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KATALIKAI 
PASAULY 

Bažnyčia 
Čekoslovakijoj 

Praha. — Čekoslovakijos kata
likų vyskupai, susirinkę posė
džiui Prahoje, apžvelgė dabarti
nę katalikų Bažnyčios padėtį Če
koslovakijoje ir ateities darbų 
planus. Labai pozityviai įvertin
tas šv. Kirilo 1.100 metų mir
ties sukakties minėjimas Čekoslo
vakijoje ir Romoje, kur iškilmin
gose pamaldose šv. Petro bazi- j Kard. J. Frings. pasiiraukęs. 60 m. 
likoje dalyvavo ir Čekoslovakijos; dirbęs Katalikų Bažnyčiai, kovojęs 
diplomatinis atstovas Italijoje dr. 1 
Ludvik. 

Taip pat daug vilčių Čekoslo
vakijos katalikų Bažnyčios san
tykių su valstybe suderinimui da
vė popiežiaus Pauliaus VI-jo pa
sakytos kalbos priimant Čekoslo
vakijos vyskupus bendroje audie 
ncijoje ir iškilmingose pamaldo
se Vatikano bazilikoje, kur Če
koslovakijos vyskupai kar tu su 
Popiežiumi aukojo šv. Mišias. 
Ateity laukiama oficialių pasita
rimų tarp Vatikano ir Čekoslo 

Laimėjus erdvėje, jau menulis ardau 
Vakardienos bandymas erdvėje, atsiskyrus ir vel susijungus erdvėlaiviui su "Voru", 
gali nulemti sėkmingą nutūpimą, šiais metais, menulyje — Pavojingas žygis vyko 6 
suviršum vai. — "Baletas" erdvėj — Jau atsikratyta "Voru", 100 mil. dol. liuksusi
niu "žaislu" — Dar penkios skrydžio erdvėje dienos. 

Vakardienos žygis Sėkmingas "susijungimas" į-
priartino nutūpimą mėnulyje I vyko po daugiau kaip 6 vaian-

I du, prieš 2 vai. (prieš 
HOUSTON. - Penktą skry-1 ^ ^ 1 & į k u ) 

dŽ2o dieną.vakar, "Apollo 9" 

1 vai. 

Goldą Meir vadovaus 
Izraeliui 

Greičiausia, vadovaus Izraelio 
vyriausybei 

JERUZALĖ. — Valdanti Iz
raelio Darbo patri ja vakar ofi
cialiai pasiūlė buvusią užsie
nio reikalų ministerę k raš to 
min. pirmininko pareigoms. Je i 

vakijos valdžios Bažnyčios ir valsj nebus nenumatytų kliūčių, ta i , 
vėliausia ligi pirmadienio, prez. 
Zalman Shazar Goldai Meir pa
siūlys sudaryt i naują vyriau-

tybės santykiams suderinti. 

Bažnyčia Slovakijoje 

Bratislava. — Naujoji federa
tyvinė Slovakijos valdžia, kraš
to spaudoje paskelbtoje veiklos 
programoje, pasisakė už religinės 
laisvės principus, priimtus kraš
to konstitucijoje. Slovakijos mi 

sybę. 
Balsuojant, už Meir pasisa

kė 287. prieš — 45 partijos na
riai. Pas tarų jų tarpe daugiau
sia Mo she Dayano šalininkų. 
Pat i Meir buvo priešinga t o m s 

nistras pirmininkas Sadovski auk i pareigoms pasiūlyti Dayaną 
ščiausioje Taryboje pabrėžė, kad 
bus apsaugota kiekvieno teisė į 
įstitikinimų ir kulto laisvę, kiek 
tai derinasi su paskelbtomis vi
suomeninėmis normomis. 

Slovakijos valdžia pilnai pri
pažįsta religinės tolerancijos 
principus tarp įvairių religinių 
įsitikinimų piliečių ir tarp tikin
čiųjų bei ateistų, ir tikisi, kad ir 
Bažnyčia iš savo pusės prisidės 
prie bendros padėties sutvarky
mo. Iš savo pusės, Slovakijos vai 
džia vykdys savo įsipareigojimus 
relig. bendruomenių atžvilgiu, 
ypatingai teikiant paramą baž
nytinių įrengimų ir dvasiškių iš
laikymui... Pareiškimo pabaigo-

G. Meir šiuo metu 70 m. amž. 
ir savo metu buvo mokytoja J A 
Valstybėse. Milwaukee mieste, 
Smarki rūkorė. Meir būtų ke t 
virtuoju Izraelio valdžios vado
vu. 

astronautai įvykdė svarbiausią 
ir pavojingiausią viso žygio 
bandymą — atsiskirti nuo savo 
pagrindinės bazės, kelias va
landas dviem astronautams 
skristi su "Voru", per 100 my
lių nutolti nuo erdvėlaivio ir 
vėl su juo susijungti. Sėkmin
gas žygis reiškia, kad š. m. lie
pos m. JAV astronautas turė
tų nutūpti mėnulio paviršiuje. 

Erdvės "žaidimas" 
vyko daugiau 6 valandų 

Viso pasaulio dėmesį sukaus
tęs žygis buvo pradėtas vakar 
7.40 vai. ryto (6.40 vai. Chica-
gos laiku). Tuo metu erdvėlai
viui vykdant 59 skrydį aplink 
žemę ir skrendant 145 m. virš 
Atlanto, dviems astronautams 
— McDivitt ir Schweickartui 
įšliaužus j specialų, mėnulyje 
nutūpti skirtą prietaisą — "Vo
rą", šis buvo atskirtas ir pra
dėjo savarankiškus manevrus 
erdvėje. Du svarbūs žodžiai, per 
duoti, radijo keliu, į erdvės ty
rinėjimų centrą. Houston mies
te, buvo: 'Atsiskyrėme" ir, vė
liau, "susijungėme". Erdvėlaivi 

"Voras" nefrtš į žemę, 
bus "išspirtas ' į erdves 

Tas prietaisas. \ rimenąs va-

gu, todėl jis jau vak?.", porai 
valandų praslinkus, ir visiems 
tr ims astronautams vėl Įsikū
rus erdvėlaivyje, tolimos kontro 
lės būdu. jo sprogimo aparatą 
"uždegus", iššautas dar aukš
tyn, į orbitą, nuo žemės nutolu
sią net 4.795 mylias. 

baią ir "Voru" vadinamas, tin- | 
, ^ ., , . ~ , . . ! "O. K. viskas tvarkoje, darome 
karnas tik skrieti erdvėje ir 
nutūpt i mėnulyje bei iš jo pa- Į nuotraukas, stebime..." 
kilti. Grįždamas į žemę. jis at- A b u astronautai, McDivitt ir 
mosferoje būtų sudegęs. Todėl Schvveickart. pradėję vairuoti 
i r vakardienos žygis laikomas "Vorą", pradžioje įvykdė ' erd-pač u pavojingiausiu ir jo sėk
mė liudijo: JAV technika, ap
skaičiavimai pasiekę pasigėrėti
no lvgio. Kraštas, siekiant nu

ves baletą" — abu erdvėlaiviai 
vienas kitą apskriejo ratu. Vė
liau "Voras" nutolo 20. 60. 75 
mylias ir buvo pasiekęs 113 m. 

tūp t i mėnuly, bus pasiekęs stam j nuotolį. Astronautas Scctt bu-
baus laimėjimo. 

Pa t s "Voras", su juo atlikus 
uždavinius, laikomas nereikalin-

vo pasiruošęs skubėti "Vorui" 
į pagalbą — jei būtų įvykę su
trikimų šį vairuojant. 

"Voro" skryd :s buvo sėkmin
gas ir abu astronautai keliais 
atvejais skelbė žemei: "Viskas 
tvarkoje. O. K., aparatai tvar
koje, fotografuojame jūsų erd
vėlaivį". 

100 mil. dolerių — 
j erdves "šiukšlyną" 

Abiejų erdvėlaivių susijungi
mo nekantriai laukta, nes jei 
jis nebūtų pavykęs, abu astro-

Erdvėlaivis "Apollo 9" sėkmingai tebeskrenda. Piešiny pavaizduota, 
kaip astronautas nušliaužęs iš pagrindinio erdvėlaivio j '"Vorą", mė
nulyje numatytą nutūpti prietaisą, grižta atgal. Du astronautai pa
našius bandymus vykdė kovo 5 ir 6 d. 

Rusai puolė kinų ambasadą 
Maskvoje 

• Pre~. Nrxonas kelioms die
noms išvyko į Key Biscayne, 
Floridoje. 

• K. Vokietija vakar vėl t r u k 
dė autos t rados susisiekimą t a r p 
Btrlyr.o ir Vak. Vokietijos. 

• JAV senate šią savaitę 
svars ty tas atominio 
sutar t ies varžvmas. 

Vietnamas su Ar' Rytais — sun 
kusis b. prez. Johnsono palikimas 1 nautai būtų buvę pasmerkti žū-

bazę vairavo vienas astronau- 1 įpėdiniui Nix : <iš Kanados i ti. Tai neįvyko. Priartėjimas j -
tas Scott spaudos;. 

Grigorenko reikalauja: pasitraukite 
iš Čekoslovakijos 

varzvmo 

je pabrėžiama, kad Slovakijos 
valdžia sieks palankiai spręsti vi-j nepasitenkinimą... 
sus klausimus tarp Bažnyčios ir Jėzuitu ordino vadovas 
valstybės abiem pusėm priimti 
nu būdu. 

Už panašią liberališkesnę po Roma. — Vyriausias Jėzuitų 
litiką religiniu atžvilgiu spaudos ordino vadovas Kun. Amipe iš

platina atsišaukimą 
"į visus sovietu piliečius" 

MASKVA. — Buvęs sovietų 
kariuomenės maj . generolas, 

• j Petras G. Grigorenko, paveik-
mios krašto gyventojų daugumos tas dviejų čekų jaunuolių žy-

I gio, iiems viešai susideginus, 
j r eka iau ja : sovietai savo dali-
i nius turi atitraukti iš Čekoslo-

Tol. Rvtuose va k i Į-* 
Grigorenko. jau ne pirmi me

tai kovojąs už žodžio bei kitas 
laisves Sovietų S-je, dabar pla
tina. NYT žiniomis, "atvirą laiš 

konferencijoje pasisakė ir Čekijos! vyko 3 savaičių kelionei i Toli-
kultūros ministerijos bažnyti-į muosius Rytus ir Okeaniją lan 
niams reikalams tvarkyti sky-Įkyri misijose dirbančius jėzuitų! ^„.- skir ta visiems sovietų pi-
riaus vedėjas prof. Kadlecova, j misijonierius. Jėzuitų viršininkas I i e f i a m s Raštas atspausdintas 
pabrėždama, kad tikinčiųjų dis-l aplankys Bangkoką Siame. S a i - " ! j m a ^ n ^ e į, j ^ p a r e n g t a dauge-
kriminacija Čekoslovakijoje ne- \ goną Vietname. Australijos jėzui-1 ^ n u o r a § „ 
maža pakenkė visuomenės kon-i tų provincijas bei New Dcihi 

Ats. gen. P. Grigorenko tebeko
voja už laisve Sovietuose. 

"Turime atsisakyti kišimosi į 
Čekoslovakijos vidaus reikalus" 

solidacijai ir sukėlė pagrįstą žy-1 Indijoje. 

s 

Be Grigorenko. raštą pasira
šė ir Ivan A. Jachimovič. bu
vęs paša fintas iš kolchozo pir
mininko pareigų Latvijoje. 

narni du susidegi-
— J. Palacho. sau-

vyko, panaudojant fizikos dės-
,nius bei komputerius — tai 
mokslininkų buvo ištirta per iš
tisą mėnesių eilę. Manevruojant 
teko naudotis ra tik radiju, bet 
ir radaru. 

Abiems ast ionautams susi^un 
gus ir peršliaužus į savo ba?ę. 
tai buvo akimukos, įgalinusios 
atsikvėpti ne tik abiejų žmo
noms, šeimoms, bet ir žmogaus 
pažanga susirūpinusiems pa
są aFO gyventojams. 

"Voras" savo uždavinį atliko, 
jis gali pasitraukti... Tad jo at
sikratyta, į erdves "išspyrus" 
nevisai paprastą liuksusinę pre
kę, kuri, apskaičiuojama, kaš
tavusi ligi 100 mil. dolerių. Bet... 
kitos išeities nebuvo ir žmogaus 
gyvybė, bent Vakaruose, VT3 
vertinama. 

5 ramios dienos ir — atgal 
į žemę 

Trys astronautai, laimingai 
įvykdę pavojų kupiną, svarbų 
žygį. erdvėje, numatoma, liks, 
vykdvdami nesunkius uždavi-

Rašte prim 
nimo atvejai 
sio 16 d. ir J. Zaico. vasario 21 j nius. dar penkias dienas. Šian-
d. Toliau nurodoma, kad sovie- dien popiet jie nusileis žemiau, 
tų karinių dalinių laikymas Ce- j į aukštį tarp 109 ir 155 mylių 
koslovakijo.y nėra pateisinamas \ nuo žemės paviršiaus, gi pirma-
ir tai kelią vi. tos gyventojų pyk dienį vėl pakils ligi 242 m. Pa-

į tį bei neviltį. Sakoma: "Mes galiau, erdvėlaivis kovo 13 d.. 
! visi atsakingi už to nusikaltimo ketvirtadienį, pasieks žemę, 250 Nauja byla Taškente 

Teis 11 totorių į naštą". 

Maskvoje gautomis žiniomis, j Protesto autoriai kviečia gy-
šio mėnesio pabaigoje laukia- j ventojus "neskubant, bet teisė

tomis priemonėmis" dėti žygių. 
k a d tie daliniai būtų at i traukti 
iš Čekoslovakijos ir, kad būtų 
atsisakyta i uo kišimosi į to 
krašco vidaus reikalus. 

mylių į pietryčius nuo Bermu 
dų salų. Atlanto vandenyne. 

ma naujos bylos Uzbekistano 
respublikoje. Taškento mie~.te. 
Bus teisiama 11 totorių. Jie, 
dar Stalino laikmečiu buvo iš
tremti iš buvusios autonomi
nės Kryrno respublikos ir jų Į 
"nusikaltimas" — jie reikalau-! • Sovietu ir R. Vokietijos 
ja atstatyti jų tautines teises, kariniai pratimai R. Vokietijoje 

baigti — v -:ar paskelbta. Jie 

Kinai demonstruoja prieš Sovietų Sąjungą vienoje Pekino aikščių. 
Visame krašte demonstracijose dalyvavo milijonai gyventojų. Penkta
dieni tūkstančiai maskviečiu daužė Kinijos ambasados Maskvoje ian-

Kovotojai už laisvę teigia, 
kod nat'joji byla. tai vėl nan-
jas ptalininio režimo atgimimo 
Sovie*.ioje pavyzdys. Tų 11 t ę 
siamųjų, kalėjime esančių tar
pe ftt fizikas, dirbęs atominių 
tyrinėjimų sri ty. Rolan Kacr-
jev. inžinierius Chairov ir kiti. 
J;p valdžios kaltinami platiię 
nri'. sfcovietinius leidinras. 

K A L E N D O R I U S 

Šiandien, kovo 8 d.: šv. Kvin-
tilis. šv. Beata. Vaižgantas. Gau 
dvilė. 

Ryt. kovo 9 d.: šv. Dominin
kas, šv. Pranciška. Žygintas. 
Visgaila. 

Poryt, kovo 10 d.: šv. Ma-
kara.s. šv. Atalas. Visvvdas. Zi-

buvo prad»*: beveik tuo pačiu D U O J 
metu. kai Vak. Berlyne buvo 
renkamas p ridentas O R A S 

• "John- .n — karinis misi- Oro biuras praneša 
kaltelis" — tokį užrašą pemai 
savo lange buvo iškėlęs Olandi
jos senatorius O. Boetes. Teis
m a s jį. už įžeidimą, nubaudė 60 
dolerių banda 

Chica-
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, temp. sieks daugiau 
30 1. F., galimi lengvi sniego 
krituliai, rv t — be nakitimu. 

Studentai ,darbininkai 
su akmenimis ir rašalu 

MASKVA. — Kinijoje ke tu
rias dienas vykus prieš sovie
tus nukreiptoms demonstraci
joms, vakar sukruto ir rusai . 
Ne be valdžios žinios, v a k a r 
prie kinų ambasados "Draugys
tės" gatvėje nužygiavo dešim
tys tūkstančių, kaip Tass pa
skelbė, studentų ir darbininkų. 
Demonstrantai atgabenti ir sun
kvežimiais ir kėlė užrašus, skel 
biančius: "Gėda Mao T s e - t u n -
go k lkai" , "Gėda socializmo 
vienybės ardytojams" ir pan. 

Atvyko keli sunkvežimiai su 
milicininkais, tačiau jie abejin
gai stebėjo minios veiksmus. 
Jos "rūstybės" padariniai: p e r 
3 valandas išdaužyti beveik vi
si ambasados langai ir sienos 
ištepl :otos rašalu. 
Keli kinai, tarnautojai, minios 

veiksmus uoliai fotografavo. 
Sovietų "atkirt is" turi ryš io 

su kovo 2 d. susišaudymu Man-
džiūrijoje, pasieny ir kinų de
monstracijomis. Šių šaltiniais, 
jose dalyvavo 16 mil. kinų. 

Belaukiant atkirčio 
komunistams 

Vietname 
Svarstyti JAV atkirčio 

komunistams būdai 

SAIGONAS. — JAV gynybos 
vadovas M. Laird jau dvi die
nas įtemptai tarėsi su gen. Ab-
ra.ms. JAV ambasadorium E . 
Bunkeriu, kariniais vaadis Viet
name. Aptartos priemonės, ku
rių JAV neišvengiamai tenka 
griebtis, atsakant į komunistų 
be pertraukos vykdomus puo
limus ir ypač svarbiųjų miestų 
apšaudymus raketomis. 

Spaudos žmonių paklaustas, 
ar tas atkir ' is reikš Š. Vietna
mo bombardavimų atnaujinimą. 
Laird nurodė, kad j šį klausimą 
atsakyti dar ne metas (spren
dimas bus padarytas kitą sa
vaite. Lairdui grižus į VVashinsr-
toną ir padėti nušvietus prez. 
N-yonui — Red.). 

Mažai vilčių gražinti 
JAV karins 

M Laird žurnalistams nuro
dė, kad komunistams tebevyk-
dant smarkius puolimus, j au 
beveik nesą vilčių creiru laiku 

3 1 užmuštas, 14 sužeistų 

Sovietų užisenio reik. minis
ter i jos skyriaus vedėjas Zam-
ja t inas vakar ne t rukus sukvie
tė spaudos atstovus. .jis iruor-
m a v o : kalti buvę tik kinai. Su
sirėmimo metu. sovietų žinio
mis, nušautas 31 rasų sargybi
nis i r 14 buvo sužeistų. 

r ius . Tai neįmanoma tuo metu, 
kai priešas ne siaurina, bet ple
čia karinius veiksmus — jis pr i 
dūrė . 

J o nuomone. Š. Vietnamas 
pažeidęs J A V - H a n o j a u s bu

vusį tylų susitarimą. JAV su
s t i bdant orinius puolimus. 

P . Vietnamo J A V kariniai 
vadai P. Vietname tikisi, kad 
ka r ių at i t raukimas tebūtų gali
mas , žymiai sust iprinus P. Viet
namo karių kovingumą. Tai i r 
vienas Lairdo lankymosi tikslų. 

Viceprezidentas Ky. atvykęs 
į Saigoną, jau tarėsi su Lairdu. 
Ky tikisi "a t i t inkamo" JAV a t 
kirčio ir. jo nuomone. Š. Viet
namo oriniai puolimai — būtini. 

J a n 14-ji puolimų diena 

Komunistai šiandien puola 
jau 14-ją dieną iš eilėms. Vėl r a 
ketomis apšaudyta 30 karinių 
bazių ir kelios vietovės. J A V 
karinės vadovybės žiniomis, 
pr iešas patyrė skaudžių nuo
stolių. Susidūrus sausumoje i r 
puolus k'k*uvams. vakar ko
munistai neteko 217 vyrų. 

• Dr. Kingo į tar iamas žudi
kas . J. Ray. kaip v a k a r paskelb 
ta. nrisipažinsias kal tu. 

Saulė teka 6:15, leidžias 5:49. > atitraukti iš Vietnamo JAV ka-

M. l^aird. JAV gynybos vadovas su 
gen. E. VVheeleriu lankosi P. Viet
name. Tai. ką jie patirs, nulems 
VVashingtono sprendimą - kuriuo 
hvdn smogti s. Vietnamo. Viet-
kongo komunistams 



Pagalba artimui — 

BROLIŠKA STIPRYBĖ 
Dėkingumas už gautą pa

galbą yra kultūrinio iškilumo 
i r dvasingo kilnumo žymė. Bū
ti dėkingam savo tautai ui 
gautas tautines savybes, būti 
dėkingam nedalioje priglaudu
siam kraštui yra kažkaip sa
vaime aišku. Dėl dėkingumo 
a r nedėkingumo šiais atvejais 
žmogus laikomas didvyriu ar
ba išdaviku. Būti dėkingam 
pagalbą suteikusiam artimui 
nėra taip lengva ir taip aišku. 
nes dažnai pagalba ateina iš 
tų, iš kurių mažiausiai tesi-
•tikima, arba iš tų. kurių pa
galba lyg ir savaime laukia
ma. Šiuo atveju pareikšt: tin
kamą dėkingumą yra sunkiau. 
juoba, kad tai reikalauja ir 
aukšto žmogiško kilnumo. 

Tačiau būtų bloga užmiršti 
dėkingumo pareigą savo tau-
.tiečiams. kurie yra sute ;kę pa
galbos varge, padėję išlaikyti 
gyvybes a r sveikatas sveti
muose kraštuose gyvenantiem 
vaikams. O ta parama gėry
bėmis daugeliui yra atėjusi 
kaip tik tokiu metu, kada gv-
vybių svetimieji perdaug ne-
brangmo. o vargo ir bado 
šmėklos daugeliui žiūrėjo j a-
kis. Taip buvo Vokietijos. Aust 
rijos, Italijos pabėgėlių ir ka
ro belaisvių stovyklose, taip 
y ra dabar svetimuose kraštuo
se be rytojaus užs ;tikrinimo 
gyvenantiems, taip yra ypač 
Sibire vargstantiems ar pa-
vergton tėvynėn su palaužto
mis sveikatomis grižusiems. 
Jei kuris mūsų asmeniškai sa
vųjų pagalbos ir nepatyrė, tai 
tos materialinės gėrybės mūsų 
broliams, bet kuriame pasau
lio krašte vargą vargstantiems, 
y ra pagalba ir mums. sura
dusiems tiesesnį gyvenimo ke
lią. 

Nei šiandien, nei rytoj ne
bus galima užmiršti gautos 
mūsų brolių pagalbos, nesrali-
ma taip pa t užmiršti, kad ta 
pa*raH>a įpareigoja tokia pat 
Krdmu ir ta pačia savųjų pa
rama atsilyginti saviesiems. 
Kas rėmė vargstančius lietu
vius prieš dvidešimt penkerius 
metus, rėmė lietuvių tauta. 
kas duoda dabar — duoda 
vargstančiai tautai. 

Kai šiandien žvelgiame j Bal-
fo veiklą iš dvidešimt penke
rių metų perspektyvos, tai nie
ko gražesnio nerandame, kaip 
Šioje veikloje ryškiai regima? 
broliškos meilės apraiškas. 
Sunkus yra šalpos darbas, nes 
reikalauja aukos iš organiza
torių ir aukotojų. Bet mūsų 
išeivijos darbuose trumpu pa
žvelgimu tik čia tegalime pa
matyti gražiausią istorijos iš
karpą, kuri išliks kaip pavyz
dys svetimiesiems ir mūsų pa
čių ateinančioms kar toms. Jei 
žios šalpos institucijos kūrė
jams nebuvo lengva nušalėti 
žmogiškas kliūtis, kurios da
bar, iš tolo žiūrint, atrodo to
kios menkos, tai jų sugebėji
mas susiburti art imo pagal
bai, apjungti visas jėgas bend
ram tikslui yra toks įvykis. 
j kuri tegalime žvelgti tik su 
didėle pagarba 'r dėk i n grimu. 

Nūnai, kai daugelis tų. a-
nuomet šelpiamųjų, patys jan 
yra taip prasigyvenę, kad ga
li kitiems padėti, mes turime 
žvelgti su tautiniu pasididžia
vimu ne tik J to darbo pradi
ninkus, bet ir į visus tuos. 

kurie savo pastangomis šalpos 
veiklą plečia ir ją tęsia, nes 
1 agalbos iauk :ančių d a r ir iki 
šiol nestokojame. Ir nestoko
sime, kol žemėj bus bent vie
nas mūsų taut ie t is varge, ligo
je, i š t rėmime ir kitokios neda
lios paliestas. Mūsų aidelė da
lis j au yra nugalėjusi turto 
praradimo skausmą ir įsikūri
mo nesėkmę, bet niekas dar 
nėra at le is tas nuo pareigos pa
sirūpinti savo skurstančiu bro
liu lietuviu. 

Balfo organizacijai švenčiant 
s idabrinę sukaktį, re'kia prisi
minti visus šio darbo gvvuo-
sius ir mirusius pradininkus, 
visus šalpos darbui atidavu
sius savo krikščionišką, tautiš
ką ir žmogišką duoklę. Jie ne
turė tų išnykti iš mūsų širdžių 
ir minčių. I r nebus nieko gra
žiau, pareiškiant j ;ems pagar
bą, ka ip tęsti jų darbus ir 
jų idealus perduoti Jaunosioms 
kar toms. Mūsų auka laiduos 
tautai išlaikyti daugiau gyvy
bių, sust iprint i broliškus ry
šius, o mūsų darbas a r t imo pa-
palbai st iprins mūsų tarpusa
vį ryšį ir visų ryšį su vargs
tančia tau tos dalimi. 

N e k a r t ą esame kalbėję anie 
Balfą ir jo atliktus darbus, 
bet niekada nebus perdaug. 
kad geriau prisimintume parei 
gas 5iai institueriai. Kai šian
dien dažnai žmogns žmogui ro
do vilko dantis , tai ben t tie. 
kurie y r a pakankamai vargo ir 
kančių pa tyrę asmeniškai a r 
savo šeimose, turi įrodyti dar
bais, k a d žmogus žmogui yra 
brolis. Juoba tai reikia įrody
ti, k a d lietuvis lietuviui yra 
t i k r a s brolis, nes kiekvienas 
tėvynainis yra mūsų pačių da
lelė — dalelė kenčiančios tau
tos, kur i laukia mūsų pagal
bos. 

Ateinantį šeštadienį prasi
dės Balfo sukaktuvinis seimas. 
Seimo išvakarėse specialioje 
parodoje bus galima pamatyt i 
šios įs taigos veiklą. Sekmadie
ni Čiurlionio ansamblis pakels 
mūsų sielas lietuviškomis me
lodijomis, primenančiomis ne
meluotą t au tos dvasios kūrv-
ba. Bet tai tik išoriniai puoš
menys, kurie turi atkreipti vi
suomenės dėmesį j šios sukak
ties šventę. paskat int i mus 
dėkingumo aukai ir kilniems 
šalpos darbams, atnaujinti mu 
myse nuoširdžią meilę savo 
tautiečiui. Sukaktis t ė ra tik 
tas paveikslas, į kurį mums 
reikia įsižiūrėti, kad geriau pa
ju s tume save ir savuosius ben
droje jungtyje — pagalboj ar
timui. 

Viskuo mes rūpinamės, nes 
tai žmogiška. Visokių darbų 
imamės išlaikyti savo tautos 
vardui, nes tai mūsų pareiga, 
kol tėvynės laisvė užgniaužta. 
Tačiau šiuo metu konkretų 
darbą galime atlikti tik pa
r a m a savo broliui, kur is lau
kia mūsų ištiesos rankos pa
galbai. Negalima niekinti jo
kio visuomeninio lietuviško 
darbo, bet medžiaginė pagal
ba lengviausiai stiprina tikrą-
ij broliškumą, pagarbą savo 
tautiečiui ir dėkingumą anks-
tyvesniems aukotojams. Ši 
Balfo sukakt is kaip tik yra 
proga mums visiems pasiro
dyti broliais ir kenčiančios bei 
laisvės laukiančios t au 'os vai
kais. Pr. Gr. 

Rimties valandėlei 

KODĖL T U R I U TIKĖTI? 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu sukakties proga Detroito miesto meras .1 P Cavar.agh pasirašė pro
klamaciją ir vasario 16 d. Detroite paskelbė Lietuvos nepriklausomybės diena. Stovi iš kairės Antanas 
Sukauskas. delegacijos pirm. Elzbieta Paurazienė. meras J. P. Cavanagh. Indrė Damušytė ir Vladas Sele-
nis. 

GRĖSMINGOS ŽIEŽIRBOS 
Kova pasienio salėje padidino Įtampą tarp rusų ir kinų 

GEDIMINAS GALVA Jau seniai vyksta Kinijos -
Sovietų pasienyje maži susidū
rimai, kurie buvo nutylėti. Daž
nos žiežirbos Kazachstaną -
Sinkiango pasienyje nepasiekė 
viešumos. Vakarų spaudos at
stovai tik aplinkiniais būdais 
patirdavo apie šūvius ilgiausia
me sausumos pasienyje. 

kariuomenė, šarvuočiai užpuolė 
Kiniją, o jų patrankos apšaudė 
kinų žemę. 

Kurstoma neapykanta Sovietam 

gruodžio 2 d. nusileido Kinijoje, 
netoli Narynkolio. 

Praėjusio rugsėjo 30 d. Kini
jos ministeris pirmininkas Chu 
En - lai kaltino Sovietus impe
rializmu Rytų Europoje. Po ii 

Pastarieji dešimtmečiai laiko
mi didelio laimėjimo laikotarpiu 
ne tik išradimų srityje, bet ap
skri tai moksle. Stengiamasi ką 
nors naujo atrasti . Filosofą: 
bando sukurti naujas teorijas 

į ir j a s pristatyt i praktiškam gy-
I ven mui. 

Plačiai ir giliai mąstantys 
žmonės yra susirūpinę, kad am
žinasis krikščionijos tur inys ne
taptų tik tam tikrose formose 

i sustingusia paveldima teorija. 
• bet kad tas turinys nuolat virs-
' tų gyvenimu ir reikštųsi naujo

mis gyvenamąjį momentą ati-
I tinkančiomis formomis. 

Tačiau kai kurie mokslo žmo
nės, perdaug drąsiai pradėję 
ieškoti naujenybių, y ra patekę 
į labai abejotiną kelią ryšium 
su apreikštąja tiesa. Todėl po
piežius Pijus XII savo encikli
koje "Humani generis" (1950 
m. rugpiūčio 12 d.) apgailestau
ja, kad katalikų tarpe atsirado 
žmonių, kurde klaidžioja tikėji
mo a r doros teorijose, kada jau 
pa ts protas savo įgimtomis pa
jėgomis ir šviesa gali prieiti 
prie teisingo ir tikro žinojimo, 
jog y ra vienas asmeninis Die
vas, k u r s savo Apvaizda užlai
ko ir valdo pasaulį, ir kad Jis. 
kaip mūsų Kūrėjas, parašė mū-

Usurio upes salelės įvykiai y-
ra tik priedanga Kinijoje sukel-

Eilinis ginklo panaudojimas ti milijonams reikšti neapykan-
užšalusios Usurio upės salelėje tą Sovietams, jų kompartijai 
sukėlė pasaulio susidomėjimą. ; ir valstybės vadovams. Svarbes-
Šio įvykio jau neslėpė abi šalys, j niuoso Kinijos mdestaoje kelias 
Aišku, jos įvykius perdėjo, kaip | dienas vyko eisenos, nusirinki 

mai. biriuose aidėjo šūkiai, prie į 
šiški Sovietams: rusų k \np<trti-
ja a:ž:auresnė imperialistinė už 
carus, pakarti Kosyginą, sude
gint'' kompartijos įį.nci JJnjj ^?k 
retoriu Brežnevą, sunaikinti ru
sų kompartijos atskalūnus, 
smerkti Sovietų imperializmą. 

Pekine žygiavo 1.5 mil. minia. 
Sovie'ų ambasada banro kelias 
fiesna apsupta. 

Kinu kompar i jos dienraštis 
temsaa Žibao aštriai p įole ru
sų carų imperialistinę politika. 

gos tylos buvo pasmerktas Mas «W širdyse įgimtuosius įstaty-

daroma karo metu. Jų praneši
mai panašūs. Rusai, o ypač ki
nai stengėsi įrodyti, kad Usurio 
upėje buvo ne žiežirba, bet už
siplieskė gaisras. 

Mažoji žiežirba sukėlė politinį 
gaisrą. Kinai panaudojo visas 
priemones Sovietams pulti, jų 
vadovams niekinti. 

šalių pranešimai 

Maskva ir Pekinas paskelbė 
beveik vienodo turinio kaltini
mus. Abiejų pranešimuose tvir
t inama, kad priešiška šalis pra
dėjo puolimus. Abi šalys skel-
b a . kad pasienio saugūnų d a i s 
krito, kiti buvę sužeisti. Abie
jų šalių garsiakalbiuose aidi. 
kad įaArovHnd buvę atremti. 

Tarp Maskvos ir Pekino pra-
neš'mų esama ir skirtumų. So
vietai vėliau paskelbė, kad pa
sienio kovoje žuvo 34 pasienio 
saugūnui. Kelios dešimtys su
žeista. Kinija aukas nutyli. 

Sovietai laikės1 santūriai. Tie 
sa, jų užsienio reikalų ministe
rija rašė griežtus raštus, bet 
negrasino. 

Kinija kovo 2 d. ginkluotą su
sidūrimą panaudojo politiniam 
puolimui. Jos pranešime rusiš
kai vadinama Damanskio, kiniš
kai Čen Bao salelė — pasisa
vinama. Pasak Pekino Sovietų 

komparciTa ne 
bot dar 
"įclizmą. 

kuria Maskvos 
tik i<sia, grobi gina, 
stipri'.a rusiškąjį imp 

Ko-o 5 d. Pekino radijas skel 
bė kad jau metas Sovietas nu-
šoioonuo žemės paviršiaus, su
naikini svetimą kraują siurbiau 
ti ^korr.ijoną. 

Kinija kaltina 

Serija yp^(" pi'aėjus:ais me
tais ėmė aStriaa kaltint: So
vietus dėl kinų sienos pažeidi
mų. Praėjusio rugsėjo 16 d. 
Kinkos užsienio reikalų minisfe 
.is Čen Ji darė priek:5.:š'':us So-
vl~:ans. kad 1968 m. rugpiū
čio 9-29 d. tarpsnyje jų lek
ava i 29 tautus pažeidė Kinijos 
sieną. Maskva priekaištus panei 
gė. Fsą. tik vieną kartą, sovie
tinis malūnsparnis 19o7 m. 

kvos organizuotas karinis žy
gis Čekoslovakijoje. Jis pridū
rė, kad Sovietų kariuomenės 
telkimas Kinijos pasienyje ne 
tik didina įtampą t a rp kraštų, 
bet ateityje gali iššaukti dides-

j nės apimties įvykius. 
Šiais metais Kinijos užsienio 

reikalų ministeris kaltino So
vietus d 51 13 divizijų perkėlimo 
iš rytų Europos prie Kinijos 
sienos. Pasak jo, daugiau kaip 
milijonas Sovietų karių sutelkta 
prie Kinijos sienos. 

Vakariečių duomenimis Kini
ja sutelkė 800,000 karių prie 
Sovietų sienos. 

Rusų klasta 

Praėjusio amžiaus viduryje 
rusai, pasiekę Ochotską, pradė
jo slinkti ; pietus ir užimti kinų 
valdas. Rusija, net pralaimėju
si K^ymo karą 1854 m., ėmė 
įvairiomis dangstimis tvirtintis 
kinų remėje. Anuo metu ji p :udė 
kimu p.ieš anglus, prancūzus 
ir dėjos- kinų imperatoriaus bi
čiule. Pradžioje rusai prašė, kad 
jiems būtų leista naudoti Amū
ro une laivininkystei. Givę im
peratoriaus sutikimą netrukus 
nrnš^ kad sritis j šiaurę nuo 
Amur'i būtų perleista Rusijai. 
1858 m. imneratorius sutartimi 
prašymą patenkino. Po šių lai-
mėj:mų rusai dėjosi imperato
riaus gelbėtojais Taipingo suki
lime, kurį kurstė anglai ir pran
cūzai. Už paslaugas, panašias 
į pasta; oje karo metu japonams 
nugalėti, Maskva paprašė, kad 
kinai jai perleistų vadinamą Pa-

i ; 

mus. kurių privalome klausyti. 
Tiesos, kurios liečia Dievą ir 

santykius tarp Devo ir žmonių, 
aukštai prašoka juslinį pasaulį 
ir reikalauja iš mūsų visiško 
joms pasidavimo ir savęs atsi-

[ žadėjimo; kitaip jos nesiduoda 
gyvendinamos ir neturi įtakos 

mūsų praktiniam gyvenimui. 
Žmogaus gi pastangoms surasti 
l as tiesas nuolat gadina kelią 
mūsų juslės, vaizduotė, gimto
sios nuodėmės pagadintos aist
ras. Todėl žmonės greitai linkę 
manyti , kad tai. kas varžo jų 
geidulius, nepageidautina tikėti, 
melaginga arba net abejotina. 

Todėl, pasak Pijų XII, ir šiais 
laikais dieviškasis apreiškimas 
moraliniu atžvilgiu y ra reikalin
gas, kad tos religines ir morali
nės t :esos, kurios savo prigimti
mi neprašoksta žmogaus proto 
ribų. galėtų būti pažintos su 
tvir tu tikinimu ir be- jokios klai
dos. Žmogaus protas nekartą 
patiria sunkumų, norėdamas su
daryt- tikrą nuomonę apie kata
likų tikybos tikėtinumą, nepai
sant daugelio stebuklingų išvir-

mario sritį nuo Fsurio upės li
gi jūros krantų. Gen. Ignatie-
vas, prisidengęs misionieriumi. 
paruošė dirvą pasirašyti žinomą 
1860 m. sutartį dar kar tą api
plėšti Kinijai. 

Kunig. Kung pasirašęs sutar
tį, pareiškė Kinijos valdovui: 
rusai nepaprastai veržlūs, ta
čiau mes apsigautume. jei juos 
laikytume nuoširdžiais bičiu
liais. 

šinių ženklų, kurių Dievas paro
dė ir kurių pakanka, kad mūsų 
protas, be jokios iš šalies para
mos, įrodytų t ikrai dievišką 
mūsų religijos kilmę. 

Nenoriu, kad kiti apie mane 
galėtų pasakyt i : "J is — religi
nės man jos ar fanatizmo už
pultas*'. Mane visi turi apibūdin
ti šitaip: "Tai gilių ir rimtų įsi
tikinimų žmogus". Turiu tikėti 
ne dėl to. kad tikčti — tokia 
mada. bet dėl to, kad tikėti ma
ne verčia rimti, neišgriaunami 
proto įrodymai. Turiu tikėti ne 
kaip koks lengvakošis. kuris 
mąsto ne savo galva, bet to. ku
rį pirmą rytą iš lovos atsikėlęs 
sutiko. 

Tarp tų, kurie nepripažįsta 
Kristaus Dievybės, vieni neiš-
nrntingai ir nepagrįstai teigia, 
kad evoliucija, kuri nėra pilnai 
įrodyta ne-gi gamtos mokslų 
srityje, pakankamai išaiškinanti 
mums visų daiktų pradžią, ir, 
be to. turi drąsos palaikyti pan
teistinę nuomonę, kad pasaulis 
esąs nuolatinio Išsirutuliojimo 
(evoliucijos) padėtyje. Komu
nistai mielu noru ateina jiems 
pagalbon, nes žmonėms prara
dus kėkvieną t ikrą supratimą 
apie Dievą, jie galėtų juo sėk
mingiau skleisti ir girti savo 
peršamąjį materializmą. 

Prasimanytieji evoliucijos dės 
n ;ai. kurie nepripažįsta absoliu
taus tvirto ir pastovaus, pra
skynė kelią naujajai nevilties 
bei pesimizmo filosofijai, kuri 
nusistatydama priešingai idea
lizmui, imanentizmui ir pragma
tizmui, pasivadino save egzis
tencializmu. Gi vad'namasis is-
toricizmas. tepripažindamas ver 
tę įvykiams žmonijos gyvenime, 
sprogdina pamatus po kiekvie
na tiesa: griauna pastovius dės
nius filosofijoje ir nepripažįsta 
jokios reikšmės krikščioniškoms 

•< dogmoms. 
Kai pamatysiu, kad šis a r 

i anas mokslas, ši ar kita tiesa, 
tas ar ki tas dėsnis turi stiprų 
pagrindą — nesvyruosiu, tikė
siu. Apie tiesą, kaip apie ašį. 
turi suktis visos mano galios. 

K. Baras 

Aeronautikos ir erdvių administra
cijos direktorium pakviestas dr. 
Thomas Paine, dirbęs jau ir anks
čiau toje įstaigoje. 

Rūkas ant vieškelio 
Romanas 

STASIUS BODAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas 

duoti jūsų kūną ir sielą, nes jie yra politikai, jie turi Įėjo būti arčiau, nes skubiai norėjo pasiekti miesto cent 
j skirtingą moralo, jeigu jie iš viso turi moralę. Bet. aš 
j galvoju, amerikiečiai yra kitos rūšies politikai, tačiau. 

kaip aš sakiau, mes turime būti apdairūs. 

I Vytautas valandėlę galvojo, pakėlė galvą ir pasakė: 

— Vienas daiktas tai čia geras, aš galvoju — mais 
s t a s-

Jis išėjo iš stovyklos tą vakarą vėlai 

rą. Jis vis dar buvo giliai susimąstęs ir atrodė, kad ne
matė gyvenimo apie savo. Žmonės, medžiai, namai, so
dai — visa buvo dingę. Jo kakta buvo drėgna nuo 
prakaito, kuris tekėjo per veidą. Tačiau jis žengė grei
čiau ir greičiau. Jo akys žvelgė į priekj. 

Prie keliu sankryžų jis buvo priverstas sustoti, nes 
ten buvo judėjimą tvarkančios šviesos arba vidury gat-

Spaudoj ir gyvenime 

— Nesiginčyk, mano drauge. — Boleslavas <albė-
jo. — nunešk maistą Mildai, ten didelė šeima. Js;s esa
te visi nuo vaikų ligi suaugusiųjų alkani. Rytoj juk aš 
vėl gausiu davinį. Nesikuklink, Vytautai, ir n atsisa
kyk tu trupinių. 

— Ačiū. bet man gėda. tave išnaudoti, b» ' žinai 
ką? 

— Taip? 
— Žinai, po tokios geros daržovių sriubas š jau

čiuosi optimistiškesnis. Žinoma, stovykla nelabai jau 
kokia, bet aš į tai nekreipiu dėmesio. Svarbiausia mums 
problema yra mabtas. O čia maistas atrodo garu ne
blogai. Šio vakaro porcija yra gana gera. Aš galiu pa
sakyti, kad tai daug didesnė negu vokiečiu miest.. Trum 

man 

VILTIES BESIILGINT 
Paskutiniu metu nemažai prancū /ijos katalikų akcijos kursuose, 

zų, o taip pat ir vokiečių religinių Visų pirma primenama, kiek da-
veikalų yra verčiama j angių kai- b;ir d<uig desperacijos, slegiančių 
bą. Vienu tokių leidinių yra "The pergyvenimų. Be kitų, suminimas pai, man maistas patinka. Tik vienas daiktas d; 
Hope Thdt is in LY\ Veikalą su-j vardas kun. Stock, vokiečio kapelio- neaiškus. Ar jie gabens tuos pabėgėlius pas ra Jonuo-
redagavo jėzuitas Jean Bouilloc, iš
vertė j anglų kalbą sesuo Gertrūda. 
S. P. (Nevvman Press. Glen Rock. 
N. J. 1968 m. 145 psl. S5.95). Vei
kalas kolektyvinis, eilės autorių, su 
sidaręs iš paskaitų, duotu Prancū-

nauja generacija, kur tomis dienomis gyveno Displaced 
Pcrsons _ DP. 
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no. kuris rūpinosi dvasiniais reika- sius ar ne. Tai yra didžiausias galvosūkis. 
lais Fresnes kalėjime laikomųjų II — AŠ negalvoju, kad gabentų. Zinai mai i nuo-
Pasaulinio karo metu ir kuriam te- monę apie amerikiečius. Jie yra kitokie. Jie nėra tie bri
ko teikti dvasinę paguodą 3-4CXX) 
žmonių, kurie buvo nusmerkti su-

(Nlikelta į 5 psl.) 

uzejo 
tai. Bet iš antros pusės mes turime budėti. Žinai, politi- stalo. 

Vytautas nieko neatsakė, stumtelėjo duris ir grei-
m žingsniu išėjo į gatvę. Jis skubiai ėjo. £jo, kur ga-

ka nėra labai švarus darbas. Politika yra šaltakrauje ir 
ten nėra sentimento maž^m žmogui. Politikai g tli par-

Rami ir šilta vasaros naktis slinko nuo kalnų, vės stovėjo policininkas. Dėlto Vytautui buvo pikta. Ir 
žvelgdama tarp mūrinių pastatų ir laužo, kur buvo kai kelias buvo atviras, jis vėl skubėjo pirmyn, pralenk

damas kitus pėsčiuosius. Kažkas jį užkliudė, bet jis ne 
kreipė dėmesio. Jis tik šoko nuo vieno šaligatvio ant 
kito. 

Pagaliau jis pasiekė miesto parką. Ten buvo dide
lis į jį įėjimas, kaip gatvė. Iš abiejų pusių įėjimo buvo 

Vvtautas žiūrėjo pro langą. lis atrodė kaip parali- 8*W linijos kaštanų, kurių šakos buvo dabar apdengtos 
žuotas'arba kaip sušalusi statula. Jis nieko neregėjo gat storom, baltom žiedų girliandom, kaip šviežia grietine, 
vėje. Ten judėjo žmonės, automobiliai, vežimai, tačiau Pr>> įėjimo į parką buvo įspėjantis ženklas anglų ir vo-
iis nieko nematė. Jo akys buvo aptemusios. Jis neturė- kiečių kalba: Civiliams draudžiama. 
'p jokio rvšio su tuo, kas vyko gatvėje. Giliau parko gatvėje vaikščiojo sargybinis su šau-

Vvtautas prikando lūpą, jis trynė smakrą, keletą ^ v u ant peties. Pro sargybinį vaikščioję ten ir atgal 
kartų jis užsimerkė ir jo kaktoj pasirodė daug raukšlių, karininkai prie puikių rūmų. grynai graikiškos architek-
Tada jis iš drabužinės pasiėmė skrybėlę ir buvo jau t u r o s * kriaušės pavidalo kolonomis, 
pasirengęs išeiti. Vytautas įėjo į gatvę ir nekreipdamas draudžiamo 

— Kur tu eini. Vytautai? — pasirodė virtuves užrašo ėjo toliau. Sargybinis jį pastebėjo ir pasitiko. Vy~ 
tarpduryje Milda —valgis jau yra beveik paruoštas ir tautas išsitraukė savo dokumentus ir pasakė: 
pietūs jau čia pat. — Aš esu lietuvis pabėgėlis, pone. aš norėčiau... 

— Ne, aš turiu eiti. Aš greit sugrįšiu. į — A š nesuprantu vokiškai. — pertraukė jį sargy 
— Kas tau dabar užėjo? Žiūrėk iau lėkštės ant binis, maišydamas angliškus ir vokiškus žodžius, — 

palauk minutę. — jis pasakė angliškai ir parodė ženk
lu stovėti vietoje. 

(Bus daugiau), 



6 DRAUGAS, šeštadienis. 1969 m. kovo men. 8 d. 

X Lietuvių Prekybos rūmu 
mėnesiniame susirenkime, kuris 
įvyks trečiadienį, kovo 12 d. 6 
vai. , Dariaus ir Girėno salėje 
4416 S., Western Ave. Metropo- j 
litan Bank and Trust Co. prez. j 
Robert W. Wallersted skaitys į 
paskaitą apie Amerikos bankus | 
ir jų veikimą. Visi rūmų nariai, 
ir svečiai, kurie domisi pinigų' 
investacijomis. komercinių ban-
kų patarnavimais krečiami at
silankyki. Bus parodytas filmas 
iš lietuvių skautų gyvenimo. Po 
susirinkimo visi bus pavaišinti\ 
kava ir lietuviškais užkandžiais.! 

x Maj. J. Manelis, iš Wa-
shington, DC. švenčių proga pa I 
sveikino "'Draugą", pridėdamas 
5 dol. auką. Dėkojame. 

x Dr. J. S. žmuidzinas. Los 
Angeles. Calif.. už gautas kalė- j 
dines korteles prisiuntė 5 (U. 
auką. Labai ačiū. 

x Žymantų dainuojančios 
šeimos nuotrauką ir aprašymą 
įsidėjo "'Chicagos Tribūne" kovo 
5 d. laid >je. Šeimos chorą suda-1 
ro 8 vaikai, nuo 8 m. ligi 19 m. 
amžiaus. 

X "Lietuvių Tautinių namų 
biuletenio" išėjo nr. 1 kovo 1 d. 
Chicag >je. Jame daug žinių apie 
Lietuvių tautinių namų b-vę, 
kurios susirinkimas įvyks kovo 
23 d., sekmadienį). Amerikos 
Legijono Evergreen Park Post, 
salėje. 9701 So. Kedzie Ave. 
Pradžia 1:30 v. p.p. 

x Genis darbelius atlieka 
skaitytojai, remdami sav:> dien
raštį. Pratęsdami prenumeratą. 
atsiskaitydami už korteles ar 
kalendorius .aukojo: 4 dol. — 
Stp. Bučmys: po 3 dol. — A. 
Markelis. E. Vengras. K. Ky
bartas; po 2 dol. — A. samusis. 
Marcelė Totoraitis, R. Butnis, 
J. Gruzdąs. J. Jurėnas, O. Ro-
jienė. Br. Baukys. Visiems nuo
širdus ačiū. 

X Norintiems pasimelsti už 
mūsų brangios žmonos ir moti
nos a. a. Marijos Aksinavičienės 
sielą, pranešam kad Švč. M. M. 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
44th ir California. yra užprašy
tos trejos šv. Mišios kurios bus 
atnašaujamos kovo 11 d.. 7 vai. 
vak.: liepos 30 d. ir 31 d.. 7 vai. 
ryte. 

Nuliūdę: Vyras ir sūnus 
(pr.) 

x Mečys Šimkus, teisininkas. 
tiksliai, tvarkinga; ir greitai už
pildo įvairius LNTCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple-
wood. CL 4-7450 arba YA 
"-•2046. fsk.) 

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

x Jurgis Janušaitis, vienas 
is ••Paramos" sav-ininkų ir Balfo 
rudens vajaus gljbos komiteto 
pirmininkas, kovo 5 d. kalbėjo 
per Margučio radiją, o šiandien 
rytą kalbės per Aid. ir Fel. Dau 
kų radijo stotį, dėkodamas už 
šalp>s darbus ir kviesdamas 
aukų rinkėjus atvykti pabaig
tuvių vakarienei į Gintaro salę, 
kovo 9 d., 4 v a i p.p.. bendram 
pokalbiui ir susipažinimui. 

> PreL dr. J z. Končius, pir-
masai ii' ilgametis Balfo direk
torius, dabar gyvenąs Florido
je, atvyksta į Balfo 25 m. jubil. 
seimą, dalyvaus bankete ir kon
certe. Dalyvaus ir naujai išrink 
tos Balfo valdybos posėdžiuose. 

x A. Zubavičius, mūsų pre
numeratorius Chicagoje, už ka
lėdines korteles ir kalendorių 
prisiuntė 5 dol. auką. Dėkoja
me. 

x Kazimieras Ivanauskas, 
gyvenąs 6643 S. Fairfield, gra
žiai atšventė vardines. Sveikino 
vaikai, anūkai, giminės ir drau
gai. Gavo daug sveikinimų ir iš t 
Lietuvos. Visi linkėjo geros svei 
katos. 

x Dr. -Jadvyga ir dr. Vikto
ras DubinskaL gyv. Ghicagoje, 
ir šiais metais Liet. Operai pa
aukojo 100 dol., naujos liet. 
operos "Dana" pastatymui. 

(pr.). 

x Pensininkas invalidas Jo
nas Bielinis, Grand Rapids, 
Mich., Vasario 16 proga atsiun
tė Lietuvių Fondui $100., padi
dindamas savo įnašą iki $400. 
Jis jau ketvirtus metus iš eilės 
ta proga atsiunčia L F po šim
tinę. Jei bent didžioji dalis Chi
cag os lietuvių, kurie y ra mate
rialiai gerai įsikūrę, turėtų Jo-
r o Bielinio jautrią lietuvybei 
širdį. Lietuvių Fonde senai bū
tų milijonas. L F adresas: 6643 
S. Mapiewood Ave.. Chicago, 
111. 60629. (pr.) 

x Tik vieną savaitę beeis 
Syivania TV ir hi f i stereo iš
pardavimas. Naudokitės pasku
tine proga. Gradinskas, 2512 W. 
47 HL, FR 6-1998. (sk.) 

x Ar pražiopsojau paradok
sų pilną Komišką Operą? Dar 
ne! Tik bilietų labai mažai likę. 
"Ponia tarnaitė" statoma šian
dien 7 v. v. Jaunimo Centre p > 
str. konkurso premijų įteikimo. 
Vaišės ir loterija po operos. 

(pr.) 

x 6400 S. Maplewood Ave.— 
Be talkininkų skubiai parduo
damas 6 kamb. mūr. namas su 
mūro garažu. Sav. išvažiuoja iš 
Chicagos. (sk.) 

x Diplomuoti architektai Jo
nas Mulokas ir Rimas Mulokas, 
šeštad., kovo 8 d.. 8 vai. v. da
lyvaus Antano J. Faidžis Lithu-
anaan Foram programoje ir kal
bės tema "Lietuvių Architektū
ra ir jos reikšmė Amerikoje". 
Stoties banga WXR.T-FM 93.1. 

;Telef. 445-6842. kurio klau
sytojai galės duoti užklausimus. 

(sk.) 

X Kun. Longinas Dieninis, 
pereitais metais atšventęs savo 
kunigystės 30 metų sukaktį, 
šiuo metu sėkmingai dirba Šv. 
Tom i parapijoje Elmira. Mich. 
Nuo pat pirmųjų į JAV atvysi 
mo dienų yra uolus "Draugo" 
prenumeratorius ir įvairiomis 
prog.-mis paremia mūsų dienraš
tį, o taip pat ir Lietuvos vada
vimo darbą savo pin.giiiėmis au
komis. 

x Balfo 25 m. jubil. seimo 
banketui, kuris įvyksta šv. Kry
žiaus parapijos salėje kovo 15 
d. 7 vai. v., pakvietimai gauna
mi Marginiuose ir pas Balfo 
skyrių pirmininkus. Pageidauja
ma, kad dalyviai sudarytų savo 
stalus. O ypač organizacijos, 
kaip jau turi rezervuotą vietą, 
pa v. Liet. Ūkininkų sąjunga, 
Marąuette Park > Namų savinin 
kai, Kredito dr-jos. Lietuvos 
Dukterys, Katalikų federacija 
ir kiti. Bankete vietų skaičius 
yra ribotas, todėl reikia laiku 
įsigyti sau vietą. Bankete bus 
pagerbti visi Balfo organizato
riai ir veikėjai. 

X A. Lietuvninkas, gyv. 
2548 W. 69 st., tel. 476—6251. C h i c a § ^ ukrainiečių zinio-
Gintaro klubo savininkas, k a s - ( m : s ' komunistų saugumo po**-
met aukoja šalpos reikalui. Bet ; J a " • * » m ė n e s * L v o v o m i e S t e 

kartu jisai visuomet duoda * ' a r e š t a v o vienuolį redemptonstą 
savo salę Balfo reikalams ne- arkivyskupą Basil Welychkows 
mokamai, nepaimdamas atlvgi- ki> k u r i s b u V o ^ P ^ - ^ n « e k r u 0 

nimo net už švaros palaikymą. l a s vyskupu Lvovo kardinolo 
sakydamas, kad Balfą visi turi I J o s e P h S l i P v J ° P r i e š ^ ^ **į* . , ... 
remti ir jo darbuotojams v i s o - ; t a n t * sovietijos į Romą. Tik ] a n d ą 
keriopai padėti. Jisai davė sale d a b a r P i r m a kartą viešai skel-
ir Balfo aukų rinkėjams pager- į b i a m a s arkivyskup - ~ 

ĮTEIKS STIPENDIJAS Fairfield Ave., Chicago. 111. 
60629. 

Lietuvių pre^yanirncų Cham- • . , ^ 
ber uf Commerce of m i n o * š. Š 1 D S * * * * « • ^ t o e s stipen-
m. gegužės 18 d. paskirstys sa- * ¥ « skiriamos jau penki metaa 
vo kasmetines stipendijas lietu i r • * ** ** * " *? P*** 1 ** 
viams s tudentams. Numaty tos 16- n o n n t P a d e t l P ^ n g 0 6 s ^ 

kiančiam jaunimui. Lietuvių pre 
kybininkų Chamber of Commer 
ce of Illinois taip pat ir šįmet 
siekia paskatinti ir materialiai 
paremti kai kuriuos jaunuolius, 
kurie gerai mokosi ir visu rim
tumu ruošiasi savo ateičiai. M. 

5 piniginės stipendijos įvairaus 
dydžio ir tik universitetų stu
den t ams I undergraduate level), 
atsižvelgiant į gabumus ir para
mos būtinumą. Stipendijai gau
ti reikalingos geros mokyklinės 
atestaci jas ir sąlyga, kad nors 
vienas iš tėvų būtų lietuvių kil
mės. 

s t ipendijoms prašymai jau 
pr i imami ir tu r i būti prisiųsti, 

Gary. Ind.. nauiam liet. klebonui nuoširdžiai pritariant, po kelių m e- palydimi mokyklinių pažymėji-
ų pertraukos kovo 2 d. šv. Kazimiero parap .salėje buvo sukviestas m U ( k ^ foūtų gauti nevėliau š. 

Balfo 98 sk. susirinkimas. Kurio metu atgaivintas Balfo skyrius ir m 0 - e < n i ž ė s {Q <J 
3i!darvta nauja sk. valdyba. Pirmoj eilėj (iš k. j d.): ižd. — Stasys " "TTfff 
Raudonis, parap klebonas kun. dr. Ignas Urbonas, pirm. — Izidorius Užklausimus ir prašymu* 
Tavaras. antroj eilėj sekr. — Balys Ruzgą. II vicepirm. Vladas siųsti Bruno Gramont, 6640 S. 
Ruzgą ir vicepirm. — Aleksas Navardauskas. 

Nuotr. K. Brž. 

ŽKM£ BRANGSTA 

CHICAGOS ŽINIOS 

Svarbus leidinys jūsų 
sveikatos apsaugai 

Širdies priepuoliai 
Tu gali pramatyti savo širdies 
priepuolį ir jo išvengti 

Tokio vardo knyga jau at
spausta Joje sudėtos naujau
sios mokslo žinios apie širdies 
priepuolių išsivystymą ir apsi
saugojimą nuo jų. Ji, anot au
toriaus žodžių, suteiks ekaity-

KOMUNI?TAI AREŠTAVO 
ARKIVYSKUPĄ 

GIMTADIENIO TORTAS 

Indiana Harbor Beit geležin 
kelis pardavė Zavre korooraci , 
• • o** „1 11 • / - * ! tojams ramybę ir paguodą, 
j a i 20 axrų sklypą prie Central Zi , . „ ,.! „ -

: ir 115-tos gatvės. Geležinkelis 
Meras Riehard Daley su 100 1954-56 m, už tą sklypą užmo- . ^ . 

tarnautojų suvalgė specialiai ; kėjo S9.636. Korporacija dabar jjįTTt. . 7 ^ 5 
Chicagos 132 metų inkorporavi- ; užmokėjo S323.599. Žada ten 
mo sukakčiai paminėti iškeptą '' s t a ty t i milžinišką sandėlį. 
milžinišką tortą. Kepėjas Emil 

Knygos kaina 3 dol. 75 et. 
Clevelande šią knygą galima 

Spaudos kioske, 
Patrijoj ir Galindoj. (sk.) 

Hilbert tortą kepant sunaudojo f HEALTHY FOOD RESTAURANT 
110 svarų cukraus. 35 svarus t] L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 

3236 South Halsted Street 
arų 

baltymų ir 35 svarus taukų. 
T >rto padarymias t ruko 10 die
nų. Jis suvalgytas per vieną v a ! 

Telef.: DAnube 6-9837 
Julija O. Bičiūnienė Chieasro. 111. 606O8 

vardas. MAŽAI SNIEGO 

NUOMOJA LĖKTUVUS 

PARDUODA POGRINDŽIO 

bimo vakarienei, kuri įvyksta 
kovo 9 d., sekmadienį, 4 vai. 
-00 pietų. Kviečia apskr. valdy
ba ir globos komitetas. 

x Marijonu vienuolynui 6335 
!3o. Kilbourn Chicago, reikalinga 
virėja. Darbo valandos: 3:30— 
7:30 v. v. Dėl pilnesnės infor- nuomoja norintiems skristi, bet . 
macijos skambinti 7671687. ar- nuosavų lėktuvų neturintiems R „ p u b l i c žurnale t i l l > 0 

ba asmeniškai kreiptis į vienuo- h u n a m s . Korporacija plečiasi s k ^ ^ k u n o a ^ r t 2 r i 
pasipinigauti iš to leidinio skai-

! tytojų. Skelbimo tur inys: "Po-
; grindžio paskalos: už 10 nejti-

Chicagoje šią žiemą iš viso 
ligi šiol iškrito t iktai 22 coliai 

Lease-A-Piane korporacija, sniego. Oro biuras tačiau per-
kurios bazė yra Sky Harbor ae- s p ė ja , kad žiema d a r neužsibai-
rodrome Northbro>k priemies- g e 
tyje, giriasi, kad turi 100 įvai
raus dydžio lėktuvų, kuriuos is-

PASKALAS 

N0RMAN BURšTEINAS, kailiu krautuve 
IR SIUVYKLA. 185 No. YVabash (kampas Wabash 
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* 

K a l b a m e l i e t u v i š k a i 

Korporacija plečiasi 
lyną. (sk.) | » penkių metų laikotarpyje tu-

j rės iki 3 500 lėktuvų išnuoma-
* A. ir B- LRBONŲ maisto krau- v i m u i 125 aerodromuose, 
-.uvėje 264u H 69th Su galite \ 

gamintų dešrų, ru- j . 
virtos šon nes. ko-
mesa. įvairūs stei- I 

i kėtinų paskalų pasiųskite $10 i .rauti: namuo« 
liadų. kuenpiu wm ^ ^ , , , - Architektu sa- i « u o adresu: Fantasy, Box xxx , | 
seaenos. sviezn mėsa. Įvairus stei-! Ljei. UIA. ir A R U I M - M Ų -C- + T i r • , 
kai ir kt maisto gamina:. Šviežių junga kovo 16 d. Jaunimo cen- *Sv«iston. .i.in ;.s • 
iš kakno kiaus nių 3 tuz. SI.00. j tro II aukšte rengia aukštesnių-
svairių silkių ir kepsu ų. namuos, i , m„kyklų moksleivių moksli-
raugintų koDŪstu. rūąstaus pieno i . , , ^ ... 
ir kaimiškos grietinės Priimame \ m darbų - mechaniivOS, bio-
ažsakymus vestuvėms ir kt. pa- j logijos, chemijos ir kt. — paro-
rengimams. Keparne tortus, plokš-; dą. Visį moksleiviai — bemiu-
tainius ir duona su raz nkom 

KAS NORĖTŲ VYKTI Į VILNIŲ, 
Ryuą, Maslcvą, Rf mą tieS- 26 d., kviečiatne tuojau registruotis, 

nes yra ribotas skaičius vietų. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

VValter Rask, prezidentas 
9727 SO. WESTERN A\ E., CHICAGO, ILL 60643 

TEL. — 238-9787 
Ekskursijai vadovauja W. Kask-Kasčiauskas 

Sutvarkom visus dokumentus, parūpinam įvairioms kelionėms bilietus. 

Skambinti telef. 436-0446. *sk.i 
kai ir mergaitės dviečiami daly- \ 
vauti su savo darbais. Darbai 

X Į Čiurlionio Ansamblio kon- bus premijuojami. Norintieji 
certą Marijos Aukšt. mokyklos dalyvauti parxioje prašomi tuo-
salėje kovo 16-tos dienai ir Bai- • jau registruotis, paskambinant 
fo 25 m. jubiliejinio seimo ban- telefonais po 6 vai. vak. R. Šiau-
ketą, Šv. Kryžiaus parap . sa- dikiui: 434-2754 arba V. Jauto-
lėje. kovo 15 d. bilietai gauna-: kui: 778-0699 Moksleivių tėve-
mį "Marginiuose". 2511 W. j liai praįomi savo vaikus para-
69th St.. tel. PR 8-4585. (pr.) ginti arba pa*ys paskambinti. 

x NAMAMS PIRKTI PA-j ( p r ) 

SKOLOS duodamos ma ia i s mė- \ x Dovanų siuntinius į Lietu-
nesiniais jmokėjimais ir prieina-, vą su užtikrintu pristatymu, ga-
mais nuošimčiais. įima pasiųsti oer Baltic Stores 

Mutual Federal Savings, 2212 Ltd. (Z. Juras) , 421 Hackney 
VVest Cermak Road. Telefonas}Rd., London. E. 2. England. 
VT 7-7747. (Sk I sHO S734 fsk.1 

cftiCAQOS Licruviu^opePA 

stato 

SIŪLOME LIETUVIUI SAVISTOVU 
VERSLĄ, KURIAM NEREIKIA 

INVESTAVIMO 
Sugebąs mūsų 117 vienetų viešbutyje vadovauti švaros palai

kymo darbams turi retą progą tapti savistoviu rangovu 
Būtinos asmens savybės: Darbštumas, sumanumas ir rimta 

atsakomybė. Pageidaujame iš artimų Chicagos vietovių — Mel-
rose Park. Cicero ir kt. 

O'Hare Congress Inn, 3010 N. Mannheim Rd., 
Kreiptis į MANAGKR — TeL 435-4300 , Adelė ir .Jonas Kinčinai su vaikais ir vaikaičiais, r ;nint 50 m. vedybų 

1 jubiliejų. 

MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE 
UTHL'ANIAN PL\ZA / \VEST 67 STREET & CALIFORNIA AMUMUi CHICAGOJE 

K 0 M P . J U L I A U S G A I D E L I O 
T r i j ų V e i k s m u O p e r ą 

D A N A 
Libretas — STASIO SANTVARO 

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUČIONAS 

S o l i s t a i : 
DANA STANKAITYTI ROMA MASTIENI 

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNEUS 
Režisierius Petras Maielis 

Baietmeii.teris 
Dailininkas — Algirdas Kurauskas 
Jaunatis PuodžiūnaN 

Premjera: 1969.IV.12 8:00 vai. vak. 
II Spektaklis: 1969.IV.13/3:00 vai. popiet 
III Spektaklis: 1969.IV.19 8:00 vai. vak. 

Bilietai parduodami: "Marginiuose". 2511 W. 6f*th St. Chicago. Illinois 60629. Tel. PR 8-4585 
Bilietai užsakomi pa*tu s:unčiant čeki: Lithuarsian Opera cf Chicago. 6441 S. Kedvale Avenue. 

Chicago. Illinois 60629 
Bilietų kainos. Parteryje $8 00. $6 50. $500. Balkone .<7.00 $5 00. S3.il 

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni. 

5HE JSĖ TtCtr 

Ko\ o men. 22-ra diena 
Š e š t a d i e n į 

7-ta valanda vakare 
L I Ei T U V I U 

N A M U O S E 
3009 Tillman Street 
Detroit. Michigan 

l \ C N C E C T 4 $ 
I R A Š T U O N I O L I K T O J O H O M A N O P R E M I J O S Į T E I K I M A S 

Programą išpildys: Solistas S. BARANAUSKAS, 
Akomp. ALV. VASAITIS 

rašytojas A. BARONAS ir 
aktore Z. KEVELAITYTE-VISOCKIENĖ 

laureatui ILTCOIU1 GLIAUDĄ] premiją įteik> mecenatas 
KUN. B SUGINTAS. 

Dal>">"a\ima«i šioie šventėje yra mūsų kultūrinio gyvenimo rėmimai 
ir pačių dal>"viŲ meninis atsjgai^ininms. \ tsi kvieėiajni dalvvauri 

BILIETAI GAUNAMI: 
Spaudos kioske — pas 

Vytau'ią Čižauską. 

Neringoje — pas Vladą 
Paužą. 

Windsore — pas Birutę 
Januškienę. 

file:///VEST
http://S3.il

