 
pfr'vienų miegamąjį, visi su virtuvėm 
mis, beržo kabinetais.

Apartmentai yra tik 4 blokai nuo 
krautuvių ir autobuso. Prmiau buvo 
pfašbma 41,000.00. Dabar sumažinta 
ikU34,000.00. 400.00 mėnesiui pajamų. 
Mokėjimai 275.00. J ta įeina: pągrin- 
ditlč suma, procentai, mokesčiai ir ap
drauda. Lieka mokėti — 16,542j00

Perkant galima mokėti pinigais iki 
pagrindinės sumos (cash to mortgage) 
arba 10,000.00 dabar, o likutį išmokė- 
tlhėi.
RttSytl savininkui: Mrs. S. Pudinas, 
3938 W. Palmaire Dr., Phoenix, Ariz. 
85021. Phone: Phoenbc 934-1835.
Brighton Parke savininkas par
duoda 5 kamb. namą. Garažas, 
pastogė. Rūšys (galima įrengti 3 
k&Klb but4). Ihformaeijai skam
btelti 925-1979.

7822 SO. ROCKVVEI.L ST. 
3-jų miegamųjų mūr. namas, 16 
metų senumo. Priedai. Skambint

:
Mūrinis. U/j aukšto, 2 gražūs bu
tai ir 4 kamb. 17 metų. Marąuette 
pke: PK 8-6916.

2 po ė kamb. mfir. Modernios vo- 
įiA alum langai. šiluma gasu, 2 
,uto. garažas. Marąuette pke. $29,900.2 no kamb. Ir 4 khmb angllš- 
Atu rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
llimbš gazu, alum. langai, kilimai. 
44/660,
'0 butu naujas mūras. Karštu vand. 

trrann • gašu, alum. langai. Pajamų 
Irfi $10,000. metanu. $86,000.

14 btrtų, 2-jų aukštų mflraš. Geros 
lajomos Marąuette pke. $83,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
a.ngn.1, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
67,000,
4 mtCft. mūras. 2 pilnos vonios, šl- 

uma ganu, Garažas. Netoli mūsų 1- 
talgos $18,900.

IŠNUOMOJAMA — POR RENT 
• ♦♦♦♦♦♦♦♦ • • • • ** w***«*w**

Išnuomoju 2 atskirus kambarius 
rimtoms moterims.

Skambinti 436-2304

REAL ESTATE

Arti Marąuette Pko.
4 butp mfir. po 5 kamb. 50 p. 

sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52,900.

Svarus Š% kamb, mūr., 8 metų 
senumo, gazu šUdymas, vandens 
apsėnUmo kontrolė. Garažas. Savi. 
ninkas duoda paskola. $22,900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIŪIUS 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

CLERK TYPIST
We have an opening for a capabie 
person in our order & billing dept. 
Varlety of duties make this an 
interesting and pleasant position. 
Figure and typing essentlal
Above average starting salary and 
fringe benefits.

Call or see: MR. JOSEPH GRABO

AMERICAN • CRAIG 
CORPORATION

2148 So. Canalport, Chlcago, Bl. 
829-1123

After 7 P.M. .............. 425-2168

GENERAL OFFICE
CLERKS

Process Orders. 37% Hour Week. 
Company benefits. 85.00 Per Week 
Starting Salary.
Mušt Have Own Transportation.

TOPCO ASSOC., INC. 
7711 Grose Point Road

Skokie, DlioOis — Tel. 676-3030

LITE ASSEMBLY 
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tel. 439-5610

HELP VVANTED — VYRAI

SHIPPING AND VVAREHOUSE
MAN

Need Immediately Por PubUsher 
Ybung man for pinking and packlng 
orders, handling retum goods. ete. 
Five Day Weeik.

NORTH MICHIGAN AVENUE 
CALL 664-8201

TRAVEL SALES 
CO-ORDINATOR

W A N T E D
Mušt be experienced. Excellent co. 
benefits — good starting salary. 

MR. A. CIMINO

AITS, INCORPORATED
203 No. VVabash Avenue 
Chicago, Illinois 60601 

Tel. — 346-6288

2 YOUNG MEN
One for cable fabricating, one 

for miscellaneous duties.

NEPTŪNE SYSTEMS 
66 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tel. 436 - 6510

"Live In Texas"

WE NEED 
WATCHMAKERS

Qualified seasoned mechanics, ca- 
pable of fine ąuality work tvith 
good produetion for top fine in- 
dependently otvned jewelry firm.

SALARY OPEN 
FOR RIGHT MEN

If you are estperienced and ąuali
fied on fine grade watches, write, 
giving full particulars in first let- 
ter to:

Wagner’s Jevvelers
809 TYLER

AMARILLO. TEXAS 79101

Skelbkitės “Drauge”

VVANTED
PHONE SALESMAN

With Experience. Top Commission 
5 Day Week.

_______ TEL. — 726-6920

PUNCH PRESS 
SĖT UP MAN

5 YEARS EXPERIENCE 
FOR AUTOMATIC 

MACHINES

Day SJilft■L.'
Many Co. Benefits

*‘A Good Place to Work”

GUARDIAN 
ELECTRIC MFG. C0. 

1550 W. Carrol, CM 3-JI00

Svarbu - paskaitykite
Rūta restoranas — Lietuviui leng- 

vos st^Iyfęo®.
Mod<*tn. šviesus po 3 mieg. 2-Jų 

butų "namas. įrengtas beismentas 
Atskiri šildymai. $19,900.

814,200 pajamų iš apantmentlnJo 
mūro. 10 metų statyba. Kaina $87,000.

f, kamb. apkaltas namas. Gazo 
šildymas, air cond., geležinė tvora,
30 p. Sklypas. Arti ofiso. $12,500.

Gelsvas 2-Jų butų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai Air cond. Kar
petai Virš 46 p. lotas. Garažas. 
$43,000.

3-Jų butų mūras, 2 auto garažas, 
plariius lotas, geležinė tvora, naujos 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,6.00.

0 kamb. niūras, Kabinetu virtuvė, 
karpetai, naujas guzo šildymas ir 
garažas. Apie 6t.Oaliforn.ia. $21,400.

Uotas dviem butam, 30 pėdų prie 
pat parko. Pigus.

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

FIGURE CLERK
Mušt be accurate vvith figutes. Age 
limit 45. 1 block from Union Station. 
Salary open Paid Insurance. Small 
oi Hce.

CALL MR. MAREK 726-8702

TECHNICIANS
MICROWAVE

Background in testing W. G. & Coag 
Comtponentn. Minimum supervislon.

Salary To $250 Per Week 
ELECTRONIC

Bulld and tęst milltary eleetronie 
eąuipment from schomaties. Know- 
ledge of components aud MIL. specs.

Salary Tu 8260 Per Week 
CALL OR W.RITE: BILL LOEBL

Struthers Elactronlos Corporation 
Mamaroneek, Nevv York 10543

Phone (034) 698-3000 .. .

STASYS SULA
c/o Shirley Real Estate 

Palmdale, Calif. 93550

GENERAL OFFICE
Permanent position needs to be filled 
by an allert young woman vvho hag 
good typing aptitude for a variety of 
Office duties. Experience on NCR 
maehine helpful. Mušt be accurate, 
neat and dependable.

GOOD STARTING SALARY 
Excellent vvorking conditions 

Company benefits
Phone for appointment 

Wteekdays only

TeL - 278-3035

SHIPPING A N V 
N E C E I V I N G

Need man to learn 
Shipping and Receiving 
in clean J»toękroom of

Tripple A-l. Fastener Firm 
No experience necessary. 
Many company benefits.

H. M. BBBPER COMPANY 

560 W. Lake — FI 6-0560

Immediate Openings

D E T A I L
DRAFTSMEN

VVork vvith project engineer 
autom, cheese making eąuipment 
& industrial vvashers.
Extensive vacation schedule, com
pany paid insurance, complete 
company contribution to pension 
plan.
Located Kiel, Wis., 2,500 popula- 
tipn, on Hwy. 57, one hour drive 
horth of Milvvaukee.
Send resume, including salary 
history, to:
DIRECTOR OF ENGINEERING

STOELTING BROS.
Kiel, Wiseonsin 53042 
Tel. (414) 894-2293

SHIPPING AND GENERAL 
FACTORY HELP

REAL ESTATE
Namų tel. (218) 479-3015 (WestLA.) 
Pirkit žemę Palmdale, kur didžiausios 
augimas tik prasideda — tiesiog iš 
savininkų, akrais, ne sklypais!

59 ir Pulaski. Savininkas parduoda 
2-jų metų seunmo, 8 butų pagal už
sakymą statytą namą. 585-5285

72 tr Talman. Mfir. 1% aukšto. 2 
butai — 5 ir 4 k. Garažas. $2t,900.

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas lr 2 kamb rūsy. Gazo šild. 
$13,500.

Mfir. S kamb. bungalovv. Geram

TO fikl
Ainerlja Mičigane, 120 myliu nuo Chi
cagos. $14,000.

10 butų mfir. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskola 6%. Kaina $68,000.

5 kamb. mfir. bungalovv prie 71- 
oe lr Roekvvoll. Galima tuoj užimti. 
$17,900.

4 bųtų po 5 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46,000.

2 butai po 8H kamb. Ir 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metų mfir. na 
mas Marąuette pk. 8 auto garažas.stovy. Garažas. Tik $14,900. , ... nnn

70 Ir Taptum. Mflr. 2 po 5 kamb. < __ Kn_IKn -u,,lr butas rūsy. Garažas. $29,800- j BevertjTsSč ®°—B-?-60 p6dU

VAINA REALTY i
2517 W. 71st SL, RE 7-0515

Mfir. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa. 
stogėje lr 3 kamb. skiepe. Arti firigh- 
ton pko. bažnyčios.

5 kamb. ir krautuve. 69 lr Boekvrell,

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tat 

Motery Public

2737 VV. 48 St. — OL 4-2890

1y Shores, Ind. — $7,900

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 7lst St Tel. 925-6015

SKELBKITES “DRAUGE”.

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAURAITIS
4045 So. Ashland Avė., LA 3-8778

Currency Exchange patalpose 
Sąžiningas patarnavimas

Remkit tuos hiznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Perskaitę “Draugą”, duo
kite jj kitiems pasiskaityti.

Oor experienced peoplo. Ęxccllent 
benefits. health & vvelBare benefits, 
vacation, 6 paid holidays. Ferma 
nent positions.’ Wnx. COąper & Nep 
hewu, 1909 N, Cllfton (nr. Ashland). 
327-3232 auk. for John. A nice 
place to work.

Platinkite “Draugę”.

ELECTRICAL ASSEMBLERS 
MAINTENANCE OPERATORS

ASSEMBLERS - MACHINE HELPERS
Permanent job openings available immediately vvith this leader in the 

manufacturing of industrial and institutional conveyor systems.
DAY SHIFT: 7:00 A.M. TO 3:30 P.M.

NIGHT SHIFT: 3:30 P.M. TO MIDNIGHT 
Excellent Opportunity For Advancement in A Rapid Expansion Program. 

SEE Mr. KRIPPNER
8:30 A.M. To 5:00 .M Monday Thru Friday

OLSON CONVEYORS
10601 WEST BELMONT, FRANKLIN PARK, ILL.

1 Block VVest of Mannheim Rd. On Belmont Avė. (3200 N.)
An Eąual Opportunlty EmployeT

2 po 6 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gasu, Marąuette pke.
$42,000.

30 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentams. Teiraukitės.

12 butų 1 metų modernus i rturtln. 
gan įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams, labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto .dalyje. Teiraukitės.

a kamb. ajlr. “Bullt-ltiS*\ kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

aukšto mfir. S lr 6 kamb. 1 
įėjimai. Atskiri šildymai. B^ato ga

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama kepykla ir kavinė. Ge
rai einąs biznis. Savininkas nori kel
tis į Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815 - 485-8686. 
Klauskite Walter WrobeL

ražas. 67 lr Oakley

NERIS REAL
8924 South VVestern Avenue Tel. 471-0921

SALES ■ M0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

Member of M L.S.
ALEI DATAS—REALTOR

Main offlce 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, m. Tel. OL 6-22SS 
Turime šimtus namų Ciceroje, JBenvyne, Riverside, La Grange Fark 
tr kituose vakariniuose priemiesčiuose. Pra&ome užsukti ) ondsų įstaigą 
tr ičairinkti Iš katalogo.

FRANCHISll

TOPPEBS 
STUK HOUSES

Is proud to announce the following 
prime kKiatlons are available for 
frannhise:

BALD5VIN PARK
PTjlhOM
FONTANĄ 

LA CANADA
IAIMPOC
ST. PETER8BUBG, FLA
LOS ANO&LES
MONROVIA
NA PA
PITTSBURG
ST? LOITIS, MO.
^«%&oNBW ™C°
LAS VEGA K, NE VADAWB8T MEMPH1S. ARKANSAS 

Many more “CHOIGE"
locatioruT available

Tho above locaUons wlll be avall- 
able within the next 90 daya. For 
OUr brochure Or to nrrange an ap- 
podniment, please contact us at:

TOPPER'S STEAK HOUSES
12925 S. Nomuutdie 

Gankma, California 90249
Hiate: Gili) 532-4405

ENGINEERING POSITIONS
Rapidly expanding division of International Corporation is establishing 
a nevv Manufacturing Plant and Division Engineering Headąuarters in the 
Raleigh, North Carolina area, creating challenging grovvth positions in the 
following:

DESIGN ENGINEERS
Experience in design of Material Handling Eąuipment highly desirable. 
systems for povver transmissions and Controls. Mušt be completely familiar 
vvith valves, pumps, hosing, and electrical systems. B.S.Mi. preferred. 
Experience in dsign of Matrial Handling Eąuipment highly desirable.

PROJECT ENGINEERS
Mušt be capabie of coordinating eąuipment manufacturing betvveen design 
enaineers and manufacturing operation. Mušt have strong knovvledge of 
metai fabrication, hydraulies, and drive train mechanisms. B.-S.M.E. pre
ferred.
Our division is engaged in the manufacture of hydraulic material handl
ing eąuipment. A piotteer in the area of handling eąuipment for the log- 
ging industry. We are novv moving into nevv product lines and market 
areas.
The Raleigh, North Carolina area is one of the finest recreational areas 
in the U. S., providing excellent hunting, fishing and golfing. Educational 
facilities are among the finest including three Accrdited Universities. 
Housing facilities are excellent.

Please send resume in confidencet
BILL ENDERS, PERSONNEL MANAGER 

Prentice Operations 
Hydraulic Materials Handling Division

OMARK INDUSTRIES, INC.
PRENTICE. WIMW>N(9N MJ556

MACHINISTS
MILLIN6 MACHINE MACHINISYS 

BORING MILL MACHINISTS
Vertiesi & Horizontai

TURRET LATHE MACHINISTS
Reąuires the rikli 1 and experience to read and ihtenpret engtneerttų? 
araAviųgs and nuunufadturlng procesą slioete; sėt up and operate maobine 
tools and attaohments: perform layout; and oheck work wlth precislon 
rr'9(lsur‘TU?, Instruments. Reąuires a high school education or eąulvuleut, 
wlth vooatlonal school training or exporlence ln Maehine Shop praottees.

APPLY or CALL 
Monday through Saturday

from 8:00 a.m. through 5:00 p.m.

NATIONAL MINE SERVICE COMPANY
Clarkson Division

Mine Road, Nashville, Illinois 622B3 

Tel. — (618) 327-8276, E»t, 64

METCERAM
STEADY YEAR ROUND POSITIONS IN

PUNCH PRESS — SCREENING 
FIRING DEPARTMENT — CAST ING

Outstanding benefits, vaeations, paid hoiidays, 
and paid indlvidual Blue Cross

Write or call 401-331-9800

METALIZED CERAMICS CORPORATION
811 Corliss Street, Providence, R. I. 02904

Designer —
T f ty ? v. -

DESIGNER
Electro - Mechanical 

S. E. FLORIDA T
Top opportunity for Creative design engineer tp jo(n leadlng 

finu. Demonstrated record of accomplishment reąuired in de
sign of low cost, high yolume produets.

High capability for aelf direction. To arrąnge an interview, 
mail resume including salary history to:

Persoinnel Director

UID ELECTRONICS CORP.
4105 Pembroke Road

Hollywood. Florida 33021

An Eąual Opportunlty Employąr

Microbiologist

MICROBIOLOGIST
Leading manufacturer of diagnostic reagents 

and culture media is seeking an individual, in* 

terested in applied microbiology and serology. 
College degree in microbiology is reųuired. Ex- 

perienced in syphilis serology preferred.

Responsibilities will involve research and de> 

velopment of serologioal reagents for the diag- 
nosis of syphilis. Excellent salary and benefit 

program.

Write Or Call

J. V. Humevich, Director — Personnel

DIFCO LABORATORIES, INC.
920 Henry St., Detroit, Michlgan 48201 

Phone (313) 961-8442



CHICAGOS UETUVIŲ 2JNIOS

tenka pritašyti išlaikomus as
menis, ypač gyvenančius Lie
tuvoj (pvz. žmoną, siunčiant 
jai siuntinius).

Jeigu atsirastų daugiau suin
teresuotų socialiniais reikalais 
ir jie pageidautų gauti mūsų 
leidinį, kurį valdyba projcktuo- 
ja leisti, tuomet netolimoj at
eity toks leidinys galėtų pasi
rodyti. Tuo reikalu maloniai 
prašome parašyti arba paskam
binti tel. LA 3-1387 papietimėm 
valandom. Valdyba

■a

DAUG NUKELIAVO 
AMŽlNVJftfcN

Marąuette Parko lietuvių pa
rapijos saleje, š. m. 12 d. įvykto 
metimis Sv. Vardo draugijos 
pamaldos ir susirinkimas. Nors 
oras labai šiltas ibuvo, bet apie 
šimtas narių dalyvavo pamal
dose, kuriose pirmą kartą už
girdome giedant vaikų chore
liui, vadovaujant varg. J. Bal
trušaičiui. Jis pagiedojo kelias 
giesmes, taip gražiai lietuviš
kai. Labai esame dėkingi var
gonininkui, vaikučiams ir tėve
liams. Pamokslą pasakė kun. 
Kuzinskas. šv. Mišios ir gies
mės •— viskas lietuviškai, tik 
dalyvaukime ir melskimės savo 
protėvių kalbą.

Po pamaldų salėje susirinki
mas, kurį pravedė pirm. Ban- 
ky, jame buvo pranešta metinė 
draugijos apyskaita lietuviškai 
ir angliškai, ją padarė p. Slo- 
gan ir p. Chureh. Iš joe paaiš
kėjo, kad 1968 m. iš draugijos 
tarpo išsiskyrė net 14 narių. Tai 
amžiną atilsį visiems. Įstojo 15 
narių naujų, tačiau valdyba ža
da imtis naujų narių verbavi
mo. 1,500 dol. buvo paskirta 
seselių namams, daug aukų 
paskirta kitoms draugijoms, 
tik nesimatė aukos katalikų Fe 
deracijai, ją irgi nereiktų pa
miršti ir joje dalyvauti kaip 
atstovais. Dabar draugijoj yra 
325 nariai, kasoje turima 1,000 
dol. Laid: direkt. Evans, Petkus. 
Lackaviėh ir p. -Bartkus, Pa
langos sav., per metus suau- 
kojo pusryčiams 300 dol- Drau
gija jiems dėkoja! šiame susi
rinkime nauju nariu įstojo Pet
ras Miliauskas. Sausio 19 d. 3 
vai. bažnyčioje įvyko naujos 
vaidybos įvesdinimas. Naujų su- 
manymų eigoje pasiūlyta, kad 
valdyba žodžiu ar raštu papra
šytų parapijos vadovybės, kad 
lietuvių kalba savaitės biulete
nyje būtų taisyklinga, nes da
bar labai daug tarmės ir gra
matikos klaidu j^uvo pakvies
ti-nariai įstoti ir į namų savi
ninkų draugiją.

<Pirm. Bartky pažadėjo šiuos 
ir kitus klausimus pajudinti. 
Pranešė, kad šv. Vardo drau
gija ruoš pikniką rugp. 17 d. 
mokyklos kieme. Valdyboj veik 
visi tie patys nariai. Revizijos 
komisija padėkojo Oškeliūnui 
už jo gerą knygų sąskaitybos 
vedimą. Narių tarpe yra ir li
gonių, kaip Gaidamavičius, J. 
Valantinas, Rotovičius, dr. Si
monaitis. Susirinkimas baigtas 
malda. Įsijungkime kas galime 
į šios draugijos veiklą, nežiū- 
<jjjd nei amžiaus nei išsilavini
mo. Dievas ir Bažnyčia tik lau
kia taikingos maldos, darbų ir 
meilės tikėjimo palaikyme, tad 
stokime į darbo eiles.

Bal Brazdžionis

IŠ L. B. SOCIALINIO 
KLUBO AKTYVIOS 

VEIKLOS
utiniu metu į ’L. B. so- 

ciahnį klubą. 3648 S. Emerald 
Avė., Chicago, IH., kreipiasi vis 
daugiau įvairaus amžiaus lietu
vių. Jie prašo patarimų pensijų, 
medicare, nedarbo pašalpos, 
aplikacijų užpildymo reikalais. 
Jau dabar kreipiasi nemaža 
žmonių pajamų mokesčių blan
kas užpildyti.

Visiems besikreipiantiems val
dybos nariai ir reikalų vedėjas 
stengiasi padėti. Reikalui esant 
mūsų atstovas nuvyksta į so
cialinio draudimo įstaigą, ne
darbo pašalpos ofisą, savival
dybę ir padeda žmonėms savo 
reikalus ten pat sutvarkyti.

Pranešama, kad pajamų mo
kesčių blankus reikia užpildyti 
visiems asmenims, kūne per 
1968 m. uždirbo daugiau negu 
600 dol., o vyresni žmonės, su- 
Jatdcę 65 m., jei jie per tuos me
tus uždirbo daugiau negu 
1,200 dol. Tuo reikalu mūsų 
reikalų vedėjas suteiks smulkes
nių žinių, ypač jei tektų pildy
ti pajamų mokesčių blankus, 
kai pensininkams tenka gauti 
mokestinius kreditus, arba kai

AIBAITO tat:

Brighton Parke Balfo 6 Sk. 
aukų vajų šalpai b&igė. Aukų 
surinko Eleon. Sereičikienė — 
479 dol., J. žadeikis — 288, 
J. Bernotas —268, Em. Vilimai
tė — 261, J. Pakeltienė ir B. 
Strumskienė — 226, E. Bražio- 
nienė — 206, V. Tijūnėlienė — 
170, J. Arlauskas — 165, E. 
Izokaitienė — 105, K. Laucius 
— 84, Aid. Jankauskaitė — 81, 
J. Karazija — 71, P. Jokubka— 
66, P. Masilionienė — 58, J. 
Rutkienė — 51, J. Lungis — 
46 ir Alb. Dzirvonas iš skyriaus

A. -f A.
BjRONEl MAKIEJIENEI minis, 

jos sūnui VIKTORUI su šeima ir artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą.

čiaku ir Vilučių šeimos

A, -f- A.
ANTANUI STELMOKUI minis, 

žmonai ELENAI sūkiui ĄŽUOLUI jr dūktai EGLEI gi

lią užuojautą reiškia

“AteitSs” Tautinių šokly grupė

A -4- A.
Majorui JUOZUI VAIČIUI mirus, 

jo žmoną MARCELĘ. sūnų KĘSTUTĮ, brolius KOSTA 
ir ANTANU ir Lietuvoje seseris ONR NIUNEVIENĘ ir 
STASĘ BUTAVIČIENĘ su šeima ir visus gimines ir 
artimuosius Lietuvoje ir Amerikoje širdingai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Adelė Bričkienė 
Irena Ir Juozas Raudoniai

A. -f- A.
Bronei Kieliauikaitei-Maldejienei

mirus, jos sūnų VIKTORĄ MAKIEJŲ ir jo mielą šei
mą nuoširdžiai užjaučiame.

Elzbieta, Pranas ir Atgis 
Nenortai ir

Apolonija Paoienė su Sigita

A. -f" A.
BRONEI MAMJBUIENC1

mirus, sūnui VIKTORUI, poniai NIJOLEI ir šeimai 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Irena ir Jonas Rimkūnai

Mylimam tėveliui mižus Lietuvoje,

Dr. Žemaiti ir jo šeimą

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Nražina Ar Vytautas Senkevičiai 
Adelė -ir Antanas Verbickai 
Dalia ir Algis Aitoevičiai 
Aleksas Smilga

Pasaulio lietuviu bendruomenės Valdybos pir

mininkui, tauriam lietuvybės tremtyje puoselėtojui 

ir rėmėjui

A, -f- A.

JUOZUI BAČIŪNUI tniruš, 
jo žmonai įr giminėms reiškia gilią užuojautą įr 
kartu liūdi

Lietuvių Vaferany Sąjunga 
RAMOVĖ

ribose gyvenančių stambių au
kotojų — 220. Viso — 2,846,05 
dol., Pernai surinkta — 2,655 
dol., o nuo 1951 metų — 31,111 
dol. Pinigai, nepadarius išlaidų,

persiųsti Centrui šalpai, per] DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. sausio mėn. 25 d.
Chicagos Apskr. valdybą.” Nuo- (—' ....... ——————
širdžiai dėkinga tusiems už tal
ką ir aukas Balfo 6-to sk. val
dybą.” .1. Bernotas

A. -f- A.
Aviacijos Majonii JUOZUI VAIČIUI 

mirus,
skausmo prislėgtus žmoną MARCELĘ, sūnų KĘSTUTĮ 
su šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me.

Eleonora, Vladas ir Audronė Garbeniai

Mylimai motinai ir uošvei 

A. “f* A.

STASEI ŠAULIENEI 
Lietuvoje mirus, sūnų VYTAUTĘ, jo žmoną JULYTĘ 
nuoširdžiai užjaučiame.

Eleuterijus ir Birutė Žilinskai

A. -J- A.
ADELEI SADŪNIENEI 

mirus,
jos vyrą mielą JUOZĄ SADŪNR ir šeimą giliai už

jaučiame.

M’ 0. ir M. Stropai

A. + A.
VLADUI PALEVIČIUI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai VILHELMINAI, 
dukrai DANUTEI CICENIENEI, sūnui VYTAUTUI ir 
sūnui ZENONUI, gyvenančiam Lietuvoje.

Pedely šeima

Pranešame lietuvių visuomenei, kad š. m. 
sausio 23 d. mirė

A. A.

JUOZAS J. BACHUNAS,
visuomenininkas, nenuilstantis lietuvybės ug
dytojas, vienas iš Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos steigėjų ir Garbės narys. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Pirmininkas.

Amerikos Liet. Tautinei Sąjungai skelbia
mas dešimčiai dienų gedulas.

Amer. Lietuvių Tautinės S-gos 
Valdyba

Sunku išreikšti tinkamai padėką mūsų mylimai žmonai ir 
motinai

O. A.

ADELEI SADŪNIENEI mirus,
Nuoširdų dėkingumą reiškiame visiems dvasiškiams, mieliems 

giminėms, draugams ir pažįstamiems. Giedros korporacijos na
rėms už įspūdingą atsisveikinimą ir pirmininkei V. Kleivienei už 
pravedimą. tartą turiningą žodį prie karsto ir spaudoje. Lietuvos 
Dukterų pirm. Adomaitienei taip pat už atsisveikinimą. Kunigams: 
RroVinc. V. Rįmšeliui. red. Pr. Garšvai, dr. j. Prunškiui, red. K. 
Trimakui, K- Juršėnui, Kardauskui, Cukurui, Sugintu!, Naudžiū
nui ir Į. Budzeikai už maldas ir šv. Mišių atlaikymą. Kunigams 
V. Zakarauskui., dr. V. Bagdanavičiui ir M. Kirkilui už šv. Mi- 
Šias bažnyčioje, palydėjimą j kapines ir kunigams V. Zakarauskui 
ir F. Gureckiri už turiningus pamokslus ir kun. M. Kirkilui už 
apeigas prie duobės.

Dėkojame visiems už gausias aukas šv. Mišioms, Lietuvos 
Dukterų dr-jai, Lietuvių Fondui ir gėles.

Dėkojame visiems už atsilankymą koplyčioje, bažnyčioje, pa
lydėjimą į kapines, už pareiškimus užuojautos žodžiu, raštu ir 
spaudoje. Ačiū s’ol. J. Vazneliui už giedojimą bažnyčioje, karsto 
nešėjams. Nuoširdi padėka laid. direkt. Evąps už rųpestingą pa
tarnavimą

Nuliūdę: Vyras, sūnus, dukros, žentai ir marti.

A. A.
SĖS. M. DOMICĖLĘ A, SSC

VnStTLĄ JONKAIOTS

Mūsų mi'lima SeaelS mirė Holy 
Redeemer LAg^unAuSJe, Meadow. 
brook. Pa., 1969 m. sausio 22 d. 
&:15 vai. po pietų.

Velionė buvo duktė a. a. Mo
tiejaus ir Katarinos Jakelalčlu- 
tės. GiiaS Lietuvai*.

J Vienuolyną jsitojo 15 Dievo 
Apvaizdos parapijoj Chicago. 11- 
UŪols. Vienuolyne išgyveno 56 m.

Paliko nuliūdime Sv. Kazimie
ro Seseris, sesute vienuole Seselė 
M. Lludgardą, ŠV. Kazimiero Sese
rų Vienūalyne, o Lietuvoje broli 
Juozapą Jonkaitį, jo Seimą ir duk
terėčią, Birute Gaanarnockiene, lr 
taipgi kitus gimines ir pažįstamus.

Velionė bus pašarvota Vienuo
lyno Šeštadienį, sausio 25 d. 5:00 
vai. vakare, o bųa nulydėta į ko
plyčią sekmadienį, sausio 26 d. 
7:60 vai, vakare.

Laidotuvės įvyks pirmad., sau
sio 27 d. 9:30 vai. ryte. Gedulin
gus pamaldos prusUlės 9:30 vai. 
ryte Sv. Kazimiero Seserį, Ko. 
plydtoje, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago. Po pamaldi, bus nulydė
ta į §v. Kazimiero kapines.

Prašome gimines ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse lr pasimels
ti už a. a. Seselės siela.

SV. KAZEMIERO SESERYS 
IR JONKAIčrV SEIMĄ

C-

Dald. 
wlcz lr

Įlrekt 
Anūs, tel

Steponas Lacka- 
1. RE 7ųl '-1213.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes val-‘ 
dybos pirmininkui, tauriam lietuviu,

JUOZUI BAČIŪNŲ! mirus,
jo žmonai MARIJAI ir visiems artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia ir

re liūdi

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui ir broliui

AJA
IN2. JONUI C. RUGIUI mirus,
Reiškiame gilią padėką Jo Ekscelencijai Vysk. V. Briz

giui už gedulingas šv. Mišias ir pamokslą bei palydėjimą į 
amžiną poilsio vietą. Dėkojame Kan. V. Zakarauskui už pa
maldas koplyčioje jr palydėjimą į kapines. Nuoširdžiai dėko
jame kunigams lankiusiems velionį koplyčioje už maldas ir 
dalyvavimą laidotuvėse. Dėkojame tariusiems atsisveikinimo 
žodį, lankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose baž
nyčioje ir palydėjuniems velionį į kapines. Dėkojame giminėms, 
draugams įr pažįstamiems ųž pareikštą užuojautą spaudoje, 
laiškais ar žodžiu, ųž gausiai užprašytas šv. Mišias, atsiųstas 
gėles, už aukas Lietuvių Fondui ir labdarai. Dėkojame “Ga
jos” Korp! nariams už pastangas gelbėti velionį mirties ago
nijoje. Nuoširdi padėka karstą nešusiems kolegoms inžinie
riams ir "Gajos” korporantams. Taipgi širdingas ačiū laido
tuvių direktoriui p. A. Phillips už labai malonų patarnavimą.

Visiems ir visiems nuoširdi padėka!
Su dideliu liūdesiu:

Dr. A. Rugienė, Ą. Rūgytė 
J. Račkauskienė su šeima.

A. -f“ A.
SRIUBAS

BAGOfiOTI®
Pagal pirmą vyrą Gražinskienė

Gyveno 2653 W. 65 St.
Mirė sausio 24 d., 1969, 12:20 vai. ryto, sulaukus senatvėj.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tąpįlės valsČ.
Amerikoje išgyveno 55 ra
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Peter (Gray) Gra.- 

žinskas, marti 'Bernice, brolis Antanas Bagočius, brolienė Anna 
teta Melvina, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami, 
ir šeima, sesuo Elzbieta Srabalis, švogeris Antanas ir šeima,

Kūpąs pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., sausio 27 d. iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėto į šv. Kazimiero kapines.

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

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans . Tel. RE 7-8600



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. sausio mėn. 26 d.

X K. Donelaičio Ilt. mokyk
los pradeda naujuosius 1969 
metus savo tradiciniu vakaru 
—baliumi, 'kuris įvyks sausio 
25 d. 7:30 vai. vakaro R. Pakš
to svetainėje 2801 W. 38 St. 
Tėvų komitetas kviečia tėve
lius ir svečius atsilankyti ir 
maloniai praleisti vakarą. La-1 
bai dėkingi esame tiems tėve
liams, ikurie, negalėdami atsi
lankyti, ta proga savo auka 
paremia mokyklą.

X šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių sklypų savininkų dr-jos 
metinis susirinkimas įvyksta šj 
sekmadienį, sausio 26 d. 2 vai 
po p. Gage Parko Fieldhouse 
salėje (55 ir Western gatvių 
kampas). Bus pranešimas ka
pinių reikalais, valdybos rinki
mai ; bus aptariami svarbūs 
reikalai. Visus kviečiame daly
vauti.

X Antosė Žemaitienė, gyv. 
Marąuette Parke, sausio 22 d. 
turėjo sunkią vidurių operaciją, 
kurią sėkmingai padarė dr. V. 
Tumasonis. Prižiūrima vyro, 
marčios ir vaikų, pamažu sveiks
ta šv. Kryžiaus ligoninėje, 501 
kml’a Ligonė yra dr. J. Meš
kausko priežiūroje ir tikisi 
ateinančią savaitę jau grįžti 
namo.

X Bronė Dikinis, užsisaky
dama “Draugą” 1969 m., atsiun 
tė "sustiprintą” prenumeratos 
mokestį — 5 dol. auką. Dėko
jame.

X Tėviškės parapijos choras, 
vadovaujamas J. Lampsačio, 
Vydūno minėjime vasario 2 d. 
Gage parko salėje, 3:30 vai. po 
p. išpildys Vydūno kūrinius.

(pr.)
X Jaunas lietuvis ieško kam

bario Marąuette pk. ar Gąge 
pk. rajone. Su maistu ar be 
maisto. Rašykite adr.: ‘‘Drau
gas" Adv. 5443, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, UI. 60629.

(sk.)
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747 (ak >

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734. (sk.)
x A. Ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru
liadų, kumpių, virtos šon nės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame' 
užsakymus vestuvėms lr kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom

X Jei kas važiuotų iš Cleve
lando Chicagon sausio mėn. ar 
vasario pradžioje ir sutiktų par
vežti įkeltą eksponatų Lietuvių 
Dailės instituto rengiamai Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo jubiliejui atžymėti parodai, 
malonėkite pranešti Valeškos 
Dailės studijai, 816 N. State 
St., Chicagoje, telef.: 944-0239. 
Paroda vyks vasario 15—23 d. 
Čiurlionio galerijoje. (pr.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple
vvood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

X Dr. VL Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt 2737 W. 43 St,
CL 4-2390.

X Seselė M. Edviną * Petro
nėlė Kasulaltis, ikazimierietė, be-

i , , . , . sidarbuojanti Sv. Kryžiaus iigo-X Mok. Janina Juknevičienė, nin4je> į ku,,
Montessori Vaitkų namelių ve
dėja, yra pakviesta pravesti pa
skaitas Kanados mokytojų kon 
ferencijos metu. Gilesniam vai
ko pažinimui ji naudoja skaid
res iš kasdieninės vaikų aplin
kos. Jos paruošta medžiaga ga
lės pasinaudoti daugybė jaunų
jų mokytojų.

Pranciškų Aukso rium., šv. Juo
zapo parapijos asistentu, Dow- 
ners Grove, Bl., sausio 1 d. iš
skrido į Romą dalyvauti konse
kracijos apeigose vyskupo 
P. Marcinkaus. Prieš nuvažiuo
siant į Romą apsistojo Lisabo
noj Portugalijoje ir aplankė 
Fatimą. Grįžtant namo pasukto

X Lietuvių Demokratų klu- į Liurdą ir kitas įdomias vietas, 
bo 9-to vvardo nauja valdyba: Konsekracijos ceremonijos bu- 
pirm. — Juozas Skeivys — 6601. vo laba. įspūdingos. Po apeigų 
So. Artesian Avė, vicepirm. •— susirinko į Columbus viešbutį 
Ai. Spiečius ir Bessie Sucilla, pasveikinti naują vyskupą. Ypa- 
kasinink — Fr. Puodžiukas, fin. tingai buvo didelis džiaugsmas, 
sekr. Kazys Rubinas, prot. kad Šv. Antano parapijai Ci- 
sekr. Anna Labžentis, kas. glo- cero teko tokia didelė garbė.

Lietuvių Moterų klubų federacijos Philadelphijos klubo valdyba. Iš 
k. į d. J. Augaitytė, Anna Del Borrello (dainininkė), V. Majauskienė, 
A. Zerr-Mačiulaitytė, S. Jurskytė, A. Spakauskienė,

Nuotr. V. Gruzdžio

CHICAGOS ŽINIOS
ATOSTOGOS MERUI 

NESISEKA
DEGTINĖ, DŽINĖ, ROMAS, 

ŠiKOČIUS IR VODKA
Meras Richard Daley su žmo

na išvyko 2 savaičių atostogoms 
į Palm Springs, Calif., bet po 
trijų dienų lietaus, grįžo Chica
gon ir tuojau vėl
Floridą.

bėjas Walter Stulpins, kas. 
globėjas — Kazys Girulis, trus 
ristas — Michael Rutkauskas, 
trustistas -— John Alijošius. 
Klubo susirinkimai būna kas 
mėnesio trečią ketvirtadienį — 
7 v. v. — parapijos svetainėj, 
108 st. ir So. State (9t

x “Jūs — pasaulio šviesa” 
— aktualią temą nagrinės kun. 
Alf, Grauslys sausio 28 d. ant
radienį 7:30 vai. Marąuette Pk. 
salėje. Prašome visus.

x Juozas Sniuolis, atsiteis- 
damas su “Draugu”, pridėjo 5 
dol. auką dienraščiui paremti. 
Labai ačiū.

Sausio 7-ta audiencija su po
piežium Pauliu VI pasiliksianti 
neužmirštama diena.

x Sveikinu “Draugo” štabą 
ir linkiu geriausios sėkmės — 
rašo mums “Draugo” skaityto
ja rašytoja Marija Aukštaitė iš 
Toronto ir jungia 5 dol. auką. 
Dėkojame.

x M. Vitkus 'buvo išrinktas 
Detroito jūros šaulių kuopos 
pirmininku. Tai labai uolus ir 
energingas kolonijos veikėjas, 
didelis gerų darbų rėmėjas. Į- 
verrindamas lietuviškos spau
dos reikšmę, jis nuolat ją re
mia piniginėmis aukomis. Ir

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
SLAPTI RINKIMAI, NAUJA 

VALDYBA, GRAŽŪS PLANAI
Marąuette Parko Namų sa

vininkų organizacija, energin
go pirmininko Juozo Skeivio, 
vaidybos, įvairių komisijų ir 
kitų talkininkų dėka, veikia la
bai gražiai ir sėkmingai.

Chicago Daily News finansų 
skyrius paminėjo pernai dau
giausia pirktas degtinės, džinės, 
romo, slkočiaus ir vodkos rūšis, 

išskubėjo į Štai jų etiketės: Seven Crown, 
V. O., Canadian Club, Smimoff, 
Jim Beam. Old Crow, Gordon’s,

APSKRITIES TARNAUTOJŲ Bacardi, Imperini, Calvert Ex- 
PATIKRINIMAS tra, CuttySark, J&B, Gilbey’s,

Šiomis dienomis demokratų Early Times, Ten High, Kės 
partijos sludumiai pradės tik- »>“. Preferred.
rinti 13,000 apskrities tarnau- Ancient Age, Pleischmann s Gin,
tojų tikslu sužinoti kurie U jų ™ Grand °ld„ Ta>į>r-
samdomi pagal civilinės tamy- Detvar's TOnte Label, Four Ro
nos Įstatymus tr kurie vien tik «»• Schenley Reserve ir Corby . 
iš kokių politikierių malonės, Reserve.

x Tomas Janulis, Union Fe
deral Savings ir Loan Ass’n 
direktorių tarybos pirmininkas, 
bendrovės buvo pagerbtas už 
darbą ir vadovybę šioje finan
sinėje įstaigoje. Jam buvo į- 
teikta spalvota televizija, o jis 
paskirtas direktorium emeritu. 
Tomas Janulis šioje bendrovėje 
yra išdirbęs 64 m. Taip pat jis 
yra plačiai reiškęsis lietuviško
je veikloje, atsikuriančiai Lietu
vai platinęs laisvės bonus, dir
bęs tautinėse, kultūrinėse ir 
labdaros organizacijose. Savo 
atliktais darbais jis gali pasi
didžiuoti dar ir dabar.

x Liet. Tautinis Akademinis 
.Sambūris ir Korp! Neo-Lithu
ania vasario 15 d., B. Pakšto 
svetainėje ruošia linksmą tra
dicinį Užgavėnių 'blynų paren
gimą. Įėjimas ir vakarienė $6.00, 
studentams $3.00. Vietos rezer
vuojamos iki vas. 14 d. pas 
K. Kasakaitį, teft. 776-2241.

x Vėliau nebebus visų spal
votų TV modelių išpardavimui. 
Gradinskas, 2512 W. 47 St. FR 
6-1998. (sk.)

x Lietuvių Televizijos pro
gramą, sausio mėn. 26 d., 8:30 
v. v., praveda Lietuvių Jūrų 
skautija. Žiūrovai bus supažin
dinti su Chicagos Lietuvių Jūrų 
skautijos veikla, užsiėmimais, 
bed skautišku jūriniu jaunimo 
auklėjimu. L. J. S.

(pr.)
x Ekumeninė maldos valan

da baigianti Krikščionių suar
tėjimo savaitę — šiandien, 7:30 
v. v. Marąuette Park Presby- 
terian Church, 65th Street ir 
California Avenue. Maldos va
landą ruošia (lietuvių ekumeni
nis būrelis. (pr.)

x Dr. Jonas ir Jadvyga Ju- 
sioniai, iš Los Angeles, atsiun
tė Lietuvių Fondui $500,00, pa
didindami savo įnašą iki $1,000.- 
00. Ant atsiųsto laiško voko 
užrašyta: “Dar gyvas esu lie
tuvis, Lietuvai nesu dar žuvęs 
— dar lietuviškai galvoju: Į 
LEBTUVIV FONDĄ stoju.” LF 
adresas: 6643 S. Maplevvood Av.,

(ak-).,Chicago, ILL 60629.

šiuo kartu, per “Draugo” ben-| Sios organizacijos, kuri Mar- 
dradarbį Detroite VI. Selenį, jis ąuette Parko lietuvių kolonijo-
atsiuntė mūsų dienraščiui 30 
dolerių auką. Nuoširdžiai dėko
jame.

x Liet. spaudos dienos da
bar nelengvos, tačiau skaityto
jai jas lengvina savo aukomis. 
Pratęsdami prenumeratą ar at
siskaitydami už kalėdines kor
teles bei kalendorius, aukų pri
siuntė: 4 dol. — Monika Ignas; 
po 3 dol. — Petuška, dr. K. 
Grinis, P. Peškaitis, J. Kubilius, 
F. Mažeika, F. Mikuckis, V. 
Marijošius, J. Medžiukas, Kl. 
Dundulis, P. Druseikis; po 2 
dol. — J. Vidžiūnas, V. Bučins
kas, Aid. Jankauskaitė, D. Ki- 
sielis, M. Kutaitis, S. Martišaus
kas, Stp. Burlba, M. česnavi
čius, A. Česekas, J. Dekeris, A. 
Bendrins, F. Natkevičius, J. 
Kukarskas; po 1 doL — A. Jan

je turi 300 narių, priešmetinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 20 
d. parapijos salėje. Jį pravedė 
pirm. Jz. Skeivys ir vicepirm. 
P. Jasius. Buvo pagerbti miru
sieji nariai Jz. Lesevičius ir 
Antanavičius. Pereito susirin
kimo protokolą perskaitė sekr. 
O. švirmickienė. Jokių komi
sijų pranešimų nebuvo. Tik 
kalbėjo Jz. Bacevičius apie ne
palankaus namų savininkams 
įstatymo įsigaliojimą nuo sau
sio 1 d., liečiantį namų parda
vimą ir jų nuomavimą. Baudos 
gali būti: iki $1000 ir kalėjimo! 
Tokiu neteisingu įstatymu na
mų savininkai labai pasipiktinę.

Valdybos rinkimai įvyko slap 
tu balsavimu. Komisiją sudarė: 
Jz. Bagdžius, J. Jonikas ir Br. 
Klemka. Į pirmininkus buvo

kaugfcas, Ant. Juodvalkis, J. išstatyti ir paremti tik du kan-
didatai: Jz. Skeivys ir Jz. Bace
vičius. Dauguma balsų pirmi
ninku buvo išrinktas Juozas 
Skeivys, kuris organizaciją 

' tvarko jau dešimti metai. Vi- 
r „ t . . j įcepirm. išrinkti P. Jasius ir Jz.i’ -^i t I Bacevičius, kasin. Jz. Vikšrai-
už kalėdinės korteles ir pratęs- t-g

Asiunas, Myk. Burokas, Nelė 
Garbačiauskas, S. Grušas, V. 
Petrauskas. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

X Petras Tamauskas,

damas prenumeratą, atsiuntė 5 
doL aukų. Labai ačiū.

x Marąuette Parko Liet
Namų sav. organizacijos valdy
ba 1969 m. pirm. — Juozas 
Skeivys — 6601 So. Artesian 
Avė. PR 8-6536, vicepirminin
kai — Petras Yasius, Juozas 
Bacevičius, kas. — Juozas Vikš
raitis, nutar. rašt. — Antanas 
Gintneris, fin. rašt. — Jadvyga 
Sasnauskienė, kas. glob. — 
Charles Brazaitis, patikėtiniai— 
Marcele Tiškevičienė, — Kos
tas Repšys ir Bruno Klemka, 
Maršalka — John Šapelis, iko- 
resp. anglų kalba — Frances 
Zenkus, koresp. lietuvių kalba 
— Antanas Gintneris. Organiz. 
susirinkimai būna kas mėnesio 
3-čią penktadienį 7:30 v. v. pa
rapijos svetainėj, 6820 iŠ. Wash- 
tenanv Avė.

x Chicagos Lietuvių Jūrų 
Skautijos Tėvų Komitetas, pir
mininkaujant A. Lauraičiui, su 
dideliu atsidėjimu bei rūpesčiu, 
įgalina Lietuvių Jūrų Skautijos 
Chicagoje vienetus siekti už
brėžtų tikslų. Jų pastangomis ir 
šiais metais Klaipėdos Uosto 
Mugės stalai lūž niuo įvairių 
lietuviškų patiekalų: cepelinai, 
kugelis, varškėčiai, dešros, ko
pūstai, balandėliai, silkės, plekš
nės, menkės, vėžiai, atsigaivi
nant protėvių gira. Mamytės 
prašomos pailsėti, nekepti, ne
virti, bet Klaipėdos Uosto Mu- 
gėn atvykti ir lietuviškoje val
gykloje vasario 2 d. .12 v. p. p. 
Jaunimo Centre su šeima ir 
svečiais papietauti. L. J. S.

$150. Nutarta pakviesti alder- 
maną ir kitus valdžios parei
gūnus, kurie padeda šiai orga
nizacijai darbuotis savo patari
mu, darbu ir kitokia parama. 
Juk vieni kitiems padedami, pa
dedame ir patys sau. Tik susi
klausymu, dama ir meile vieni 
kitiems lengviname gyvenimą.

Nepaisant labai blogo oro ir 
kitų prieššventinių nuotaikų, 
priešmetinis susirinkimas buvo 
gana gausus, tvarkingas ir dar
bingas. Tai parodo, kad mar- 
ketparkiečiai nori ir moka su
tartinai ir vieningai dirbti or
ganizacinį darbą.

Antanas Gintneris

PAVYZDINGAS BALFO 
TALKININKAS

Ką jaunas įprasi, tą senas 
rasi, — sako mūsų patarlė. Ir 
Gintautas Būtėnas, 15 metų jau 
nuolis, pavyzdingas skautas, 
skaitydamas spaudoje apie vyk
domą Balfo vajų, nutarė ateiti 
į talką ir padaryti gerąjį skau
tišką darbelį.

Grįžęs iš l9t. Ignatius gimna
zijos jis pasiima lietuvių sąra
šus, kurie gyvena Gage parke 
ir juos aplankydamas pradėjo 
rinkti aukas. Lankė ir nelietuvių 
namus, gyventojams aiškinda
mas apie Balfo veiklą.

Jam davė pinigus tie, kurie 
buvo aukoję, davė ir tie, kurie 
neaukojo ar rinkėjų neįsileido. 
Kai kas, žinoma, tik pro durų 
langelį pažiūrėjo. Bet apie Bal
fo jaunąjį rinkėją greitai visas 
Gage parkas sužinojo.

Džiugu, kad pradžia buvo 
sėkminga. Jei taip 500 skautų 
įsijungtų į Balfo rinkėjus, re
zultatai būtų labai gražūs.

Gintautas Būtėnas, kuris lan
ko Chicagos aukštesniąją litua-

kuriuos turės išvardinti.

UŽDARYS MERGAIČIŲ 
MOKYKLĄ

Gailestingumo seserų vienuo
lynas praneša, kad birž. 6 d. 
uždarys 40 metų veikusią mer
gaičių St. Patrick aukšt. mo
kyklą Dės Plaines miestelyje. 
Apie 440 mergaičių turės ru
denį persikelti į kitas mokyk
las.

AUSTRIŲ MĖGĖJAMS
Austrių mėgėjams kelia 

džiaugsmo Golden O“ restorano 
skelbimas, kad sausio 31 d. bus 
galima už $1.99 penkiais paruo
šimo būdais jų valgyti kiek 
kas nori. Restoranas yra prie 
Archer ir Kostner gatvių.

67,000 svarų gumos konvejeris pa
gamintas Marysville, Ohio, ir bus 
naudojamas geležinkelio įmonių Es- 
canaba. Mich. Tai vienas ilgiausių 
konvejerių pasauly.

PABAUDOS UŽMIESTYJE
Pernai Cook apskrityje esą 

miesteliai iškolektavo gana 
daug pabaudų už nusikaltimus 
eismo įstatymams. Evanstonas 
iškolektavo $142,045; Oak Par
kas $123,086; Dės Plaines $117,- 
142; La Grange $83,185 ir Har
vey $43,905.
UŽDARYS VIEŠĄ MOKYKLĄ

Viešųjų mokyklų superinten
dentas James Redmond sutiko 
pasvarstyti Hyde Park aukšt. 
mokyklos uždarymo sąlygas ir 
ją laikyti uždaryta (kol nebus 
įvykdytas 6.5 mil. dolerių kai
nuosiąs remontas. Mokykla yra 
6220 Stony Island avė.

NAUJAS GELEŽINKELIO 
PREZIDENTAS

Alan Boyd, buvęs prezidento 
Johnsono kabinete pirmasis šio 
krašto transportacijos departa
mento sekretorius, šiomis die
nomis išrinlktas Illinois Central 
geležinkelio prezidentu. Jis ba
landžio 1 d. atvyksta į Chica
gą užimti pareigas. Būdamas 
kabinete, gaudavo $35,000 me
tinės algos, bet dabar gaus 
$75,000 ir $20,000 priedo.
KAIP TOLI GALIMA AKIMIS 

MATYTI
Iš John Hancock 1,107 pėdų 

aukščio dangoraižio miesto 
centre giedrioje dienoje galima 
matyti 41 mylias iki horizonto 
nuotolį.

IŠ ART! IR TOLI

ir korespondentu —
A. Gintneris, fin. sekr. Jadvy
ga Sasnauskienė, kasos globė
ju — K. Brazaitis, patikėtiniai 
— M. Tiškevičienė, K. Repšys 
ir Br. Klemka, maršalka — J.
Šapelis, anglų korespondentė - 
Zenkus, teisimu patarėju — adv.
Ch. Kai. Knygų patikrinimui 
revizijos komisija: Jz. Bagdžius,
Alb. Kerelis ir J. Jonikas. ,

c ... ... ,nistikos mokyklą, mano, kad jis
Spaudai ir radijo paskirta skautas imio daužiau na-

aukų $60. Dauguma balau buvo
tais jis įsijungęs į Balfo vajų,nutarta metiniui narių į 

susirinkimui, kuris įvyks sau
sio antroje pusėje, tradiciniam 
narių pavaišinimui paskirti

Baleto mokytoja. J. Gintautienė Is-

surinks dar daugiau aukų.
— VK —

‘*SPRAKTUKO”

PASTATYMAS

pr-1 panų šokyje.

Atsiradus naujiems globė
jams ir Southern Illinois univer
siteto administracijai pageidau
jant P. čaikowskio baletas 
“Spraktukas” antrą kartą sta
tomas vasario 2 d. 3 v. p. p. 
univ. Communications Build., Ed 
ivaraville, UI. Visą programą iš 
pildo baleto šokėjos Irenos A- 
domavičiutės - Gintautienės va 
dovaujama klasikinio baleto 
mokykla. Dalyvauja per 80 šo
kėjų. šio baleto premjera Ed- 
wardsvileje įvyko 1968 m. gruo 
džio 8 d., Vietinės spaudos ir 
meno kritikų atsiliepimai buvo 
labai palankūs, šiame, antrame 
pastatyme, įėjimas taip pat ne
mokamas, bet dėl garantijų gau 
ti sėdimą vietą, patartina įsigy
ti 'kvietimus. Kvietimai gauna
mi pas p. I. Gintautienę 401 

| W. Lincoln Ave.,Caseyville, UI. 
i 62232, aroa pias mokines. K.

J. A. VALSTYBĖSE
_  Connecticut lietuvių jauni

mas kovo 1 d. rengia slidinėjimo 
iškylą į Mohawk kalnus Corn- 
wa.ll, Conn. Programoje slidinė
jimas, lenktynės, čiuožimas. Va 
kare erdviose patalpose, tautinių 
šokių ir dainų programa, tau
todailės parodėlė, kavutė, šo 
kiaa ir pramogos. Mohawk Ski 
Area randasi prie Comwall 
miestelio, pasiekiama 4-ju ke
liu į vakarus nuo Tomngton, 
Conn. Naujosios Anglijos lietu
vių jaunimas ir senimas kvie
čiamas gausiai atsilankyti.

— Sės. M. Eucharista, “Eg
lutės” redaktorė, išvyko į Pa
terson, N. J., dalyvauti Atlanto 
pakraščio LB suvažiavime. Iš
vyko “Eglutės” reikalu. Ban
dys pakelti prenumeratorių 
skaičių ir sudaryti “Eglutei” 
remti talką. Prieš porą mėn. 
Chicagoje sudarytos tokios tal
kos darbo dėka, vienintelis lie
tuvių kalba leidžiamas žurna
las vaikams, pašoko prenume
ratorių skaičiumi. Pagyvėjo ra
šinių bei iliustracijų medžiaga. 
Šio pavyzdžio paskatinta, redak 
torė ryžosi ir kitose vietovėse

išbandyti tą patį kelią. Jos pas 
tangos remtinos. i3es. Eucharis
ta turi gražių sumanymų ir 
planą jiems įgyvendinti.

OKUPUOTUM LIETUVOJE
— Gali. sesuo Marija Bindo- 

kaitė - Kalėdienė (akt. E. Bin- 
dokaitės - Kemauskienės ir 
mokyt. Cecilijos Bindokaitės 
sesuo), išbuvus daug metų Si
biro tremty, 1969 m. sausio 10 
d. mirė ok. Lietuvoj, 2em. Pa
nemunėj. Jos vyras, jau anks- 
šiau miręs, kar. Kalėda buvo 
savanoris - kūrėjas. Velionės 
duktė Laima Mačiulaitienė gy
vena Chicagoj, 6440 S. Maple- 
wood Avė., o du sūnūs inžinie
riai — Juozas ir Kęstutis Ka
lėdai yra apsigyvenę Kolumbi
joj. Viena duktė yra Lietuvoj. 
Sesers vaikai — Algis Kernius 
ir Gailė Krikštolaitienė su šei
momis gyvena Kanadoj. Chica
goj yra ir daugiau velionės M. 
Bindokaitės - Kalėdienės gimi
nių.

nIDt. BRITANIJOJ
— V. Kupstys išrinktas Man- 

ehesterio lietuvių socialinio klu
bo pirmininku.

— Mostomo lietuvių 'kapuose 
palaidotas Jonas Mačionis.

• HULTHY FOOD RESTAURANT

I
 LIETUVIŲ VALGYKLA

I
3236 South Halsted Street

Telef.: DAnube fi-9837 
Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

NORMAN BURŠTEINAS, kailiy krautuvė
IR SIUVYKLA. 185 No. VVabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.: pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.


