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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-r 
vakijoje ir Romoje, kur iškilmin
gose pamaldose šv. Petro bazi
likoje dalyvavo ir Čekoslovakijos 
diplomatinis atstovas Italijoje dr. 
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 kartu su 
Popiežiumi aukojo šv. Mišias. 
Ateity laukiama oficialių pasita
rimų tarp' Vatikano ir Čekoslo
vakijos valdžios Bažnyčios ir vals 
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
nistras pirmininkas Sadovski auk 
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
je pabrėžiama, kad Slovakijos 
valdžia sieks palankiai spręsti vi
sus klausimus tarp Bažnyčios ir 
valstybės abiem pusėm priimti
nu būdu.

Už panašią liberališkesnę po
litiką religiniu atžvilgiu spaudos 
konferencijoje pasisakė ir Čekijos 
kultūros ministerijos bažnyti
niams reikalams tvarkyti sky
riaus vedėjas prof. Kadlecova, 
pabrėždama, kad tikinčiųjų dis
kriminacija Čekoslovakijoje ne
maža pakenkė visuomenės kon
solidacijai ir sukėlė pagrįstą žy-

Kinai demonstruoja prieš Sovietų Sąjungą vienoje Pekino aikščių. 
Visame krašte demonstracijose dalyvavo milijonai gyventojų. Penkta
dienį tūkstančiai maskviečių daužė Kinijos ambasados Maskvoje lan
gus.

Kard. J. Frings, pasitraukęs, 60 m. 
dirbęs Katalikų Bažnyčiai, kovojęs 
prieš nacius

Goldą Meir vadovaus 
Izraeliui

Greičiausia, vadovaus Izraelio 
vyriausybei '

JERUZALE. — Valdanti Iz
raelio Darbo patrija vakar ofi
cialiai pasiūlė buvusią užsie
nio reikalų ministerę krašto 
min. pirmininko pareigoms. Jei 
nebus nenumatytų kliūčių, tai, 
vėliausia ligi pirmadienio, prez. 
Zalman Shazar Goldai Meir pa
siūlys sudaryti naują vyriau
sybę.

Balsuojant, už Meir pasisa
kė 287, prieš — 45 partijos na
riai. Pastarųjų tarpe daugiau
sia Mo'she Dayano šalininkų. 
Pati Meir buvo priešinga toms 
pareigoms pasiūlyti Dayaną.

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

• Fre#. Nixonas kelioms die
noms išvyko į Key Biscayne, 
Floridoje.

• R. Vokietija vakar vėl truk 
dė autostrados susisiekimą tarp 
Berlyno ir Vak. Vokietijos.

• JAV senate . šią savaitę 
svarstytas atominio varžymo 
sutarties varžymas.

mios krašto gyventojų daugumos 
nepasitenkinimą...

Jėzuitų ordino vadovas 
Tol. Rytuose

Roma. — Vyriausias Jėzuitų 
ordino vadovas Kun. Arrupe iš
vyko 3 savaičių kelionei į Toli
muosius Rytus ir Okeaniją lan
kyti misijose dirbančius jėzuitų 
misijonierius. Jėzuitų viršininkas 
aplankys Bangkoką Siame, Sai
goną Vietname, Australijos jėzui
tų provincijas bei New Delhi 
Indijoje.

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

Vakardienos žygis 
priartino nutūpimą mėnulyje
HOUSTON. — Penktą skry

džio dieną, vakar, “Apolio 9” 
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 į 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”. Erdvėlaivį
- bazę vairavo vienas astronau
tas — Scott.

Grigorenko reikalauja: pasitraukite 
iš Čekoslovakijos (

Platina atsišaukimą
“į visus sovietų piliečius”
MASKVA. — Buvęs sovietų 

kariuomenės maj. generolas, 
Petras G. Grigorenko, paveik
tas dviejų čekų jaunuolių žy
gio, jiems viešai susideginus, 
rekaiauja: sovietai savo dali
nius turi atitraukti iš Čekoslo
vakijos.

Grigorenko, jau ne pirmi me
tai kovojąs už žodžio bei kitas 
laisves Sovietų S-je, dabar pla
tina, NYT žiniomis, “atvirą laiš 
ką”, skirtą visiems sovietų pi- 
,liečiams, Raštas atspausdintas 
(mašinėle ir jo parengta dauge
lis nuorašų.

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

Nauja byla Taškente
Teis 11 totorių

Maskvoje gautomis žiniomis, 
šio mėnesio pabaigoje laukia
ma naujos bylos Uzbekistano 
respublikoje, Taškento mieste. 
Bus teisiama 11 totorių. Jie, 
dar Stalino laikmečiu buvo iš
tremti iš buvusios autonomi
nės Krymo respublikos ir jų 
“nusikaltimas” — jie reikalau
ja atstatyti jų tautines teises.

Kovotojai už laisvę teigia, 
kad naujoji byla, tai vėl nau
jas stalininio režimo atgimimo 
Sovietiioje pavyzdys. Tų 11 tei
siamųjų, kalėjime esančių, tar
pe yra fizikas, dirbęs atominių 
tyrinėjimų srity, Rolan Kadi- 
jev, inžinierius Chairov ir kiti. 
Jie valdžios kaltinami platinę 
prie šfcovietiniuB įeiti f nių b.

Sėkmingas “susijungimas” į- 
vyko po daugiau kaip 6 valan
dų, prieš 2 vai. (prieš 1 vai. 
Chicagos laiku).

“Voras” negrįš j žemę, 
bus *‘išspirtas” į erdves

Tas prietaisas, primenąs va
balą ir “Voru” vadinamas, tin
kamas tik skrieti erdvėje ir 
nutūpti mėnulyje bei iš jo pa
kilti. Grįždamas į žemę, jis at
mosferoje būtų sudegęs. Todėl 
ir vakardienos žygis laikomas 
pačiu pavojingiausiu ir jo sėk
mė liudijo: JAV technika, ap
skaičiavimai pasiekę pasigėrėti
no lygio. Kraštas, siekiant nu
tūpti mėnuly, bus pasiekęs stam 
baus laimėjimo.

Pats “Voras”, su juo atlikus 
uždavinius, laikomas nereikalin-

Vietnamas su Art. Rytais — sun
kusis b. prez. Johnsono palikimas 
įpėdiniui Nixor: A (iš Kanados 
spaudos).

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

“Turime atsisakyti kišimosi į 
Čekoslovakijos vidaus reikalus”

Rašte primenami du susidegi
nimo atvejai — J. Palacho, sau
sio 16 d. ir J. Zaico, vasario 21 
d. Toliau nurodoma, kad sovie
tų karinių dalinių laikymas Če
koslovakijoje nėra pateisinamas 
ir tai kelią vietos gyventojų pyk 
tį bei neviltį. Sakoma: “Mes 
visi atsakingi už to nusikaltimo 
naštą”.

Protesto autoriai kviečia gy
ventojus “neskubant, bet teisė
tomis priemonėmis” dėti žygių, 
kad tie daliniai būtų atitraukti 
iš Čekoslovakijos ir, kad būtų 
atsisakyta nuo kišimosi į to 
krašto vidaus reikalus.

• Sovietų ir R. Vokietijos 
kariniai pratimai R. Vokietijoje 
baigti — vakar paskelbta. Jie 
buvo pradėti beveik tuo pačiu 
metu, kai Vak. Berlyne buvo 
renkamas prezidentas.

• “Johnson — karinis nusi
kaltėlis” — tokį užrašą pernai 
savo lange buvo iškėlęs Olandi
jos senatorius O. Boetes. Teis
mas jį. už įžeidimą, nubaudė 60 
dolerių bauda.

gu, todėl jis jau vakar, porai 
valandų praslinkus, ir visiems 
trims 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.
“O. K. viskas tvarkoje, darome 

nuotraukas, stebime...”
Abu astronautai, McDivitt ir 

Schweickart, pradėję vairuoti 
“Vorą”, pradžioje įvykdė ‘ erd
vės baletą” — abu erdvėlaiviai 
vienas kitą apskriejo ratu. Vė
liau “Voras” nutolo 20, 60. 75 
mylias ir buvo pasiekęs 113 m. 
nuotolį. Astronautas Scott bu
vo pasiruošęs skubėti “Vorui” 
į pagalbą — jei būtų įvykę su
trikimų šį vairuojant.

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

100 miL dolerių — 
į erdvės “šiukšlyną”

Abiejų erdvėlaivių susijungi
mo nekantriai laukta, nes jei 
jis nebūtų pavykęs, abu astro
nautai būtų buvę pasmerkti žū
ti. Tai neįvyko. Priartėjimas į- 
vyko, panaudojant fizikos dės- 
,nius bei komputerius — tai 
mokslininkų buvo ištirta per iš
tisą mėnesių eilę. Manevruojant 
teko naudotis ne tik radiju, bet 
ir radaru.

Abiems astionautams susijun 
gus ir peršliaužus į savo bazę, 
tai buvo akimiikos, įgalinusios 
atsikvėpti ne tik abiejų žmo
noms, šeimoms, bet ir žmogaus 
pažanga susirūpinusiems pa
šauto 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, yra 
vertinama.

5 ramios dienos ir >— atgal 
į žemę

Trys astronautai, laimingai 
įvykdę pavojų kupiną, svarbų 
žygį, erdvėje, numatoma, liks, 
vykdydami nesunkius uždavi
nius, dar penkias dienas. Šian
dien popiet jie nusileis žemiau, 
į aukštį tarp 109 ir 155 mylių 
nuo žemės paviršiaus, gi pirma
dienį vėl pakils ligi 242 m. Pa
galiau, erdvėlaivis kovo 13 d., 
ketvirtadienį, pasieks žemę, 250 
mylių į pietryčius nuo Bermu 
dų salų, Atlanto vandenyne.

KALENDORIUS
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
karas, šv. Atalas, Visvydas, Zi- 
buolė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, temp. sieks daugiau 
30 1. F., galimi lengvi sniego 
krituliai, ryt — be pakitimų.

Saulė teka 6:15, leidžias 5:49.

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

Rusai puolė kinų ambasadą
Maskvoje

Studentai .darbininkai 
su akmenimis ir rašalu

MASKVA. — Kinijoje ketu
rias dienas vykus prieš sovie
tus nukreiptoms demonstraci
joms, vakar sukruto ir rusai. 
Ne be valdžios žinios, vakar 
prie kinų ambasadas “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 Tse - tun- 
go kl'kai”, “Gėda socializmo 
vienybės ardytojams” ir pan.

Atvyko keli sunkvežimiai su 
milicininkais, tačiau jie abejin- 
'gai stebėjo minios veiksmus. 
Jos “rūstybės” padariniai: per 
3 valandas išdaužyti beveik vi
si ambasados langai ir sienos 
ištepl:otos rašalu.
Keli kinai, tarnautojai, minios 

veiksmus uoliai fotografavo.
Sovietų “atkirtis” turi ryšio 

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- 
rams, 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 atkirtis reikš Š. Vietna
mo bombardavimų atnaujinimą, 
Laird nurodė, kad į šį klausimą 
atsakyti dar ne metas (spren
dimas bus padarytas kitą sa
vaitę, Lairdui grįžus į Washing- 
toną ir padėti nušvietus prez. 
Nixonui — Red.).

iMažai vilčių grąžinti 
JAV karius

M. Laird žurnalistams nuro
dė, kad komunistams tetoevyk- 
dant smarkius puolimus, jau 
beveik nesą vilčių greitu laiku 

i atitraukti iš Vietnamo JAV ka

si užmuštas, 14 sužeistų
Sovietų užisenio reik. minis

terijos skyriaus vedėjas Zam- 
ja'tinas vakar netrukus sukvie
tė spaudos atstovus. Jis infor
mavo: kalti buvę tik kinai. Su
sirėmimo metu, sovietų žinio
mis, nušautas 31 rusų sargybi
nis ir 14 buvo sužeistų.

rius. Tai neįmanoma tuo metu, 
kai priešas ne siaurina, bet ple
čia karinius veiksmus — jis pri
dūrė.

Jo nuomone, Š. Vietnamas 
(pažeidęs JAV - Hanojaus bu

vusį tylų susitarimą, JAV su- 
stabdant orinius puolimus.

P. Vietnamo JAV kariniai 
vadai P. Vietname tikisi, kad 
karių atitraukimas tebūtų gali
mas, žymiai sustiprinus P. Viet
namo karių kovingumą. Tai ir 
vienas Lairdo lankymosi tikslų.

Viceprezidentas Ky, atvykęs 
į Saigoną, jau tarėsi su Lairdu. 
Ky t’kisi “atitinkamo” JAV at
kirčio ir, jo nuomone, Š. Viet
namo oriniai puolimai — būtini.

Jau 14-ji puolimų diena
Komunistai šiandien puola 

jau 14-ją dieną iš eilės. Vėl ra
ketomis apšaudyta 30 karinių 
bazių ir kelios vietovės. JAV 
karinės vadovybės žiniomis, 
priešas patyrė skaudžių nuo
stolių. Susidūrus sausumoje ir 
puolus lėktuvams, vakar ko
munistai neteko 217 vyrų.

• Dr. Kingo įtariamas žudi
kas, J. Ray, kaip vakar paskelb 
ta, prisipažinsiąs kaltu.

M. Laird, JAV gynybos vadovas su 
gen. E. Wheeleriu lankosi P. Viet
name. Tai, ką jie patirs, nulems 
Washingtono sprendimą — kuriuo 
būdu smogti Š. Vietnamo, Viet
kongo komunistams.
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KODĖL ATEITININKŲ ORJA PRITRAU
KIA JAUNIMĄ IR VYRESNIUOSIUS
Kai man ši tema buvo paskir

ta, mano pirmas atsakymas į tą 
klausimą buvo: “Kodėl ne?” Bet, 
žinant, kad negalima pilnai at
sakyti į klausimą kitu klausimu, 
reikia plačiau įsigilinti į šią te
mą.

Kodėl organizacija pritraukia 
jaunimą? Tikrai, mūsų organiza
cija visiškai nevilioja mažo vai
ko. Daugumas ateitipinkų atėjo 
į organizaciją tik todėl, kad tė
vai juos ten įrašė arba todėl, kad 
jų draugai ten ėjo. Jaunimui yra 
daug įdomiau skautai. Bet, kai 
jie paauga ir truputį subręsta, a- 
teitininkai pradeda juos vilioti. 
Todėl manau, kad negalima pa
sidaryti tikru ateitininku, kol ne
si vyresnis moksleivis (gimnazis
tas). Gali vaikas duoti įžodžių 
kiek nori, bet jei nesupras, ko
dėl jį$ tą įžodį duoda, tai nėra 
jokio pagrindo vadinti jį ateiti
ninku. Yra ir moksleiviuose ir 
net studentuose jaunimo, kurio 
negalėtume vadinti ateitininkiš- 
ku. Jie priklauso šiai organizaci
jai tik dėl šokių, iškylų arba 
draugų.

Jauni vaikai mano, kad ateiti
ninkų organizacija yra lyg so
cialinis klubas. Bet čia žiūrima 
iš vaiko taško. Pažiūrėkime, ką 
ateitininkų organizacija jiems 
duoda tame laikotarpyje kai jie 
dar negali suprasti, kas yra atei
tininkai. Per susirinkimus ir iš
kylas mes juos “užboviname” 
žaidimais ir įdomesniais įvykiais. 
Tuo pačiu metu jie išmoksta bū
ti gerais ateitininkais bendrai da
lyvaujant pamaldose, ir bendrai 
lavinti kitokius talentus. Vai
kai tampa patenkinti ir išmok
sta daug naudingų užsiėmimų.

Apie moksleivių pritraukimą 
į organizaciją galiu geriau paaiš
kinti, nes pats esu vienas iš jų. 
Yra tokių ir šitoje grupėje, ku
rie nėra ateitininkai, nežiūrint 
kad jie patys save tokiais laiko. 
Jiems svarbu mūsų šokiai ir iš
kylos. Bet yra ir tokių, kurie 
rimtai įsijungia ir žino, kas yra 
ateitininkai. Čia ir yra ta riba, 
kuri atskiria ateitininkus nuo 
prisimetėlių. Tie, kurie įsijungia 
visa širdimi ir priima uždėtą at
sakomybę, daugiausia ir gauna 
iš organizacijos. Todėl šitiems

patinka organizacija.
Noriu perspėti, kad ateitinin

kai yra elitinė organizacija ir ne 
kiekvienas gali būti pilnu ateiti
ninku. Tačiau nenoriu ir per
daug gąsdinti, kad ateitininkai 
tik sėdi ir studijuoja ideologiją 
visą laiką. Ateitininkai irgi turi 
pasilinksminimų ekskursijų ir 
kitų įdomių programų, tačiau 
tai nėra pagrindiniai organiza
cijos uždaviniai.

Kodėl organizacija pritraukia 
vyresniuosius? Man būtų sunku 
atsakyti į šį klausimą, nes tikrai 
nežinau. Aš galiu tik spėti ko
dėl. Mano manymu, jie tampa 
ateitininkais todėl, kad ateitinin
kų idėjos ir tikslai yra labai arti
mi jų galvojimui. Mūsų princi
pai, pavyzdžiai, labai gerai iš
reiškia jų siekimus -tautiškumą, 
katalikiškumą, visuomeniškumą, 
šeimyniškumą ir inteligentišku
mą. Šie principai yra jiems labai 
svarbūs. Todėl ateitininkų orga
nizacija juos pritraukia. Žinoma, 
kad sendraugių tarpe yra dau
giausia žmonės, prisirišę prie or
ganizacijos nuo gimnazijos laikų. 
Bet tai nereiškia, kad jei esi vy
resnio amžiaus ir niekad nepri
klausei ateitininkams, tai nega
li pasidaryti ateitininku.

Ateitininkų organizacija gali 
daug ką duoti ir jos nariai gali 
daug ko gauti. Bet tai yra sun
kus kelias. Yra stovyklos, šokiai, 
iškylos, pasilinksminimai, drau
gai, bet taip pat yra ir darbas, 
atsakomybė ir tikras įsijungimas.

ALGIS ČEPAS

Jonas Ožinskas ir Eugenijus Krik
ščiūnas klausosi paskaitų ideologi
niuose žiemos kursuose Dainavoje.

Nuotr. K. Razgaičio

PUTNAMO BARBOROS ŽAGARIETES 
KUOPA - 1969 METAI

Pradžioje mokslo metų, kai vi
sos sugrįžome į bendrabutį, iš
rinkome veiklią valdybą. Valdy
bą sudaro šie asmenys:

Sės M. Viktorija -koordinatorė,
Sės. M. Monika -globėja,
Birutė Venclovaitė- pirminin

kė,
Regina šdpailaitė - sekretorė,

Linda Stačiokaitė -iždininkė,
Dalia Bičiūnaitė - socialinių

reikalų vedėja,
Kristina Gaučytė - korespon

dentė.
Metų tema yra “Žvilgsnis į sa-

Daiis Putnamo ateitininkių

ve”. Mes turime susirinkimus 
du kartus į mėnesį, ketvirtadienį. 
Kuopa susidaro iš 9 narių ir 3 
kandidačių.

Spalio mėnesį turėjome išvy
ką į Plymouth, Mass. Apsilankė
me vaško muziejuje, buvo gana 
nuostabu. Paskui nuėjome prie 
vandenyno, lakstėme pakrantė
se, rinkome akmenukus, kurie 
mums į akį krito. Užsukome į 
restoraną papietauti. Žodžiu, 
diena prabėgo įdomiai.

Artėjo Kennebunkporto meti
nė šventė. Tai buvo spalio 27 d. 
Mes buvome pakviestos kartu at
švęsti. Kantriai laukėme spalio 
27 d. Pagliau atėjo. Atsikėlusios 
anksti rytą išskubėjome. Važia
vome mašina. Ją vairavo sės. 
Viktorija, mūsų koordinatorė. 
Tenai nuvykome laiku. Tik sus
pėjome išimti vėliavą, susitvar
kyti ir reikėjo eiti į Mišias. Po 
Mišių turėjome gardžius pietus. 
Pietums praėjus buvo iškilmin
gas posėdis, kuriame mūsų pir
mininkė Birutė Venclovaitė 
skaitė referatą apie “Įsijungimą 
į kuopos veiklą”. Po to ėjome į 
koncertą, kuriame įdomiai pasi
rodė solistė Daiva Mongirdaitė. 
Turėjome laisvo laiko apžiūrėti'

Vyčių choras dainuoja Vasario 16-sios minėjime Brighton Parko kolonijoj, Chicagoje, vasario 3 d.
Nuotr. P. Maletos

mokyklą, susipažinti su draugais. 
Atėjus .vakarui, nuvykome pas 
labai malonią šeimą — p.p. Va- 
liuškus praleisti naktį. .Ši šeima 
mus priėmė labai įdomiai. Ryte 
po pusryčių važiavome apžiūrėti 
miesto. Po pietų ruošėmės kelio
nei į Putnamą. Grįžome saulei 
nusileidus ir buvome šiek tiek 
pavargusios, bet turėdamos daug 
įspūdžių ir energijos papasakoti, 
kaip įvyko.

Atėjo Kristaus Karaliaus šven
tė. Nutarėme praleisti, su mūsų 
seselėmis. Buvo smagu, turėjo
me pokalbį įr agapę.

Padėkos dieną praleidome To
ronte. Sės. Viktoriją skaitė paskai
tą “Ar at-kų ideologija atitinka 
šiems laikams”. Mūsų pirminin
kė Ęirutė Venclovaitė skaitė kuo
pos pranešimus. Taip pat turėjo
me kitų paskaitų. O ant galo iš
eiti iš didelio susikaupimo buvo 
pasilinksminimo valandos — šo
kiai. Taip ir praėjo linksmybės 
Toronte.

Po tiek važinėjimų pagalvojo
me, kad reikia ir nuveikti ką 
nors savo aplylinkėje. Visos atei
tininkės lankėme ligonines, pa
linksminome sergančius, suau
gusius ir vaikučius. Dažnai ap
lankome Matulaičio namus -se 
nelių, su jais pasikalbame, pade
dame jiems, jeigu reikia. Prieš 
Kalėdas jiems padarėme simbo
liškas dovanėles. Taip pat kal
bėjome su jais ir giedojome Kalė
dines giesmes.

Kalėdų atostogose mūsų kuo
pos pirmininkė Birutė Venclo
vaitė važiavo j Dainavos žiemos 
kursus. Atrodo, kad buvo įdomu. 
Tai vieta kur galima prasilavin
ti, išmokti ir daug sužinoti apie 
ateitininkiją. Yra sunkus darbas, 
bet taip pat būna linksmų va
landų. Moksleivių skaičius didė
ja kiekvienais metais. Valiol

Po žiemos atostogų turėjome 
dar keletą susirinkimų. Referatų 
temą “Žvilgsnis į save” nagrinė
jo Dalia Bičiūnaitė ir Danguolė 
Sipailajtė, iškeldamos pačius pa
grindinius bruožus savęs pažini
mo, draugystės svarbos; savęs pa
žinimas, tai lyg tiltas į kitus žmo
nes ir jų aplinką.

Nors sųaigės dar tebesigaudo 
ore, bet artėja mūsų meti
nė šventė. Planuojam viską pa
mažu, nes darbui nėra galo. Bet 
darbščiai kuopai viskas įveikia
ma.

Iki pasimatymo mūsų metinė
je šventėje gegužės 4 d., sekma
dienį.

Korespondentė 
Kristina Gaučytė

P.S. Gavome iš Chicagos Lip- 
niūniečių pasiguodžiantį laišką, 
kad šlubuoją veikla. Nenusimin
kite, jaunatviška dvasia viską nu
gali, tik reikia nebijoti darbo, ne
pasisekimo. Tad linkime eiti 
“pirmyn į darbą su viltimi”...

VISU KUOPU GLOBĖJAMS 
IR VALDYBOMS

Norime pranešti, kad “Atei
ties” žurnalo redakcija ir admi
nistracija sudaryta Chicagoje, 
pasibaigus dviejų metų terminui 
New Yorke sudarytai redakcijai. 
Dėl to ir pirmasis šių metų nu
meris išeis pavėluotai. Jis jau 
spausdinamas Chicagoje, nors jį 
dar redagavo A. Sabalis New 
Yorke.

Naujuoju ateities reduktorium 
sutiko būti: Jonas Šoliūnas, 6641 
So. Albany, Chįcago, III., 60629.

Visą medžiagą ATEIČIAI jau 
galite siųsti jam. Administrato
rius yra: Juozas Polikaitis 7235 S. 
Sacramento, Chicago, III. 60629

Jam siųsti prenumeratą ir mo
kestį.

Kadangi MAS yra “Ateities” 
leidėjai, tai visų moksleivių var
du norime išreikfti gilią padėką 
buvusiam redaktoriui Antanui 
Sabaliui ir visam jo redakciniam 
kolektyvui. Taip pat nuoširdi 
padėka buvusiam administrato
riui Kaziui Vainiui. Tikimės, kad 
buvusi redakcija neatsisakys pa
dėti naujajai.

Naujoji redakcija laukia me
džiagos: Administracija prenu
meratų ir aukų. Nedelskite.

Garbė Kristui/
MAS centro valdyba

NEPAPRASTA ŠVENTĖ

N.Y. Ateitininkų tradicinė 
šeimos šventė, įvykusi sausio 4 
d. Apreiškimo parapijos patalpo
se, buvo tikrai nepaprasta. Mok
sleiviai ateitininkai, kurių parei
ga yra kasmet suruošti šią šven
tę šį kartą labai entuziastiškai 
prisidėjo prie jos ruošimo ir iš
pildymo.

Visi anksti susibūrėme salėje 
ir pradėjom ją tvarkyti. Stalai 
buvo sustatyti, salė iššluota ir

papuošta žiemos motyvu. Lai
mėjimų dovanas sustatėm ir val
gį užkaitėm. Teliko tik laukti at
važiuojančių. Susirinko negau
sus skaičius. .Šventė buvo pradėta 
malda, kurią sukalbėjo kun. Rač
kauskas. Susėdę pradėjom užkan
džiauti, vaišindamiesi namie pa
gamintais skanumynais. Kelis 
žodžius tąrti buvo pakviesti 
prof. A. Bendorius — sendraugių 
pirmininkas, A. Balsys — tėvų 

Į komitetų pirmininkas ir A. Ra- 
' dzįvąnienė — Marijos Pečkaus- 
kaitės kuopos globėja, jaunesnių
jų ir vykesniųjų at-kų vadovė. 
Šie asmenys pasveikino atvyku
sius svečius ir palinkėjo visiems 
gražiai praleisti laiką. Jurgis O- 
niūnas, kuopos piriųininkas, pri
statė trumpą programėlę, kurio
je dalyvavo Danutė Norvilaitė, 
padeklamuodama Nemunėlio ei
lėraštį, ir dauguma vyresniųjų 
moksleivių at-kų, kurie pralink
smino dalyvius anekdotais, vai
dinimėliais ir pravestomis dai
nomis.

Sekė linksmi šokiai prie plok
štelių muzikos; polkos, moder
nūs jaunimo šokiai, valsai, viso
kie suktiniai ir rateliai. Buvo 
paskelbti tėvų šokiai, tėvų ir vai
kų šokiai, jaunimo šokiai ir t.t. 
Visi energingai šoko -net sienos J 
virpėjo. Buvo traukiami bilietai 
ir laimima įvairių fantų. Visi 
buvo patenkinti gautomis dova
nomis. Pirma premija buvo ypa
tingai įdomi: durys, papuoštos 
lietuviška vėliava, At-kų žen
klu, vytimi ir žodžiais “Jaunys
tės keliu”. Grįžome prie šokių ir 
toliau linksminomės. Tėveliai, 
pavargę nuo šokių, nutarė, kad 
jau laikas sutvarkyti salę ir viską 
grąžinti į savo vietą, kol jauni
mas toliau tęsė pasilinksmini
mą. Baigėm šventę sustoję rate
liu ir sudainuodami “Lietuva 
brangi” ir “Ateitininkų himną”.

Ši šventė buvo tuo nepapras
tą, kad joje nebuvo jokių “sienų” 
tarp tėvų ir vaikų. Visi linksmai 
praleidome vakarą, susijungę
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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.

vienoje dvasioje. Tikrai gaila tų, i garbės atžymiais atžymėjo 16 
kurie praleido šią nuostabią šei- Japonijoje dirbančių katalikų 
mos šventę. vienuolių ir seserų, įvertinant

jų didį įnašą Japonijos kuitū-

ATŽYMĖTAg VIENUOLIŲ 
JNA&AS

Japonijos vyriausybė, šven
čiant Japonijos imperatorių šim 
to metų šventę, tarp daugelio 
aukštų asmenybių specialiais

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas (vaikų iš Lietuvos) 

Mariampol ietis PLIUSAS ŠLEKYS, 
1924 m. palikęs šeimą Lietuvoje, 
antrą kartą išvažiavo Amerikon. 
1926 m. gyv. Chicagoje. Jis pats 
arba apie jį žingųitiajį prašomi at
siliepti adr.: A. Gilvydls, 3343 W. 
63rd PI., Chicago, IU. 60629, tel. 
778-4387.

RAOIO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radio Pro 
gramą Nauioj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė. 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

rai.

ŠALDYTUVAI
Į

LIETUVĄ
Imame užsakymus šaldytu
vams. Tuoj pat pristatomi 
jūsų giminėms*
ZIL-MOSKVA,

240 Liter $236413
OKA-3, 200 LITER $21241 
YURYZAN, 175 Liter $9«.00 
ORSK, 120 Liter $191.80 
MINSK-2, 119 Liter $169.87 
BIRYUSA, 160 Liter $191-89 
MIRJ25, Liter $161.56
SARATOV-2, 85 Liter $111.11 
DNEPR ar DONBAS,

165 Liter $151-66
Pilnos kainos. Jokių kitų prį- 
mokėjimų. Pristatymas pilnai 
garantuotas. j 
Nelaukite.
Užsisakykit dabar. Užsisa

kykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street

Nevy York, N. Y. 
10010

Reikalaukite neapmokamo 
katalogo.

Lietuviu Fondo tradicinė vakarienė
Vakarienės klausimams aptarti kviečiamas Chicagos ir 

apylinkių visų lietuvių organizacijų atstovų, Lietuvių Fondo 
įgaliotinių, talkininkų ir visų vakariene užinteresuotų lietuvių 
pasitarimas. Pasitarimas įvyks š. m. kovo 12 d. (trečiadienį) 
8 vai. vakare Jaunimo Centre. Lietuvių Fondo vadovybė nuo
širdžiai prąišo organizacijų atstovus ir visus Fondo entuzias
tus skaitlingai atsilankyti ir dalyvauti pasitarime. Vakarienė 
įvyks š. m. gegužės mėn. 25 d., Jaunimo Centre, didžiojoje 
salėje.

MOŠŲ BROLIAI SAUKIASI 
DVASINES IR MEDŽIAGINES 

PAGALBOS
Juos geibstime per

LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPĄ
Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religinės ir tautinės 
programos. Padarytumėm daugiau, bet reikia daugiau jūsų visų bendradar
biavimo maldomis ir aukomis.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Komitetas
veikia su Amerikos vyskupų žinia.

Pirmininkas vysk. Vincentas Brizgys.
Šįmet sueina 10 metų — J 959 - 1969.

Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:
I give, devise and bequeath to

LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID, INC. 
64-08 56th Road, Maspeth, N. Y. 11378

Aukos ir palikimai laisvi nuo moksečių — Tax deduetible

ATEIKITE PAGALBON:
asmens, parapijos, organizacijos, profesionalai, prekybininkai — 

savo apylinkėje kurkime rėmėjų būrelius.

Supažindinkime kitus su Lietuvos kančiomis:
platinkime knygą: The War Against God in Lithuania, kaina: popierio vir
šeliais $i.00, kietais $2.00; ispanų kalba: La lucha contra Dios en Lithuania, 
kaina $1.00.

LKRŠ Valdyba

SAVE FOR 
AND BY

DEGREES!
ANKSTYVA PRADŽIA ir nuo
latinis taupymas yra geriausias 
būdas užtikrinti savo vaikams 
reikalingus pinigus aukštesniam 
mokslui. Dideli mūsų dividen
dai, pridedami kiekvieną metą, 
atliks likusį darbą. Jeigu pra
dėsite tuo reikalu tikrai anksti 
rūpintis, tai vien padėtų pinigų 
uždarbio gali pakakti visiems 
vaikų mokesčiams už mokslą! 
Užeikite ir pasiteiraukite apie 
smulkmenas šiandien!

l/MOAfGSOSGAL SAVING3
3430 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO PHONE 523-2800

Ą. J. AUKERS, President
HOURS: Mon.-Tues. — 9-4, Wed. — Closed, IThuirs. 9-8, Fri 9-6, Sat. 9-12

s



Pagalba artimui —

BROLIŠKA STIPRYBĖ
Rimties valandėlei

KODĖL TURIU TIKĖTI?
Dėkingumas už gautą pa

galbą yra kultūrinio iškilumo 
ir dvasingo kilnumo žymė. Bū
ti dėkingam savo tautai už 
gautas tautines savybe®, būti 
dėkingam nedailioje priglaudu
siam kraJštui yra kažkaip sa
vaime aišku. Dėl dėkingumo 
ar 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 pareikšti 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 ar sveikatas sveti
muose kraštuose gyvenantiem 
vaikams. O ta pąrama gėry
bėmis daugeliui yra atėjusi 
kaip tik tokiu metu, kada gy
vybių svetimieji perdaug ne- 
brangino, o vargo ir bado 
šmėklos daugeliui žiūrėjo j a- 
kis. Taip buvo Vokietiios, Aust 
rijos, Italijos pabėgėlių ir ka
ro belaisvių stovyklose, taip 
yra dabar svetimuose kraštuo
se be rytojaus užsi 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, 
yra pagalba ir mums, sura- 
dusiems tiesesnį gyvenimo ke
lią.

Nei šiandien, nei rytoj ne
bus galima užmiršti gautos 
mūsų brolių pagalbos, negali
ma taip pat užmiršti, kad ta 
pagalba įpareigoja tokia pat 
širdimi 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 į Bal

fo veiklą iš dvidešimt penke- 
rių metu perspektyvos, tai nie
ko gražesnio nerandame, kaip 
šioje veikloje ryškiai regimas 
broliškos meilės apraiškas. 
Sunkus yra šalpos darbas, nes 
reikalauja aukos iš organiza
torių ir aukotojų. Bet mūsų 
šeivijos darbuose trumpu pa- 
velgimu tik čia tegalime pa- 
natyti gražiausią istorijos iš
karpą, kuri išliks kaip pavyz
dys svetimiesiems ir mūsų pa
čių ateinančioms kartoms. Jei 
šios šalpos institucijos kūrė
jams nebuvo lengva nugalėti 
žmogiškas kliūtis, kurios da
bar, iš tolo žiūrint, atrodo to
kios menkos, tai jų sugebėji
mas susiburti artimo pagal
bai, apjungti visas jėgas bend
ram tikslui yra toks įvykis, 
į kuri tegalime žvelgti tik su 
didėle pagarba ir dėkingumu.

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

Spaudoj ir gyvenime
VILTIES BESIILGINT

Paskutiniu metu nemažai prancū 
zų, o taip pat ir vokiečių religinių 
veikalų yra verčiama į anglų kal
bą. Vienu tokių leidinių yra “The 
Hope That is in Us”. Veikalą su
redagavo jėzuitas Jean Bouilloc, iš
vertė į anglų kalbą sesuo Gertrūda, 
S. P. (Newman Press, Glen Rock, 
N. J. 1968 m. 145 psl. $5.95). Vei
kalas kolektyvinis, ailės autorių, su 
sidaręs iš paskaitų, duotų Prancū

kurie savo pastangomis šalpos 
veiklą plečia ir ją tęsia, nes 
pagalbos lauk"'ančių dar ir iki 
šiol nestokojame. Ir nestoko
sime, kol žemėj bus bent vie
nas mūsų tautietis varge, ligo
je, ištrėmime ir kitokios neda
lios paliestas. Mūsų didelė da
lis jau yra nugalėjusi turto 
praradimo skausmą ir įsikūri
mo nesėkmę, bet niekas dar 
nėra atleistas nuo pareigos pa
si rūpinti savo skurstančiu bro
liu lietuviu.
Balfo organizacijai švenčiant 

sidabrinę sukaktį, reikia prisi
minti visus šio darbo gyvuo
sius ir mirusius pradininkus, 
visus šalpos darbui atidavu
sius savo krikščionišką, tautiš
ką ir žmogišką duoklę. Jie ne
turėtų išnykti iš mūsų širdžių 
ir minčių. Ir nebus nieko gra
žiau, pareiškiant jiems pagar
bą, kaip tęsti jų darbus ir 
jų idealus perduoti jaunosioms 
kartoms. Mūsų auka laiduos 
tautai išlaikyti daugiau gyvy
bių, sustiprinti broliškus ry
šius. o mūsų darbas artimo pa- 
palbai stiprins mūsų tarpusa
vį ryšį ir visų ryšį su vargs
tančia tautos dalimi.

*
Nekartą esame kalbėję anie 

Ralfą ir jo atliktus darbus, 
bet niekada nebus perdaug, 
kad geriau prisimintume parei 
gas šiai institucijai. Kai šian
dien dažnai žmogus žmogui ro
do vilko dantis, tai bent tie, 
kurie yra pakankamai vargo ir 
kančių patyrę asmeniškai ar 
savo šeimose, turi įrodyti dar
bais, kad žmogus žmogui yra 
brolis. Juoba tai reikia įrody
ti, kad lietuvis lietuviui yra 
tikras brolis, nes kiekvienas 
tėvynainis yra mūsų pačių da
lelė — dalelė kenčiančios tau
tos, kuri laukia mūsų pagal
bos.

Ateinantį šeštadienį prasi
dės Balfo sukaktuvinis seimas. 
Seimo išvakarėse specialioje 
parodoje bus galima pamatyti 
šios įstaigos veiklą. Sekmadie
nį Čiurlionio ansamblis pakels 
mūsų sielas lietuviškomis me
lodijomis, primenančiomis ne
meluotą tautos dvasios kūrv- 
bą. Bet tai tik išoriniai puoš
menys, kurie turi atkreipti vi
suomenės dėmesį į šios sukak
ties šventę, paskatinti mus 
dėkingumo aukai ir kilniems 
šalpos darbams, atnaujinti m u 
myse nuoširdžią meilę savo 
tautiečiui. Sukaktis tėra tik 
tas paveikslas, į kurį mums 
reikia įsižiūrėti, kad geriau pa
justume 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
rama savo broliui, kuris lau
kia mūsų ištiesos rankos pa
galbai. Negalima niekinti jo
kio visuomeninio lietuviško 
darbo, bet medžiaginė pagal
ba lengviausiai stiprina tikrą
jį broliškumą, pagarbą savo 
tautiečiui ir dėkingumą anks- 
tyvesniems aukotojams. Si 
Balfo sukaktis kaip tik yra 
proga mums visiems pasiro
dyti broliais ir kenčiančios bei 
laisvės laukiančios tautos vai
kais. Pr, Gr.

zijos katalikų akcijos kursuose.
Visų pirma primenama, kiek da

bar daug desperacijos, slegiančių 
pergyvenimų. Be kitų, suminimas 
vardas kun. Stock, vokiečio kapelio
no, kuris rūpinosi dvasiniais reika
lais Fresnes kalėjime laikomųjų II 
Pasaulinio karo metu ir kuriam te
ko teikti dvasinę paguodą 3-4000 
žmonių, kurie buvo nusmerkti su- 

(Nukelta į 5 psl.)

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sukakties proga Detroito miesto meras J. P. Cavanagh 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 GALVAJau seniai vyksta Kinijos - ! 
Sovietų pasienyje maži susidū
rimai, kurie buvo nutylėti. Daž
nos žiežirbos Kazachstano - i 
Sinkiango pasienyje nepasiekė ' 
viešumos. Vakarų spaudos at
stovai tik aplinkiniais būdais 
patirdavo apie šūvius ilgiausia
me sausumos pasienyje.

Eilinis ginklo panaudojimas 
užšalusios Usurio upės salelėje 
sukėlė pasaulio susidomėjimą. 
Šio įvykio jau neslėpė abi šalys. 
Aišku, jos įvykius perdėjo, kaip 
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
tinama, kad priešiška šalis pra
dėjo puolimus. Abi šalys skel
bia, kad pasienio saugūnų dalis 
krito, kiti buvę sužeisti. Abie
jų šalių garsiakalbiuose aidi, 
kad įsibrovėliai buvę atremti.

Tarp Maskvos ir Pekino pra
nešamų 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

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

34
— Nesiginčyk, mano drauge, — Boleslavas kalbė

jo, — nunešk, maistą Mildai, ten didelė šeima. Jūs esa
te visi nuo vaikų ligi suaugusiųjų alkani. Rytoj juk aš 
vėl gausiu davinį. Nesikuklink, Vytautai, ir neatsisa
kyk tų trupinių.

— Ačiū, bet man gėda, tave išnaudoti, bet žinai
ką?

— Taip?
— Zinai, po tokios geros daržovių sriubos aš jau

čiuosi optimistiškesnis. Žinoma, stovykla nelabai jau 
kokia, bet aš į tai nekreipiu dėmesio. Svarbiausia mums 
problema yra maistas. O čia maistas atrodo gana ne
blogai. Šio vakaro porcija yra gana gera. Aš galiu pa
sakyti, kad tai daug didesnė negu vokiečių mieste. Trum 
pai, man maistas patinka. Tik vienas daiktas dar man 
neaiškus. Ar jie gabens tuos pabėgėlius pas raudonuo
sius ar ne. Tai yra didžiausias galvosūkis.

— Aš negalvoju, kad gabentų. Žinai mano nuo
monę apie amerikiečius. Jie yra kitokie. Jie nėra tie bri
tai. Bet iš antros pusės mes turime budėti. Žinai, politi
ka nėra labai švarus darbas. Politika yra šaltakraujė ir 
ten nėra sentimento mažam žmogui. Politikai gali par

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

Usurio upės salelės įvykiai y- 
ra tik priedanga Kinijoje sukel
ti milijonams reikšti neapykan
tą Sovietams, jų kompartijai 
ir valstybės vadovams. Svarbes
niuose Kinijos miestuose kelias 
dienas vyko eisenos, susirinki
mai, kuriuose aidėjo šūkiai, prie 
šiški Sovietams: rusų k 'mparti- 
ja a tš;auresnė imperialistinė už 
carus, pakarti Kosyginą, sude
ginti kompartijos generalinį sek 
retorių Brežnevą, sunaikinti ru
sų kompartijos atskalūnus, 
smerkti Sovietų imperializmą.

Pekine žygiavo 1.5 mil. minia. 
Sovietų ambasada būva kelias 
dienas apsupta. .

Kinų kompartijos dienraštis 
Ženmin Žiibao aštriai paolė ru
sų carų imperialistinę politiką, 
kurią Maskvos kompartija ne 
tik tęsia, grobį gina, bet dar 
stiprina rusiškąjį imperializmą.

Kovo 5 d. Pekino radijas skel 
bė, kad jau metas Sovietus nu
šluoti nuo žemės paviršiaus, su- 
naikmti svetimą kraują siurbian 
tį skorpijoną.

Kinija kaltina
Kinija ypač praėjusiais me

tais ėmė aštriau kaltinti So
vietus dėl kinų sienos pažeidi
mų. Praėjusio rugsėjo 16 d. 
Kinijos užsienio reikalų ministe 
ris Čen Ji darė priekaištus So
vietams, kad 1968 m. rugpiū
čio 9-29 d. tarpsnyje jų lėk
tuvai 29 kartus pažeidė Kinijos 
sieną. Maskva priekaištus panei 
gė. Fsą, tik vieną kartą sovie
tinis malūnsparnis 1967 m.

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 il
gos tylos buvo pasmerktas Mas 
kvos organizuotas karinis žy
gis Čekoslovakijoje. Jis pridū
rė, kad Sovietų kariuomenės 
telkimas Kinijos pasienyje ne 
tik didma įtampą tarp kraštų, 
bet ateityje gali iššaukti didės- I 
nės apimties įvykius.

Šiais metais Kinijos užsienio 
reikalų ministeris kaltino So
vietus dėl 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 žemėje. Anuo metu ji piudė 
kinus prieš anglus, prancūzus 
ir dėjosi kinų imperatoriaus bi
čiule. Pradžioje rusai prašė, kad 
jiems būtų leista naudoti Amū
ro upe laivininkystei. Gavę im
peratoriaus sutikimą netrukus 
prašė kad sritis į šiaurę nuo 
Amūro būtų perleista Rusijai. 
1858 m. imperatorius sutartimi 
prašymą patenkino. Po šių lai
mėjimų rusai dėjosi imperato
riaus gelbėtojais Taipingo suki
lime, kuri kurstė anglai ir pran
cūzai. Už paslaugas, panašias 
į pastarojo karo metu japonams 
nugalėti, Maskva paprašė, kad 
kinai jai perleistų vadinamą Pa-

duoti jūsų kūną ir sielą, nes jie yra politikai, jie turi 
skirtingą moralę, jeigu jie iš viso turi moralę. Bet, aš 
galvoju, amerikiečiai yra kitos rūšies politikai, tačiau, 
kaip aš sakiau, mes turime būti apdairūs.

Vytautas valandėlę galvojo, pakėlė galvą ir pasakė:
— Vienas daiktas tai čia geras, aš galvoju — mais

tas.
Jis išėjo iš stovyklos tą vakarą vėlai.
Rami ir šilta vasaros naktis slinko nuo kalnų, 

žvelgdama tarp mūrinių pastatų ir laužo, kur buvo 
nauja generacija, kur tomis dienomis gyveno Displaced 
Persons — DP.
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Vytautas žiūrėjo pro langą. Jis atrodė kaip parali- 
žuotas arba kaip sušalusi statula. Jis nieko neregėjo gat 
vėje. Ten judėjo žmonės, automobiliai, vežimai, tačiau 
iis nieko nematė. Jo akys buvo aptemusios. Jis neturė
jo jokio ryšio su tuo, kas vyko gatvėje.

Vytautas prikando lūpą, jis trynė smakrą, keletą 
kartų jis užsimerkė ir jo kaktoj pasirodė daug raukšlių. 
Tada jis iš drabužinės pasiėmė skrybėlę ir buvo jau 
pasirengęs išeiti.

— Kur tu eini, Vytautai? — pasirodė virtuvės 
tarpduryje Milda — valgis jau yra beveik paruoštas ir 
pietūs jau čia pat.

— Ne, aš turiu eiti. Aš greit sugrįšiu.
— Kas tau dabar užėjo? Žiūrėk jau lėkštės ant 

stalo.
Vytautas nieko neatsakė, stumtelėjo duris ir grei

tu žingsniu išėjo į gatvę. Jis skubiai ėjo. Ėjo, kur ga

Pastarieji dešimtmečiai laiko
mi didelio laimėjimo laikotarpiu 
ne tik išradimų srityje, bet ap
skritai moksle. Stengiamasi ką 
nors naujo atrasti. Filosofai 
bando sukurti naujas teorijas 
ir jas pristatyti praktiškam gy- 
ven mui.

Plačiai ir giliai mąstantys 
žmonės yra susirūpinę, kad am
žinasis krikščionijos turinys ne
taptų tik tam tikrose formose 
sustingusia paveldima teorija, 
bet kad tas turinys nuolat virs
tų gyvenimu ir reikštųsi naujo
mis gyvenamąjį momentą ati
tinkančiomis formomis.

Tačiau kai kurie mokslo žmo
nės, perdaug drąsiai pradėję 
ieškoti naujenybių, yra 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, kurie klaidžioja tikėji
mo ar doros teorijose, kada jau 
pats protas savo įgimtomis pa
jėgomis ir šviesa gali prieiti 
prie teisingo ir tikro žinojimo, 
jog yra vienas asmeninis Die
vas, kuris savo Apvaizda užlai
ko ir valdo pasaulį, ir kad Jis, 
kaip mūsų Kūrėjas, parašė mū
sų širdyse įgimtuosius įstaty
mus, kurių privalome klausyti.

Tiesos, kurios liečia Dievą ir 
santykius tarp Dievo ir žmonių, 
aukštai prašoka juslinį pasaulį 
ir reikalauja iš mūsų visiško 
joms pasidavimo ir savęs atsi
žadėjimo; kitaip jos nesiduoda 
įgyvendinamos ir neturi įtakos 
mūsų praktiniam gyvenimui. 
Žmogaus gd pastangoms surasti 
tas tiesas nuolat gadina kelią, 
mūsų juslės, vaizduotė, gimto
sios nuodėmės pagadintos aist
ros. 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 yra reikalin
gas, kad tos religinės ir morali
nės tiesos, kurios savo prigimti
mi neprašoksta žmogaus proto 
ribų, galėtų būti pažintos su 
tvirtu tikrumu ir be jokios 'klai
dos. Žmogaus protas nekartą 
patiria sunkumų, norėdamas su
daryti tikrą nuomonę apie kata
likų tikybos tikėtinumą, nepai
sant daugelio stebuklingų išvir-

mario sritį nuo Usurio upės li
gi jūros krantų. Gen. Ignatie- 
vas, prisidengęs misijonieriumi, 
paruošė dirvą pasirašyti žinomą 
1860 m. sutartį dar kartą api
plėšti Kinijai.

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

lėjo būti arčiau, nes skubiai norėjo pasiekti miesto cent
rą. Jis vis dar buvo giliai susimąstęs ir atrodė, kad ne
matė gyvenimo apie save. 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 priekį.

Prie kelių sankryžų jis buvo priverstas sustoti, nes 
ten buvo judėjimą tvarkančios šviesos arba vidury gat
vės stovėjo policininkas. Dėlto Vytautui buvo pikta. Ir 
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 
ilgos linijos kaštanų, kurių šakos buvo dabar apdengtos 
storom, baltom žiedų girliandom, kaip šviežia grietine. 
Prie įėjimo į parką buvo įspėjantis ženklas anglų ir vo
kiečių kalba: Civiliams draudžiama.

Giliau parko gatvėje vaikščiojo sargybinis su šau
tuvu ant peties. Pro sargybinį vaikščioję ten ir atgal 
karininkai prie puikių rūmų, grynai graikiškos architek
tūros su kriaušės pavidalo kolonomis.

Vytautas įėjo į gatvę ir nekreipdamas draudžiamo 
užrašo ėjo toliau. Sargybinis jį pastebėjo ir pasitiko. Vy
tautas išsitraukė savo dokumentus ir pasakė:

— Aš esu lietuvis pabėgėlis, pone, aš norėčiau...
— Aš nesuprantu vokiškai, — pertraukė jį sargy

binis, maišydamas angliškus ir vokiškus žodžius, — 
palauk minutę, — jis pasakė angliškai ir parodė ženk
lu stovėti vietoje.

1 (Bus daugiau),

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

Nenoriu, kad kiti apie mane 
galėtų pasakyti: “Jis — 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 tikėti — 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- 
nr'ntingai ir nepagrįstai teigia, 
kad evoliucija, kuri nėra pilnai 
įrodyta netgi 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 k'ekvieną tikrą supratimą 
apie Dievą, jie galėtų juo sėk
mingiau skleisti ir girti savo 
peršamąjį materializmą.

Prasimanytieji evoliucijos dės 
mai, 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 ar 
anas mokslas, ši ar kita tiesa, 
tas ar kitas 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.

f;
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Adelė ir Jonas Kinčinai minj 50 m. vedybų sukaktį.

CLASSIFIED GUIDE
nnSCElJ. .ANEOUS

10% — 20% — 40% piginu mokėsit 
Už apdrauda nuo ugnie?. Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% \Vesl »5th Street 
Ohk-ugo, Illinois 

Tel. GA 1-SU54 lr GR (1-4330

PiUMiO.S-OPPORTUNITtEs

Parduodamas gerai išdirbtas ta
vernos biznis su namu. Parduosi
me už geriausią pasiūlymą, nes sa
vininkai nori poilsio. 2445 W. 71 st 
St., tel. PR 8-9856.

MISCELLANEOUS

KINČINAI PAMINĖJO AUKSINI 
VEDYBŲ SUKAKTĮ

Vasario 16 d. Anelė ir Jonas 
Kinčinai, 4441 So. Honore St., 
atšventė savo laimingo 50 metų 
vedybinio gyvenimo auksinį ju
biliejų. Gražioje šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje atnašavo 
šv. Mišias vysk. V. Brizgys. Po 
išv. .Mišių vysjk. V. Brizgys ir 
klebonas kun. K Abromaitis 
palaimino ir pasveikino jubiiijan 
tus. Po pamaldų Kunčinų duk
relė Cecilija ir sūnus Jonas su
rengė brangiems tėveliams pa
gerbimo puotą Syrena restora
ne, 1835 W. 47th St. Vaišėse 
dalyvavo kleb. kun. E. Abromai 
tis, giminės ir artimieji. Jubii 
Kantams Kineinams išreikšta 
daug linkėjimų, gavo dovanų 
nuo seselių ir iš vienuolynų, ga
vo daug sveikinimų telegramo
mis ir laiškais. Anelė ir Jonas 
Kinčinai visiems dėkoja už gau
sų atsilankymą, sveikinimus ir 
dovanas. Jonas Kinčinas gimė 
Lietuvoje Viekšnių parapijoj. 
Atvyko į Ameriką 1910 m. ir 
apsigyveno Town of Lake kolo
nijoj. Buvo vienas iš pirmųjų^ 
parapiečių ir draugijų tvėrėjų, 
(buvo parapijos komitete dau
gelį metų.

Anelė Zapalskaitė Kinčinienė 
gimė Lietuvoje Gruždžių. parapi
joje ir j Ameriką atvyko 1913 
m. ir apsigyveno Town of Laike. 
Anelė Zapalskaitė ir Jonas Kin 
cinas priėmė moterystės sakra
mentą šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje 1919 m. vasario 16 
d. Moterystės sakramentą šutei 
kė kun. N. Pakalnis.

Anelė ir Jonas Kinčinai nu
sipirko maisto krautuvę ir visą 
laiką buvo biznyje, įsigiję namą 
4441 So. Honore St. ir dabar 
ten tebegyvena. Anelė ir Jonas 
Kinčinai išaugino ir išmokslino 
pavyzdingą dukrą Ceciliją ir 
sūnų Joną. Cecilija yrą netekė
jusį ir kąrtu gyvena au savo tė
veliais. Yra baigusi šv. Kazimie 
ro aukšt. mokyklą ir De Paul

universitetą. Cecilija Kinčinas 
3 kartus buvo Europoj, turėjo 
dvi audiencijas pas šv. Tėvą, 
pas popiežių Pijų XJJ ir pas Jo 
ną XXIH. Aplankė pasaulį, 
Egiptą, Indiją, Thailandą, Ja
poniją, Hong Kongą, Graikiją. 
Cecilija turi gerą darbą yrą 
American Airlines įstaigoj 
O’Hare aerodrome sekretore.

(Sūnus Jonas yra baigęs Illi
nois Technologijos institutą. Yra 
vyresnis inžinierius ir turi gerą 
darbą Argonne National labo
ratorijoj. Jonas irgi apkeliavęs 
pasaulį.

Jonas Kinčinas susituokė su 
Stella Shemaitis, gyv. 44th So. 
Maplevvood. (Stella yra slaugė. 
Stella ir Jonas augina ir moks
lina 3 dukreles, Joan, Nancy, 
Claudia ir sūnų Johmnie. Visi 
yra gabūs moksle. Joan buvo 
debutante 1968 m., o Nancy 
bus debutantė šį birželio Ginta
ro (baliaus metu.

Anelė Kinčinienė taip buvo 
pasiilgusi tėvynės Lietuvos kad 
1928 m. su “Draugo” ekskursi
ja buvo nuvykusi į Lietuvą, su 
sąvo dukrele Cecilija ir sūnų 
Jonu, dar jie buvo maži, paro
dyti vaikams savo gimtinę, kur 
visi buvo labai patenkinti per 6 
mėnesius, viešėdami tėvų gim
tinėj Lietuvoj. Anelė ir Jonas 
Kinčinai yra stambūs parapijos 
ir gerų darbų rėmėjai, taip pat 
yra visų vienuolynų amžini na
riai. Kinčinai yra daug padėję 
tremtiniams. Jie siuntė siunti
nius ir darė garantijas, daug 
atsikvietė į Ameriką. Garbingi 
Kinčinai yra ilgamečiai “Drau
go” skaitytojai ir rėmėjai nuo 
pat “Draugo” įsisteigdmo. Ju
biliatai Jonas ir Anelė Kinčinai 
dar gerai atrodo ir tegu gerasis 
Dievas juos toliau laimins su
laukti deimantinio jubiliejaus.

Senas Draugas

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugiupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yrą autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

' ■ ----------------------------------------• ■ ’ "••••■ 'I---  ""■I"
................. .......................................................... . ......... . ........ .
Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai

AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskiepė 2.50

ANT VILNELES TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50
MEILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3.50

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos pa- 
tenfcįns beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

Knygos gaunamos “Drauge”. Blinois valstijos gyventojai 
p4e knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.

•••••••■•••■■■■•••■•••■■■B" f

Pasinaudokite Draugo „Classificd“ skyriumi.

lllllllltlllillllllltllllllllllllllllllllillllllllll
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS —- Tel. CL 4-1050
lilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų meti> patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI ) LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MAKQll?ri'k GtPT PARGO'u SERV. 
2808 «l»tb St. Tel. WA 5-2787
2501 09th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuviu bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu Ift Chi
cagos tiesiai J Lietuva.

Didelis pasirinkimas (vairiu me 
džlagų, ital. lietpalčių lr kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanu už
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybčs, 

automobilių,
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsl. 
mokėjimo są
lygos.

I, BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

lll|IIUIUIIIIIIUBI.IŲIHIIIIIIIIIII|llllllll|IIIC
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

HllllllltHIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning J 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinąg (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbaą atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamą!.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HRATING * SHEET VIETAI. 
4444 R. VVestern, Chicago 0, IU.

Telefonas VI 7-3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. lr taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnpa K. Šimulis

MOV I NG
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų.

A. V I L I M A S
823 WEST 34th PLACE 

Teief. — FRontier 6-1882

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 
Ii 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.
DUnoto Stato gyventojai prie 

turi pridėti 5% taksų.

I REZIDENCINIAI, 
M B KOMERCINIAI,
M g MEDICINOS IR 
į KITOKĮ PASTATAIĮ

J 2467 West 0»th flteeeft J TelHE 4.7482

TELEVIZUOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro včslntuval. 
Pardavimas lr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei 
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WĄ 5-8068

REAL ESTATE

2-jų ankštų švarus modernizuotas 
med. namas — 6, 4 ir 2 M kamb. 
butai. Prie 70 ir Western. $22,000,

J arba pasiūlymas.
5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 

prie 71 ir California. $19.000.
5^ kmb. 3 metų mūr. bungalow 

prie Marąuette Pk. $18,500.
Gražus sklypas 100x150 pūdų Be. 

varly Shores, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

8 buto 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 66-os lr Kedzie. $7.6,000.

t (4 aukšto (5 % ir 4 H kmb.) 8
metų mūr. prie 68-čios lr Kedzie. 
$88.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 7 lst St TeL 925-6015

REAL ESTATE

Arti Marąuette Pko.
mas. Atskiros šild. sistemos. 4 maš. 

10 metų senumo, 4 butų mūr. na.
mūr. garažas. Arti 59-Pulaski.

tt kamb. (3 mieg.) mūro namas
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900.

NAMŲ PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Savininkas parduoda 2-jų butų po 
5*4 kamb. mūr. namą. 2 maš. gara
žas. Naujas šildymus. Ąpyl. 66 ir 
Maplevvood Avė. Po 6 v. v. skam
binkit GA 5-3897.

NAMAI LAUKIA
3 butai, liuksus naujas mūras (po 

3 mieg.), mūro garažas, alumin. lan
gai, karpetai. Arti Maria High. 
$49,950.

8 kamb. mūro rezidencija (4 mieg.), 
karpetai, Įrengtas beismentas, visi 
priedai, garažas. Marąuette pke. 
$29.000.

Pajamų mūras — 5 lr 3 kamb. 
Visi nauji j rengimai. Arti 60 — 
California. $21,000.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidenciją. Daug priedų. 
Bargenos. $37,000.

8 kamb. didelis mūras, dvi vonios, 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25,000.

7 kamb. mūras lr mūro garažas 
Gazu šildymas. Svarus, gražus, pi
gus $20,000.

*14,200 pajamų Iš apartmentlnlo
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai Ąlr eojad. Kar
petai. Apie 50 p. lutas $42,900.

3-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležinę tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,500.

įjotas dvtųni butam. 80 pSdų prie 
pat Marąuette parko Pigus.

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

Prie 68 ir VVestern 2 butai po 6
kamlb. Platūs sklypas. $24,500.

Prie 71 lr Talman — Mūras. 3 bu
tai lr patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

114 aukšto. 2 butai. 6 lr 4 Hamb. 
Ir pdtalpa bizniui Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 ir Wnshtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy >-Jų kamb.
$28,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St., RE 7-9515

Ui aukštų mūr. 5 lr $ kainb.. 
Įrengtas rūsys, garažas.' 64 lr Pulas- 
kl. $28,000.

2 po 4 kamb. mel. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17,600.

6 kamb. mūro “randi’’ su 8-Jų 
kamb. butu lr garažu ant 100x100 p. 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — JLnoome Taz 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2300

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patąrnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
darcųni ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Taz ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av- CL 4-7450

SKELBKITES “DRAUGE”

REAL ESTATE
S po e kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, S 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,905.

2 oo 514 kamb. lr 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
Šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

H butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu. alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum. 
Langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 uiieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų |- 
stalgos. $18,900.

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

50 p. sklypas Marąnetto pke. Biz
niui lr apartmentams. Telraukltšg.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln- 
gąs įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 melams. Pietvakarių miesto 
daly. TeiraukltSs.

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. šiauri- 
nSJe miesto dalyje. TeiraukltSs.

š kamb. mūr. “Bullt-lns**, kokli
nes plyteles. Karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

146 aukšto mūr. i lr S kamb. I 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 87 lr Oaklsy SIŠAOO

NERIS REAL
6924 South Westem Avenue

ESTATE 
Tel. 471-0821

i.... .................... ........................................ .

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEX ŠA T A S -R E ALT 0 R

Maln Office 5727 W. Cermafk R<L Cicero, DL Tei. OL 0-2288 
Tarime šimtas narnų Ciceroje, Benryne, Riverside, Lo Orange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigų 
ir Išsirinkti Iš katalogo.
ūllUllllllllllllllliiiiiiiiuillllUIIIIIIUUlIlIlIlIlIlUIIIIIUlUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllll

REAL E S T A T E^

Bertvyne — Naujas trijų mėnesių 
senumo, 8 butų po 4x/2 kamb. mūr. 
namas. Dujoms apkūrenamas. Pas
kutinių madų visi moderniausi na
mo įrengimai. Kiekviename bute 

1 yra vėsintuvas, šaldytuvas ir vįri- 
mo krosnis. Sklypas 48x125 p. 
Puikus pirkinys bei investavimas. 
Tik $116,000.
Cicero—Parkholme. 3-jų butų — 2 
po 6 kamb. ir 2% kamb. mūr. na
rnas. Gazo karšo vandens šilima 
Alumin. antri langai. 2 maš. ga- 
rąžas ir kiti priedai. Savininkas 
išsikėlė iš miesto todėl namas bus 
parduotas su nuostoliu, nežiūrint 
jo tikros įkainuotos kainos.

LINARTAS REALTY 
4936 W. 15 St. 652-4343
Marąuette Parko apyl. savininkas 
parduoda 4 metų senumo 2-jų bu
tų mūr. namą. Geros pajamos. 
Skambinti 471-0733 arba

WĄ 5-2524
DIDELIS bargenas 

Dąilus namas, patrauklus iš lau
ko ir iš vidaus. Pasakiškas Holly- 
wood miegamasis, geresnio sti
liaus liuksusinis 6 kamb. ąųūr. 
Cape Cod. Yra visi reikąlingi prie
dai. 2 maš. garažas. Savininkas 
verčiamas parduoti. Gausite ste
bėtinai gerą pirkinį įmokėdami tik 
$3,500. Ąrti 8QtU ir Maplevvood. 
Laimė jūsų, Paskambinkite Miracle 
Man. Skambinkite dabar.

MICHAELSį 254-8500
Geroj Brighton Parko vietoje 

parduodamas tavernos biznis su 
narnu. Del platesnių informacijų 
skambinkite — 376-2420.

OPEN HOUSE
Sunday — 2 to A

7254 S- KEMCfcE AVĖ.
New 3 flat custorp bulit yiVį’s 
and 5 rm. Eng. bBmt. $61,500 —

BLILDER -t 58Į-2122

Parduodamas naujas 8 butų namas
Marąuette p-rke. $13,500 pajamų. 
Mainys. SkambinkM- HE 4-3328.

ST. BRUNO PARAP, 6 BUTŲ
2-jų aukštų mūras. Tik l4 bloko 
iki bažnyčios. Puikiame stovy — 2 
dideli butai po 4 kamb. ir 3 didelį 
butai po 3 kamb. ir geras 2-jų 
kamb. butas. 2 maš. gąražas. 
Centr. apšildymas. Patraukliai j- 
kainuotas skubiam pardavimui. 
$10,000 įmokėt. Greit praturtėsite. 
Kreipkitės į Miracle Man. Skam
binkite dabar.

MICI1AELS — 254-8500
■ .......f.ŠB »'A

MAŽA AUKSO KASYKLA 
Pelninga taverna ir 12 miegamų- 
kambarių išnuomojamų po $12.Q0. 
į sav. įr liuksusinis 6 kamb. butas 
naujam savininkui. Apyl. Kedzie 
ir Archer Avė. Susitarimui apžiū
rėti kreipkitės į
Prima Realty — AV 3-1284
$9,900 PILNA KAINA ŲŽ 2-JŲ

BUTŲ. Apyl. Kedvale ir 28. Piet
vakariuose. 4 ir 4 kamb. Modern. 
vonios. Garažas. $2,500. įmokėti. 
SVOBODA, 3739 W. 26th »t. ..

1-^38
5V2 kamb. (3 mieg.) mūro namas. 
“Built-in” orkaitė ir krosnis. 2 
maš. garažas. 8323 S. Tripp Avė. 
PO 7-3218.

ROOMING HOUSE—CICERO. 20 
miegamųjų, 5 vonios. Arti Western 
Electric. Geros pajamos. 50 p. 
sklypas. $15,000. SVOBODA, 2(34 
S. 61st Court, BI 2-2162, jei neat
sako skambinkit LA 1-7088.

1 ■ ■ ................................... ■".-■■JU11"........ .. .' "

Parduodamas sklypas netoli šv. 
Antano bažnyčios Ciceroje.

Skambinkit OL 2-1338
■:............... .i.....

Savininkat nebrangiai parduoda 
2-jų aukštų, 3-jų butų ir rūbų va
lyklos geroj biznio vietoj pelningą 
kampinį mūro namą. Pageidaujant 
ir gretimai esamą 33V2 sklypą. 
Skambint PR 6-8522.
65th ir Talman. $18,500. 5 kamb. 
mūr. bungalow plius 2 apšildomi 
kamb. pastogėj. Gazų karštu van
deniu apšild. Garažas. Savininkas: 
GR 6-1957, po 5 vai, vakaro.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — S85-5285

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDŲES 

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

HELP WANTED — VYRAI

Excellent Opportunity 1

SEMINARIANS
to art ag Camp Counselors at Camp 
Lady of the Lake, Erie, Michigan, 
June I5th to A u gust 3 lat.
Mušt have junior life-saving cert.i- 

1 ficate.
Apply: Msgr. Mt. J. Doyle,

TOLEDO CATHOIJC CHARĮTIĘS 
1983 Spielbusch Avenue

Phone: 419-248-5511

Reikalingas vyras valymo darbui.
Gali būti vyresnio amž. arba stu
dentas. Dirbti pilną ar daliną lai
ką. Skambinkit RE 7-5108.

WANTED SĖT U P MAN~
for Frozen Food Operation. 

Starting time 9 P.M.
Good rate. Company heneflta

M R. THEIDEL 
TEL. — 666-9126

HELP WANTED — MOTERYS

OOPS! We are shert a giri
If you can do any of the followĮąg:
• Type
• Takę shorthand.
• Know dlctaphone & boo.kkeeping 
or, have an Interest in the above. Coli

OLSON BROS, &
construction co.
5730 W. Division St.

AU 7-2376
_______ Aak for Miss Bacewslci_______

TYPIST IATE MLLING
Gd. Telephone Manner.

8:30 to 5:30 -— 5 day wtk. 
amo.U pleasant office.

$90 wEEKLY
Call Mr. Gędlęa 1X1 i-2(120 

EDGEYVAiTER LAUNDRY 
5533 N. Braadway

—...........- -y-..... .
Wanted reliable WOMAN for 

Southside manufacturing compa
ny for

BILLING 8C GEN’L
OFFICE DUTIES

5-day we.ek. Starting salary $90.00. 
16 holidays per anpųiiĮi-

Phone AL GRUMULAITIS
SE 8 2100

1
WAITRESSES

APPLY IN PERSON

Pay and .Right Shift

Meals and uniforma furnished. 
Free Insurance. Paid Vacątiou.

RED COACH GRILL 
8201 W. Riggins 

Park Ridge. Ulingis

IŠNUOMOJAM — FOR REnT

IŠNUOM. miegamas kambarys mo
teriai. Marąuette Parke. Skambint

737-0948
IŠNUOM. miegamas kambarys 

72 ir Rockw«H St. apylinkėje
Skambinti HE 4-H^g.

-... I.IEI'
'norTbirkti

Ieškome pirkti 1 akro (arba dau
giau) žemės sklypą Chicagos piet
vakariuose. Skambinti 531-3230, 
vakarais.
BUTAI: rinktiniams nuomininką 
Best Agency, 2325 W. 3». PR 
Nelaukit — užsiregistruokit dabari

tarnavimo nemokamai.

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING G0.
įsteigta prieš 49 metus

UO LAUKI*
S5.«W“tS;™MS3«St'
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

”*** "-gs ■ v»«n.' nw $a>

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIHIIIIIHIIIHHIIH
JEIGU JUMS R E I K I š 
ORA2IŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite:
p B A U a A 8 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60628

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHUVimV

Remkit tuos biznteįius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Uraujpe”.



REIKIA REMTI RELIGINĘ ŠALPĄ ne tik pačiam perskaityti, bet 
ją plačiai skleisti amerikiečių 

Organizacija, judėjimas ar vi Į labai svarbu, nes dėl to ji savo tarpe.
suomeninė institucija paprastai veiklai turi platesnę dirvą ir ga- į Religinė Šalpa ryšių su tauta ! 
ateiranda gyvenimo reikaiąvĮ-j Ii darbą vykdyti plačiu mastu.1 klausimą sprendžia paprastai 
mų iššaukta. Tuo būdu atsirado j Reidą neužmiršt, kad ir Vati- Į ir natūraliai, taip, kaip mes as- 
ir Religinė šalpa. ; kanas ir Amerikos vyskupai duo meništeai užmezgėme ryšius ,su

Čia Amerikoje 1940 m. Lietu' darni pritarimą ir paramą, ste- savo artimaisiais, stengdamiesi 
vių Kunigų Vienybė sudarė ko- bi mūsų pačių pastangas. Todėl parodyti jų sunkios padėties su 
mitetą nuo karo nukentėjusiems šios akcijos išlaikymui svarinu,1 pratimo ,meilės, paguodos, para 
lietuviams gelbėti, kuris įeidą-; kad mes patys visi efektingiau, mos varge, bėdoj ir neviltyj. 
mas į Amerikos Vyskupų suda- į prie šip prasmingo darbo prisi- MŪSų ,pastkngos, darbai, ąielo- 
rytą tremtinių problemai spręs dėtume. jimasis jų sunkia padėtimi
ti organizaciją NCWC vardui Religinės aaįpos vadovybę su- jiems yražinoma Lietuvoje ir
yra daug padaręs ,kad mes vie
toj Sibiro atsiradome čia Ame
rikoje. Didesnioji lietuvių trem
tinių dalis atvažiavome NCWC 
rūpesčiu ir gerųjų lietuvių ga
rantijomis.

Ne vienas šiandien tremties
dramą pradedame užmiršti, ta-1 tinės hierarchijos 
čiau giliau pagalvojus, mūsų pa- Reikalų vedėjas

dan: vysk. V- Brizgys, pirmi
ninkas, prel. J. Balkonas, I vice 
pirmininkas, prel. P. Juras, II 
vicepirm., kun. P. Raniūnas, 
OPM, III vicepirm., kun. J. Alek 
sųnas, ižd., kun. A. Kardas, 
sekr. ir kiti žinomi mūsų bažny 

dvasininkai, 
yra kun. St.

dėka krypsta j tuos žinomus ir Raila su įstaiga New Yorke 
nežinomus lietuvių ano meto (Lithuanian Catholic Religious 
veikėjus, aukotojus, kurie mums Aid, Ine., 64-09 56th Rd., Mas- 
ištiesė pagalbos ranką. peth, N. Y. 11378).

KV organizuotas komitetas! Religinė šalpa stengiasi ginti 
1959-60 m. persiorganizavo į j religines teises, persekiojamuo- 
šiandien veikiančią organizaciją ■ sius ir informuoti išeiviją ir ame
pasivadindamas Lietuvių Katali
kų Religinė šalpa su įstaiga New 
Yorke, pasiimdamas uždaviniu 
rūpintis: tikėjimo ir tikinčiųjų 
gelbėjimui, kova prieš ateizmo 
ir komunizmo vykdomą lietuvių 
tautos naikinimą, pašaukimų ug 
dymas ir fondų telkimas Lietu
vai, išsilaisvinimo atveju, Vati
kano radijo religinių programų 
rėmimu. .

Religinė Šalpa veikia su Vati

rikiečius apie Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje. Tuo tikslu yra išleis
ta knyga “The War Against 
God in Lithuania”, kurioje pa
teiktas pačių komunistų doku
mentais paremtas, vaizdas, kas 
ištikrųjų dedasi Lietuvoje. Ši 
knyga geriausiai nušviečia kata 
likų ir tikinčiųjų būklę. Knyga 
lengvai skaitoma ir gerai su
prantama amerikiečiui, nes čia 
kalbama apie patį žmogų. Kaina

kano palaima ir Amerikos vys-, Kiekvieno, laisvėje gyvenan 
kupų parama ir globa, kas yra lietuvio pareiga šią knygą

JT nB U Y E RS GUIDE
Puriną the Corning spėriai seasons, we recommend the fine firms 
listed beiow for their ųuality nork, and excelient prodnetion.

tai jiems duoda ne tik materia
linės paramos, bet ir dvasinio 
sustiprinimo iškentėti ir išlikti.

A. G.

OPEROS BUJETAT

Chicagos Lyric operos sezo
nas prasidės rūgs. 26 d., bet bi
lietai jau dabar pardavinėjami. 
Pernai iki pirmo seanso vaka
ro buvo išparduota 82 procen
tai visų bilietų. Operos mėgėjai 
jau dafcar renkasi geresnes vie 
tas.

New Haven, Conn., dvi vienuolės, studijuojančios Pordham universi
tete, gavo pasiūlymą stoti į marinus. Klaida padaryta todėl, kad viena 
universitete regisruota Leomard Mary. o kita Nicholas Mary.

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. kovo mėn. 8 d. S

A. f A.

1 VYTAUTUI SALADŽIUI
mirus, jo žmoną GENĘ:, vaikus, brolį JUO
ZĄ i? jo šeimę nuoširdžiai užjaučiame.

Leonas žėruolis su šeima

t.»- 'totiuBK nu B

Mielam kolegai

STASIUI J. PALTUI,
brangiai žmonai mirus, skausmo valandoje 
nuoširdžią užuojautą reiškiame.

M. ir F. Mackevičius

AUKSINIO DARBO SIDABRINE 
SUKAKTIS

SUBURBAN CUffiRA SHOP 

Bargalns are at Suburban C/unera.
Polaroid — 240  ............ $90.9ri
Polaroid — 220 .'k.į:.......... $56.96
Polaroid — 210 ................ $37.00
Blft Swlnger . . .-. ZfT ..... $19.00

104 W. BURLINGTON 
LA GRANGE S02-M8 I

FKANTZ VYHOLESALE SUPPLY 
COMPANY, INC.

Building Materials, Roofing, 
Suspended Ceilings 

11834 South Michigan 
Chicago < CO 4-8000

Anthony’s 
Beauty 
Salom 
3918 West 
7lst Street 
Chicago LU 2-1919

Compliments of

Eden’s Opticians
2717 W. OSrd st., PR 8-4826 

arai our other store 
2184 W. 95th — BE 8-5277 

Chicago, III.

CRAGIN TAILOR & 
CLEANEKS

MEN AND LADIES WEAR 
Tailor Made Su.its or an 

Ebceluslve Basls & Alteratlons
5317 W. Fullerton Avė. 

ro BE 7-4231Chicago

Gas Light Coin Shop
1334 Waukėgan Rd. 

Glenview 729*4342 

Mr. Kenneth Koiffeurs

2505 W. 63rd St. 
Chicago 434-5191 

Winston’s Sausages
A complete line of produets 

from Ireland
8322 W. 03rd Street

Chicago________ 476-8983

Alice’s Dinette
ars
"■"'‘“'•S g. st.

Chicago 483-2486

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

Best Ręst Bedding 
Company

10927 S. Michigan 
Chicago PO 5-7818

Northwestem Business 
College

2405 W. Armitage Avė. 
Chicago__________AR 6-1788

BAMBOO INN, Ine.
11 No. Clark St. 

Chicago AN 3-1221
THE NEW FRONTIER 

RESTAURANT
Speclal Booklng Por Banąueta, 
Reoeptlons, Fashion Shows and 

Other GaUherlag-s.
Parking Facilitiea Por 200 Cars. 

Banuuot Room Holds 600 
Daily Lunches.

8045 So. Ashland Avė. — 0H1-5H01

VVEDDING AND CANPID’S 
STUDIO

1331 No. Dearborn St 
Chicago, Ulinois

A Glft For A Lifetlme.
Call 787.3046 for appointment — 

Portr— Commercial and ortralt.

Pati Balfo idėja yra gimusi 
gerųjų Amerikos lietuvių arti
mo meilės pilnose širdyse. Šios 
organizacijos sukūrimas, jos 
gyvavimas ir plėtimas yra jung 
tinio darbo našūs vaisiai.

Dvidešimt penki Balfo šalpos 
darbo metai yra ir liks Ameri
kos lietuvių istorijoje kaip gar
bingas ir pasididžiavimo vertas 
visapusiško bendradarbiavimo 
ir darnios veiklos lapas. Tūks
tančiams vargstančių sesių ir 
brolių jis yra paguodos, džiaugs 
mo ir vilties šaltinis.

Nemažas skaičius tų, kurie 
Vokietijos lageriuose buvo Bal
fo šelpiami, šiandien patys yra 
veiklūs balfininkai. Jie toliau 
tęsia kitų pradėtą darbą. Pri
simindami savo skurdą ir ne
priteklių, jie noriai prisideda 
prie pagalbos tiems, kurie ir 

, dabar tebeneša priespaudos ir 
, vergijos naštą.

Jei kartais truputį pavargs- 
' tam, ilgus metus nusitęsęs Bal
fo darbas pradeda atsibosti, leis 
kitę priminti, kad jūsų daribas 
ypa įvertintas, kad jūsų aukos 
nušluosto verkiančių ašaras ir 
bevilčiams suteikia vilties ki
birkštėlę, kad kiekvienas į Lie
tuvą ar Sibirą pasiųstas siun
tinys jo gavėjui yra laisvės ži
burio atspindys. Sibiro tremti
niui ar kaliniui tai yra įrody-

mas, kad jis vis dar nėra už
mirštas, kad laisvėje gyvenąs 
jo brolis prisimena jo kančias 
ir sielojasi dėl tėvynės laisvės.

Tad nuoširdi ir gili padėka 
visiems balfininkams ir dabar
tiniams šalpos darbo vykdyto
jams ir Balfo patriarkams — 
kūrėjams. Ši padėka ateina iš 
tų, kurie jūsų iniciatyva, dar
bu ir auka yra pradžiuginami, 
štai mažutė ištrauka iš vieno 
padėkos laiško iš anapus gele
žinės uždangos:

“Dabar jau mano sąnariai 
laisviau juda. Šiek tiek pavaikė 
tau savo kambarėly. Virtuvės 
neturiu, bet jos ir nereikia, nes 
vistiek nėra ko virti. Tas ne
lemtas karas sudarė tokias są
lygas, liko tik tiėk: ligota, vie
niša, pusbadė ir apskurusi se
natvė svetur. Aš čia neturiu į 
ką tarti nei virino lietuviško 
žodžio bei tikėtis užuojautos.

Tariu didelį lietuvišką ačiū 
už suteiktas man malones. Ran 
kos kurios sudėjo man tą bran
gų siuntinį, tegul būna visuo
met sveikos ir akys tegul nie
kad neverkia. Visiems tiems lie
tuviams. kurie atsiuntė man 
vaistus, tegul Dievas suteikia 
sveikatos ir ilgų metų. Tą, ką 
mano širdis jaučia, nesugebu 
visko išlieti ant tos popieros”.

Ar šie padėkos žodžiai, iš-

plaukę iš suramintos vargstan
čios širdies, nėra paskatinimas 
ir toliau aukoti. Ar tai nėra gy
vas įrodymas Balfo šalpos dar
bo .svarbos?!

Kad švęsdami sidabrinį jubi
liejų ųeųžsnūstume ant garbės 
ir padėkos ląurų, štai Jrita iš
trauka iš partizano motinos vie 
no laiško:

“Gerbiamas, mielas pagėllbė- 
tojau, Jūs labai mane pradžiu- 
ginot su tuo siuntiniu, kur? ga
vau. O dabar vėl lauksiu Jūsų 
pagalbos. Aš netekau sūnaus. 
Mano sūnus miške žuvo. Būkit 
geri, sušelpkit mane sergančią 
ligonę”.

Ji laukia jūsų pagalbos. Ar 
sulauks, priklausys nuo jūsų.

K.P.G.

— Vatikane paskelbta Vienuo 
lijų kongregacijos instrukcija 
“Renovationis Causam” apie 
vienuolinio gyvenimo ir dvasinio 
formavimo nuostatų įgyvendini
mą pagal Vatikano U-jo susirin
kimo nurodymus. 
Illlllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8*2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu>>

ACTION AUTOMATIC 
TRANSMISSION COMPANY

Auto Air Conditioning 
Also — all makes

4300 W. 63rd Street 
CHICAGO 735-4530

CAPRI SCHOOL 0F BEAUTY 
CULTURE

For Best Service & Econopiy 
2653 W. 63rd Street

778-1077

CHINAGOJ IR APYLINKĖSE
CICERO KOLONIJOJ

— Ligonys. P. Žibutis, pri
slėgtas nelemtos ligos sveiks
ta namuose. J. Žedeikis lėtai 
sveiksta namuose. Albertas Ste 
lingis tai tikrai turi bėdos su 
savo sužalota koja, gaila jauno 
darbingo vyro. A. Banys pri
klausąs Raudonos Rožės klu
bui, jau yra grįžęs iš ligoninės, 
namuose sveiksta žmonos prie
žiūroje. M. Masiliūnas yra pasi
traukęs užmiestin ir ten jį liga 
pagavo. C. Genis taipgi sirgu
liuoja. Visiems sergantiems lin 
kiu gerai pasveikti.

K. P. Deveikis

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

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425

AREA CODE 812 247-2425

Chicago
PRECISION TRANSPORTATION 

SERVICE
Rate and route ąuotations 

Freight hill auditing 
3021 W. 63rd Street

CHICAGO • 476-3099

CAVELLO'S SINCLAIR 
SERVICE

1301 W. Roosevelt Rd. 
Chicago CA 6-9313

THE CHICAGO TOKYO 
BANK

40 No. Dearborn St. 
Chicago___________ 236-1200

Remkite “Drauge”.

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 pusi.)

Š. m. kovo 17 d. sueina dveji 
metai, kai mano brangiausias 
asmuo, mano mylima žmona

giliųšaudyti. Pats tas kapelionas, 
įtampų paveiktas, mirė anksti.

Kiekvienam žmogui yra pagrindo 
nuliūdimui, atmenant Montaigne 
priminimą, kad mes nuo pat savo 
gimimo jau palaipsniui mirštame. 
Šiandien, kada tiek daug kalbama 
apie brolybę ir meilę, yra dar daug 
koncentracijos lagerių ir tortūrų.

Tačiau šios knygos autoriai pri
mena, kad yra ir dieviškoji vilties 
pedagogika. Viltis Šiame veikale sta 
tomą ant religinių pagrindų ir kny 
ga baigiama žodžiais: “Mūsų tikėji 
mas ir mūsų kasdieninis gyveni
mas, kada jie pilnai derinasi, yra 
tarnyboje Dievo, kuris vienas gali 
išpildyti mūsų viltis”.

J. Pr.

AIA
Jadvyga Jucaitiene

apleido šį trapų, nykstančių šešėlių pasaulį, ir pįrma manęs 
iškeliavo Amžinybės keliu, savo šviesiu pavyzdžiu palikdama 
mane sekti Jos pėdomis. Palikai Tu mane didžiame liūdesy, 
ir kol mano širdis nesustos plakusi, aš Tavęs nepamiršiu. Tu 
pas mane jau nebesugrįši, bet aš pas Tave anksčiau ar vėliau 
nueisiu.

Už jos sielą bus atnašaujamos šv. Mišios kovo 15 d. 8 
vai. ryto Rosary Cathedral, Toledo, Ohio.

Skausmo ir liūdesio prislėgtas

VYRAS PRANAS JUCAITIS

A. + A. OTONUI LIUTKUI 
staigiai minis, jo žmonai TERESEI, dukteriai ALDO
NAI ir sūnui ALGIRDUI su šeimomis reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.

( Vera ir Jurgis Barsčiauskai 
Onutė ir Jonas žemaičiai 
Lionė ir Vygandas Miliauskai

Ireną ir Bronių Galinius,
jos tėveliui 
A. + A.

Dr. KAZIMIERUI TRUMPIUI 
Lenkijoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Stefanija ir Juozas Sakalai

Trejų Metų Mirties 
Sukaktis 
JI. A.

Sofija Lesčiauskas
LASKEY

Malinauskaitė

Mirė 1966 m. kovo 9 dieną sulaukusi senatvės. Gimė Lie
tuvoje, Raseinių apskr., Stulgių parap., Raudgirjų kaime.

Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą motiną a. a. S. Lesčiauskienę.

Ūž jos sielą užprašytos šv. Mišios kovo mėn. 9 d., 6:15 
vai. ryto ir kovo mėn. 12 d., 7 ;30 vai. ryto Švč. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje.

Nora laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Nuliūęlę lieka 3 dukterys:
Viktoria Uždas, žentas Edward, Patricia Memenga, 
žentas Richard ir Ann Grimui; 3 sūnūs: Kasparas,

marti Frances, Kazimieras, marti Josephine ir Sta
nislovas; 13 anūkų ir kiti giminės.

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. + A.

Juozapas Rachunas
Gyv. 2525 W. 71 St., Chicago
Mūsų mylimas vyras ir tėvas 
mirė 1959 m. kovo 9 d. Palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse.

Minint dešimts metų mir
ties sukaktį, už jo sielą šv. 
Mišios bus atnašaujamos sek
madienį, kovo 9 d., ^Vč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, 
(Marąuette pke.), 5 v. p.p.

Maloniai kviečiame gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti pamaldose ų kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. 
Juozapo Rachuno sielą. 

Praėjo dešimts liūdnų metų, kai palikai mus ir tave pri-, 
glaudė šalti kapai. Daug vilties turėjai su mumis dar gy
venti, bet ankstybos mirties negalėjai išvengti. Likome nuliū
dę. tik tavęs gailėti ir ant tavo kapo gėles padėti. Mes tavęs 
mūsų brangusis niekuomet neužmiršime, tu pas mus jau ne
besugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau pas tave nueisime. Te
būna tau lengva ši žemelė.

Žmona, sūnus, marti, anūkė ir kiti giminės.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1960 m. kovo men. 8 d.

X Lietuvių Prekybos rūmų 
mėnesiniame susirinkime, kuris 
įvyks trečiadienį, kovo 12 d. 8 
vai. , Dariaus ir Girėno salėje 
4416 S., VVestern Avė. Metropo
litan Bank and Trust Co. prez. 
Robert W. VVallersted skaitys 
paskaitą apie Amerikos bankus 
ir jų veikimą. Visi rūmų nariai 
ir svečiai, kurie domisi pinigų 
investacijomis, komercinių ban
kų patarnavimais (kviečiami at
silankyti. (Bus parodytas filmas 
iš lietuvių skautų gyvenimo. Po 
susirinkimo visi bus pavaišinti 
kava ir lietuviškais užkandžiais.

X Maj. J. Manelis, iš War 
shington, DC, švenčių proga pa 
sveikino "Draugą", pridėdamas 
5 dol. auką. Dėkojame.

X Dr. J. S. Žmuidzinas, Los 
Angeles, Calif., už gautas kalė
dines korteles prisiuntė 5 dol. 
auką. Laibai ačiū.

X Žymantų dainuojančios 
šeimos nuotrauką ir aprašymą 
įsidėjo "Chicagos Tribūne" kovo 
5 d. laidoje, šeimos chorą suda
ro 8 vaikai, nuo 8 m. Ugi 19 m. 
amžiaus.

X “Lietuvių Tautinių namų 
biuletenio” išėjo nr. 1 kovo 1 d. 
Chicagoje. 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 Avė. 
Pradžia 1:30 v. pjp.

X Genis darbelius atlieka 
skaitytojai, remdami savo 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. Samušis, 
Marcelė Totoraitis, R. Butais, 
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, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba Y A 
7-2046. (sk.)

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

X Jurgis Janušaitis, vienas 
iš "Paramos’’ savininkų ir Balfo 
rudens vajaus globos komiteto 
pirmininkas, kovo 5 d. įkalbėjo 
per Margučio radiją, o šiandien 
rytą kalbės per Aid. ir Fel. Dau 
kų radijo stotį, dėkodamas už 
šalpos darbus ir kviesdamas 
aukų linkėjus atvytkti pabaig-
tuvių vakarienei į Gintaro salę, 

i kovo 9 d., 4 vai. p.p., bendram
pokalbiui ir susipažinimui.

x PreL dr. J z. Končius, pir-
masai ir 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. Zubavičhis, 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 
Lietuvos. Visi linkėjo geros svei 
katos.

X Dr. Jadvyga ir dr. Vikto
ras Dubinskai, gyv. Chicagoje, 
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 LF po šim
tinę. Jei bent didžioji dalis Chi
cagos lietuvių, kurie yra mate
rialiai gerai įsikūrę, turėtų Jo
no Bielinio jautrią lietuvybei 
širdį, Lietuvių Fonde senai 'bū
tų milijonas. LF adresas: 6643 
S. Maplewood Avė., Chioago, 
IU. 60629. (pr.)

x Tik vieną savaitę beeis 
Sylvania TV ir hi fi stereo iš
pardavimas. Naudokitės pasku
tine proga. Gradinskas, 2512 W. 
47 ĮSt, 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 po 
str. konkurso premijų įteikimo. 
Vaišės ir loterija po operos.

(pr.)
x 6400 S. Maplevvood Avė.—

Be tarpininkų 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. Rudžio Lathu- 
amian Forum programoje ir kal
bės tema “Lietuvių Architektū
ra ir jos reikšmė Amerikoje". 
Stoties banga WXRT-FM 93.1. 
(Telef. 445-6842, kurio klau
sytojai galės duoti užklausimus.

(ak.)

X Kun. Longinas Dieninis, 
pereitais metais atšventęs savo 
kunigystės 30 metų sukaktį,

' šiuo metu sėkmingai dirba šv. 
ĮTomo parapijoje Elmira, Mich. 
I Nuo pat pirmųjų į JAV atvyki- 
I mo dienų yra uolus “Draugo" 
i prenumeratorius ir įvairiomis 
progomis paremia mūsų dienraš
tį, o taip pat ir Lietuvos vada
vimo darbą savo piniginėmis 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, 
pav. Liet. Ūkininkų sąjunga, 
Marąuette Parko 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, 
Gintaro klubo savininlkas, kas
met aukoja šalpos reikalui. Bet 
kartu jisai visuomet duoda ir 
savo salę Balto reikalams ne
mokamai, nepaimdamas atlygi
nimo net už švaros palaikymą, 
sakydamas, (kad Balfą visi tari 
remti ir jo darbuotojams viso
keriopai padėti. Jisai davė salę 
ir Balfo aukų rinkėjams pager
bimo vakarienei, kuri įvyksta 
kovo 9 d., sėkmadienį, 4 vai. 
po pietų. Kviečia apskr. valdy
ba ir globos komitetas.

X Marijonų vienuolynui 6336 
ISo. Kilbourn Chieago, reikalinga 
virėja. Darbo valandos: 3:30— 
7:30 v. v. Dėl pilnesnės infor
macijos skambinti 7671687, ar
ba asmeniškai Ikreiptis į vienuo
lyną. (sk.)
< A ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje. 2640 VV. 69th St.. galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šon'nės, ko- 
šelienos. šviežiu mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaus nių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom — 
Skambinti telef. 436-0446. (sk.)

X Į Čiurlionio Ansamblio kon
certą Marijos Aukšt. mokyklos 
salėje kovo 16-tos dienai ir Bal
fo 25 m. jubiliejinio seimo ban
ketą, šv. Kryžiaus parap. sa
lėje, kovo 15 d. bilietai gauna
mi “Marginiuose", 2511 W. 
69th (St., tel. PR 8-4585. (pr.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

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

Gary. Ind.. naujam liet. klebonui nuoširdžiai pritariant, po kelių me
tų pertraukos kovo 2 d. Šv. Kazimiero parap .salėje buvo sukviestas 
Balfo 98 sk. susirinkimas. Kurio metu atgaivintas Balfo skyrius ir 
sudaryta nauja sk. valdyba. Pirmoj eilėj (iš k. į d.): ižd. — Stasys 
Raudonis, parap. klebonas kun. dr. Ignas Urbonas, pirm. — Izidorius 
Tavaras, antroj eilėj sekr. — Balys Ruzgą, II vicepirm. — Vladas 
Ruzgą ir vicepirm. — Aleksas Navardauskas. Nuotr. K. Brž.

KOMUNISTAI AREŠTAVO 
ARKIVYSKUPU

Chicagos ukrainiečių žinio
mis, komunistų saugumo polici
ja sausio mėnesį Lvovo mieste 
areštavo vienuolį redemptoristą 
arkivyskupą Basil Welychkows 
ki, kuris buvo slaptai Ikonsekruo 
tas vyskupu Lvovo kardinolo 
Joseph Slipyjo prieš šiam išvyks 
tant iš sovietijos į Romą. Tik 
dabar pirmą kartą viešai skel
biamas arkivyskupo vardas.

NUOMOJA LĖKTUVUS
Lease-A-Plane korporacija, 

kurios bazė yra Sky Harbor ae
rodrome Northibrook priemies
tyje, giriasi, kad turi 100 įvai
raus dydžio lėktuvų, kuriuos iš
nuomoja norintiems skristi, bet 
nuosavų lėktuvų neturintiems 
lakūnams. Korporacija plečiasi 
ir penkių metų laikotarpyje tu
rės iki 3,500 lėktuvų išnuoma
vimui 125 aerodromuose.

GIMTADIENIO TORTAS
Meras Richard Daley su 100 

tarnautojų suvalgė specialiai 
Chicagos 132 metų inkorporavi
mo sukakčiai paminėti iškeptą 
milžinišką tortą. Kepėjas Emil 
Hilbert tortą kepant sunaudojo 
110 svarų cukraus, 35 svarus 
baltymų ir 35 svarus taukų. 
Torto padarymas truko 10 die
nų. Jis suvalgytas per vieną va 
landą.

MAŽAI SNIEGO

SIŪLOME LIETUVIUI SAVISTOVŲ 
VERSLĄ, KURIAM NEREIKIA 

INVESTAVIMO
Sugebąs mūsų 117 vienetų viešbutyje vadovauti švaros palai

kymo darbams turi retą progą tapti savistoviu rangovu. į
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 MANAGER — Tek 455-4300

Kovo men. 22-rą dieną 
Šeštadienį 

7-tą valandą vakare 
LIETUVIŲ 

NAMUOSE 
3009 Tillman Street 
Detroit, Michigan

ĮTEIKS STIPENDIJAS
Lietuvių prekybininkų Cham

ber of Commerce of Illinois š. 
m. gegužės 18 d. paskirstys sa
vo kasmetines stipendijas lietu 
viams studentams. Numatytos 
5 piniginės stipendijos įvairaus 
dydžio ir tik universitetų stu
dentams (undergraduate level), 
atsižvelgiant į gabumus ir para
mos būtinumą. Stipendijai gau
ti reikalingos geros mokyklinės 
atestacijos ir sąlyga, kad nors 
vienas iš tėvų būtų lietuvių kil
mės.

(Stipendijoms prašymai jau 
priimami ir turi būti prisiųsti, 
palydimi mokyklinių pažymėji
mų, kad būtų gauti nevėliau š. 
m. gegužės 10 d.

Užklausimus ir prašymus 
siųsti Bruno Gramont, 6640 S.

ŽILMU BRANGSTA
Indiana Harbor Beit geležin

kelis pardavė Zayre korporaci
jai 20 akrų sklypą prie Central 
ir 115-tos gatvės. Geležinkelis 
1954-56 m. už tą sklypą užmo
kėjo $9,636. Korporacija dabar 
užmokėjo $323,599. Žada ten 
statyti milžinišką sandėlį.

Fairfield Avė., Chieago, III. 
60629.

Šios įstaigos metinės stipen
dijos skiriamos jau penki metai 
ir iki šiol jų jau yra paskirta 
16, norint padėti ipažangos sie
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.

Svarbus leidinys jūsų 
sveikatos apsaugai

Širdies priepuoliai
Tu gali pramatyti savo širdies 
priepuolį ir jo išvengti.

Tokio vaido knyga jau at
spausta. Joje sudėtos naujau
sios mokslo žinios apie širdies 
priepuolių išsivystymą ir apsi
saugojimą nuo jų. Ji, anot au
toriaus žodžių, sutelks skaity
tojams ramybę ir paguodą.

Knygos kaina 3 dol. 75 ct
Clevelande šią knygą galima 

gauti Dirvoj, Spaudos kioske, 
Patai joj ir Galindoj. (sk.)

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chieago, III. 60608

X Liet. Inž, ir Architektų są
junga kovo 16 d. Jaunimo cen
tro H aukšte rengia aukštesnių
jų mokyklų moksleivių moksli
nių darbų — mechanikos, bio
logijos, chemijos ir kt. — paro
dą. Visi moksleiviai — berniu
kai ir mergaitės dviečiami daly
vauti su savo darbais. Darbai 
bus premijuojami. Norintieji 
dalyvauti parodoje įprašomi tuo
jau registruotis, paskambinant 
telefonais po 6 vai. vak. R. Šiau- 
dikiui: 434-2754 arba V. Jauto- 
kui: 778-0699. Moksleivių tėve
liai praišomi savo vaikus para
ginti arba patys paskambinti.

(pr.)
x Dovanų siuntinius į Lietu

vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 

ĮRd., London, E. 2. England. 
'šHO 8734 (sk.)

ligi šiol iškrito tiktai 22 coliai 
sniego. Oro biuras tačiau per
spėja, kad žiema dar neužsibai
gė.

PARDUODA POGRINDŽIO 
PASKALAS

New Republic žurnale tilpo 
skelbimas kurio autorius nori 
pasipinigauti iš to leidinio skai
tytojų. Skelbimo turinys: “Po
grindžio paskalos: už 10 neįti
kėtinų paskalų pasiųskite $10 
šiuo adresu: Fantasy, Box xxx,
Evanston, Uliniais."

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA. 185 No. Wabaah (kampa, Waba*h 
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

KAS NORĖTŲ VYKTI Į VILNIŲ,
Rygą, Maskvą, Reiną geg. 26 d., kviečiame tuojau registruotis, 

nes yra ribotas skaičius rietu.
AMERICAN TRAVEL SERVICE

Walter Rask, prezidentas 
9727 SO. VVESTERN AVE., CHICAGO, ILL. 60643 

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

Sutvarkom visus dokumentus, parūpinam įvairioms kelionėms bilietus.

Adelė ir Jonas Kinčinai su vaikais ir vaikaičiais, minint 50 m. vedybų 
jubiliejų.

DRAUGO DAI

i\ o n c
IR AŠTUONIOLIKTOJO

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

rašytojas A. BARONAS ir 
aktorė Z. KEVELAITYTE-VISOCKIENE

chiCAĘos Lieruviu_ opeuA
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE

LITHUANIAN PLAZA / VVEST 67 STREET & CALIFORNIA AVENUE, CHICAGOJE

stato KOMP. JULIAUS GAIDELIO 

T r i j y Veiksmų Operą

DANA
Libretas — STASIO SANTVARO

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUČIDNAS 

Solistai:

DANA STANKAITYTE ROMA MASTIENE

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNELIS
Režisierius — Petras Maželis Dailininkas — Algirdas Murauskas 

Baletmeisteris — Jaunutis Puodžiūnas

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. 69 th St., Chieago, Illinois 60629, Tel. PR 8-4585
Bilietai užsakomi paštu, siunčiant čekį: Lithuanian Opera of Chieago, 6441 S. Kedvale Avenue, 

Chieago, Illinois 60629
Bilietų kainos. Parteryje $8.00, $6.50, $5.00. Balkone $7.00, $5.00, $3.00

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.

3BE

L I O J O ŽODŽIO

ERTAS
ROMANO PREMIJOS (TEIKIMAS

Liureatui JURGIUI GLIAUDAI premiją įteiks mecenatas 
KUN. B. SUGINTAS.

Dalyvavimai šioje šventėje yra mūsų kultūrinio gyvenimo rėmimas 
ir pačių dalyvių meninis atsigaivinimas. Visi kviečiami dalyvauti.

BILIETAI GAUNAMI:

Spaudos kiosko — pas 
Vytautą Čižauską.

Neringoje pas Vladą 
Paužą.

Windsore — pas Birutę 
Januškienę.


