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Pirmas laiškas

Vietnamo karas iš arti
Vietnamas nemėgsta žurnalistų. — Kambodija egzotiš
ka šalis. — Buvęs šefas Sihanouk pats redagavo laikraš
čius ir mėgo būti garbinamas. — Kaip vyko demonstra
cijos prieš komunistus Kambodijoje. — Vietnamas pro 
lėktuvo langą.

ZIGMAS UMBRAŽCNAS
Specialiai Draugui iš Saigono

♦
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Pereitų metų rudenį Chicago 
Tribūne paskelbė Horace Sutton 
straipsnį apie turistų lankymąsi 
Vietname, kur, būk tai, Vietna
mo vyriausybė, norėdama paro
dyti, kad viskas pas juos tvarkoje, 
kviečia turistus lankytis, nereika
lauja jokių vizų ir sudaro visas 
lengvatas gana padoriai laiką 
Vietname praleisti. Iš straipsnio 
susidarė įspūdis, kad viskas Sai- 
gone vyksta gražiai, atvirai kal
bant yra šioks toks karas, bet 
beveik tai tik įdomesnis piknikas.

Susigundžiau ir aš šitą “pikni
ką” aplankyti. Proga pasitaikė 
gera: ruošiausi vykti į Australiją 
ir Tolimuosius Rytus, o ypač į Ja
poniją, į Osakos pasaulinę parodą 
— Expo - 70. Taigi - neaplankyti 
Saigoną, kur taip, anot Tribūne, 
maloniai kviečia pati Vietnamo 
vyriausybė, kažkaip būtų net ir 
nepatogu. Vienas dalykas susi
gundyti Tribūne gražiu apra
šymu, kitas - nuvykti ir pamaty
ti.

Žymusis kelionių knygų leidė
jas - redaktorius, Eugene Fodor, 
paskutinėje knygoje “JAPAN 
and East Asia” deda Per G. Ar- 
nett straipsnį apie Vietnamą, ku
riame jis rašo žymiai kitaip negu 
Tribūne. Peter G. Arnett gana il
gai išbuvo Saigone ir, daugelį 
metų atstovaudamas Associated 
Press, yra gavęs 1966 m. už tarp
tautinio pobūdžio straipsnius Pu- 
litzer Prize.

Jis rašo, kad daug metų Pietų 
Vietnamo vyriausybė per savo 
ambasadas užsieniuose skleidžia 
gandus, kaip malonu laiką turis
tui praleisti Vietname. Specialio
je brošiūroje skelbia apie malonu
mus plaukioti jachta ant Saigo
no upės, medžioti tigrus Vietna
mo aukštumų džiunglėse, o žu- 
vavimas Ca Mau pusiasalyje tie
siog pasakiškas.

“Netikėkite nė vieno žodžio a- 
pie tai”, rašo Peter G. Arnett. 
Ir priduria: “Šita suskaldyta tau
ta, nualinta pilietinio karo dau
giau kaip 20 metų, šiandien yra 
pats pavojingiausias kraštas pašau 
lyje aplankyti”.

Ir dar pridūrė: “Niekada ne
pasiduokite pagundai ten apsilan 
kyti, nebent jau turite labai arti
mą draugą, kuris jums pagelbė
tų”. Toliau jis rašo, kad beveik 
neįmanoma gauti viešbutyje kam 
bario, retas taxi ima net 20 kar
tų daugiau negu priderėtų, bai
si nešvara ir ligos, nuolatinis pa
vojus iš kiekvieno kampo, ir tt 
ir tt Kaip jau Vietnamo vyriau
sybė bepretenduotų į normalu- 
mą, iš tiesų viskas yra nenorma
lu ir tai jau daugelį metų”.

Britų žurnalistas P.H.M. Jonės, 
savo puikioje knygoje “Golden 
Guide to South and East Asia” 
taip pat įspėja apie pavojus lan
kytis Vietname, pridurdamas, 
kad tik žmonės, kadaise pasižy
mėję švelnumu ir maloniu bū
du, yra patys įdomiausi pamaty
ti.

Bet pagunda ten nuvykti buvo 
didelė. Sumaniau pats ant savo 
kailio patirti, kaip ten iš tiesų 
yra ir pradėjau laužti ledus. Pa
sirodo, kad Vietnamas,, labai ne
mėgsta laikraštininkų. Mat, dau
gumas laikraštininkų ne tik rašė 
apie karą, bet taip pat ir apie 
vietnamiečių baisią korupciją, 
nesąžiningumą ir tiesiog bruta

lų amerikiečių išnaudojimą ir ap
gaudinėjimą. Vienas po kito lai
kraštininkai buvo išsijoti, vienaip 
ar kitaip išprašyti. Šiandien tik 
nedidelė dauguma bėra likę, ku
rie daugiausia duoda trafareti
nius karo pranešimus ir apie 
Vietnamo vidaus gyvenimą nie
ko nerašo.

Vietnamiečius palaiko ir ame
rikiečiai, nes, faktinai, ir nėra ki
to kelio.

Prezidento Thieu vyriausybė 
laikosi tik ant plauko ir, be to, 
yra pati stipriausia, kokią Vietna
mas yra turėjęs. Apie bet kokį 
kritiškumą nei Thieu vyriausybė, 
nei amerikiečiai nenori nieko 
girdėti. Iš to — nelabai svetingai 
laukiami laikraštininkai.

O kaip su tais taip labai kvie
čiamais turistais? Pasirodo, pyra
gai nekepa taip lengvai, kaip Tri
būne skelbė. Reikia gauti vizą, 
ji duodama 7 dienoms. Tai dau
giau tranzito viza, nes reikia iš 
anksto turėti lėktuvo bilietą kur 
nors į sekančią vietą, o taip pat 
ir kambarį viešbutyje. Prieš iš
vykdamas, Chicagoje bandžiau 
gauti rezervaciją kuriame nors 
Saigono viežbutyje, bet be jokių 
rezultatų. Pasas iš Washingtono 
grįžo be vizos, o tik su patarimu, 
kur nors pakeliui tą rezervaciją ir 
vizą gauti.

Tik pasiekęs Sydnėjų, Austra
lijoje, vėl pradėjau tolimesnius 
žygius. ■ Čia man daug padėjo a- 
merikiečių lėktuvų linija PAN 
AMERICAN. Per kelias dienas, 
dideliam mano nustebimui, jie 
gavo kambarį Saigone, išgarsėju
siame Caravelle viešbutyje, pa
darė kitus reikiamus popierius ir, 
taip apsiginklavęs, nuskridau į 
Australijos sostinę Canberrą 
Vietnamo vizos gauti.

Vietnamo ambasada Canber- 
roje įsikūrusi kiek nuošaliau ne
labai pretenzingame pastate. Pa
keliui teko pravažiuoti ir por ru
sų ambasadą, kažkokį tai grioz
dą, aptvertą tvora ir spygliuoto
mis vielomis. Naktimis, kaip ir pri 
dera ruskiam, apsišviečia prožek 
toriais. Visi langai į gatvę uždary 
ti. Taip apsaugotas pastatas yra 
vienintelis visoje Canberroje ir 
daugiau panašus į kalėjimą negu 
į ambasadą. Pasakoja, kad jie no
rėjo apsitverti 12 pėdų aukščio 
mūro tvora, bet australai nesuti
ko, nes toks “papuošalas” paken
ktų visam šiaip jau gražiam 
Canberros architektūrinia mvai- 
zdui.

(Nukelta į 3 psl.)

Laiškanešių streikas 
plečiasi

WASHINGTONAS. — Laiš
kanešių streikas plečiasi toliau. 
Prasidėjo tik New Yorke, išsi
plėtė į kaimynines valstijas. 
Streikas laikomas nelegaliu, u- 
nijos vyriausios valdybos nepa
tvirtintas. Unija savo žodį ža
dėjo tarti vakar. Dėl pašto strei 
ko nukenčia visi, ypač pensinin
kai, kuriems čekiai siuntinėja
mi paštu. Federalinis teismas 
New Yorko laiškanešiams liepė 
grįžti į darbą, bet tie nepaklau
sė.

Prie streiko prisidėjo ir Chi
cagos priemiesčio Berwyno laiš
kanešiai

Istorinis Erfurto susitikimas. Kairėj V. Vokietijos Willy Brandt, deši
nėj R. Vokietijos Willi Stoph.

ISTORINE DIENA ERFURTE
BONN. — Po pirmo istorinio 

susitikimo, Vakarų Vokietijos 
kancleris Willy Brandt sugrįžo 
namo, o pasieny, mažoj Bebrą 
stotelėj, vakariečiai vokiečiai jo 
laukė. Jis atrodė pavargęs. Ge
riausia, ką laimėjo, ko pasiekė, 
tai kad susitarė kitą kartą su
sitikti su Rytų Vokietijos min. 
pirmininku gegužės 21 d. Kasse- 
ly, V. Vokietijoje. “Atvirai išsi
šnekėjus, tiek daug prisirinko 
įspūdžių, tiek daug kas atsiti
ko, kad reikia laiko jiems su
virškinti ir išdiskutuoti”, pa
sakė Brandt.

Kad užpiltuniėru prarajas
Erfurto derybos tęsėsi visą die 

ną. Premjeras Stoph, kaip jau 
buvo žinoma iš anksto, reikala
vo, kad V. Vokietija pripažintų 
Rytų Vokietiją kaip nepriklau
somą valstybę ir sumokėtų 27 
mil. dolerių, kuriuos, sako, Vak 
Vokietija skolinga rytams. 
Brandt iš savo pusės siūlė, kad. 
abiejų Vokietijų santykiai atei
ty būtų tvarkomi nepuolimo pak 
to pagrindu.

“Kiekvienas žino, kad mes čia 
susirinkom derėtis ne antraei
liais ar trečiaeiliais klausimais”,

pasakė Stoph. Brandt jam at
sakė, kad “mes negalime taip 
greit sujungti padalytos tau
tos, bet galime sušvelninti rei
kalą ir iš to plaukiančias išva
das, galime užpilti prarajas, ku
rios skiria ir Vokietiją ir Euro-

Aplankė koncentracijos 
stovyklą

Brandt siūlė, kad būtų pa
lengvintas susisiekimas. Dabar 
veikia tik 8 geležinkelių perėji
mai ir penki plentų. Pasienis 
ilgas — 832 mylios.

Po pirmo posėdžio Brandt ap
lankė netoli esančią buvusią na
cių koncentracijos stovyklą Bu- 
chenwalde, kur padėjo nacių au
koms vainiką. Iškilmių metu 
buvo sugroti abiejų Vokietijų 
himnai.

Rusai vėl keikia 
kiniečius

MASKVA. — Maskva pakal
tino Pekingą, kad tie sabotuo
ja derybas, jas nutęsia iki bega
lybės, kad per penkis mėnesius 
nieko nebuvo galima pasiekti 
ir susitarti dėl sienų. Pakalti- 
nimas pasirodė Pravdoje, pasi
rašytas I. Aleksandrovo. Straip 
nis tik patvirtina, ką vakarie
čiai jau seniai sakė, kad iš tų 
derybų nieko neišeis.

Pravda taip pat priekaištavo 
vakarų spaudai, kad tie nenu
stoja rašę, jog vieną gražią die
ną sovietai užatakuos Kiniją. 
Kad taip rašo vakarai, sako A- 
leksandrovas, nieko nuostabaus, 
bet tas mintis paskui kartoja 
ir Pekingas, o tas jau blogiau. 
Teisybė, blogėja sovietų san
tykiai su kiniečiais, bet čia tik 
jau ne mūsų kaltė,

Kalta vodka, ne
kiniečiai

MASKVA. — Divnogorsko 
mieste, Sibire, staiga naktį kaž 
kas sprogo, išbyrėjo langai ir 
ėmė loti visi miesto šunys. Mies
te manė, kad kinieičai karą pra
dėjo. Sovietų bombų specialis
tai buvo prikelti ir išlėkė ieško
ti, kas čia iš tikrųjų atsitiko. 
Paaiškėjo, kad žymiai mažesnė 
bėda; draugas šachnevas turė
jo slaptą vodkos fabrikėlį ir 
iam netyčia visi katilai sprogo. 
Kaip vietinis radijas pranešė, 
už žmonių gąsdinimą gavo, kas 
priderėjo gauti.

• Kongrese plačiai kalbama,
kad vienas kongresmanų gali 
būti pakaltintas, išnešęs i vie
šumą tokias žinias, kurios tik 
vieniems kongreso nariams gali 
būti žinomos. Neskelbiama, kas 
tas kongresmanas.

Kambodija jau pakaitino 
buvusį šefą

BANGKO'K. — Kambodijos 
Tautinis susirinkimas (seimas), 
kaip Phnom Penh radijas pra
nešė, paskelbė ištisą katalogą 
kaltinimų buvusiam valstybės 
vadui, šefui Sihanoukui. Kalti
nimai prasideda nuo išskaičiavi
mo nepotizmo iki žudynių. Kal
tinimas, kad teikė ginklus Viet
kongo partizanams, paskui, kad 
buvo nužudyta daug ūkininkų 
be teismo sprendimo. Nužudė 
policija, kuriai vadovavo jo svai 
nis, pulkininkas Mannerine, ku
ris buvo ir kariuomenės vadu. 
Dabar pranešama apie jo atsi
statydinimą. Toliau Sihanouk 
kaltinamas, kad turėjo kasino, 
kurios visas pelnas jam vienam 
ėjo, švaistėsi valstybės pinigais 
taip, kaip savo. Nepaslaptis, 
kad viską darė, ko norėjo žmo
na. buvo po jos padu.

Washingtonas pripažino
Washingtonas pasiskubino 

pranešti, kad valdžios pasikeiti
mą pripažįsta. Dabar diploma
tinių santykių su Kambodija 
dar neturi.

Gen. Lon Nol, kuriam Tauti
nis susirinkimas suteikė nepap
rastus įgaliojimus, kol kraštas 
pavojuje, paskelbė nepaprastą 
stovį, kad šešiems mėnesiams 
suspenduojamos kai kurios kon 
stitueinės laisvės, draudžiami 
susirinkimai.

Atvyko į Pekingą

Sihanouk atvyko į Pekingą. 
Čia jį sutiko kaip valstybės še
fą pats min. pirm. Ču En-lai 
ir kiti dignitoriai. Jugoslavų 
šaltiniai tvirtina, kad atvykęs 
į Pekingą Sihanouk nebuvo toks 
linksmas, kaip Maskvoje, ir ma
tėsi jo veide susirūpinimas. Kai 
jis ir jo žmona apsilankė Kam
bodijos ambasadoje ir iš jos 
po 10 minučių išėjo, abiejų aky
se pasirodė ašaros.

Maskva Sihanouką tebelaiko 
valstybės vadu. Sovietų radijas 
nenustoja svaidęs piktų žodžių 
Amerikos CTA„ kad tai jų dar
bas, kas įvyko Kambodijoje, 
kad žymus vadas ir sovietų 
draugas, “neutralusis’’ princas 
turi kai kurių sunkumų namie, 
bet kad jis jau nuverstas, dar 
nemini.

Sulaikė ginklų pristatymą
Kambodijos vyriausybė pra

nešė, kad su princu viskas baig1-

CIGAREČIŲ REKLAMŲ NEBUS

Kalbėsis apie 
Berlyno likimę

BERLYNAS. — Amerikos, 
Britanijos, Prancūzijos ir Sovie
tų Sąjungos derybos dėl Berly
no prasidės kovo 26 d. Berlyne. 
Reikalas yra sunkus, komplikuo 
tas ir nemanoma, kad greit bū
tų galima prieiti kokio sprendi
mo. Rusus suminkštintų kada 
nors tik gal grėsmė iš Kinijos 
pusės, kai nutars, jog laikas 
mažinti priešus vakaruose.

WASHINGTONAS. — Sena
tas vienbalsiai priėmė įstaty
mų, kad nuo 1971 metų sausio 
2 d. per televiziją ir radiją bus 
draudžiama reklamuoti cigare
tes. Paskutinė proga per tele- 
vizją reklamuoti duodama Nau
jųjų Metų dieną tradicinių tą 
dieną futbolo rungtynių spon- 
soriams, tabako kompanijoms. 
Ant cigarečių pakelių turės bū
ti užrašytas įspėjimas, kad rū
kymas yra pavojingas sveikatai.

Anksčiau būdavo, kai toks 
arba panašus įstatymas svars
tomas, senatoriai ar kongres- 
manai iš tų valstijų, kur augina 
mas tabakas, prieišindavosi, da
bar tylėjo.

Dėl draudimo reklamuoti, te
levizijos kompanijos turės 217 
milijonų dolerių mažiau pajamų, 
o radijo stotys 21,300,000 dol.

Laikraščiai ir žurnalai 1968 me
tais iš cigarečių reklamų turė
jo 44,600,060 dol. pajamų.

BAD SCHOENBRUNN. — 
(KNA) Europos katalikų fede
racija Bad Schoenbrunn mies
te, Vakarų Vokietijoje, įsteigė 
atskirą komisiją suaugusiųjų 
religiniam ugdymui plėsti. Ko
misijos darbuose dalyvauja Au
strijos, Belgijos, Olandijos, Švei 
carijos, Švedijos ir Vakarų Vo
kietijos katalikų atstovai. Pa
grindinis komisijos uždavinys 
yra studijuoti naujus metodus 
suaugusiųjų religiniam švieti
mui pagal Vatikano II-jo susi
rinkimo nuostatus.
Vietos vyskupų patvarkymu fil
mai bus rodomi tikintiesiems 
gavėnios sekmadienių pamal
dose.

New Yorko pašte kaip išmirs. Streikuoja tarnautojai.

Goldbergas kandi
datuos į gubernatorius

NEW YORK. — Arthur Gold- 
beng, buvęs Aukščiausio teismo 
teisėju, Jungtinių Tautų amba
sadorium prie Jungtinių Tautų 
ir Darbo sekretorium, pasiskel
bė, kad jis demokratų sąraše 
kandidatuos į New Yorko gu
bernatorius. Anksčiau jis saky
davo, kad tokios vietos nesieks, 
bet buvo perkalbėtas. Yra gali
ma, kad jo kandidatūrą rems 
miesto meras Lindsey.

Pagelbės neturtin
giems studentams

WASHINGTONAS. — Nixo- 
nas susirūpino neturtingaisiais 
studentais ir pasiūlė atitinkamą 
programą, kad tie, kurie netu
ri lėšų lankyti kolegijas, negau
na stipendijų, bet nori ir gali 
mokytis, nebūtų atstumti. Stu
dentai būtų šelpiami grąžinama 
paskola. Metinė paskola siektų 
iki 2,500 dolerių ir ją grąžinti 
turėtų laike 20 metų.

Kregždės laikosi
kalendoriaus

SAN JUAN, Califomija. — 
Nuo neatmenamų laikų susida
rė tradicija, tiesiog legenda, kad 
šv. Juozapo dieną pasirodo pir
mosios kregždės Capistrano vie
nuolyne, kai jos grįžta iš Pietų 
Amerikos. Pirmas jų būrys at
skrido ir šiemet kovo 19 d. 8:26 
vai. ryto.

QUELMANE. — Trento mies
te Italijoje šiomis dienomis bu
vo įšventintas pirmasis kapuci
nas kunigas iš Mozambiko, bai
gęs studijas Italijoje. Kapucinai 
Mozambike turi didelę misiją, ku
rioje gyvena apie 550.000 pago
nių. Apie 35.000 kvadratinių ki
lometrų teritorijoje kapucinų mi
sionieriai yra įkūrę 260 mokyklų 
ir yra išvystę plačią veiklą ne 
tik švietimo ir sielovados srityje, 
bet taip pat ūkinėje bei sociali
nėje plotmėje.

Oeng Heng laikinai einąs Kambo
dijos valstybės šefo pareigas.

ta ir pavartos jėgą, jei jis ban
dytų susigrąžinti valdžią ar čia 
atvyktų. Tačiau abejojama, kad 
jis norėtų rizikuoti vykti į Kam
bodiją. Greičiausiai jis grįš i 
Paryžių.

Pirmi žingsniai, kuriuos pa
darė naujoji vyriausybė, tai bu
vo uždarymas Sihanoukville 
uosto komunistų laivams ir su
laikymas ginklų ir žmonių re
zervų pristatymas. Paskui ban
dys išstumti komunistų dalinius, 
kurių ten gali būti tarp 40 ir 60 
tūkstančių. Iš Amerikos ir Pietų 
Vietnamo sluoksnių pranešama, 
kad jei Kambodija prašys avia
cijos ar artilerijos pagalbos iš
stumti komunistus, tokią pagal
bą gaus, juk čia tas pats Viet
namo karas, tas pats priešas, 
tik peržengęs kitą slenkstį.

Tauta pritaria

Sihanouko nuvertimui labai 
pritaria visa tauta. Tokie atsi
liepimai ateina, iš ivsų kampų. 
Savo žodį tarė studentai, ūki
ninkai, miestiečiai, įvairių tiky
bų dvasininkai.

Kambodija turi 6 mil. gyven
tojų.

KALENDORIUS

Kovo 21 d.: šv. Benediktas, 
šv. Santucija. Nortautas, Saai- 
ga.

Kovo 22 d.: Verbų sekmadie
nis, Saturninas, šv. Kotryna, 
Linas, Gante.

Kovo 23 d.: šv. Fidelijus, šv. 
Akvilė, Galgintas, Vismantė.

Saulė teka 5:53, leidžias 6:03. 
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse: apsi
niaukę, temperatūra apie 40 
laipsnių.
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PASAULIEČIO KUNIGYSTE
•. • * i •

Užrašai po užrašų MAS žiemos kursuose DainavojeDraugovės susirinkime vasario 
27 d. Chicagos studentai ateiti
ninkai gavėnios metu susipažino 
su krikščionio pasauliečio kuni
gyste. Paskaitininkas kun. Alf. 
Glaustys pasaulietis kunigas, 
kuris daugiau reiškiasi idėjinėse,

ne administracinėse pareigose, 
paskutiniu metu giliai susidomėjo 
pasauliečio kunigystės klausimu 

ir trumpai pasidalino su draugo
ve savo įdomia tema.

Vatikano II susirinkimas nau
jai aptarė Bažnyčios sąvoką: visi 
tikintieji, ne tik dvasiškiai, suda
ro Dievo Tautą. Tas naujas baž
nyčios aptarimas dar nedaug jau
čiamas. Iki Vatikano II suvažia
vimo, popiežius, kunigai ir dva
siškiai buvo atsakingi už bažny
čią, pasauliečiai buvo palikti pa
syvumui. Dabar jau tai yra pa
keista. Šešiolikto, šimtmečio pro
testantų reformų radikalai panei
gė bet kokį pasiruošimą kunigys
tei. Tridento susirinkimas neįžvel 
gė ryšio tarp pasauliečių ir dvasiš
kių kunigystės. Šiuo metu Vatika
no II susirinkimas pasirinko vi
durinį kelią: pasauliečiai ir dvasiš
kiai atlieka Kristaus kunigystę 
Tos dvi kunigystės yra giminin
gos, bet ir skirtingos. Bažnyčia 
stengiasi užkasti neperžengia
mą bedugnę: krikščioniškos sa
vigarbos jausmą iš pasyvumo į 
aktyvumą pervesti.

Kunigystė yra tarpininkavi 
mas tarp Dievo ir žmogaus. Kris
taus auka Didįjį Penktadienį pra
dėjo tą tarpininkavimą, o mes į- 
sijungiame šiomis dienomis šv 
mišių auka, eucharistinės vaka
rienės būdu.

Pasauliečio kunigystė remiasi 
krikštu. Tai pati svarbiausioji 
vertybė, kuri uždeda atsakomybę 
ir priartina krikščionis prie Kris
taus aukos. Krikštu pasaulietis, 
yra pašventintas kunigu, o sutvir
tinimo sakramentas dar padidina 
Jo atsakomybę. Vatikano suvažia
vimo dokumentai skelbia dvi

kunigystes: tarpininkaujančioji 
kunigystė atstovauja Kristaus as
menį, paverčia dovanas Eucharis
tine Auka ir aukoja ją visos Die
vo Bendruomenės vardu. Tuo 
tarpu tikintieji pasauliečiai da 
lyvauja toje aukoje, savo kunigy 
stę išreiškia sakramentų priėmi
mu, bendra malda, savęs atsiža
dėjimu, geru pavyzdžiu ir meile 
kitiems.

Kunigo pareiga yra teikti sa 
kramentus. Čia irgi pasauliečio 
pareigos suartėja su dvasiškio 
Krikšto sakramentą jau pasau
liečiai seniai galėjo teikti, ypatin
gai nelaimės metu. Moterystės 
sakramentą jaunavedžiai vienas 
kitam suteikia, o kunigas tik lie
ka liudininkas. Pirmųjų krikščio
nių laikais visi dažnai priimda 
vo komuniją ir reikalui esant, nu 
nešdavo kitiems krikščionims. 
Gal bus ir tolimesnių pakeitimų 
sekant šias gaires.

Anksčiau klausydavom Šv. Mi
šių lotynų kalba ir ji buvo ne 
visiems suprantama-Šiandien jau 
sakome dalyvavome mišiose. 
Aukščiausia garbė pasauliečiams 
yra atsukimas altoriaus į jų dau
gumą, perduodant šeimynišku
mą ir artimumą Aukai. Toliau 
yra pabrėžiamas dalyvavimas li
turginiais gestais — kartu atsisto
jimas, kartu atsiklaupimas, skai
tymai ir tikinčiųjų malda. Nuo 
Vėrbų sekmadienio confiteor bus 
sutrumpinta ir visi melsis kartu 
su kunigu. Breviorius bus per
spausdintas kaip visų maldakny
gė, dar kartą pabrėžiant pasaulie
čių kunigystę.

Giliau suprasti savo pareigas 
pasaulietis -kunigas katalikų 
Bažnyčioje turi sistematingai iš
nagrinėti Vatikano reformas, su
sipažinti su dokumentais ir spren
dimais. Taip pat reikia skaityti 
Šv. Raštą, suprasti savo tikėji
mo pagrindus ir tikslus.

Marija Smilgaitė.

“O Jei ne taip?!’’ — diskusijos Dainavoje MAS žiemos kursų metu. Iš k.: A. 
Pakalniškis (Chicago), R. Puteris (Torontas), A. Staskevičiūtė (Montrea- 
Us), D. Staskevičiūtė (Rochesteris), R. Bukšaitytė (Torontas).

SENDRAUGIŲ RŪPESČIAI
Naujoji sendraugių centro val

dyba susirinko posėdžiui kovo 12 
d. apsvarstyti einamuosius rei
kalus. Posėdyje dalyvavo naujasis 
sąjungos dvasioŠ vadas, Baltimo- 
rės arkivyskupijos radijo ir televi
zijos direktorius, kun. Kazimieras 
Pugevičius.

Valdybos pirmininkas dr. A. 
Sužiedėlis posėdyje painformavo 
apie federacijos kongreso paren
gimo darbus bei ryšius su moks
leivių ir studentų sąjungomis. 
Kartu pranešė, kad Bostono ir 
Philadelphijos sendraugiai suda
rė naujas skyrių valdybas.

Apsvarstė sendraugių stovyklos 
pagrindinius reikalus. Informaci
ja, liečianti stovyklos klausimus, 
bus atspausdinta atskirai. Val
dyba nori palikti stovyklautojams 
kiek galima daugiau laisvalaikio 
todėl numatoma tik vieną rim
tesnę paskaitą dienoje. Norima su 
rengti muzikos bei literatūros 
vakarus.
Glaudesnių ryšių palaikymui su 

skyriais, centro valdyba apsiūns

išleisti aplinkraštį, o narių skai
čiui nustatyti yra rengiama an 
ketą. S. C.
REMIAMA JAUNIMO VEIKLA

Ateitininkų Šalpos fondas, į- 
vertindamas jaunimo pastan
gas ir darbus, remia moksleivių ir 
studentų ateitininkų veiklą. Tam 
tikslui praėjusiais metais fondas 
paskyrė 500 dol. Moksleivių atei
tininkų sąjungai ir 300 dol. Stu 
dentų at-kų sąjungai.

Ateina vasara, prasidės stovyk
lų ruošiamas, o jis surištas su ne
mažomis finansinėmis išlaido
mis. Todėl paskutiniame savo 
posėdyje At-kų šalpos fondo val
dyba nutarė ir vėl skirti po '500 
dol. abiems sąjungoms.

“GYVOJO ŽODŽIO“ CIKLU 
UŽBAIGA

Paskutinis Chicagos sendraugių 
“Gyvojo žodžio” ciklų susirinki
mas prasidės šį sekmadienį po 
10 vai. šv. Mišių, Jaunimo cen
tro 201 kambaryje. Diskusijom 
skirtas Povilo laiškas Pilypie- 
čiams 2:5-11. , . .

ATEITININKŲ VEIKLA
— Kovo 21 d. 7:30 v.v. Chicagos 

studentų Korpl Šatrijos susirin
kimas pas globėją Joną Šoliūną, 
6641 S. Albany. Skulptorius P. 
Aleksa praves meninį pokalbį.
— Kovo 22 d. Cicero MAS Vysk. 

Valančiaus kuopos metinė šven
tė.

•— Kovo 22 d. Chicagos sendrau 
gių susirinkimas — “Gyvojo Žo
džio’’ ciklas.
— Kovo 22 d. Chicagos mokslei

vių kandidatų kursai.
— Kovo 22 d. Korp. Gajos prieš 

velykinis susikaupimas.
— Kovo 29 d. Velykiniai stu

dentų šokiai, 7:30 v.v. K. of C. 
salėje, 2306 W. 69th St. Rengia 
Chicagos studentų ateitininkų 
draugovė.

— Balandžio 3-5 Chicagos stu
dentų kandidatų kursai.

— Balandžio 4—5 Baltimorės 
moksleivių kuopos šventė.

— Balandžio 5 d. — margučių 
ritinėjimas Chicagoje.
— Balandžio 10 d. Chicagos stu 

dentų Korpl Šatrijos susirinkimas.
— Balandžio 11-12 d. Toronto 

moksleivių kuopos šventė.
— Balandžio 18-19 d. New 

Yorko moksleivių kuopos šventė.
— Balandžio 24 d. Chicagos 

studentų Korpl Šatrijos susirinki
mas.

— Balandžio 25-26 d. Cleve
lando moksleivių kuopos šventė.

— Gegužės 2-3 d. Bendra Chi
cagos ateitininkų metinė šventė.

— Gegužės 2-3 d. Washingtono 
moksleivių metinė šventė.

— Gegužės 3 d. Metinė šventė 
Hamiltono moksleivių.

— Gegužės 3 d. Los Angeles 
moksleivių kuopos šventė.

— Gegužės 16 d. Cicero Vysk. 
M. Valančiaus kuopos “Pavasa
rio vakaras”.

—Gegužės 24 d. Pr. Dielinin- 
kaičio kuopos metinė šventė Chi 
cagoje.

— Liepos 4-5 MAS suvažiavi
mas Dainavoje.

— Rugpjūčio 30 d. — rugsė
jo 4 d. jaunimo stovykla Dai
navoje.

— Rugsėjo 4-7 Aštuntasis kon
gresas Chicagoje.

SENDRAUGIŲ STOVYKLA
Ateitininkų sendraugių stovyk

la šiemet bus Dainavoj rugpjū
čio 2-9 dienomis. Studijinė pro
gramos dalis yra baigiama ruošti 
ir bus paskelbta greitu laiku. 
Yra pramatomos taip pat pla
nuotos vakarinės programos.

Į stovyklą yra kviečiami visi 
sendraugiai, jų šeimos, ir mokslą 
bebaigiantieji ar baigusieji studen 
tai ateitininkai. Kiek sąlygos 
leis, bus priimami ir kiti ateiti
ninkų veikla besidomintys lietu
viai. Būtų naudinga turėt stovyk
loje kiek galima daugiau naujų 
narių, ypač iš naujai mokslus 
baigusių. Efektingiausias kvieti
mo būdas yra asmeniškas kontak
tas. Vyresniųjų ir jau sendraugių 
stovyklose dalyvavusių narių ini
ciatyva čia yra labai pageidau
jama.

Stovyklos mokestis: a) už mais 
tą suaugusiems 40 dol., vaikams 2 
-5 m. amžiaus 12 dol., 5-9 m. 
amžiaus 19 dol., 10-16 m. am
žiaus 30 dol.; b) už nakvynę, už 
atskirą kambarį (talpinantį iki še
šių asmenų) 35 dol., už lovą 
bendram miegamajam suaugu
siems 7 dol., vaikams 2-5 m. am
žiaus 2 dol., 5-16 m. amžiaus 5 
dol.. Registruotis prašoma iš 
anksto kartu prisiunčiant dalinį 
10 dol. mokestį. Registruotis pas 
Praną Baltakį, 7802 Temple St., 
Adelphi, Md 20783, Tel. 301- 
422-3322. I

ATLIKOME PATRIOTINĘ 
PAREIGĄ

Chicagos ateitininkai sendrau
giai per vasario 16 minėjimą įtei
kė Altui 742 dol. kolektyvinę 
auką. Skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkinga visiems nariams, 
kurie atsiliepė į jos prašymą, at
liko savo ateitininkišką pareigą 
ir taip gausiai parėmė savo auko
mis Lietuvos laisvinimo darbą. 
Ačiū P. J. Starkams, A. Belickui, 
Giedrininkėms, P. E. Jokubkams, 
K. V. Kleivams, J. Lieponienei, 
P.J. Maldeikiams, V.A. Šimai- 

čiams, B. Vitkui, A. M. Balčy- 
čiams, K. A. Rimkams, V. A. Šau
liams, V.L. Šoliūnams, M. Gylie
nei, K. Grinai, P. Gruodžiui, B. 
A. Polikaičiams, E. A. Rep
šiams, V. A. Šoliūnams, A. Vi- 
liušiui, E. Radavičiui, J. Butvilai, 
J. Dėdinui, A. Dumbrienei ir dūk 
rai Nijolei, kun. K. Juršėnui, Ign. 
Kazlauskui, A.Litvinui, V.M. Liu- 
levičiams, kun. P. Patlabai, Ign. 
Petrauskui, J. L. Polikaičiams, K. 
Povilaičiui, S. Rauckinui, T. Rū
tai, P. Šalčiui, V. Simanavičiui, J. 
V. Šklėriams, V. Skrupskelytei, 
J. Z. Smilgai, kun. A. Stašiui, A. 
S. Tumosai, E. Vilimaitei, J. Ža- 
deikiui, J. Karpavičiui, A. Eivie- 
nei, E. Paliokienei, G. Valančiui, 
Gr. Budrytei, A. Dubauskienei, 
P. Leipui, B. Miniotaitei, O. Mi
niotienei, R. S. Patlabams, J. 
Prunskiui, kun. J. Prunskiui, A. 
Prunskytei, A. Rūgytei, J. Sadū- 
nui, A. Skrupskelienei, M. Anta
naitienei, V. A. Tijūnėliams, M. 
Motekaičiui.

GLAUDĖJA RYŠIAI TARP 
SĄJUNGŲ CENTRŲ

Naujoji sendraugių centro val
dyba susilaukė nuoširdžių atsilie
pimų iš studentų ir moksleivių są 
jungų. Abiejų sąjungų centro val
dybos supažindino sendraugių cen 
trą su savo rūpesčiais ir planais. 
Išreikštas pageidavimas pasto
viai keistis žiniomis tarp centrų.

Moksleivių sąjungos centro val
dyba užmegzdama ryšius atsiun
tė ir pasveikinimą:

Sveikinimai Naujai Centro 
Valdybai!

Valio I Prisikėlė sendraugiai I! 
Linksma diena nušvito!

Su tikrai dideliu džiaugsmu 
sveikiname Jūsų valdybą visos 
Moksleivių ateitininkų sąjungos 
vardu. Jūsų parodytas ryžtas iš
skaityti apatijos miglas sen
draugių tarpe liudija viltingą atei 
tininkiškos dvasios liepsną Jumy
se. Šios gyvybės ženklas yra ska
tinantis pavyzdys visiems, ypatin
gai moksleiviams, kuriems įro- 
dot, kad nevisi ateitininkai apalp
sta po gimnazijos laikotarpio ir 
visiškai numiršta pabaigę uni
versitetą.

Linkime Jums ryžto, ištvermės, 
jaunatviško entuziazmo ir Aukš
čiausio palaimos visame.

Su Šypsena Kristuje, MAS CV: 
Algis Puteris-pirmininkas, Ga
bija Juozapavičiūtė -vicepirminin 
kė, Regina Kryžanauskaitė-Užsie- 
nio reik. ved., Laima Gustainytė- 
sekretorė, Algis Juzukonis-iždi- 
ninkas.
WASHINGTONO ATEITININ

KŲ SENDRAUGIU VEIKLA
Washingtone yra įsikūręs atei

tininkų sendraugių skyrius, turįs 
per 40 asmenų. Kovo 1 d. įvyko 
gausus susirinkimas p. Vaičiulai
čių namuose. Turėjome svečią 
prelatą A. Bačkį su paskaita — 
Dabartinės reformos Bažny
čioje

Prel. A. Bačkis nuoširdžiai ir 
labai atvirai iškėlė pasikeitimus
ryšium su Bažnyčios reformomis.

Buvo aiškinama, kad esmėje dog
mos ir doktrinos nekeičiamos, 
tik daromi prisitaikymai, priėji
mai atsižvelgiant šių dienų rei
kalavimams. Patarė būtinai pas
kaityti dogminę konstituciją. Po 
paskaitos sekė paaiškinimai įvai
riais rūpimais klausimais.

Prieš Kalėdas turėjome susi
rinkimą su prel. V. Balčiūno 
paskaita — Naujovės Bažnyčios 
gyvenime.

Ateitininkai kartais suorgani
zuoja lietuviškas pamaldas, ku
rias atnašauja tėv. Tomas Žiū
raitis, O.P. Gegužės mėn. ketvir
tadieniais būdavo gegužinės pa
maldos Šiluvos šventovietėj, taip 
pat lapkričio mėnesį atkalbamas 
rožinis.

Washingtono skyriui jau antri 
metai iš eilės gražiai pirminin
kauja Juozas Vitėnas, be to valdy
boje kartu dirba Elena Dambriū- 
nienė ir Regina Viliamienė. Į Atei 
tininkų kongresą Chicagoje at
stovais išrinkti J. Laučka ir J. 
Vaitkus.

Dar tenka neužmiršti, kad 
Washingtone neseniai buvo iš
rinkta Atėitininkų sendraugių są
jungos centro valdyba.

Regina Viliamienė
ŠIS BEI TAS VYSK. M.

VALANČIAUS KUOPOJE
Pasitaiko, kad ir Cicero būna 

kaikas nekasdieniška. Štai vasario
(Nukelta į 6 psl.)

PADĖKA
Pavasarėjant lyg nauju žiedu pra

siskleidė Čikagos ir apylinkių rėmė
jų rengta metinė vakarienė (seimas). 
Mus ir mūsų bendradarbius djiugina 
Jūsų ryžtas, nepaprasta energija, ruo
šiant tokio didelio masto susibūrimą. 
Jo pasisekimas nuskambėjo plačiai. 
Esame giliai dėkingos už tokias nuo
širdžias pastangas, įdėtą darbą, nuo
vargį ir mora'inę bei finansinę talką. 
Dėkingos esame kiekvienam savitu bū
du prisidėjusiam: organizatoriams — 
Apygardos valdybai ir jos pirmininkei 
p. M. Remienei, Marąuette Parko sky
riaus pirmininkei p. E. Abelkienei, vi
sai valdybai ir visiems nariams, vakaro 
programos pravedėjai rašytojai N. 
Užuhalienei, “Grandies” tautinių šo
kių grupės vadovei I. Smieliauskienei 
su jos jaunimu, Laimai ir Ramūnui 
Underiams, Vidai ir Jolitai Krlauče- 
liūnaitėms, J. Jasaitytei ir R. Augiū- 
tei, šeimininkėms p. Zumbakienei, p. 
Skučienei ir p. Tamošiūnienei su po
nia O. Norviliene priešaky ir Lipniū- 
nietėms patarnautojoms, o ypatingai 
visiems atsilankiusiems į vakarienę ir 
savo auka parėmusiems Kongregaci
jos darbus. Esame dėkingos ponams 
Gradinskams už nuoširdumą, didelę 
pagalbą ir paramą Kongregacijai. Tik 
bendru įnašu galima ką nors sukur
ti, įvykdyti. Mums reikia vienų ki
tiems, kad stiprintume ir drąsintume. 
Todėl Jūs ir esate mūsų viltis, o vil
tyje stiprėjame ir su pasitikėjimu ga
lime dalintis, statyti, kurti.

Dėkingume,
Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys
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• Redakcija straipsnius tai

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

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 
PAIEŠKOMI ASMENYS:

BLOKUVIENĖ-SINKEVICIŪTĖ, 
Ievą, d. Jurgio, 1935 metais iš Prie
nų išvykusi į JAV-bes, gyvenusi 1940 
metais Waterbury, Conn.

BRUŽAS, Jonas ir Justinas, sūnūs 
Jono, 1939 m. gyvenę Chicagoje.

BRŪZGA, Vincas, s. Prano, 1943 
metais būk tai gyvenęs Chicagoje.

BRŪZGUS, William C ir jo žmo
na Maria Monika, turėjo vaistinę 
Norwood, Mass.

BULEVICIUS-BALYS, Edvardas, 
s. Vlado, iš Krakių miest., po karo 
gyveno Anglijoje.

CEPUKAS, Kazimieras, arba jo 
vaikai, senas ateivis.

DRANGINIENĖ - SINKEVIČIŪ
TĖ, Ona, d. Jurgio, 1935 metais iš 
Prienų išvykusi į JAV-bes; gyvenusi 
Waterbury, Conn.

GASIŪNAS, Aleksas, gim. Pik
čium} km., Pašvitinio vi., J JAV-bes 
imigravo 1913 m., gyveno Baltimo- 
rėe.

JAGMINAS, Antanas ir Juozas, 
sūnūs Antano, gyvenę Chicagoje ar 
jos apylinkėje.

KAULIUS, Vincas ir jo žmona 
Antanina, gim. Alšauskaitė, d. Juozo, 
gyvenę 1107 Buttler St., Easton, Pa.

KEMPKA, Vytautas, gim. 1933. 
IV. 16. Kybartuose, gyvenęs Vokie
tijoje, studentas.

KOLAS, Juozas, gim. 1912 metais, 
1946 metais iš Vokietijos išvykęs į 
Kanadą.

KONIUŠAUSKAS, Valius, s. Ig- 
niš Krakių miest.
MALKVAITYTĖ, M„ buv. studentė.

Lietuvė mergina 160 cm., pusamžė, 
tėveliams mirus liko vieniša Len
kijoje, dirba knygyne, kilus nuo 
Biržų. Norėtų susirašyti su rimtu 
vyru JAV ar Kanadoje. Gal ir ve
dyboms: Rašyti adr. DRAUGAS, 
Adv. No. 322, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, Illinois 60620. (sk.)

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

4545 West 63rd Street

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

PLATINKITE “DRAUGĄ”

y2 metų 
9.00 
8.00 
9.50

4.50
5.50

1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:30, šeštadieriidis 
8:30 — 12:30. -A -

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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MISIŪNAS, Albertas, s. Tamo
šiaus.

NEKROŠIUS, Aleksandras ir jo 
broliai: Bronius, Juozas, Vladas Ir 
Vacys

PELOSI, Sophie, 1956 m. gyve
nusi 186 Thurber Avė,, Brockton, 
Mass.

PERVENECKAS, Antanas, bei jo 
sūnūs: Antanas ir Juozas, gyvenę Chi
cagoje. į

REMENCIūTĖ, Domicėlė, d. Jo
no, ištekėjusios pavąrdė nežinoma, 
gim. 1911 m. Raseinių ap., Bartiškių 
km., Raudonės vi., Ištekėjusi iš JAV- 
bių persikėlė į Argentiną.

RUKŠĖNAS, Antanas (RUK- 
SON, Anton) s. Juozo, gim. Švenčio
nių ap., Daugėliškio vi., Vaišniūnų 
km., gyvenęs 817 Wadwarth Avė., 
Waukegan, III.

TARGONSKAS, s. Juozo, iš Kra
kių miest., po karo gyveno Vokieti
joje.

URBA, Leonas, s. Stasio iš Kra
kių miest., po karo gyveno Vokie
tijoje.

URBUTIS, Antanas.
VASILIAUSKAS, Antanąs, s. Ma

to, iš Norkūnų km., Krakių vaisė.
ZANDOVAITĖ, Lydija, gim. 

1935. IV. 30 Tauragės apskr., gyve
nusi Vokietijoje, buv. studentė.

ŽIOGAS, Chas, gyvenęs Cedar 
Rapids, Iowa. sL

ŽUROMSKAS, Česlovus, s. Kazio, 
iš Krakių miest., iš Vokietijos atvy
kęs į JAV-bes. 4

Ieškomieji arba apie juos žibantieji 
mąloniai prašomi atsiliepti.

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York, N.Y. 10024.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas ji užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.

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

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORES

1) 5515 SO. DAMEN AVĖ.
2) 5996 SO. ARCHER AVĖ.

Ali Phones WA 5-8202

Telef. — 735-2345

KENTUCKY TAVERN 86 Proof 
STRAIGHT BOURBON WHISKEY V2 gal. $g,98

POPULAR BRAND, 8 year old SCOTCH
WHISKEY — Fifth $3.79, 3 for #-|O-0Ū

V.S.O.P COGNAC,

Imported from France Fifth $4.69

190 Proof ALCOHOL Fifth $5.98

90 Proof, KENTUCKY STRAIGHT 
BOURBON____________________Full Quart $3-98

BUDWEISER BEER, Case of 24/12 oz. cans $3-89

SCHLITZ MALT LIQU0R six pack — 79
POPULAR BRAND Califomia BRANDY $2-98



Mecenatų talta—

KŪRYBOS PUOSELĖJIMAS PAKAKS AIMANŲ, REIKIA 
VEIKSMO

Ką šiandien pastovesnio ir 
ilgiau išliekančio galime su
kurti, tai padarome tik santal-

4 kos būdu. Kaip anais laikais 
rugiapiūtės ar linarovio talka 
padėdavo ne tik greičiau, bet 
ir su geresne nuotaika bei link 
amai atlikti sunkius darbus, 
taip ir šiuo metu, kada netu
rime savo valstybinių institu
cijų, su geresne nuotaika ir 
didesniais laimėjimais tautai 
ir lietuviškam reikalui dar
bus galime atlikti tik talkos

♦ pagalba. Sujungtos gretos len
gviau nugali net sunkiai įvei
kiamas kliūtis.

Viena sritis, kur reikia nuo
latinės ir nuoširdžios talkos, 
yra lietuviškos kultūros puo
selėjimas išeivijoje. Kūrėjų tu
rime dar nemažus skaičius. Bet 
kūrėjui reikia laiko ir sąlygų, 
kad kultūrinė, meninė, litera- 
tūrinė vertybė įgytų tinkamą 
pavidalą. Kūrėjas kuria vie
nas, tylos valandomis, kūrybi
nės įtampos momentais ir sun
kiu darbu. Bet kūrinys regimą 
formą įgauna tik tada, kai ir 
kitas asmuo juo gali džiaug
tis, gėrėtis, kartu su kūrėju 
išgyventi skausmą, ilgesį ar 
pasiryžimą, kai jis gali priimti 
kūrybinį derlių, į kūrėjo bal
są atsiliepti, kūriniui tarpi- 
ninkaujant su kūrėju bendrau
ti. Čia kaip tik susitinkame su 
nepalankia išeivijos tikrove, 
kurią nugalime tik entuziastiš
ka talka ir aktyviu įsijungi
mu į kultūrinį gyvenimą.

Kelias, kuriuo meninis kū
rinys, kaip kultūrinė vertybė, 
pasidaro visų mūsų dalimi, kar 
tu dalimi ir tautos, išsklaidy
tos po pasaulį ir persekioja-

* mos tėvynėje, yra sunkus ir 
reikalingas didelio pasiaukoji
mo tiek iš kūrėjų, tiek iš kū
rinį priimančiųjų. Dėlto ir sa
vo tautos aruodus kultūrinė
mis vertybėmis pripildome tik 
bendromis pastangomis ir ben
dru ryžtu. Tik sujungtos jė
gos gali sukrauti kraitį tau
tai ir ateities kartoms.

*
ti Nuo senų laikų žinomi me

cenatai, remią kultūrinius už
mojus, kūrybines pastangas ir 
pačius kūrėjus. Būti mecenatu 
reikia gerai suprasti kultūri
nes vertybes ir kūrybinį pas
katą ne tik paskiriems kūrė
jams, bet dažnai ir visai tau
tai ar bent tam tikrai žmonių 
grupei. Būti mecenatu reikia 
sąmoningai atsižadėti materia
linės gėrybės kūrybos ir kūrė
jo labui. Dėlto verta ypatingo 
dėmesio mecenatų duoklė y- 
pač šiuo metu, kada tik jų 
gera valia puoselėjama kūry
ba ir remiami kultūriniai lai-

♦ mėjimai. Santaupos išsisklaido 
nepalikdamos žymės ar bent 
mažai tepadėdamos tautos ly
giui kelti, o palikti dvasinės 
kūrybos turtai savo įtaką pra
tęsia ilgiau ir pastoviau, kal
ba net ateinančioms kartoms 
stipriau ir ištvermingiau.

Mes galime džiaugtis, kad 
Išeivijoje kultūriniam darbui 
mecenatų dar nestokojame, 

t Vieni jų reiškiasi vienkartine 
parama, kad kūrėjas su savo 
kūriniu įžengtų į tautinę kul
tūros šventovę. Kiti reiškiasi 
organizuotai, kaip pvz. Lietu

Spaudoj ir gyvenime

ŽIAURIAI UŽTERŠIAMOS 
LIETUVOS UPĖS

Klaipėdoje veikia naftos pa
skirstymo bazė, turinti daug pa
dalinių, vadinamų filialais. Vil
niuj leidžiama “Tiesa” nr. 50 
kovo 1 d. rašo:
“Dabar ypač bloga padėtis Plun

gės filiale. Bazė įrengta Babrun
go upės šlaite. Jos teritorijos grun
tas permirkęs naftos produktais, 
po cisternomis nėra talpų pro 
nesandarius kranus lašantiems 
degalams surinkti. Todėl daug 
kur telkšo naftos produktų kla

vių fondas, kuris rūpinasi iš
eivijos ir tautos ateičiai rei
kalingais mokslo veikalais. Y- 
ra ir mažesnių vienetų, kurie 
remia paskiras kultūrines ap
raiškas, kaip kūrinių premija
vimą, kultūrinių vadovų įver
tinimą ar kitokiu įnašu ugdo 
savą kultūrą. Tai vis santalka, 
kuri vienu požiūriu purena kul 
tūrines dirvas, kitu — jungti
nėmis jėgomis didina savo tau
tos palikimą.

Ypač pabrėžtina talka, kai 
patys kultūrininkai, išeivijos 
sąlygų priversti atsižadėti tie
sioginio kūrybinio darbo, jau
čia pareigą savo parama jung
tis talkon. Tuo kaip tik pasižy
mi ir šių metų Draugo romano 
premijos mecenatas, ilgametis 
žurnalistas, buvęs lietuvių 
spaudos atstovas Paryžiuje, 
dalindamasis savo įnašu su kū
rėju ir atiduodamas duoklę 
tautos kultūrai.

*
Kai kalbame apie kūrybinį 

darbą ir talką kultūrinėms ver 
tybėms palaikyti, tai nenorime 
menkinti visuomeninių darbų 
reikšmės. Vienų ir kitų reikia 
mūsų gyvenimui įprasminti ir 
tautos kraičiui krauti. Kal
bėdami apie visuomeninę veik
lą, neturime sumažinti ir lais
vės bylos kėlimo viešumon, 
nes tai yra taip pat mūsų tau
tinio buvimo išeivijoje įpras
minimas ir jam aukštesnės 
vertės suteikimas, šie visi dar
bai ir šios darbų sritys nėra 
išskiriamos nei savo būtinumu, 
nei naudingumu tautai. Juk 
tautos dauguma negali laisvai 
kurti ir laisvai visuomeniškai 
reikštis, o mažumai graso iš
nykimas svetimoje masėje. 
Šiuo atveju reikia pačių darbų 
santalkos, kad tautinė sąmo
nė ir jos kultūrinis lygis aug
tų kartu su mūsų gyvųjų skai
čiumi, o ne su antkapių užra
šais. 1

Tautinis išeivijos sąmoningu 
mas ir brandumas yra pagrin
das, kuriuo remiasi lietuviškas 
švietimas, kultūrinis augimas 
ir visuomeninis idealizmas. Tik 
kultūringa tauta yra verta lais 
vės, tik kultūrinėmis vertybė
mis iškili išeivija yra subren
dusi laisvės troškimus perduo
ti ateinančioms kartoms ir pa
gelbėti pavergtos tautos da
liai, nes ir visuomeninė veikla 
ir laisvės šūkių kėlimas yra 
kultūrinio lygio žymė. Sujun
gimas kultūrinių, visuomeninių 
ir politinių pajėgų vienon tal
kon įgalina ne tik tautą tikė
tis, bet ir išeiviją ištesėti kar
tu su tautos kamienu.

Švenčiant devynioliktąsias 
Draugo premijuoto romano iš
kilmes, kaip tik reikia dar kar
tą iš naujo prisiminti, kad tal
kos būdu įgautas kultūrinis der 
liūs nėra kieno nors pavienio 
nuopelnas. Tai yra nuopelnas 
visos lietuvių visuomenės — 
kuriančios, remiančios, auko
jančios ir skaitančios. Tai yra 
talka, kuri didina viltis, kad 
mes kūrybiškai dar ilgai gali
me išsilaikyti, kartu žadina ir 
pasitikėjimą, kad mes dar ei
name geriausiu keliu, nes pa
liekame laiko dulkių neapne- 
šamų vertybių tautai ir atei
ties kartoms. Pr. Gr. Į

nai. Pakalnėje ekskavatoriumi 
išraustos duobės, nuo kurių grio
vys veda tiesiai į gražųjį Babrun
gą. Pajuodę upės krantai rodo, 
kad grioviu ne vien vanduo teka.

Po lietaus Babrungas žemiau 
Plungės vaivorykšte "pražysta” 
ir, nešdamas užterštus vandenis,te 
teka į Miniją. Tokia padėtis yra 
jau kuris laikas. Prieš trejus me
tus Plungės filialas priklausė 
“Lietuvos žemės ūkio technikos” 
susivienijimui,’ dabar — naftos

Linda Sue Fricke džiaugiasi tokiuo savo vyro įtaisytu jai sveikinimu jų gyvenamoje vietovėje netoli Elida, Ohio. 
Vyras šiuo metu yrą Vietnamo fronte. Kaimynai taip pat patenkinti tokiuo sveikinimu.

VIETNAMO KARAS IŠ ARTI
(Atkelta iš 1 psl.)

Vietnamo ambasadoje mane 
priėmė australe sekretorė. įtei
kiau jai visą glėbi popierių ir 
paprašiau, kad greitai tą vizą gau 
tų. Reikia laukti 48 valandas, 
kol vietnamiečiai nuspręs ką da
ryti su viza, bet, mano nustebi
mui, kitos dienos ryte ta pati sek
retorė paskambino man į viešbu
tį ir pranešė, kad viza jau duo
ta.

Taip ir užmiršau Vietnamo 
reikalą, kol daugiau, kaip mėne
siui praslinkus, iš Australijos per 
Bali, Indoneziją ir Singapūrą jau 
atsidūriau Bangkoke, Thailande, 
arba, kaip mums įprasta, legen- 
dariniame Siame.

Bali ir bendrai Indonezijoje 
niekas iš turistų neužsiima lai
kraščių skaitymu, nes tų laikraš
čių nei viešbučiuose, nei šiaip 
niekur negalima gauti, išskyrus 
vietos kalba leidžiamus mažus 
informacinius laikraštukus. Tai 
Singapūre puoliausi prie iš viso 
pasaulio pasiekiamų laikraščių. 
Pirmuosiuose puslapiuose mirgė
jo apie prastus reikalus Laose

Bangkok’o laikraščiai rašė a- 
pie raudonųjų veržimąsi į Thai- 
landą ir kaip Thai sunaikino 
prie Laos sienos karo medžiagų 
sandėlius ir įsiveržėlių junginius. 
O mano numatytas maršrutas 
kaip tik eina ta linkme, nes pir
ma vyksta į Kambodiją ir tik iš 
ten į Vietnamą.

produktų tiekimo valdybos Klai
pėdos bazei, bet nuo to Babrun
gas nepasidarė švaresnis.

Jau vien tai, kad naftos bazė 
Plungėje įrengta pačioje kaimy
nystėje su upe, priklausančia Mi
nijos baseinui, kurio apsaugai 
nuo užteršimo skiriamas ypatin
gas dėmesys, turėtų versti bazės 
šeimininkus imtis priemonių pa
dėčiai ištaisyti. Tačiau Klaipėdos 
naftos bazės vadovai, matyt, ne
jaučia atsakomybės už upių ter
šimą.” J. Žvilb.

pasaulyje
DANUTĖ BINDOKIENĖ 

ROMANAS
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Gal ir ne vargšė. Paskutinis jos laiškas spindulia
vo tokiu džiaugsmu, beveik žiburio skaitant nereikė
jo. Sara buvo įsigijusi sužieduotinį. Žydą, dėl to tė
vų priimtą, palaimintą. Beskaitant laišką, buvo keis
tai nejauku. Reiškia, tautybės ir čia žmones perse
kioja. Tikros Amerikos tartum nė nėra, vien tik tau
tų grupės kažkaip nerūpestingai į vieną valstybę su- 
bertos. Gal vertėjo tai pasakyti Tonini? Ne, ne! Tegul 
jis maloniai praleidžia laiką ištaigingame klube, nesuk
damas galvos praeities prisiminimais.

Prie kito stalebo sėdėjo keturi vyrai. Žilstelėju
siais paausiais, papilnėjusiais liemenimis ir žieduotomis 
rankomis. Tipiški klubo lankytojai. Jie gėrė tik bran
giausius gėrimus ir neblaiviais žvilgsniais glamonėjo 
aptarnaujančią Vitą.

— Būtų malonu tokią “Kačiukę” prie židinio pa- 
situpdyti! — tarė vienas.

— Aš jai geresnę vietą atrasčiau! — atkirto ki
tas, ir visas stalas sulingavo juoku.

— Kic, kic, kic, katyte! — kažkuri ranka ištįso į 
Vitą. Ji vikriai išsisuko ir žaismingai pagrūmojo pirš
tu:

Kambodiją labai norėjau ap
lankyti, vien tik jau dėl jos eg
zotiškumo ir Angkor Wat išliku
sių budistų tūkstantmetinių mal
dyklų prie Šiem Reap. Bet Kambo 
dija yra nutraukusi diplomati
nius santykius su Washingtonu ir 
nėra palanki amerikiečiams. Ne
žiūrint to, lengvai gavau vizą Wa- 
shingtone per prancūzų amba
sadą ir buvau pasiruošęs ten 
vykti.

Kambodija, kaip ir Vietnamas, 
labai nemėgsta laikraštininkų ir 
jų oficialiai neįsileidžia. Kaip 
P.H.M. Jonės savo “Golden Gui- 
de” knygoje pastebi, kad ameri
kiečiai turistai, net ir gavę Kam- 
bodijos vizas, jokiu būdu turi ne
atrodyti kaip laikraštininkai, o 
geriau kaip farmeriai. Kitaip ga
li įtarti esant laikraštininku ir 
stačiai nuo maldyklų ištremti. Į 
domus paradoksas: buvęs Kam- 
bodijos diktatoriškas princas Si- 
hanouk yra didelis žurnalistas. Jis 
pats redaguoja neperiodinius žur
naliukus prancūzų kalba ir pri
žiūrėjo visus informacinius lai
kraštukus. Ką gi jis skelbė tuose 
savo paties prižiūrimuose leidi
niuose? O gi — pradžioję jo pa
ties vedamasis, o po to tik laiš
kai jam ar jo paties laiškai kam 
nors. Visur iškyla didžiulė ir ne
paprasta valstybės šefo “gudry
bė”, “šviesa”, “nepaprastumas”, 
“išmintingumas”, “Tik valstybės 
šefo, Jo aukštenybės princo Noro- 
dom Sihanouk išminties dėka...” 
Ir t.L Ir t.t.

Prie Kambodijos aš dar kartą 
grįšiu kiek vėliau, tuo tarpu tik 
trumpai pastebėdamas, kad karas 
jau jaučiamas ir tenai. Trūksta 
visiškai informacijos. Be valsty
bės šefo leidinių jokių kitų lai
kraščių nei vietinių, nei užsieni
nių nematyti. Tris dienas pralei
dau Phom Penh, Kambodijos 
sostinėje. Iš paviršiaus tai dar 
Somerset Maugham laikų tropi
kų krašto nuotaika. Kraštas atro
do sustingęs pereito šimtmečio

įsibėgėjime. Bet juk tik apie 50- 
60 mylių nuo sostinės kaip tik 
vyksta didžiausias Vietkongio 
judėjimas vadinamuoju Ho Či 
Minh keliu.
Pati sostinė pilna visokio plau
ko tamsių ir šviesių “arabų” - ki
niečių, rusų, satelitų, prancūzų, 
neutralių ir net Vietkongo am
basada...

Man bebūnant Phom Penh, 
kažkas įvyko nepaprasto: didelė 
minia darbininkų ir studentų 
demonstravo prie Šiaurės Vietna
mo ir Vietkongo ambasadų. Pas
tarojoje ambasadoje yra įsikūru
si taip vadinamoji laikinoji “lais
vojo Pietų Vietnamo vyriausy
bė”. Demonstrantai įsiveržė į 
“ambasadą” - padegė ir sudaužė 
mašinas per langus išmetė su
laužytus baldus ir “diplomati
nius” dokumentus ir viską pade
gė. Diplomatai išbėgiojo į kitas 
ambasadas apsaugai.

Šiaurės Vietnamo ambasada 
pasiruošė gintis.

Tokiai nuotaikai esant, norėjo
si iš Phom Penh ištrūkti, tai 
su malonumu ir kantrybe lau
kiau Vietnamo linijos lėktuvo iš 
Singapūro, kuris kaip čia įprasta, 
vėlavosi 2 valandas. Vidudienio 
tropikų karštyje rodės viskas lyg 
išmirę: žmonės, gyvuliai, net ir 
šunys bei katinai vos judėjo.

Buvome tik šeši keleiviai į 
Saigoną, kiekvienas paskendęs sa
vo mintyse. Kažkaip man prisi
minė paskutinė kelionė iš gimto
jo krašto. Ten sniegas dabar, 
galvoju, ir žiūriu į nuo karščio 
apleipusias palmes. Koks laikas 
dabar Chicagoje? Niekaip nega
liu suskaičiuoti: pridėti tiek, 
atimk tiek ir galvok vakar diena... 
kažkaip laikas lyg pasikeičia ilgo
je kelionėje. Ir net vietos ir nuo
tolio matai kažkaip nebe tie patys, 
kaip namuose. Sunku įsivaizduo
ti, kad esi antroje pasaulio pusėje 
ir nedaugelis šiame pakraštyje 
lietuviškai mąstančių.

Pagaliau pasirodo tas lėktuvas.

— Liesti draudžiama, ponai!
— A, matai, kokia ji laukinukė! Būtų malonu 

prisijaukinti, — vyras nepyko. Šį žaidimą žaidė ne tik 
jis, bet daugumas klubo lankytojų. Jiems buvo leista 
žodžiais bei žvilgsniais įrodyti savo vyriškumą drau
gams ir sau, bet tuo pačiu metu galėjo jaustis visiškai 
saugūs. Katytės savo roles ir vietą gerai žinojo. Jos 
mokėjo ritinėti auksinių gijų kamuoliukus nesusinarp- 
liodamos, neįpainiodamos į jas nei savęs, nei kitų žai
dėjų. Gal dėl to klubas turėjo tokį milžinišką pasise
kimą.

— Ką tu mane mulkini! — pusgarsiai murmėjo 
Toniaus geltonplaukė atidžiai sekusi visą žaidimą. — 
Ar taip rimtos merginos elgiasi? Kas žino, ką jos vei
kia po darbo valandų?

— Be abejo, eina namo ir miega, — beveik rūs
čiai atsakė Tonius. — Manai, kad lengva visą naktį ne
šioti padėklus ir šypsotis visokiems girtuokliams.

— Niekas čia jų prievarta nelaiko! —atkirto 
mergina. — Yra garbingesnių užsiėmimų.

Vita sukiojosi tik už poros žingsnių. Pradžioje po
kalbio klausėsi su saldžiu malonumu, bet staiga jai 
pasidarė negera. Net intimioje restorono prieblandoje 
Toniaus veidą buvo užvaldžiusi tokia gėda ir kančia, 
kad ji nebeiškentė ir priėjo prie stalelio.

— Kuo dar galiu patarnauti? Gal papildyti stik
lus? — klausimais pertraukė besiginčijančius.

— Einam iš čia, Jolanta! — ištarė lietuviškai To
nius pro sukąstus dantis.

— Ko skubėti? — geltonplaukė netikėtai pakeitė 
nuomonę ir patogiau atsisėdo. — Man pradeda resto
ranas visai patikti. Daugiau šampano, prašau, Katyte

Rimties valandėlei

Plokite rankomis, visos že
mės tautos, ir linksmais bal
sais šlovinkite Dievą!

Jeruzalės vaikučiai drabu
žius klojo ant kebo ir džiaugs 
mingai šaukė “Osana Dovydo 
Sūnui! Garbė tam, kuris atei
na Viešpaties vardu”.

Dievas yra visos žemės val
dovas, giedokite jam garbės 
himną.

(Iš Verbų sekmadienio apeigų)
Švenčiant Verbų sekmadienį, 

tenka mums prisiminti, kad es
miniu kiekvienos būties pagrin
du yra pats jos Kūrėjas. "Nie
kas negab egzistuoti ar būti, 
nesilaikydamas Dievo, nors jo 
ir nepripažintų, žmogui yra duo 
ta laisvė savo Kūrėjo nepripa
žinti ir dėtis, sako Simas Su- 
žiedėbs, tartum jis pats būtų 
savo būties atrama. Bet tokiu 
atveju jis prisiima ir visas pa
sėkas. “žmogus be Dievo, — 
pastebi St. Šalkauskis, — jei tik 
padaro visas išvadas iš savo 
neigimo, neišvengiamai turi pul
ti žemiau gyvulio” (Ideologiniai 
dabarties krizių pagrindai ir 
katalikiškoji pasaulėžiūra. Židi
nys 1936 m., nr. 3, 214 psl.). Tai 
reiškia, kad žmogus iškrinta iš 
gamtinės Dievo tvarkos, kurios 
laikosi neprotingi gyviai ,ir eina 
į savo susinaikinimą. Simo Su
žiedėlio pasakymu, tuo pačiu 
kebu eina nuo Dievo nutruku
sios tautos ir valstybės, nors 
jos, it anas sugyvulėjęs žmogus ! 
dar kurį laiką egzistuoja. Pir
mas tos žūties ženklas, kaip nu
rodo vokiečių teologas Kari A- 
dams, yra tai, kad žmogus, ati
trūkęs nuo savo dvasinio cent
ro (t. y. Dievo), pameta bend
ruomeninį ryšį.

Ryškiausioji moderniškojo 
žmogaus žymė, — kad jis yra 
tartum išrautas. Kultūros is
toriko uždavinys yra parodyti, 
kaip ėjo šito išrovimo vyksmas, 
šešioliktojo amžiaus šūkis “to
lyn nuo Bažnyčios” su išvidiniu 
būtinumu aštuonioliktame šimt-

Užimant vietas, girdžiu per mi
krofonus linksmas Italijos dainų 
melodijas. Kažkaip atrodo lyg iš 
kito pasaulio.
Už kiek laiko žvelgiu per lėktuvo 

langą ir su savotišku širdies sun
kumu stebiu tolimą ir svetimą 
gamtovaizdį. Kiek čia skausmo, 
ašarų ir kraujo. Jau skridome 
virš Mekong upės deltos...

Merimastis vis didėjo, kai ar
tėjome prie Saigono. Už kiek lai
ko pamatau Saigono upės deltą ir 
milžiniškus 'džiunglių plotus, ku
rie supa Saigoną. Čia didelė Viet 
kongo koncentracija, tik 15 ar 
20 mylių nuo Saigono centro. Jau 
pats miestas. Matau judančias 
mašinas ir žmones. Pradedame 
leistis į aerodromą.

Vita! — ji iškėlė tuščią taurę ir pamojavo po Vitos 
nosimi.

— Einam! — dar griežčiau pasakė vyras.
— Ne! Man patinka, kai tu žaviesi katytėmis. Ry

toj nuvažiuosiu į gyvulių globos draugiją ir parvešiu 
porą. Kokios spalvos norėtum?

Tonius tylėjo nuleidęs galvą ir Vitai pasidarė jo 
gaila. Ji vos susivaldė nepadėjusi rankos ant peties ir 
neištarusi poros malonių žodžių.

— Apsispręskite, — švelniai sumurmėjo, nes ją 
šaukė prie kito stalo. — Aš sugrįšiu.

Vyras, matyt, laimėjo. Pora ruošėsi išeiti. Vita ty
lėdama atnešė sąskaitą.

— Ar leidžiama tau ranką paspausti, Vita? — 
pasikeldamas užklausė vyras. — Ar tai nebūtų prieš 
klubo taisykles?

— Kai kurias taisykles galima truputį palenkti, 
— nusišypsojo Katytė ištiesdama ranką. — Ačiū, kad 
užėjai, Toniau. Jūs taip pat, panele! — kreipėsi į švie
siaplaukę lietuviškai.

Jolantos skruostai staiga užsiliepsnojo. Raudonu
mo nepajėgė uždengti nei dažai, nei klubo prieblanda. 
Ji sviedė piktą žvilgsnį savo palydovui ir neatsisvei
kinusi nusigrūdo dinų link.

— Lik sveika, Vita. Atsiprašau už savo draugės 
elgesį. Mudu ne visuomet sutariame. Aš tik norėjau 
tave pamatyti, — jis linktelėjo ir nusivijo skubančią 
merginą.

Vita suvirpėjo tartum per jos sielą būtų perpūtęs 
ledinis skersvėjis.

XBui daugiau!

metyje pasikeitė šūkiu “tolyn 
nuo Kristaus”, devynioliktame 
amžiuje sušukta — “tolyn nuo 
Dievo”, o jau dvidešimtame šim
tmetyje kai kurie mąstytojai 
drįso tarti: “Dievas miręs”. Tuo 
būdu modemiškoji dvasia buvo 
išrauta iš svarbiausių ir giliau
sių gyvenimo ryšių; ji neteko 
šaknų Absoliute, Buities Pilny
bėje. Gyvenimas prarado didžią
ją savo prasmę, savo išvidinę 
įtampą ir kilimą aukštyn, savo 
galingąją, viską persunkiančią- 
ją meilę, kurią uždegti gali tik 
Dievybė. Iš įsišaknijusio Ab- 
sobute, iš glūdinčio Dievu- 
je stipraus, turiningo žmo
gaus pasidarė savim pačiu be- 
siremiąs, autonomiškas žmogus. 
Atsipalaiduodamas iš bažnyti
nės bendruomenės, iš tos com- 
munio fidebum, iš to tikinčiųjų 
gyvenimo vienas kitame ir su 
vienas kitu, modemiškasis žmo
gus pakirto ir antrą savo gy
vybės šaknį; sąryšį su tautine 
bendruomene. Savo kančioje ir 
džiaugsme, savo maldoje ir mei
lėje jis neteko to suaugimo su 
“Tu” ir su “Mes”, su tąja pir
mykšte ahtasmenine vienybe ir 
pilnybe, iš kurios paskiras indi
vidas semias jėgų ir turi semtis, 
nes kitaip jis pasidaro nevaisin
gas ir išdžiūsta. Niekur ,nė vie
noj bendruomenėj, bendruome
nės idėja nėra tokia ryški, kaip 
katalikų Bažnyčioje. Niekur 
darbas ir kentėjimas, malda ir 
meilė, augimas ir įsipavidabni- 
mas nėra taip tvirtai per brobų 
vienybę įjungtas į dogmas, į 
dorovę ir į kultą, kaip čia. Todėl 
bažnytinės bendruomenės išar
dymas savaime sutraukė ir tau
tinės bendruomenės ryšius, o 
tuo ipačiu pražudė ir sveikos, 
stiprios žmonijos pagrindą, pil
nutinės žmonijos pagrindą. Au
tonomiškas žmogus liko vieni
šas žmogus.

Bet šitas išrovimo vyksmas 
ėjo dar tobau. Nuo to laiko, kai 
Apšvieta nuvainikavo apžvelgia
mąjį ir sintetinį mąstymą, kai 
dalimis ir skirstymu užsuman- 
tįjį protą padarė visagaliu vieš
pačiu — nuo to laiko sudužo vi
dinė žmogaus sąranga, jo dva
sinė vienybė sutrupėjo į šalia 
viena kitos stovinčias jėgas. U- 
žuot kalbėjus apie sielą, buvo 
kalbama apie psichinius faktus. 
Mokytiems žmonėms sąmonė, 
aš jau nebebuvo kūrybinis gy
vų jėgų subjektas (plg. prof. 
Kari Adamso veikalą Kataliky
bės esmė, kurį iš vokiečių kal
bos vertė B. Laukaitis, 1936 m., 
13-15 psl.).

Tikėjimo uždavinys, tariant 
rusų filosofo VI. Solovjovo žo
džiais, yra “atnaujinti mūsų gy
venimą, jį pašvęsti ir sujungti

(Nukelta į 5 pusi.)
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fl DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. kovo mėn. 21 d.
MISCELLANEOUS

ATEITININKAI
(Atkelta iš 2 psl.)

8 d. turėjome Chicagos apygar
dos moksleivių ateitininkų glo
bėjų ir busimųjų globėjų suvažia
vimą. Programa buvo paruošta 
ir pravesta adv. Povilo Žumba- 
kio, o medžiaginius reikalus tvar
kė Vysk. Valančiaus kuopos val
dyba. Dalyvavo Lipniūno, Dieli- 
ninkaičio, Vysk. Brazio ir Vysk. 
Valančiaus kuopų globėjai, fede
racijos ir MAS atstovai. Iš viso 
buvo 35 asmenys.

Oficialioji suvažiavimo dalis 
prasidėjo 9 vai. ryte ir tęsėsi iki 3 
vai. Jūratė Juozevičiūtė supažin
dino su naujai išleistu “Jaunu
čių Vadovu”. Centro valdybos 
iždininkas Algis Juzukonis pra
nešė apie jų planus ir prašė 
veiklesnio kuopų bendravimo su 
centru. Daugiausią laiko skirta 
diskusijoms, kurios buvo gyvos ir 
su pozityviais pasiūlymais.

Po oficialios dailies veik visi da
lyviai savanoriai pasiliko dar 
trims valandoms ir diskutavo o- 
piais jaunimo klausimais. Suva
žiavimas praėjo ne tik turinin
ga programa, bet ir pakilia nuo
taika.

Balandžio 12 d. Valančiaus 
kuopa turės savo metinę šventę. 
Apie 30 kandidatų bus priimti 
tikraisiais nariais bei pakelti i 
aukštesniuosius laipsnius. Da
bar visi intensyviai ruošiasi eg
zaminams. Tikimės, kad ta proga 
mus aplankys idėjos draugai iš 
aplinkinių kuopų.

Gegužės 9 d. 7 vai. vakare Sv. 
Antano parapijos salėje bus kuo
pos tradicinis Pavasario vakaras 
su vaidinimu, šokkiais ir val
giais.

Julė Sakalauskaitė.

Paieškojimas
JONO DAMULIO ieško jo sesuo 
Liudvika Stulpinienė. J. Damulis į 
JAV išvyko 1913 m. Nuvykęs į 
Scrantoną gyjveno su savo draugu

‘ Aleksandru Savickiu. Abudu buvo 
angliakasiai. Sesuo nežino, ar jis 
dar gyvas. J. Damulis ar žinantie 
ji apie jj prašomi atsiliepti adre
su: USSR, Lithuania, Akmenės 
raj., Papilė, Pavasario g-vg , 11 
Stulpinienė Liudvika.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Mušt Sėli Children’s Snecialty Shop 
Slzes 0 to 14

Excellent south west location
Boe.u tl fui flxtures — good Income. 
Storo well ostabllshed. Sicknoas for- 
cea sale. Vory good Cor man and 
wjfe or two womon.

Call Mrs, Klass — 636-3344

Marąuette Parke — 2451 W. bt 
St. Miir. biznio namas ir 3 butai. 
Mūro garaiąs Vertas daugiau, bet 
parduosiu už $29,000. HE 4-2012.

Parduodama Laundromat — Skal
bykla, pietvakarių miesto daly. 
Pinigais operuojama. 19 skalbia
mųjų maš. ir 9 džiovin. maš. Par
duoda dėl ligos. Duokite pasiūly
mą, Po 6 v.v. skambinkit 776-0802.

NORI P I R K T 1

Pirksiu 2 būt. mūr. namą; iš nau
jesnių ar geram stovyj, Marąuet
te p-ke, ar Gage p-ke. Skambinti 
434-6448 po 5 vai. vak.
V. va.

REAL ESTATE

SALES ■ M0RT6AGES ■ HANABEHEIT

Member of M.L.S.

ALEX SATAS—REALTOR 
Malu Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois. Tel. OL 6-2288 
Turime šimtus namų Bervvyne, Ciceroj, Rlverside, La Grange Park

tr ldtuose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti j mūsų Įstai
gų ir Išsirinkti iš katalogo.

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 83rd STREET TEL 471 *0321

R_E AL E S T A TE_

KUO GERIAUSIAS
Didelis, puikius, pagal užsakymą 

statytas 6 kamb. iškeltas "ranch” na
mas. 3 Hollywood vonios. 3 dideli 
miegamieji. Puiki virtuvė. Pilna 
“built-ins”. Gražus valgomasis. Apa
čioje iškaltos sienos su panels. Pilnas 
centr. air conditioning, plius elektrinis 
oro valytuvas. Labai didelis 2 maš. 
mūr. garažas. { pietus nuo 63, j vaka
rus nuo Pulaski. Savininko nuostolis 
jūsų naudai. Kreipkitės j Miracle 
Man. Skambinkite dabar.

M I C H A E L S 
Tel. 254*8500

By appointment
6514 S. ROCKVVELL 
FULL PRICE $18,900

$1,900 down. F.H.A. or you can as- 
sume $10,800 low interest mortgage. 
4 or 5 bedrooms, dining room, modem 
kitehen and 1’/į baths. New gas 
fumace.

KLEIN REALTY 445*3511
F ANCIFUL 
AT $19,900

6(4 kamb. rezidencija su 3 dvigu
bo dydžio .miegamais, 114 vonios. 
Gražiai iškaltas — “panelled” salo
nas ir valgomasis. Puikios spintelės 
virtuvėje. ‘‘Built-in’’ baras rūsy. 2 
maš. garažas su prijungtu patio. Vis
kas geram stovy. Geriausias pirkinys 
Brighton Parke. Kreipkitės j Miracle 
Man. Skambinkite dabar.

M I C H A ĖLS 
Tel. 254*8500

BrigLton Parke — 5 kamb. medi
nis bungalow. Pirkėjui gražus bu
tas ir 60 dol. rendos. Geras. Pi
gus. 778-6916

Gerai išlaikytas medinis — 2 po 5 
kamb. (po 2 mieg.), platus lotas, 
gazo šiluma. Arti 72 ir Artesian 
Avė. Kaina $19,200. PR 8-2235

Mūr. 1% aukšto — S kamb. (3 
mieg.) Ir 6 kamb. (S mieg.) su pui
kiai įrengtu skiepu. Prie pat Mari
jos mokyklos.

Mūr. bungalow — 7 kamb. Modar 
nūs ir erdvus. 64 Ir Falrfleld Avė.

Bevelk naujan 4 modernių butų 
mūras — S po 4 kamb. Ir 7 kamb 
69 ir Kedzie. $76,000.

Maisto krautuve - Brighton Parke. 
Insurance — Income Tax

Notary Public

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd St.. CL 4-2390

OVVNER WILL SACKIFICE 
INCOME PROPEBTY

Nr. 55th and S: California — ll/2 
Story Frame — in excel: condition. 
Nr. Schools, Churches, Shopping.

Call Owner — 778-0763
NAMŲ PIRKIMAS —

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Putų nuomavimas — Income Tax 

Notariataa Vertimai

APDRAUDŲ AGENTCRA

BE LL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie AVe. — PR 8-2233

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame Laujus kaminus 
rlnas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
žeme iš lauko. Taisome mūra ‘‘tuok 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visa. 
darbas garantuotas.

Tel. — LA 1-6047
Apskaičiavimai nemokama: ,

Skambinkite bet kariao laiku.

mmimiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii ll'IIIIIMilIlUUIMIIilIlIlHIIIUHI.

DAŽYMAS
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda
J. Rudis — Tel. CL 4-1050

HHI'llllIHinHflIlI'IIIIIIĮIIIIIIIIIIIĮĮiĮlĮIIIIIĮĮIltlĮfflĮllllirUlilIlHtlIljllljiįjĮlĮįĮllĮjįyĮiĮjįijiiiiii^^Įjįii

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au- 
tomobiliai, Šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certifikatal. maistas, akordeonai. 
2608 W. SOth St. Chicago, III. 60629 

TF.LKF. W4 5-2787

DAŽYMAS
Iš vidaus ir iš lauko 

Teisingos kainos. Švarus darbas.
TEL. 499-1994

SEAL E S T A T E

Savininkas išsikelia ir parduoda 
bungalow prie 64-tos ir Maple- 
wood. Įrengtas rūsys ir garažas. 
Skambinkit 776-4667.

Cicero. 8 butai — 4, 3 ir 1 kamb. 
Karštu vand. apšild. Apyl. 56 ir 
22nd. 35 p. sklypas. 2 maš. ga
ražas. Pajamų $140, plius 4 kamb. 
butas. $22,300. SVOBODA, 2184
S. 61st Ct. RI 2-2162. Jei neatsa
ko skambinkit LA 1-7038.
4065 S. Rockvvell St. 2-jų butų po 
po 6 kamb. medinis namas. Gara
žas. Apžiūrėti galima tik iš anksto 
susitarus —

TEL. _ VI 7-3660

STEBĖKITE
Prie Ford City 6 H kamb., 8 me

tų modernus mūras, apie 40 pėdų 
sklypas, 1H auto garažaa $22,900.00.

IJuksus 4 butų mūras arti Maria 
High. Naujas gazu fiild.. alumln. lan
gai, mūro garažas, platus sklypas. 
$46.000.

» kamb. švarus mūras. Bevelk 
naujas garažas. Naujas gazu šildy
mas. Prie Calitornljoa, Marąuette 
Pke. $20.400.

Modemus, 14 metų, 5 kamb. (3 
mieg.) mūr. namas, be to S kamb. 
(rengta pajamoms su atskira virtu
ve ir vonia. Garažas. Arti tarp nau
jų gražių namų. Marąuette pke. Naš- 
16 nori $27,000.

2 aukštų niūras. 1 didelis butas, 
laisva, graži biznio patalpa, prie jos 
S kamb. butas, 2 auto garažas. Apie 
40 p. sklypas. Marąuette pke. $20,000.

Pigus lotas dviem butam statyti 
Marąuette pke.

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

Marąuette pke. 6 kamb. bungalow, 
tinka didelei šeimai. $14,000.

Prie 88 ir Rockvvell 6 kamb. bun- 
galow. Garažas. $16,500.

Brighton pke. 2 namai — 6 bu
tai. jGeros pajamos. $13,900.

Mūr. namas — 6 kamb. butas ir 
tavernos biznis. Labai pelningas 
$33,000.

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

15 butų, 2-jų aukštu mūr. prie 
67 ir California. $20,000 metinių 
pajamų. $127.000. Įnešus $46,000 
savininkas duos paskola 7%.

1H aukšto, 6 metų mūr. 2 švarūs 
butai — 6 H Ir 4H kamb. Prie 68 
ir Austin. Virimo — kepimo pe
čiai, ąžuolo medis, dvigubas mūr. 
garažas. 351,000 arba pasiūlymas.

• kamb., 20 metų didele švari 
mūr. rezidencija prie 71 ir Califor
nia. 2 auto. garažas. Galima tuoj 
užimti. $27,600.

5 kamb. 15 metų. “ranch” sti
liaus mūr. namas. 84 ir Kedzie. 
$28,000.

534 kamb. 16 metų mūr. “ranch” 
ant 60 p. sklypo. Prie 79 ir Rock- 
well. 2 vonios, oentr. vėsinimas, 
(ruoštas rflsya Garažas. Rimtas pir
kinys.

11 butų, 10 metų, 2-Jų aukštų 
mūr. namas prie 71 Ir California. 
$162,00*.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGR ACIJA
2785 W. 71st St — Tel. 925-6015

H O M E S
Picose reąuest Free Copy of magazine 
"Homes For Living”. Pictures and 
descriptlons of homes for sale. 
Houses avallable in Elmhurst ViUa 
Park, Lombard, Addiaon, Benson- 
ville, Wooddale, Itasca, Medinah, 
Roselle. Member of National Multilist 
Realtors Service. Alno Bocal Muiti
ni e Listlng Service. Homes in all 
price rangės ant styles. We’Il help 
you flnd the home that’s best for 
you.

FAULSTICH Realtor
404 No. York, Elmhurst, 111. 

PHONE — 834-9440

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE. CALIFORNIA 935SO

Namų tel. (218) 479-Mlft, Wee
Pirkite žeme Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininkų, akrais ne aklypalal

Romkit tuos kurie
ekalbi&ai dienraitjįje “Drauge”.

C L A S S I F I E D G U I D E
HELP YVANTED — MOTERYS

MISCELLANEOUS CONTRACTORS IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

StUOBSv

M O VI N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir' 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2846 W. 69th St — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

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

bnhk££smwk5D2smh&
GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free deliverv
5C22 S. Racine, 434-1113

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EA PRF.AS 

2501 W. 69 St. Tel. WA 5-2737 
3333 S. Halsted Tel 254-3320
Didelis jvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams 
— Moskvltch ir Zaporozec.

E. Žukauskas

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, Gyvybes, 
sveikatos, biznio 
automobilių.
Patogios išslrao- 
kejlnio sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2238

HELP WANTED — VY RAI

EXPER’D JOURNEYMEN MACHINISTS 
BORING MILL MACHINE OPERS. 

MILLING MACHINE OPERS.
Bench Machinists - Also Tool & Die Makers

MASTER MACHINE AND TOOL COMPANY 
9900 Franklin Avenue Franklin Park, Illinois

AUTOMATIC SCREW MACHINE
SĖT UP OPERATORS

ACME GRIDLEY, BR0WN & SHARP 
Fully pald benefits. Excellent working conditions
Pension. Steady employment and
Paid holidays and vacation. good payt
Uniforma. Second shift.
Insurance.

CALL OR APPLY

THE HANSEN MFG. C0.
4031 W. !50th St., Cleveland, Ohio 252-3880

HELP WANTED —- VYRAI

Live and work in Texas!

MACHINISTS 
MACHINE OPERATORS 

NEEDED AT ONCE
Permanent jobs on non-government work. Top pay, hos
pitalization, medical, life Insurance, annual vacations, retire- 
ment and other benefits.

PERMANENT EMPLOYMENT 

Established company now in ite 50t,H year.

Call, write or eontact Richard Vollmer 
PHONE (713) 835 - 3731

DRESSER IDECO
P. O. Box 3350 Beauzoont, Texaa 77704

IDECO RIG AND EQUIPMENT OPERATTONS
An Eąual Opportunity Employar

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai' 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

REZIDENCINIAI* 
KOMERCINIAI,

| MEDICINOS IR 
Į kitokį PASTATAU

MOT W«t OTtfc Street 
BeL HE 4-7481

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame {vairius pataisymus.

Petrauskas Builders & Co.
Tel. — 585-5285

Namų Apšildymas
Įdedu visu rūšių pečius, van
dens šildytuvus ir povver hu- 
midiflers. Išvalau ir suremon
tuoju' alyvos ir dujų pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles.

Dirbu Ciceroje. Chicagoje ir 
rakarų priemiesčiuose.

ALBINAS BANYS
447-8806

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-oonditloning — 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir ša
kningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A 8HEE7T METAL 
4444 S. Weotem. Obiesco 9. m 

Telefonas VI 7-3447

Skelbkites “Drauge”.

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency, 2825 W. 63 PR 8-6032 

Nelaukit užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me- 

Jus. Savininkai kreipkitės dčl pa
tarnavimo nemokamai.

Išnuom. 3-jų kamb. butas pensi
ninkei moteriai. Brighton Parke. 
LA 3-1428

HELP YVANTED — VYRAI

Immediate Opening!

CAREFUL ORU ERLY 
W0RKING SUPERVISOR

For shipping, roceiving and gener- 
al maintenance in small photo 
Chemical bottling plaut in West 
Pullman. Hours 8 to 4:30. Practical 
exper. with small motors, pumps, 
etc. desirable.

Phone 264-8484, Mr. Lowe
’TMMEDIATE OPENINGS!”

TURKEY FARM
MANAGERS

Diversified Turkey Operation in 
, Waco, Texas - needs Farm Mana
gement people capabie of managing 
Turkey Fiocks and employees.
Year around outside work in mild 
elimate. Write to:

Mr. Don Hay
PLANTATION FOODS INO. 

P. O. Box 887 
Waco, Testas 76703

MECHANIC
Gas and eleetrie weldlng experien- 
ce preferred, būt not neceasary. 
Paid hospitalization, holidays and 
vacation. Profit aharing retire- 
ment plan. 40 hr. week, steady 
work.

ARMSTRONG CHEMCON Ine.
R0 2-7000, Ext. 274

RONALD KOLODZ

CLEANING MAN
FOR VARIOUS DUTIES 

Full Time — Duys. 
Apply in person.

ROOT PHOTOGRAPHERS 
1131 W. Sheridan, Chicago, Hl.

Reikalingas geras 
AUTO BODY MAN
Geros darbo sąlygos, pastovus 
darbas.
Skambinkit tel. 776-5888

Apsimoka skelbtis DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti.

Young and growing audio-visual equipment 
manuiacturer has immediate opeziings for:

WIRERS AND SOLDERERS
These are full-time, permanent positions. Some eicperience 

preferred, būt will train suitable applicants. Mušt have mechanic- 
al aptitude and willingness to learn. Hours: g a.m. to 4:80 n.™

Benefits include: BC/BS, pleasant atmospthere and work- 
ing conditions. We are convenient to the Central Sąuare.

WRTTE, WIRE OR CALL

MBTA, 377 PUTNAM AVENUE 
CAMBRIDGE, MASS. 02139 (617) 868 2040

An Eųual Opportunity Employer

ENGINEERING TECHNICIAN
RESPONSIBLE POSITION IN NEW MODERN PLAUT

Mušt have broad background in HVAC, electricaj and power plant 
operation. Ability to plot and evaluate data pertaining to these fields. 
Some supervisory ability helpful to make necessary technlcal decisions 
in absence of superior.

EXCELLENT SALARY AND BENEFITS 
Rotating Shifts 

Write or Call or Apply

NEW BRITAIN 
GENERAL HOSPITAL 

100 Grand Street New Britain, Conn. 06050

With shorthand skilia. Varlety of 
Interesting duties. Good oppoj-tunities 
Many fringe beneflts. Only 37% 
hours a week.

3400 North & 1200 West
CAUL: A. CERNIA 252-0107

Secretary *
National Trade Assoc. needs secre

tary in marketing research dept Good 
typing and shorthand skills.

Congenia! small office in the Wrig- 
ley building. Sai. — $550 plūs benefits.

Call Mrs. Arlt - 
321-1476

T Y P I S T
GENERAL OFFICE

Excellent permanent posltion for 
experlenced Typist. 66 W.P.M. in 
Order Department with smaJl 
growing Co. Complete Benefit Pro- 
gram. 1 Block from N. W. Depot 
and L Station.

For Appointment Call
2 3 6- 3 29 0

Reikalinga moteris — Countei^ 
giri rūbų valyklai — Dry clean- 
er. Priimti ir išduoti drabužius. 
Kreiptis: Adolpb Cleaners, 8185 W. 
71at Street, tel. 778-0110.

Ezperienced

BILLER - TYPIST
For a pleasant company. Excel- 
lent conditiona and co. benefits.

Apply Mr. Beck

AMERICAN PETRO CHEMICAL ♦ 
2639 W. Grand — Tel. 276-2222

SECRETARY- 
DICTAPHONE

National Trade Ass’n needs secret
ary. Good typing skilia and dieta- 
phone experience, shorthand op- 
tional. Congenial office in the. 
Wrįgley Building.

SALARY $500 PLŪS BENEFITS

Call Mrs. Arlt: 321-1476
Reikalinga moteris

8-Jų asmenų šeima (su 8 m. ber
niuku). Gyventi vietoje. Lengva na
mų ruoša Ir virimas. Atskiras kam
barys, puikiuose namuose Lake 
Forest apyl. Reikalinga vairuoti au- 
tomob. Reikalinga kalbėt angliškai. 
Tel. 234-6449. jei neatsako skam
binu (312) 225-8802.

VYRAI IR MOTERYS

SELLING FOR
ENOYCLOPEDIA BRITANNICA 

REWARDING ši SATISFYING 
NO EXPER1ENCE NEOESSARY 
We aro snoued under wltli raore

Iftub tlian our present Kalas fortse 
can handlo on tho South Sldc. These 
aro on ln<iulrios, no eonvasNing our 
Iocal reprcHentaUves oam from $800 
to $1600 on op oommlssion bosią, 
Kliort truining program uU fringe 
benefits.
GET ON THE BANDWAGON NOW. 

CALL •— 427-0527
P. S. Territory 2th Street to 180th 
St., Westem Avenue Eas to Lake St 

En Eąual Opportunity Employer



EILINIS FABRIKO DARBININKAS, 
BET NEEILINIS AUKOTOJAS

Visos mūsų pastangos nepri
klausomai Lietuvai atstatyti, 
lietuviškai kultūrai remti, ska
tinti, ugdyti ir laisvės neteiku
siems lietuviams medžiagiškai 
padėti remiasi geraširdžių lie
tuvių aukomis. Aukotojų gran
dinė ilga ir margaspalvė. Auko
ja daktarai, inžinieriai, versJi- 
ninlkai, organizacijos, kiti prote 
sdonalai ir eiliniai darbininkai. 
Šitoje dosniųjų aukotojų gran
dinėje įrašytas ir neeilinio au
kotoji vilniečio Juliaus Pakal- 
kos vardas.

Praėjusios Vasario šešiolikto
sios proga Julius Pakalka įtei- 

* kė Baltui 1000 doi., įtaigoda
mas Balto vadovybę auką užsal 
dyti banke Balto vardu. Tūks
tantinė skirta Lietuvos našlai
čiams vargdieniams šelpti, kai 
Lietuva atgaus laisvę ir nepri- 
(kausomybę. Kasmetiniai iš ban
ko įgauti procentai paskirti Bal
to šalpai. Tai gal pirmoji tokios 
paskirties auka.

C. Esu eilinis darbininkas fab
rike, bet atsisakęs kai kurių 
nebūtinų patogumų, galiu au- 
koti ir aukoju. Ir darbininkas 
gali aukoti. Lietuva mums vi
siems brangi. Aukodamas Ame
rikos Lietuvių Tarybai remiu 
Lietuvos išlaisvinimo pastan
gas, aukodamas Lietuvių Fon
dui remiu mūsų kultūrines ver
tybes, o per Baltą padedu šal
pai, paaiškino dosnus aukoto- 

4 jas Julius Pakalka.
Julius Pakalka ne tik didelis

J. Pakalka

aukotojas, bet ir gabus organi
zatorius, naujų ir veiksmingų 
užmojų iniciatorius. Jis buvo 
Chieagos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, dabar jos vicepirmi
ninkas. Prieš keletą metų pa
skyrė Amerikos Lietuvių tary
bai 1000 dol., kad Lietuvos 
Laisvės Kovos metams būtų 
parašyta kantata “Kovotojai”. 
Kantatai žodžius parašė poetas 
Stasys Santvaras, o muziką — 
komp. J. Gaidelis. “Kovotojų” 
kantatą Dainavos 'ansamblis su 
solistais ir simfoniniu orkestru 
išpildė 1968 m. vasario 16 d. 
Chieagos Operos rūmuose. Dos 
nusis aukotojas paskyrė antrą 
tūkstantinę Amerikos Lietuvių 
tarybai, kad būtų parašyta nau 
ja kantata “Kovotojų motina”. 
Naujajai kantatai labai patrio
tinį tekstą parašė poetas Jonas 
Aistis, o muziką rašo komp. 
J. Gaidelis. Juliaus Pakalkos 
pastangomis ir aukomis gal jau 
ateinančioj nepriklausomybės 
šventės dienioje išgirsime nau
ją kantatą “Kovotojų motina”, 
kuri skirta visų laikų lietu
viams kovotojams ir jų moti
noms pagerbti.

Juliui Pakalikai labai prie šir
dies ir Lietuvių fondas. Kultū
rinis ginklas galingas Lietuvos 
laisvės ir tautinio išlikimo ko
voje, sako J. Pakalka. Lietuvių 
Fondui įnešė 1000 dol., o jo žmo 
na Pranė Pakalkienė mirusio 
vyro Įeit. Kazimiero Petrulio į- 
amžinimui paskyrė 500 doi.

Juliaus Pakalkos lietuviškoji 
veikla šalkota. Jis yra išleidęs 
lietuvišką religinį — tautinį 
medalį. Pagal užsakytojo nu
rodymus projektą paruošė dail. 
T. Valius, o nukaltas Romoje 
prel. Mincevičiaus priežiūroje. 
Vienoje pusėje užrašas Lietuva 
ir Vytis, kitoje — lietuviškas 
pakelės kryžius. Dar yra išleidęs 
Laisvės skydą ir suvenyrines 
lėkštes.

Kardinolo Samore padėka
Didelis lietuvių bičiulis kar

dinolas Samore už įteiktas lie
tuviškas dovanas atsiuntė J. Pa- 
kalkai nuoširdžią padėką.

“Prel. Mincevičius įteikė man 
Jūsų maloniai skirtą Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 50-

Chicagoje kovo 15 d. įvykusio moksleivių koncerto klausytojai. Pirmoje 
eilėj iš k.: JAV LB pim. Br. Nainys, taręs sveikinimo kalbą, ir Švietimo 
tarybos nariai: J. Tamulis, pirm. J. Kavaliūnas ir insp. St. Rudys.

Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Rimties valandėlei
(Atkelta iš 3 pusi.)

su dieviškuoju gyvenimu. Tai 
gali padaryti tiktai Dievas, bet 
tai gali įvykti mums priside
dant’’. Mes prisidedame įnešda
mi į tikėjimą savąją dalį — 
bendrai žmogiškąją ir specifiš
kai tautiškąją.

Prof. K. Pakštas dar 1938 m. 
kalbėdamas Kaune katalikų stu 
dijų dienose, nuogąstavo, kad

* lietuvių tauta stovi prieš tita
nišką kovą, kuri gali mus pra
žudyti, jei mūsų nepalaikys ne
mirtingoji gyvoji dvasia (plg. 
K.V.C. Studijų dienos. Židinys 
1938 m.). Ta titaniška kova da
bar yra apėmusi visą lietuvių 
tautą gimtoje jos žemėje ir už 
jos sienų. Ji griauna pačius es
minius mūsų tautos egzistenci
jos pagrindus, ir tik pasitikėji- 

t mas Dievu dar mus guodžia, 
pastebi Simas Sužiedėlis savo 
straipsnyje “Ateitininkai lietu
vių tautos egzistencinėje kovo
je”, kad tai nėra lemiamoji ir 
paskutinė lietuvių tautai valan
da, kad gyvąją nemirtingą dva
sią ji dar išlaikys (plg. “Šv. Pi
jus X” veikalą, suredaguotą ku
nigo J. Petrėno, 1958 m., 229
psl.).

Tačiau atsiminkime, kad o- 
kupantas rusas bolševikas Lie
tuvoje mūsų brolius bei seses 
maitina melu ir žudo žmoguje 
tiesos meilę, nepripažindamas 
jame jokių amžinų principų ir 
amžinos prigimties ir įjungda
mas į tiesos naikinimo vyksmą, 
kuris žymi visas komunistų val
domas šalis. Ką gi turime dary
ti? Į tai dr. A. Maceina atsako:

Šiandien pirmasis mūsų už
davinys — pasipriešinimas prieš 
melo dvasią. Prieš kiekvieną iš
kreiptą krikščioniškai tautinę 
vertybę turėtumėm pastatyti 
teisingą šios vertybės atskleidi
mą. Į melą istorijoje atsakyti 
giliu jos pažinimu. Į melą kul-( 
tūroje atsakyti tikru jos at
skleidimu. Į asmenų dengimą at
sakyti jų darbų nušvietimu. Į 
religijos žeminimą atsakyti jos 
vertės kėlimu (plg. jo laišką, tū
pusį “Į Laisvę”, 1960 m., nr. 23, 
psl. 3).

Šia kryptimi eina Jaunimo 
žygis už reiiginę laisvę ir kiti, 
bet šį žygį privalo paryškinti 
Ateitininkų Federacijos sukak
tuvinis kongresas, įvykstantis 
šių metų Darbo dienos savait
galyje Chicagoje.

Žmogus šaukiasi gyvenimo, 
pilnutinio, tobulo ir asmeninio 
gyvenimo, nes neigimas pagrin
dinių tiesų nemaitima gyvybės. 
Neigimu žmogus prisisotino, jis 
nori jau teigti. Juk tik ryžtin
game teigime, tik drąsiame pri
pažinime glūdi prasmingas vei
kimas bei gyvenimas.

Verbų sekmadienis — Kris
taus mesijaniškumo teigimas.

K. Baras

ROKIŠKIO GIMNAZIJOS 
SUKAKTIS

Rokiškio gimnazijos stedgimo- 
si pusšimčio metų sukaktuvėms 
minėti iniciatoriai kovo 4 d. 
Chicagoje nutarė: gimnazijos 
steigimosi sukaktį minėti. Pa
minėjimo susitikimo vieta ir 
laikas bus parinktas vėliau.

Nutarta kviesti rokiškėnus 
tuo reikalu pasisakyti spaudoje 
anba duoti pasiūlymus adresu: 
R. Merkys, 6650 S. Fairfield 
Avė., Chicago, UI., 60629, se
niausią Rokiškio gimnazijos mo
kytoją P. Kesiūną pakviesti ini
ciatorių komiteto garbės pirmi-

čiui paminėti simbolišką meni
nę lentelę. Jūsų žestas mane 
giliai sujaudino ir iššaukė ma
nyje eilę neišblėstančių prisimi
nimų: šešeirių metų išgyvenimus 
Jūsų gražioje ir kilnioje) Tėvy
nėje, didingą dvidešimtmečio 
nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą Kaune 1938 
metais, lankymąsi Chieagos lie
tuvių tarpe...

Mano tėviškėje Banda pasta
tytuose tiek jaunimo centre, 
tielk senelių prieglaudoje, pasi
stengiau įamžinti jūsų tėvynę 
ne tik didingomis istorinėmis 
freskomis, bet ir Lietuvos sa
le, Aušros Vartų koplyčia, lietu 
višku kryžiumi, kuris liudys — 
tikiuosi — ilgus amžius apie 
mano ryšius su Lietuva”.

St. Dns.

PETER VlLSON
(Kuržlkauskis)

Gyveno 10634 S. Indiana Avė.
Mirė kovo 19 d., 1970, 3:25 

vai. popiet, shlaukęs 77 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ro

zalimo vaisė.. Juškūnu kaimo.
Amerikoje Išgyveno 57 m
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Edward Wilson, marti 
Louise, 2 anūkai: Glenn ir 
Traey Wilson ir draugai bei 
pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Charlotto 
Kuržikauskis.

Priklausė 9-to Wardo Liet. 
Demokratu (klubui. Baltui, Liet. 
Bendruomenei lr S.L.A. 63-člai 
k-pai.

Kūnas bus pašarvotas šeštad.,
7 v. v. Leonard koplyčioje, 
10821 S. Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
kovo 23 d. iš koplyčios 10 v. ' 
ryto bus nulvdėtas i kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti lr 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas lr Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

A. -J- A.
ANTANUI KASPERAVIČIUI mirus, 

jo žmoną ANTANINĄ su šeima, jos motiną SANDAR
GIENĘ, seseris ir brolius su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiu ir kartu lūdžiu.

Justinas Dėdinas

KONFERENCIJA NIGERIJOJ

Nigerijos sostinėje Lagos į- 
vyko Nigerijos katalikų seserų 
ir vienuolių vadovybių konfe
rencija. Buvo aptarti vienuolių 
ir misionierių veiklia dabarties 
akivaizdoje, santykiai su misijų 
vyskupais, bei seserų uždaviniai 
šių dienų akivaizdoje.

ninku, svarstyti galimybę išleis
ti leidinėlį apie Rokiškį, kviesti 
rokiškėnus skelbti spaudoje 'at
siminimus, iliustruotus nuotrau
komis, kurie vėliau galėtų būti 
panaudoti leidinėliui apie Rokiš- 
kj.

Šis paminėjimas, kaip sutam
pantis su nepriklausomybės at
sistatymo visame krašte pami- 

| nėjimu, išplečiamas į bendrą vi
so Rokiškio ir jo apylinkės kul- 

i tūrinės veiklos apžvalgą ir pa
minėjimą.

Iniciatorių skaičiuje laikyti 
ir Alfonsą Naką, kaip pirmuti
nį iškėlusį spaudoje šio paminė
jimo reikalą, nors šiame pasita
rime ir nedalyvavusį. Pasirašo 
Raimundas Merkys, Aleksandra 
Indiriulytė Eivienė, Kazys Toliū- 
nas.

PADĖKA

PETRONĖLE
RUSTEIKAITĖ
Gyv. 10748 S. Michigan Avė. 

Chicago, Illinois.
Mūsų mylima mirč 1970 m. 

kovo mon. 4 d. ii’ palaidota 
kovo mėn. 7 d. šv. Kazimiero 
kapinėse, Chicagoje.

Dėkojame visiems, kurie su
teikė jai pasikutinį patarnavi
mą ir palydėjo ) jos poilsio vie
ta.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. C. Aug
liui, prel. C. Toliušiui ir kun. 
F. Kelpšai, kurie atlaikė ge
dulingas pamaldas už jos sie
la ir palydėjo velionę i ka
pines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jos 
siela. Dėlkojame visiems, kurie 
prisiuntė velionei geliu.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuo
jauta.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui Leonard Bukauskui už 
malonu patarnavimu.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Artimieji: .Tavra - Chipas
šeimos ir Paliullii šeimos.

Liet. Žurnalistų Sąjungos Skyriaus Pirmininkui

ANTANUI GINTNERIUI.
jo mylimai žmonai

A. -Į- A.
MAGDALENAI GINTNERIENEI mirus,

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Marija ir Bronius Plaušinaičiai ;

PADĖKA
A. f A. JONAS MACAS

Mano mylimas vyras mirė 1970 m. kovo mėn. 7 d. ir buvo 
palaidotas kovo mėn. 10 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje. '

Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkoju kan. V. Zakarauskui, kuris atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. \

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pareiškė man 
toje liūdesio valandoje užuojautą žodžiu, spaudoje ir laiškais.

Dėkoju kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje, Jonui Vazne- 
liui už giedojimą bažnyčioje. Dėkoju visiems lankiusiems velionį 
ligoninėje, laike jo ligos.

Dėkoju dr. A. Maciūnui už rūpestingą prižiūrėjimą velionies 
laike ilgos ligos.

Dėkoju Seselei Joel Anna už dalyvavimą laidotuvėse.
Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 

neturiu galimybės padėkoti.
Dėkoju grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Steponui Lack 

ir Sūnums už malonų patarnavimą.
Visiems, visiems nuoširdus dėkui. CICILIJA MACAS

25-RIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS

Antanas Bakšys
Mirė Sibire, 1945 m. kovo 

25 dieną.

1970 m. kovo 25 dieną, 
minint dvidešimt penkerių 
metų mirties sukaktį, už jo 
sielą šv. Mišios bus atnašau
jamos Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje,
T. Jėzuitų koplyčioje ir Wau- 
kegane šv. Baltramiejaus 
bažnyčioje.

Prašau visus jo gimines ir draugus tą dieną prisiminti 
velionį savo maldose. LIŪDINTI ŽMONA

DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. kovo mėn. 21 d.

__ Paryžiaus Eifelio bokštui
jau 80 m. amžiaus. Per metus j 
jį aplanko apie pustrečio mili
jono žmonių. Gryno pelno jis 
kasmet duoda apie 100.000 do
lerių.

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beveny Hills Gėllnyčla 
2443 W. (I3rd Street. Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — P1C 3-0834

Brangiam broliui
A. + A.

VLADU I mirus, 
idėjos draugę IGNĄ SKIRGAUDĄ 

ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Detroito Ateitininkai Sendraugiai

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

MARCELLA SLITER
(ŠLYTERIS)

Sueis keturi metai, kai Dievulis pasišaukė mūsų mylimą žmo
ną ir mamytę, kuri sunkiai ir kantriai iškentėjusi mus paliko kovo 
25 d., 1966 metais.

Nors laikas tęsiasi, bet mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave nueisime. Lauksime tos dienos, kada vėl galėsime 
būti kartu. Tegul gailestingas Dievas suteikia Tau amžiną atilsį 
danguje.

Už jos sielą bus atnašaujamos šv. Mišios Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, trečiadienį, kovo 25 d., 6 vai. ryte ir Velykų sekmadie
nį, kovo 29 d., 7:30 vai. ryte. ,

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a,. 
Marcelės sielą.

Didžiai nuliūdę: Vyras Vincas ir duktė Elytė

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -J- A.
JULIAN LULEVICH

LIULEVIČIUS
Buv. laidotuvių direktorius Brighton Parke.

Gyveno Palos Park, Illinois.
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū

sų tarp mylimą vyrą, brolį ir dėdę, kurio netekome 1969 m., kovo 
mėn. 18 dieną.

Nors laikas tęsiami, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios bus atnašaujamos kovo mėn. 
22 d. 9:15 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje ir 10 vai. 
ryto T. Jėzuitų koplyčioje.

Malonia,: kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a.Ju- 
lian Liulevičiaus sielą.

Nuliūdę: Žmona, brolis, brolio vaikai ir kiti giminės

A. -Į- A.

MAGDALENAI GINTNERIENEI
MIRUS,

jos vyrui ANTANUI GINTNERIUI, 
mielam mano kolegai, žurnalistui, reiškiu 
gilią užuojautą.

DR. KAZYS SRUOGA

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 CHICAGO, ILLINOIS

AKEA CODE (812) 247-2425

Perskaitę Drangą, duokite kitiems pasiskaityti
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X Sol. Gina Butkutė - Čap- 
kauskienė, dainininkė iš Mon- 
trealio, išpildys dainų koncertą 
Draugo premijuiot. romano iš
kilmėse rytoj, kovo 22 d., 3 
vai. po pietų Jaunimo centre. 
Koncertui akompanuos pianis
tas Alvydas Vasaitis. Dalį pro
gramos išpildys ir programai 
vadovaus dramos studentė Kari
lė Baltrušaitytė. Ten pat bus 
giauima gauti Birutės Pūkėtevi- 
čiūtės šių mietų premijuotą ro
maną “Rugsėjo šeštadienį” ir 
kitų knygų. Kviečiami visi da
lyvauti dailiojo lietuviško žo
džio demonstracijoj.

x “Lietuvių švietimas Vo
kietijoje” yra visiems Vokieti
joj gyvenusiems įdomi knyga, 
nes čia kiekvienas ras ar save, 
savo mokytojus, vietoves ar ar
timuosius. Ši istoriko V. Liule- 
vičiaus redaguota knyga įri&ta 
į kietus viršelius ir kainuoja 
12 dal. Gaunama “Drauge”. Ka
dangi tiražas nedidelis, daugelis 
skuba jau dabar šį vertingą lei
dinį įsigyti.

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

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (ak.)

X š. m. kovo mėn. 22 d., 
12 vai., sekmadienį Chicagoje, 
Jaunimo centre, kamb. B-2, 
kviečiamas Lietuvių Fondo na
rių ir organizacijų atstovų pa
sitarimas svarbiais Fondo klau
simais. Bus pranešta įdomių ži
nių iš įvykusio š. m. vasario 
mėn. 28 d. LF narių visuotinio 
suvažiavimo. LF nariai, organi
zacijų atstovai ir visuomenė 
prašomi pasitarime gausiai da
lyvauti.

Lietuvių Fondo Valdyba
(pr.)

X Apžiūrėkite šį sekmad. 
nuo 11 iki 2 vai. mūr. 7 kamb. 
bungalow su visais moderniais 
įrengimais, gražiame Marijos 
mokyklos rajone — 6430 So. 
Fairfiėld Avė. (sk.)

X Leokadijos Braždienės de
likatesų krautuvė, 2617 W. 71st 
St tel. PR 8-2630, be kasdie
ninių skanių ir sveikų produk
tų, š. m. Velykoms paruošia 
margučius, raguolį, paschą, bab- 
kas ir įvairių skanių tortus ir 
specialiai: beržo šakas ir ežiu
kus. Paskubėkite’ su užsaky
mais, kad galėtume išpildyti. 
Tel. PR 8-2030. (sk.)

. X Mečys Šimkus, tiksliai ir 
tvarkingai užpildo FEDERAL 
ir STATE INCOME TAX blan
kus. 4259 S. Maplewood Avė., 
OL 4-7450 arba YA 7-2046.

(ak.)

John Lanigan (R) Illinois valsti
jos senatorius 27 distrikte, sutiko 
JAV LB centro valdybai atlikti 
įgaliotinio pareigas, kad būtų pri
imtas įstatymo projektas Tauti
nėms kultūroms remti, Bill H. R. 
14910.

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine., 
TeL FI 6-1284. Albinas turi 
daug metų asmeniško patyrimo 
su akcijomis ir jums sąžiningai 
patars investavime vertybėse.

(sk.)

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
^HO 8734 (ak.)

X Reikalinga raštininkė 
draudimų skyriuje. Tikslus ma
šinraštis būtinas. Kalbanti an
gliškai ir lietuviškai. St. An- 
thony Savings and Loan, 1447 
So. 49 Court, Cicero. Telefonas 
242-4395. (sk.)

X š. m. balandžio 5 d. 7 vai.
p. p. Chicagoje, Orchestra Hali, 
įvyksta New Yorko Metropoli
tan Operos solistės Lilijos Šu
kytės koncertas. Koncerto pel
nas skiriamas paremti lietuvių 
kalbos lektūros įvedimą Chica
gos Universitete. Dalyvaudami 
koncerte ne tik išgirsime iškilu
sios solistės Lilijos ŠUKYTĖS 
dainos meną, bet kartu parem- 
sime mūsų pastangas lietuvybę 
stiprinti.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. tel. 778- 
4585 ir Lietuvių Fonde, 6643 S. 
Maplewood Avė., telef. 778-2858

x Dr. K. Bobelis, LB Chica
gos apygardos valdybos pakvies 
tas, skaitė paskaitą, tema “Lie
tuvių (parapijų reikšmė lietuvy
bei”. Paskaitininkas pateikė pla 
čią ir dokumentuotą lietuvių 
parapijų steigimo ir veiklos 
istoriją Amerikoje. Paskaitą 
tenka skaityti pavykusia: daly
vavo daugiau šimto asmenų, 
apie trečdalis gyvai reiškėsi dis 
kusijose ir darė pasiūlymus, 
kaip lietuvių parapijas išlaikyti 
lietuviškas. Paskaita įvyko ko
vo 13 d. Jaunimo centre.

X “Varpo” žurnalo skaity
tojų, bendradarbių ir rėmėjų 
suvažiavimas šiais metais įvyks 
birželio 27 ir 28 dieną Union 
Pier, Michigan. Pagrindinis 
simpoziumas nagrinės temą: 
"Lietuvių politinės ideologijos 
dabarties idėjų šviesoje". Suva
žiavime, be to, numatyta meni
nė ir pramoginė dalis. Smulkes
nė programa bus paskelbta vė
liau. Suvažiavimą rengia “Var
po” laidėjiaa — Varpininkų filis
terių draugija.

X Mindaugas Mačiulis De 
Paul universiteto muzikos mo
kyklos vadovybės buvo vienbal
siai išrinktas kaip pianistas da
lyvauti Pavasario šventės kon
certe, kuris įvyks gegužės 20 
d. Orchestra Hali Chicagoje.

X Vaist. Rimas Bakaitis,
Vietnamo karo veteranas, drau
ge su savo sesute Dalia, šiemet 
^baigiančia universitetą, ir kitais 
išvyko aplankyti Ispanijos. Į 
Chicagą grįš Velykoms.

Chicagos Lietuvių Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. ope
rą “Likimo galia”. Premjera 
— 1970. 4.18 d., 7:30 vai. vak. 
Kiti spektakliai: 1970. 4. 19 d., 
4 vai. popiet, 1970. 4. 25 d., 
7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 d., 
2:30 vai. popiet Bilietai gauna
mi Marginiuose, 2511 West 69 
St, Chicago, Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—8 vai., antr., 
treč., penkt. ir šešt. 9—6 vai., 
sekrn. 10—1 vai. Bilietus užsa
kant paštu siųsti čekį, nurodant 
datas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 S. Washtenaw Avė., Chi
cago, Iii. 60629. Bilietų kainos: 
Parteris — $8.00, $6.50, $5.00; 
Balkonas — $7.00, $5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Premjerai bilietai 
po $9.00 jau išparduoti Spek
takliai vyksta Marijos A. M. au
ditorijoje, 6700 S. California 
Av., Chicagoje. (]jr.)

X Dzūkų dr-ja dar šiais me
tais yra nusistačiusi suruošti 
minėjimus iš dzūkijos kilusių 
kultūrininkų muz. Petrausko, 
rašyt. Vinco Krėvės, dail. Čiur
lionio ir eilės kitų.

x Dr. Milda Budrienė, išvy
kusi į Miami, dar gilino studijas 
alergijos srityje ir pasiekė džiu 
gių rezultatų, išlaikydama spe
cialius egzaminus ir patekdama 
į aukštą alergistų specialistų 
draugijos tarpą.

X JAV LB centro valdyba 
ruošia memorandumą kongrese 
specialiai komisijai, įstatymo 
projektui “Etnic Heritage Sfcu- 
dies Centers Bill H. R. 14910” 
priimti. Memorandumą komisi
jai pristatys kongresmanas 
Derwinski.

X Gausios aukos stiprina 
mūsų spaudą. Po 5 dal. aukojo: 

Dr. F. Zuibinas, Quincy, Ui. 
Ig. Serapinas, Chicago,
Pr. Julška, Detroit,
EI. Skladaitis, Waterbury,
T. Dambrauskas, Ann Arbor, 

Mich.
Dr. S. Jankus, Golconda, BĮ.
J. Valiulis, Fairfiėld, Conn.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. %' ’
X Vytautas Maželis, žinomas 

mūsų fotografas, yra nufoto
grafavęs daug pačių geriausių 
dail. Adomo Galdiko paveikslų, 
o taipgi ir dailininkui mirus, jo 
paliktosios studijos detalių, šian
dieninio mūsų kultūrinio priedo 

i 7 psl. šios temos nuotrauka yra 
kaip tik Vytauto Maželio.

X Chicagos studentai ateiti
ninkai Korp! Šatrijos nariai su
sirinks šį šeštadienį, kovo 21 d., 
7:30 v. v. pas globėją Joną Šo- 

, liūną, 6641 S. Albany. Skulpto
rius P. Aleksa praves meninį 

I pokalbį. Visi '.kviečiami dalyvau
ti.

X Kai jums deimanto prirei
kia, gero laikrodžio ar žiedo, 
Tvenas Marąuette Parke teikia, 
duoda nuolaidas da.r priedo 

| Tveras Jeweiry, 2646 W. 69 St. 
Kaip geram pirkėjui dera,
Jisai eina tik pas Tverą. (sk.)

x Išnuomojami ofisai (gydy- 
j tojams ar biznio reikalams) 
judrioje gatvėje: 2737 W. 71 
Str.; skambinti: WA 5-2017.

(sk.)
X Tauragės Klubas kviečia 

visus atsilankyti į linksmą šo
kių vakarą, balandžio 11 d., 
7:30 v. v., Marąuette salėje, 
6908 S. Westem Avė.

Grieš K. Ramanausko orkes
tras. (pr.)

X Mečys Šimkus, tiksliai ir 
tvarkingai užpildo FEDERAL 
ir STATE INCOME TAX blan
kus. 4259 S. Mapleivood Avė. 
CL 4-7450 arba YA 7-2046.

(sk.)
X Reikalingas pavienis ar 

vedęs lietuvis vyras klubo 
priežiūrai ir atskiriems jo patar
navimams. Geras atlyginimas. 
Žmonai geros sąlygos užsidirb
ti vietoje, pačios vedamoje už
kandinėje. Butas vietoje — prie 
ežero, šaukti telef. po 6 vai. 
vakaro 927-8904. (sk.)

X Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų klubo linksma vakaris 
su margučiais ir pamarginimais 
įvyks bai. 4 d., 8 v. v., Marąue
tte salėje, 6908 S. Westem Avė. 
Veiks bufetas ir baras. Gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas 
$1.50. (pr.)

X Lietuvos Dukterų draugi
ja per 10 metų sugebėjo pagel
bėti į vargą patekusiam lietu
viui. Sugebėjo ruošiant tradici
nius parengimus, parduodant 
suaukotus rūbus, platinant lai
mėjimų bilietėlius pasidaryti 
lėšų vargui lengvinti. Dukterys 
puikiai sugeba atvykusius į 
ruošiamus balius maloniai nu
teikti ir pavaišinti. Todėl kvie
čiame atsilankyti į balių 25 d. 
bai., Jaunimo centre, 7:30 v. 
v., šeštad. Staliukus prašome 
rezervuoti paskambinant p. Ni
jolėj Vengrienei tel. 233-4345.

_________

Chicagos dantų gyd-jos, susirinkusios kovo 11 d. P. Vaitaitienės bute 
(iš k. d. pirm. eilėj) A. Mačiuikienė, S. Didžiulienė, J. Smilgienė, L. 
Baltrušaitienė, (2-oj eilėj) A. Ruibienė — pirmininkė, I. Barzdukienė, 
V. Šimkienė, V: J. Jurkūnienė, O. Bakaitiena, (3-čioj eilėj) L. Paule- 
nienė, A. Lipskienė, P. Vaitaitienė, A. Rimkienė, L. Butikienė, (4-toj 
eilėj) J. Matulionienė, T. Rymantienė, E. Kriaučiūnienė, C. Bačins- 
kiene, O. Garūnienė. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOS ŽINIOS
KAS SIUNČIA TELEGRAMAS 

JAV-ių PREZIDENTUI
Per paskutinius kelerius mė

nesius Amerikos prezidentas ir 
kiti aukšti valdiški pareigūnai 
kasdien gaudavo telegramų iš 
Chicagos. Paduotas E. 84 gat
vės adresas yra tuščias skly
pas. Telegramose komentuoja
ma apie kasdieninius įvykius. 
Siuntėjas pasiraišęs MigCity Mi-

X Lietuvybė ir spauda —
neatskiriami dalykai. Skaityto
jai juos remia. Aukojo: 4 dol.
— P. Žukauskas; po 3 dol. J. 
Jackson, P. MUkšys, Eug. Bo- 
guta, J. Neverauskas, J. Gritė- 
nas, P. Čemiaudkaš; po 2 dol.
— Pr. Stankus, Aug. Pliskai-
tis, J. Milišauskas, John Azen, 
T. SlapSys, J. Stradomskis, J. 
Šeputa, P. Mažaitis, A. Puško- 
rius, A. Austras, J. Šaulys; po 
1 dol. __J. Ramanauskas, Bro
nė Lukoševičius, G. Alekna, 
Visiems nuoširdus ačiū.

X Julius Staniškis, Juozas 
Kašubą ir Voldemaras šenber- 
gas sudaro JAV LB Ohio apy
gardos Vl-tosios tarybos rin
kimų komisiją. Komisijos adre
sas: Julius Staniškis, 18025 
Hiller Avė., Cleveland, Ohio, 
44119.

X Jonas Adomaitis, 16550 
Fulton Terrace, Tinley Park,
III. visa eilė metų piniginiai re
mia Lietuvių Operą. “Likimo 
galios” pastatymui jis skiria 
100 dol. auką. (pr.)

x Kad auksažvynėms kasos 
žibėtų, 'kad gelmių vanduo švel
niai banguotų, kad visi jūrų 
gyvūnai į “Puotą jūros dugne” 
suplauktų, rūpinasi Korp! Gin-. 
taras. Kviečiame jus bai. 4 d. 
8:30 v. v. Westem Ballroom. 
Staliuk. tik su reserv. Tel. LA 
3-5499. L.J.S.

Chicagos Aukšt. lit mokyklos choras, vad. mokyt. J. Mačiulio, dainuoja 
moksleivių koncerte Chicagoje, Jaunimo centre, kovo 15 d.

Nuotr. V. Noreikos

HEALTHY FOOD RESTAURANT
| LIETUVIŲ VALGYK I. A

3236 South Haisted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

z Julija O. Bičiūnienė Chicago. IU. 60608

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

te, Simple Mite ir, kartais, Gar- 
hage vardais, išleidžia kasdien 
daugiau $7. Bandoma siuntėją 
susekti.

NAUJA TV STOTIS

Balandžio 5 d. nauja televizi
jos stotis pradės transliacijas 
44 kanalu. Bus visą dieną trans
liuojamos negarsinės žinios, taip 
kaip jos gaunamos telegrafo 
juostelėse ir žinių agentūros.

ŽUVO SPROGIME

Vienas darbininkas žuvo ir 
trys buvo sužeisti, įvykus spro
gimui šeštame aukšte Dixie 
Portland miltų sandėlyje, 1300 
Carroll avė. Nuostolių padary
ta daugiau $50,000.

BANKAS TURI 10,000 
PLYTŲ SIDABRO

Continental Riinois National 
Bank & Trust kompanija savo 
rūsyje laiko 10,000 sidabro 

i plytų, kurių kiekviena sveria 
83 svarus. Viena plyta verta 
maždaug $2,000. Iš viso laiko
ma 20 mil. dolerių vertės sidab
ro, kuris prekiautojų naudoja
mas prie Chicagos prelkybos ta
rybos.

JAU PAVASARIS
Vakar 6:57 v. vak. Chicago

je oficialiai prasidėjo pavasaris.

MODERNINIMAS IR 
KLAIDOS

Didieji Chicagos amerikiečių 
dienraščiai vasario mėn. vidu
ryje savo spaustuvėse rinkimui 
ir laužymui įvedė brangią ir 
modernią kompiuterių sistemą, 
investuodami milijonines sumas. 
Naujoji sistema smarkiai pa
spartino dienraiščių rinkimo ir 
laužymo procesą, bet iki šiol 
nenugalėta, ir vargu ar bus ka
da nugalėta, didžioji viso pa
saulio spaudos bėda — nuolat 
ir nuolat pasitaikančios klaidos.

APIE CHICAGOS DANTŲ - 
GYDYTOJAS IR KARTŪNUS

Jau daug metų Chicagoje vei
kia Diet. Dantų gyd, s-ga, įsi
steigusi šiame kralšte po antro 
pasaulinio karo. Nėra ji gausi 
narių skaičiumi, nei garsi nu
veiktais darbais ar užsimoji
mais. Jos visą veikimą “veža” 
25 aktyvios narės, gyv. Chica
goje ir apylinkėse. Nemažas bū
rys yra visai neįsijungusių į 
organizacinį veikimą. Laimė nu
sišypsojo tik keliam, ir jos ver
čiasi privačia praktika. Tai tos, 
kurios turėjo palankias sąly
gas, noro, ypač daug pasiry
žimo jau kartą (baigtas studijas 
dar kartą pakartoti šiame kraš
te. Tad ir s-gos visas veikimas 
labiau nukreiptas ne profesine, 
bet karitatyvine linkme.

Tuo tikslu ruošiamu kasmet 
kartūno baliai dantų gyd-jų 
jau žinomi Chicagos visuome
nei. Toks balius įvyksta ir ba
landžio 4 d. (Atvelykio šešta
dienį) 7:30 v. Jaunimo centre. 
Pelnas, kaip ir visada, bus pa
skirtas sergančiam kolegėm, 
kurių yra ne mažas būrys, pa
sklidusių plačiai pasauly — Eu
ropoj ir šiame krašte.

Ką žadame rengėjos įdomaus 
šiais metais? Atvykite, pamaty
site, išgirsite. Išradingoji, ele
gantiškoji P. Vaitaitienė didžią
ją Jaunimo centro salę pavers 
pavasario žiedais pražydusiu so
du, kuriame sol. J. Dainienės 
dainos, akamp. A. Vasaičiui, 

I primins paukščio čiulbesį. Neo- 
; lituanų orkestras pavers visus 
jaunais ir vilios šokio sūkuriu. 
Turtingas narių paruoštas bu
fetas, prityrusių O. Bakaitienės 
ir J. Smffigienės globoje stip
rins visus ir gaivins gausiais gė
rimais L. Butikienė ir jos šta
bas. Nuostabų paveikslą yra su
kūręs dr. Likis tema “7 teis
mas". Daug kas norės jį laimė
ti.

Tačiau vakaro didžioji atrak
cija bus moterys, paskendusios 
kartūnų gėlynuose. Nelengva 
bus išrinkti 3 iš jų gražiausiai 
apsirengusias. Kas bus tos trys 
karalienės — sužinosite atvykę. 
Tad maloniai kviečiami visi. 
Jaunimui įėjimo auka atpigin
ta. Iki malonaus Atvelykio su 
Chicagos Dantų gyd. s-ga.

L. Baltrušaitienė
PLOKŠTELĖ 

“MOTULE MANO”
Lietuvė motina buvo ir liks 

visų josios vaikų darbų bei žy
gių didžioji įkvėpėja, skatinto
ja. Tamsiausiais mūsų tėvynės 
laikais jį buvo ne tik savo vai
kų auklėtoja, bet ir švietėja — 
mokytoja, savanorio bei parti
zano į mirtiną laisvės kovos žy
gį laimintoja.

Iš jos išmokome dailaus lie
tuviško žodžio. Ji, prie lopšio 
sėdėdama, tyliai, raminančia ir 
migdančia daina tapo pirmąja 
mūsų dainų, gėrio ir grožio mo
kytoja. Ji buvo ne tik pirmasis, 
bet ir geriausias mūsų kunigas, 
suvedęs mus į artimus santy
kius su Dievuliu. — Ir kas iš
sakys jos visus, rodos, pilkus, 
smulkučius, bet didžios reikš
mės darbus. — Tat reikia pa
garbą ir dėkingumą jai reikšti 
tuo, ko ji mus išmokė: gyvuo
ju žodžiu, dainos garsais. Ji tu
ri pajusti, kad josios pastangos 
ir įkvėptoji meilė neliko bė at
garsio.

Štai toks gyvasis miela jai mo

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

Kalba m s lietuviškai.

tinai atgarsis, dėkingumo ir mei 
lės jai pareiškdmias 1970 m. ko
vo 12 d. įkūnytas tapo: gyve
nimo šviesą išvydo nauja ilgo 
grojimo plokštelė, skirta moti
nos garbei, pavadinta "Motule 
mano”. Taį prasminga dovana 
ir Velykų šventėms.

Jos autoriai__trys Chicagos
gyventojai. Pirmąją plokštelės 
pusę užpildo švelnus sopranas- 
Teodora Skablauskaitė Serapi
nienė su septyniomis dainomis 
ir viena giesme; antrąją — Ig
nas Serapinas su eilėraščiu sava
jai motinai ir žemaičių tarme 
perteiktu S. Čiurlionienės para
šytu vienos motinos pasakoji
mu. Plokštelės užbaigai Zuzana 
Juškevičienė davė nuotaikingą 
“Sveikinimą motinai ir motinai 
tėvynei” su kanklių ir varpų 
muzikos intarpais.

Plokštelė gaunama T. ir L Se
rapinų lietuviškų naminių ga
minių krautuvėje, 2543 West 
69th Street, Chicago, BĮ. 60629. 
Kaina $5. Už persiuntimą dar 
50 ct. Ben, A.

MARQUETTE PARKO 
RĖMĖJŲ PLANAI

Putnamišlkių seselių rėmėjų 
Miarąuette Parko sk. valdyba 
kovo 15 d. turėjo posėdį Z ir P. 
Puipių bute. Pirmininkei E. 
Abelkienei atsisakius likti mi
nėtose pareigose dėl šlubuojan
čios sveikatos, pirmininkės pa
reigas perėmė, daug metų iš
buvusi vicepirmininkės parego- 
se, Zuzana Pupienė. Kiti valdy
bos nariai yra šie: Pr. Ivanaus
kienė yra garbės vicepirm., ku
ri po sunkios operacijos stiprė
ja ir tikimasi, kad veikiai vėl 
galės įsijungti į aktyvią veiklą. 
Vicepirmininkė yra Gr. Budry
tė, sekr. V. Čepaitienė, kas. — 
Vincas Mikalonis. Ryšininkės 
tarp narių ir valdybos yra D. 
Augienė, E. Abellkienė, B. Be- 
leškienė, IS. Budrienė, M. Ky
bartienė ir M. Mikaionienė.

Savo veiklos plane valdyba 
numatė ruošti tradicinį pyra
gų išpardavimą ir šiltus pusry
čius gegužės 3 d. Marąuette 
Pk. parapijos salėje. Gegužės 
17 d. valdyba prisidės darbu 
prie vakarienės parengimo Jau
nimo centro statybai paremti.

Birželio pradžioje manoma 
Suorganizuoti ekskursiją į 
Šventuosius kalnus (Holy HilI) 
Wisc. Tokia išvyka buvo suor
ganizuota pernai pavasarį, bet 
Oe visi norėjusieji įgalėjo važiuo
ti, nes tik vienas autobusas bu
vo pasamdytas.

Rudenį spalio 28 d. bus ben
dros pamaldos už mirusius rė
mėjus, o po pamaldų pusryčiai 
ir metinis susirinkimas parapi
jos salėje. Metų bėgyje valdy
ba padės tuose darbuose, ku
riuos įvykdyti yra numačiusi 
centro valdyba. B. B.
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Nan Robb, HuSchuca City, Ariz., 
kepimų konkurse San Diego, Calif., 
laimėjo 25,000 dol. premiją, iškepu
si duoną su svogūnais.


