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KATALIKAI 
PASAULY 

Ispanų pagalba Trečiajam 
pasauliui 

MADRIDAS. — Ispanų kata
likų vyskupų iniciatyva, kiekvie
nais metais Ispanijoje yra prave
dama akcija prieš badą pasauly
je. Jos rėmuose surinktos lėšos 
skiriamos vadinamojo Trečiojo 
Pasaulio kraštams padėti. Vysku
pai, ragindami tikinčiuosius 
konkrečiai prisidėti prie šios ak
cijos, primena, jog kiekvie
no krikščionio pareiga yra rūpin 
tis, kad pasaulyje būtų teisingai 
paskirstytos ne tik materialinės 
gėrybės, bet ir kultūrinės, dvasi- j 
nės bei religinės, be kurių žmo
gaus gyvenimas nėra pilnas. Ne
pakanka žmogų tik pavalgydinti 

— reikia jam sudaryti tokias są
lygas, kuriose žmogus pats galėtų 
siekti sau pažangos ir gerovės. 

Prašo amnestijos 
Madridas. — Ispanijos vysku

pų konferencijos nuolatinė komi
sija pavedė konferencijos pirmi
ninkui Madrido arkivyskupui kar
dinolui Enriąue y Taracon imtis 
atitinkamų žygių, kad krašto vy
riausybė Šventųjų Metų proga 
paskelbtų amnestiją politiniams 
ir nepolitiniams kaliniams. Ma
lonės suteikimas nuteistiesiems 
gražiausiai įprasmintų Šventųjų 
Metų tikslus — visuotinį susitai
kinimą ir atsinaujinimą. 

Čigonų sielovados klausiniai 
ROMA. — Romoje buvo tarp

tautinis studijų simpoziumas či
gonų sielovados klausimais. Sim
poziume, kurį surengė Popiežiš
koji migracijos ir turizmo komisi 
ja, dalyvavo vienuolikos kraštų 
vyskupai ir kunigai, besirūpinan 
tys čigonų evangelizacija. 

Daug nauju kunigų 
Varšuva. — Praėjusiais metais 

Lenkijoje buvo įšventinti 638 

Portugalija krypsta 
į kitą kraštutinumą 

Baltijos pajūris prie Karklininkų, netoli Klaipėdos. 19 38 metų nuotrauka (Iš Br. Kviklio archyvo) 

Kissingeris 
su konkrečiais 

pasiūlymais 
ASWAN, Egiptas. — Kissin

geris iš Egipto vakar išskrido j 
Jeruzalę su konkrečiais pasiū
lymais. Sekmadieni pasiūlymus 
turės svarstyti Izraelio kabine
tas. Pirmadienį sekretorius vėl 
bus Jeruzalėj ir gaus iš jų Izral 
elio konkretų planą. 

Palestiniečiai 
visiems įkyrėjo 

BEIRUTAS. — Arabų ir va
kariečių diplomatai teigia, jog 
Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos ekstremistai reikšmės 
netenka, su jais mažai kas skai
tosi. Nesutaria palestiniečiai nei 
savo tarpe, varžydamiesi dėl 
būsimos valdžios, skirstosi mi-
nisterių postus, nors niekas ne
žino, ar turės kada savo vals-

kad karo veiksmai neišvengia
mi, jei dabartinė Kissingerio 

tų Sirijoj ištreniruoti palesti 
niečiai. Arabams bus pasiteisi
nimas, kad ne Egiptas ar Sirija 
sulaužė paliaubas, bet palesti
niečiai, su kuriais Izraelis neno
ri kalbėtis. Izraelis dar skundė-

Izraelio radijas vakar minėjo, tybę. Egiptas vis mažiau anga
žuojasi jų naudai, o Sirijai irgi 
pradeda įkyrėti palestiniečių rei-

misija nepasisektų. Pirmieji pul- j kalavimai ir stengiasi juos glos
tyti pažadais. Mažiausiai jais 
rūpinasi Jordanijos karalius 
Husseinas ir vėl galvoja, kad 
vakarinį Jordano krantą reikėtų 
įjungti į Jordanijos valstybę, — 
rašo "Tie Wall Street Journal". 

nauji kunigai. Lenkijos vyskupų j s i k a x i p a stebimi nauji kariuo-
konferencijos sekretoriatas pažy- Į m e n ė s judėjimai Egipto ir Siri-
mėjo, jog tai aukščiausias naujai ^ frontuose, 
įžventintų kunigu skaičius Len 
kijoje per paskutiniuosius šeše
rius metus. Pagal katalikų skai
čių Lietuvoje proporcingai turėtų 
būt įšventinti ne mažiau 63 ku
nigai, žinoma, jeigu būtų leis
ta į seminariją priimti tiek stu
dentų, kiek yra norinčiųjų}. 

VATIKANAS Birželio mė-

Jaunimui 
kolchozuose 

nuobodu 

Karšti požeminiai 
vandenys 

BOISE, Idaho. — Maltos. Ida-
ho, valstijoje giliai žemėje, 4, 
500 pėdų, buvo užtiktas vanduo 
įkaitęs iki 293 F. laipsnių. Atra-

_ . dimas leidžia daryti planus tą 
MASKVA. 'Literatumaja y a n d e n į g e o t e n ^ a / p a n a u d o , 

Gazeta" įdėjo Poltavos regiono jimui. Bei šiol geoterminiai van-
nesį Romoje įvyks katalikų Baž- i J " * * " P i r m o ^° . p re to r i au* \ d e n y a y r a naudojami tik Geyser, 

Ekumeninės Bažnyčių I F e d o r M o r ^ a n į s k u n d i m ą sa-\ ^ektrinė^ 
atstovų pasitarimas ™ jaunimu. Poltava yra apie, 

ooO mylių j pietų vakarus nuo! SPRINGFTELDAS. — Naktį 
Maskvos. Nuo 1964 aukštesnią- j j penktadienį pietinėj Illinojaus 
šias mokyklas baigė 160,000, ir j įr gretimų valstijų dalyse daug 
iš jų 140.000 paliko kaimą, su- prisnigo ir daugely vietų buvo 
bėgo j miestus. Poltavos apylin- j uždarytos mokyklos, 
kė pirmoj eilėj yra žemės ūkio 
sritis, ir toks masinis bėgimas 
ūkiui yra nepaprastai žalingas. 

Kas juos traukia į miestus? 
Geresnis atlyginimas, miesto ži
buriai ir teatrai? Užklausti jau-! vidutiniškai po tris kasdien 

nyaos ir 
Tarybos 
krikščionių vienybės klausimais. 
Pasitarime dalyvaus apie 20 žy
mių katalikų ir kitų krikščioniš
kųjų bažnyčių teologai. 

Iinzas. — Sulaukęs 89 metų 
amžiaus, Linze, Austrijoje, mirė 
plačiai pagarsėjęs lingvistas, moks 
lininkas ir teologas kun. Hermann 
Steiglecker. Steiglecker buvo pra
mokęs daugiau kaip 60 pasaulio 
kalbų ir tarmių, jų tarpe semitų 
ir įvairių Vid. Rytų bei Azijos tau
tų tarmes. Mokėjo ir lietuviškai. 

WASHINGTONAS. — Ameri-

Sovietai ispanams 
grąžins auksą? 

MADRIDAS. _ Ispanija :r 
Sovietų Sąjunga baigia dery
bas ir gali greit pasirašyti su
sitarimą, kuriuo rusai grąžintų 
ispanams auksą, pilietinio karo 
metu išvežtą į Sbv. Rusiją. Is
panai reikalauja aukso, kurio 
kaina tada buvo 400 milijonų 
dolerių, o dabar būtų 2-05 bil. 
dolerių. Kiek jo grąžins sovie
tai, nežinoma. Niekas netiki, 
kad grąžintų viską. 

1954 sovietai atidavė 11 tonų 
aukso Iranui. Auksas buvo pa
grobtas praėjusio karo metu iš 
Aabriz seifų. 

Maskvos užmirštas 
žmogus 

MASKVA. — Neseniai, kovo 
9, pilietis Vjačeslav Molotov at
šventė 85 gimtadienį. Niekas jo 
gimtadienio nepaminėjo. Užmirš 
tas žmogus. Stalino laikais jis 
buvo jo dešinioji ranka, bet 
Chruščiovas pasistengė ir jį de-
greduoti, iš visų pozicijų išstum
ti. Komunistu buvo nuo 1906 m., 
o 1961 buvo net iš partijos iš
mestas ir nesugrąžintas. Išmes
tas už vieną iš daugelio nusikal
timų pritarė, kad Stalino lai
kais sušaudytų vyrų našlėms 
būtų pritaikyta ta pati bausmė, 
— sako Robert Evans. Reuterio 
korespondentas Maskvoje. 

NEW YORK — A & P krau
tuvių tinklas, didžiausias šia
me krašte, turįs 3.500 parduotu-

LTSABONA. — Kairiųjų ka
rininkų junta jau keičia prieš 
porą dienų skelbtą tvirtinimą, 
kad balandžio 12 bus balsavi
mai. Balsavimų, greičiausiai, ne
bus. Komisija, kuri ruošė rinki
mus, buvo suspenduota. Ir pa
čiu geriausiu atveju, jeigu bal
savimai būtų, tai elemento, ku
ris gali būti laikomas kaip kon
servatyvus arba nuosaikus, tei
sės gali būti susiaurintos, prie 
rinkimų neprileistas. 

Visi bankai nacionalizuoti. 
Nebus paliesti tik užsieniniai 
bankai ar jų skyriai. 

Pastebimi gan dideli kariuo
menės judėjimai. Priešlėktuvi
nės patrankos išstatytos ne tik 
prie prezidentūros, bet ir prie 
Belem bokšto, stovinčio Tagus 
upės žiotyse. Kariuomenė laiko
ma aliarmo padėty. Niekas ne
žino kodėl, kas ruošiasi ką pul
ti. Radijo, kurį kontroliuoja ko
munistų pastatyti žmonės, krei
pėsi j darbininkus su įspėjimu 
budėti ir netikėti gandais, kad 
kariuomenėj kilo didelis nepa-

Rinkimų, greičiausiai, nebus 

Barikados Lisabonos gatvėse 

sitenkinimas tuo, kas dabar da
rosi Portugalijoj. '"Mes nežino
me, iš kur tokie gandai, kas jų 
autorium, bet mes kviečiame vi
sus darbininkus rinktis j savo 
unijų būstines ir budėti", — bu
vo pranešta per radiją. Darbi
ninkai Lisabonoje, atsiliepdami 
į tuos raginimus, pradėjo sta
tyti gatvių barikadas. 

•'Chicago Daily Xews" žinio
mis, gandai pradėjo kursuoti po 
to, kai portugalų kairieji kari
ninkai iš savo juntos pašalino 
šešis iš septynių buvusių civilių 
ir jų vieton žada paskirti tik ka
riškius. 

Ispanijoj esantieji portugalai, 
sudarę rezistencinę organizaci
ją, turi pagrindo tvirtinti, kad 
jų kraštas iš vieno kraštutinu
mo pereina į kitą, dar didesnį, 
komunistinę diktatūrą. 

"Chicago Tribūne" vedama
jam vakar minėjo, kad dviejų 
lėktuvų bombardavimas Lisa
bonos aerodromo ir armijos 
kareivinių portugalų kairiųjų 
buvo išpūstas kaip darbas "re

akcionierių". Nesvarbu, kaip 
ten buvo, bet tas atsitikimas da
bar yra priežastimi, kodėl nebus 
galima pravesti laisvų rinkimų. 
Portugalijos komunistai, nežiū
rint ilgų metų veikimo pogrin
dy, pamatė, kad laisvų rinkimų 
jie jokiu būdu negalės laimėti, 
dabar priešinasi balsavimams, 
argumentuodami, kad tauta dar 
nepasiruošusi. Iš kitos pusės, 
valdantieji karininkai bijos 
rinkimus atidėlioti, matydami, 
kad kraštutiniai kairieji sabo
tažais ir riaušėmis daug žmonių 
nuo juntos atstums, ir kariuo
menė gali patekti į nuosaikiųjų 
rankas. 

WASHTNGTONAS. — Kai-
riojo sparno portugalų oficialūs 
asmenys nesiliauja teigę, kad 
prie nepasisekusio sukilimo yra 
tikrai prisidėjusi Amerika. Jei
gu jie ir neturėtų tam aiškių į-
rodymų, visvien reikia laukti, 
kad derybos dėl Azorų salų A-
merikos aviacijos bazės bus sun
kios, kad ruošiamasi nuo sutar
ties atsisakyti. 

SIŪLOMA ATNAUJINTI 
BOMBARDAVIMUS 

10 nesaugiausių 
aerodromų 

. ! kos kariniuose sandėliuose viso- j vių, per 12 mėnesių žada likvi-
kios rūšies atominių ginklų yra 
apie 30.000. Gaminami ir nauji, 

duoti 1,250 krautuvių. Bus už
darytos seniausios, nepelningiau 
šios parduotuvės. 

8v. Patriko bažnyčia Armagh, Airi
jos respublikoj 

nuoliai atsako, kad jie nenori 
visą gyvenimą būti pririšti prie 
traktoriaus ar sunkvežimio. Jo
kios perspektyvos. Kolchozų gy
venimas nepaprastai nuobodus. į 
Negalima pareikšti jokio?, inicia-1 
tyvos, negalima jausti, kad dir-1 
bi sau. Tų jaunimo atsiliepimų 
kompartijos sekretorius nemi-; 
nėjo. Paminėjo užsienio spau
dos atstovai, pasikalbėję su pa- | 
bėgusiais iš kaimų jaunuoliais. 

Vv ASHTNGTONA?. — Slapto
ji tarnyba, skirta saugoti prezi- i 
dentui ir kitiems dignitoriams, | 
savo kartotekose turi 47.000 as
menų vardus, kurie gali būti pa-

jvojingi tiems, kuriuos toji tar-, 
j nybft saugo. Jordano upė. Kairėj Izraelio, dešinėj Jordanijos teritorija 

WASHTNGTONAS. — Buvęs I 
Vietnamo fronto vadas gen. Wil-
liam Westmoreland, pakviestas! 
pas prezidentą, patarė imtis pas- į 
kutinių priemonių — panaudoti 
B-52 bombonešius, bombarduoti i 
komunistų pozicijas ir užminuo
ti Haiphong uostą. Kitaip jų ne- Į 
bus įmanoma sulaikyti. 

WASHTNGTONAS. — Atsto
vų rūmų Užsienio reikalų ko-| 
mitetas 18 balsų prieš 15 at
metė kompromisinį siūlymą, ku
riuo prezidentas būtų galėjęs; 
Kambodijai pasiusti 82.5 mil. 
dolerių vertės ginklų ir amuni
cijos, pradedant dabar, baigiant 
birželio 30, kai pradės veikti 
nauji biudžetiniai metai. 

Senato demokratai 38 balsais' 
prieš 5 taip pat pasipriešino; 
naujai karinei pagalbai šiais fis-
kaliniais metais. Atstovų rūmų! 

demokratai tą patį padarė tre-{ 
čiadienį. prašymą atmesdami 
189:49 balsais. 

SAIGONAS. — Karinė Pietų 
Vietnamo vadovybė pripažįsta 
netekusi dviejų postų Kambodi-
jos pasieny, 10 mylių į pietų 
vakarus nuo Tay Minh ir ap
šaudomas Hieu Thien miestas. 
Apskrities miestas Tri Tam pa
teko į komunistų rankas. 25.000 

I naujų pabėgėlių traukia į pietus 
i Saigono pusėn. 

PEKINAS. — Princas Siha-
! noukas pataria visoms ambasa
doms iš Phnom Penh išsikraus
tyti, savo piliečius evakuoti. Su
kilėliai, jo žodžiais. įėję j miestą 

į saugumo negali niekam garan-
i tuoti. 

PHNOM PENH. — Aplink 
! Kambodijos sostinę mūšiai vyks 
j ta tokiu pat smarkumu. Komu-
I nistų raketa, pataikė į amunici-
! joa sandėlį ir į orą išlėkė 90 to

nų sprogmenų. Yra sužalotų lėk
tuvų. Priešas dabar šaudo tiks
liau. Kurį laiką amerikiečiai tu
rėjo sustabdyti savo skraidy
mus, bet vakar vėl pristatymas 
vyko visu smarkumu. Lėktuvai 
aerodrome su maistu, ginklais ir 
gazolinu nusileidžia kas 16 mi
nučių. 

Gen. William Westmoreland 

Daug savanorių 
į kariuomenę 

VVashingtonas. —Kai trūksta 
1 darbų, savanorių į armiją yra 
per daug, ir kai kurie priedai, la
biau viliojantieji į karių eiles, 

j pradedami mažinti, pvz. nuo ko-
Įvo 1 stojantiems į artilerijos da
linius bonusai nuo 2,500 dolerių 
sumažinti iki 1,500 doL 

VVASHINGTONAS. — Sen. 
j Hub. Humphrey skolingas vals-
Itybės iždui beveik 200,000 do
lerių už nesumokėtus mokes-

' čius. Žadėjo sumokėti. 

VIENA. — Tarptautinė puo
tų sąjunga paskelbė 10 pačių 
nesaugiausių ir blogiausių aero
dromų. I š jų du yra Amerikoj 
— Los Angeles ir Anehorage, 
Alaskoje. Į Los Angeles aero
dromą lėktuvai paprastai nu
rodomi nusileisti iš vandenyno. 
Pakilimui taip pat j vandenyno 
pusę. Norima, kad nebūtų per 
daug triukšmo apgyventiems 
plotams. Daroma neatsižvelgiant 
į vėją, yra ar nėra rako. Vie
nas lėktuvas iš jūros leidžiasi, 
kai kitas iš priekio kyla. 

Anehorage aerodromas tur i 
mažai erdvės. Japonijoj Naha 
ir Osaka aerodromai labai sli
dūs po lietaus, Teheranas netu
ri gerų komunikacijos priemo
nių. Bari, Algero, Rimini, Cor-
fu. PJiodes neturi gerų prieš-

| gaisrinių priemonių, blogas ta-
kų apšvietimas ir kitos proble-

I mos. 

ROMA. — Jėzuitų vyriausia-
; sis vadovas kun. Pedro Arrupe, 
i pasibaigus generalinei kongre-
i gacijai, trukusiai 96 dienas, tu
rėjo spaudos konferenciją ir mi
nėjo, kad to, kas vadinama nau
ja liberalizacija, pas jėzuitus ne
bus praktikuojama. 

Jėzuitai yra didžiausia ir įta
kingiausia vienuolija, turinti vi
sam pasauly 29.600 narių. 

K A L E N D O R I U S 
Kovo 15: šv. Lionginas, šv. 

Liudvika, Tautas, Gunta. 
Kovo 16: šv. Dionizas, šv. Eu-

zebija. Vaidotas, Vibja. 
Kovo 17: šv. Patrikas, šv. 

Gertrūda, GendvUas, Varūna. 

Saulė teka 7:04, leidžias 6:56. 

ORA3 
Dalinai saulėta, šilčiau, naktį 

apie 20, dieną apie 35 laipsniai. 
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SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Cicero moksleiviai atei t ininkai ' 
kovo 15 d. 7 vai. vak. Šv. Antano 

; parapijos salėje, 1500 So 49th Ct . . Į 
: minės vysk. M. Valančiaus 100! 
metų mirties sukaktį. Paskaita 
tema 'Valančius — -kovotojas" 
skaitys istorikas Vincas LLulevi-

' čius. 
Meninėje programos daly ak-

j torius Leonas Barauskas paskai-
i tys ištraukas iš M. Valančiaus! 
raštų. Bus ir staigmenų. Svečiai 

, bus pavaišinu kavute ir pyragai-
j Čiais. 

Kovo 16 d. po 10:30 vai. Mi-
_ , , _ - -v • " ..__ „ šių šaukiame iškilminga susir in- ' 

\ėiū Dievui! Pagaliau po daugi- Ga būtumėm išvengę to» *a-1 ;* B , -
Aimuioui.iof, . f fr i ^ . _. • ;kimą ir ruošiame agape toie pa-
lio metu susimastvta, apsispręs- vo tarpe moralmes, religine*, \ i - & ^ 

BEDAGUOJA Jonas Žadeikis. Inlormaclnę medžiagą Ir n ^ " į ~ s 

giluti: 6522 S^ath KockveU Ave^ Chicago, EL 6 g ^ ^ L j ^ 7 8 ° -

'ATEITIS" ŽENGIA Į NAUIĄ 
LAIKOTARPĮ 

ta, nutarta, įvykdyta. "Ateities" 
žurnalo reforma įvykdyta dar 
penkios minutės prieš dvylikta. 
Tačiau nebūtų drąsu teigti, kad 
nepavėluota. 

Žurnalą perėmė kun. dr. Kęs
tutis Trimakas, kaip vyriausias 
redaktorius. Ta i asmenybė, kuriuo 
ateitininkija negali nepasitikėti: 
aukštos kultūros ir didžio dvasin 
gumo kunigas, gabus ir kartu 
modernus žurnalistas. Redakci
jos kolektyvas jau iš ankščiau 
skaitytojų pažįstamas. 

Reforma labai prasminga, se
niai laukta. Buvo metai, kada 
"Ateitis" jau nebepateisrno savo 
egzistencijos, todėl ne vienas skai 
tytojas nuo jos nusigręžė. Rašė į 
ją, kaip kas išmanė, nejausdami 
atsakomybės už savo žodį, už sa
vo darbą. Buvo bandymai, •mig
loti ieškojimai. Vieni nervinosi, 
kiti piktinosi, kad lietuvių kata
likų jaunimo žurnalas perilgai 
blaškosi, nerasdamas teisingo ke
lio. Tiesa, paskutinius dvejus me
tus žurnalas pagyvėjo, paėmus re
daguoti kun. J. Staškevičiui, bet 
ir jis sutiko daugiau kliūčių, ne-
ĝu paramos. 

Kun. St. Yla ''Ateitį" laiko pa

čioje salėje. Kandidatai bus kelia
mi į tikruosius narius. Bus ir me
ninė programos dalis. Kviečia
mos dalyvauti ir kitos ateitinin-

-~> •;~.,~, «,vo i ku kuopos su savo vėliavomis. 
meniniame gyvenime tiesiog gąs- -. ; . r , . 

T i •• i „ j , Visi nariai, vietiniai ir iš kitur 
dmantis. Lau.<tina. kad su nau-; , . . . 

-, . „, -. . ; atvykę, renkasi Sv. Antano para-
oosuKJu turėtu -atei- • • K 

suomeninės, politinės mizerijos, j 
Mūsų religinio gyvenimo apsa-! 
manėjimas. ateitininkuos priori-j 
pu pažeidimas šeimoj ir bendruo j 

URAUGAS - ~ 

THE LJTHUANIAN WORLD-WID£ DAILY 
I 45*T> WEST «3rd ST., CMlCAGO, ELL. 60629. Tel. LU 5-9500 

Secood da^s Pos.tagfc paiO at Chicago. filinols. Pubushed daily, 
fxc«:)t Suirfays. i.t.̂ as hon<la>5, a&ys after Chrtstnuta and Eastar 

by the Lithuarian Catholic Press Society. 

S Sobsrnpnoi Rates: $35.00 — Chicago and Coofc Coosty, n&aois-
| E^ewnere :c L'.S.A. $23.00. Canada $25.00. Foredgn 
5 Coanmes — $26.00. I 

CSicago. C«ok, 
Laaado]« 
Etu? 
Užsieayj* 
Savaiuiii 

Oi. $3.00 
35.00 
33.00 
26.00 
15.00 

$13.00 
15.00 
13.00 
16.00 
8.50 

$10.00 
10.00 

9.00 
10.50 

$5.50 
5.50 
4.50 
6.50 

• Redakcija 3iraipsniu> taiso S«TO 
•uožiūra. Nesimaudo::, *Traij^n.ų 
nesaugo, ;uos srąžuut tik 4 arJts-
t o susitarus. Redakcija už skeibi-

mų turinj neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gav^s praSy-r.č. 

• Redakcija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta
dieniais nuo 8:30 8d 12:00. 

Chicagos Btudentų ateitir.;r.-:.: <::•:-. 
Aida. Daina, Kęstas. Alma, Saulius, Žibutė ir Jurgis. 

Xuotr. J Kuprio 

\u 10 vai. rvto. Kviečia-
visų są-

Cicero ateitininkai 

"Ateities 
ti ir visos ateitininkuos atsinauji-i ^ 1 ° ^ salėje 

T Imi šventėje dalvvauti 
narnas, aosisvarmimas. Tegu ne- . J. . . , - . . 
i •"• „./ • „ • .- i ^ hungu ateitmmkai, nariu tėve 

skaiciuotumem savųjų tukstan- \l. .*>-, . v. . 
v. . x-- . - i i i u liai, Sfcatrtai. pažįstami. 
ciais. . \era esminis dalykas brau- [ p -
kinėti iš sąrašų, kurie nario mo
kesčio nesumokėję ir pagal tai 
apspręsti nario ateitininkiškurną. 
Tai antraeilis dalykas. Tačiau ne 
gailestingai reikia braukti re
miančius ateistus ir jų spaudą ras 
teliais, šeimų ardytojus, indife-

JAUNUČUJ IŠKYLA I 
ČIUOŽYKLA 

Pereitas sekmadienio rytas iŠ-

MOSU KOLONIJOSE 
Palm Beach, Fla. 

LIETUVIU DIENA 
FLORIDOJ 

Lietuvių klubo pirm. pastan
gomis, Floridos gub. Reuben As-
•ke\v Vasario 

rentus. At-kai gimė kovai prieš 
bedievybę. Seniau mus šiurpuj n u č ia i žadino tėvus 
nukrėsdavo tolstantieji nuo at-į čiuožti!" 

aušo saulėtas ir gražus. Chicagos .tuvių diena Floridoj, ta ip Lietuvos 
Prano Dielininkaičio kuopos jau- f ?* t i s b u v o paskelbta ir amerikie-

Važiuojam Į čiams. 
Nepriklausomybes 

ko sausio 18 d. Jame baigiąs 
Į kadenciją pirm. P. Simanauskas 
padarė metinį veiklos praneši- į 
mą, pažymėdamas, kad visi vai- i 
dybos užsimojimai buvo įvyk
dyti . Po to sekė pranešimas iž
dininko A. Mockaus, iš kurio 

16-ją paskelbė Lie- i susidarė vaizdas, kad, nepaisant 
suteiktos paramos 600 dol. Si
mui Kudirkai, organizacijos iž
das yra gerame stovyje. Nariai 
nutarė paskirstyt i pelną 

r Thia pobUcation ta available in mlcrofum froo: X 
f X£ROX UNTVERSITY M1CROFILMS .1 
| 100 Norta Zeeb Road — Ano Arbor, Mlcfa. 48106 | 
rilltllllimilllllllll!lllllllllllll!llllllllll!illlllllllllllllll!IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIUIWr 

— Niekas tikrai kito nemyli, Į kai kuri laiką gyventi kartu, ta-
jeigu jam nejaučia tam tikros i ėiau sielos vienybės ry šys jau 
pagarbos. Jeigu draugai tą tai-i bus nutrauktas, 
syklę peržengia. gali jie dar Į J . Newraan 

kų idealų, o šiandieną... Jeigu 
šiandieną at-kas negali įsitekti 
katalikiškoj spaudoj, kuri dabar 
tokia tolerantiška, o kovoja su 
vėjo malūnais kažkur kitur, tai 
jis pats kaltas. Vargas tam, per 
kurį ateina papiktinimas, sako 
Šventas Raštas. Nesvarbu, per 
ką ateina papiktinimas: gydytoją, 
visuomenininką, politiką, kuni
gą, šeimos narį, vyrą ar moterį. 

"Antai" skyriuje red. Trima-

pammeji- i 

grindine ateitirunknos t r ibūna, , , , . . , . c , !T. ,. , , '. , J k a s taro kitu įdomiu taktu paimlia šiol menkai teoasmaudota. Ls . _ . K . v .., , .. , . . , . ^~_ . _ . ru Lietuviu Kataliku lederacijos kur ,i galėjo t o ^ u t i , pati v.r- ( l a p k r i c i o 30 d.) . 
tusi rasinių rašinėlių bei bandv- ' 
THU kroviniu. Vartau žurna- P r o f - Antano Maceinos laiškas 
lo puslapius: viskas įdomu, viskas 'dar nebaigtas. Jau ir dabaratsi-
įdomiau, viskas įdomiausia. 

Redakcijos žody "Burti ir at
sispindėti" pats redaktorius keti
na vesti "pokalbį su visais" at-
kais, spausdinti straipsnius, kurie 
ne tik informuos, bet ir formuos. 
įis teisingai baiminasi, kad mus 
"ima skirti ne tik nuotoliai, bet ir 
besiplečiantys interesų ir srovių 
plyšiai. Tad jėgas burti šiuo me
tu dar labiau reikia, negu kada 
anksčiau. T a jėga yra gyvi atei
tim nkiski idealai". 
. Tai jau seniai turėjo įvykti. 

Žurnalo 26 psl. skaitome: "Atei
tis", Federacijos valdybos ir 
Moksleivių sąjungos susitarimu, 
nuo 1975 metų sausio mėnesio 
turės atspindėti visos Federacijos 
gyvenimą bei veiklą". Džiugu, 

liepimai jvairūs ir įdomūs. Žino
ma, jų bus daug. Štai, kad ir Ra
sos Šoliūnaitės: "Galime pasistip
rinti mūsų tikėjime, imdami pa
vyzdį iš mūsų brolių Lietuvoje. 
Te:>ingi Tavo. Rasa, žodžiai. To
liau A-Z. vyskusiai pamini Juo
zą Brazaiti, kaip pilnutinę asme
nybę. 

Skyriuje "atvirai" kun. Kęstu
tis veda pokalbį su Apolonu. Čia 
svarstomos lyties problemos pa
gal matytą filmą. Kaip redakto
rius sako: "Sis pasikalbėjimas pa
liečia visą eilę klausimų, kurie ga 
Ii knietėti "Ateities" skaitytojams. 
Be poezijos ir beletristikos, yra 
dar platoka rr veiklos apžvalga. 

Viršelį puošia vienybės, lietu
vių tautos didvyriškos kovos už 

Jau 10:30 vai. ryto, Wi l lo \v |mo iškilmes (pravedė ir pagrindi-
Springs Ice Chalet buvo susirin-Įnę kalbą .pasakė Palm Beach 
kęs gausus būrys jaunučių, tėvų, Į Liet. klubo pirm. J. Daugėla^ 
draugų, vadovų ir svečių. Rnuo- i Floridos gubernatoriaus prokla-į do-hetuvių š v . Trejybės parapi- 5 
mota Čiuožimo salė greitai prisi- maciją, gen. konsulės J. Dauž- j jai _ 75 dol., Hartfordo lietu- į 
pildė. Tuo metu vyresni a: jaimė-ivardienės sveikinimą ir visą kitąjvių šeštadieninei mokyklai — s 
jo ir tapo vaikais. Visur girdėjosi programą pranešinėjo jauna l ie-(50 dol., Har t fordo lietuvių j a u - ' | 
smagus juokas, matėsi šypsenos. įtuvartė Loreta Dirsytė. nimo reikalams — 50 dol.. "Ra- | 
Tėvai, rankom susikibę, palengvai Realioji dienos programos da- movės" centro valdybai — 25 H 
čiužinėjo ratu. Linksmi vaikai, 'Ms susidarė iš Ringailės Jonynai-i dolerius. ' = 
išpūstomis akimis ir sušilę, dūko i tės-Zotovienės tapybos bei akva-j Išr inkta nauja valdyba: V 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUKiiHiiiiiiiiiiiiiiuiiimtnii^ 

f 1975 TOUR TO LITHUANIA AND GERMANY | 
1 WITH 1 
Į EUROPA TRAVEL SERVICE i 

,a i p : 1 911 East I85th St., Cleveland, Ohio 44M9 f 
Telephonei (216) 692-47*6 | žurnalui "Karys" paremti — 50 S 

dol.. Lietuvių Piliečių klubui I 
Hartforde-100 doi.. Hartfor- ;j§ 0N KLM H0YAL BtTTCH AmLINES TMKSATIJlNnG i 

BOEING 747 JUMB0 JET PLANE I 

ant ledo. Kiti, pirmą kartą su pa
čiūžomis, vadovių ar draugų pa
dedami, atsargiai graibstėsi pasie
niais. Moksleivų Ofelija Barškė-
tytė, patyrusi čiuožėja, atvyko pa 
mokyti taisyklingai čiuožti. Visi 

relės darbų .parodos, gintaro bei i Nenor tas — pirmininkas, Z. j g 
jūros kriauklių išdirbinių, l iau-j Strazdas — 
dies audinių be! drožinių ekspo-1 Hs — sekr. 

vicepirm.. V. Jura-
J. Gutulis — ižd.. 

natų. į A. Kuprevičius ir V. Petravi-
Su jūros kriauklių išdirbiniais: čius — valdybos nariais. 

>arodoj dalyvavo: A. Biliūnienė, i Valdyba nesenia* įvykusiame 
krito ir vartaliojosi, negalvodami'J- Daugėlienė. A. Jokubauskienė, j susirinkime priėmė pakvietimą 
apie senkanaos dienos skausmus, i V. Garmienė, A. Požėrienė, p. j dalyvauti lojalumo parade, į-
Buvo smagu. iKapcienė, V . Mazoliauskas ir K | vyksiančiam gegužės 4 d. Har t -

Iskvla pasisekė. Dalvviai grįžo !2libienė. Su medžio drožiniais da- į orde. Ta proga valdyba kviečia 

kad pagaliau apsigalvota ir sutar-, laisvę ir tikėjimą šauklio Simo 
ta nors daug prarasta besiblaš- į Kudirkos nuotrauka. Man, jau 
kant, kelių beieškant, kai tie ke- j daugiau kaip 50 metų skaitan-
liai seniai mūsų pirmtakūnti pra- čiam "Ateitį", buvo tikras 
*nmti ir krauju aplaistyti. Juk be Į džiaugsmas paimsti į rankas ir 
"Ateities" neturime nei vieno žur- perskaityti. Sėkmės naujuose ba-
nalo, kuris stipriau atertininkijos ruose, mielas Redaktoriau ir vi-
degančiomis problemomis domė- sas kolektyvas! 
tusi ir stengtųsi būti kelrodžiu. Pranas Razminas 

namo patenkinti, nors ir skaudė
jo kaulus ir raumenis. Didelis 
ačiū Ofelijai Barškėtytei už čiuo
žimo pamokas ir Agnei Kižienei 
už iškylos suruošimą. 

Vida Kazlauskaitė 

PAKVIESTAS PASKAITININ
KAS 

Prof. Simas Sužiedėlis, buvęs 
Ateiti ninku Federacijos vadas, ke
lių knygų ir daugelio straipsnių 
autorius, geras kalbėtojas, skaitys.ordrnatorės pareigoms 
paskaitą per jubiliejinę ateitinin
kų stovyklą Dainavoje. Stovykla 
prasidės rugpiūčio 24 dieną. 

lyvavo Alf. Kulpa-Kulpavičius ir i lietuvių visuomenę parodyti s a 
A. Pupelis. j vo sentimentus m u s priglaudu

sias parodas organizuojant lai-1 šiam draugiškam kraštui ir gau-
ko nė darbo, patirties nė išmin-1 šiai dalyvauti. I g 
ties negailėjo parodų skyrių va- j Har t forde ramovėnai ruošia; g 
dovės: V. Aušrotienė, A. Požerie-! balandžio 5 d. 7 vai. vakare lie- § 
nė, ir E. Mikšienė. "Nebuvo per-i tuvių klube pavasario vakarą E 
didelės asmeninės aukos, kad tik j - koncertą. Programą atliks ne- j g 
šventė praeitų gu pasisekimu. Su į seniai iš okup. Lietuvos a t v y - ; g 
jomis artimai dirbo R. Zotovie-j kusi Birutė Aleksaitė, akomp. i g 
nė, kuri be savo darbų parodos, į Sauliui Cibui, p o programos va- g 
buvo įsipareigojusi programų ko- j karienė i r šokiai. Bamovėnas g 

Departure: May 29, 1975 Retum: iune 12, 1975 

Tour price from Cleveland $1,005.00 
Tour price Irom New York $ 921 00 

ITINERARY: 
5 mghts in Vilnius with a full day excursion to Kaunas, 
(Possibility o* extra night in Vilnius) 
4 nights in Riga, Latvija 
4 nights in West Germany 

TOUR PRICE INCLUDES: 
• Ecooomy class air fare from Cleveland, respectively 

from New Y«* 
• Air transportation Leningrad, Vilnius, Riga, Lenifigrarf 
• First class hotel accomodations, double occupancy 
• Pension accomodations in West Germany 
• 3 meals daily in Vilnius and Riga 
• Sightseeing tours 
• Transfers 
• Bus transportation 
• Baggage handling 

For departure from otber eities add the 
to the New York rate: 

hat į 

lollovving fares g 

KELIAMAS ST. ŠALKAUSKIO 
PREMIJOS KLAUSIMAS 

Prieš kiek laiko egzistavo Šal
kauskio premija, kurią seniau yra 
gavę keletas darbščių ateitininkų. 
Bet pastaruoju laiku apie ją nieko 
nebuvo girdėti. 

Ateitininkų Susišelpimo fondo 
valdybos kovo 6 d. posėdyje dr. 
Vaclovo Šaulio rezidencijoje pir
mininkas painformavo, kad jis 
dalyvavęs Federacijos posėdyje ir 
ten buvo keliamas klausimas at
gaivinti Šalkauskio premiją, bet 
Ji nearus teikiama iš Susišelpimo 
fondo lėšų, o iš tam tikslui suras
to k rtų šaltinių. 

Fondo valdybos poodyje buvo 
svarstome, kaip finansiškai pa
remti ateitininkų veiklą, stipen
dijų ir pašalpų teikimo klausimai, 
o taip pat galimybė atgauti jau 

dėdami ir savo auką, kad fondas 
būtų pajėgus šelpti lotus. 

Posėdyje dalyvavo dr. Vaclovas 
Šaulys, Faustina Mackevičienė, 
Stasys Rauckinas, dr. Balys Pa
liokas ir Jonas Guobužis. 

Pirmininkas dr. Vaclovas Šau
lys jau visą eilę vald. posėdžių 
saukė savo rezidencijoje. Svarsty
mams pasibaigus, namų šeimmin-
kė c\r. A. Šaulienė kiekvieną kar
tą dalyvius maloniai pavaišina. 
Tada yra proga dar aptarti ir ki
tus ateitininkus ir visiems lietu
viams rūpimus reikalus. B. V. j 

MOTERŲ REKOLEKCIJOS 

Ruošiamos rekolekcijos mote
rims, kurias globoja giedrininkės 
Praves kun. j . Prunskiš. Vyks Lie 
tuvių jėzuitų koplyčioje, 2345 \V. 
56th St., kovo 20—22 dienomis. 

ŠIMTMEČIO SI KAKTfcS 

Dieviškojo Žodžio. Verbitų, 
vienuolių misionierių kongrega
cija Romoje paminėjo savo įsi-
steigimo šimto metų sukaktį . 
Apie dešimt tūkstančių verbi tų 
kunigų i r brolių vienuolių šian
dien sėkmingai apaš ta lau ja 32-
juose pasaulio kraš tuose , ypač 
Lotynų Amerikoje. Azijoje ir 
Afrikoje. Vien Azijoje j ie y r a į-
steigė keturis katalikų universi
tetus. J ų vadovaujamas mokyk
las šiandien lanko daugiau kaip 
pusė milijono mokinių. 

Ištisai b'etuvių dainų, bei kom-
x>z:cijų koncertas, atliktas sol. 

Juzės Krikštolaitytės . Daugėlie
nės buvo puikus. Taut in ių šokių 
pirmą kartą Floridos istorijoj, su 
M si sekimu pašoko amerikiečių 
skaučių grupė, kuriai žiemos mė
nesiais priklauso viena lietuvai
tė — Andrea Zotovaitė. P ianu 
kambino Diana Campienė. 

Aukos prie įėjimo buvo renka-
nos Tautos fondui. 

R. Zotovienė 

Hartford, Conn. 
T> K \ M O V I N T VKJKLOS 

Vienos iš dinamišlda^s: q Hart
fordo lietuvių organizacijų L.V. 
S. "Ramovės" sus i r inkimai jvy-

DO YOU LIKĘ TO WRITE? | 
ARE YOU CREATIVE? = 

CHICAGO: $119.00 DETROIT: $81.00 
B t F F A L O : SG8.00 TORONTO $86.00 

SINGLE SUPPLEMENT $95.00 

Ali rates are subjeet to change. 

RESERVATION FORM 

i 

i * * 

« 0 8 

ELiiOPA TRAVEL SER\1CE, 911 Eas t 185th St^r 
Oeveland, Ohio 44119 Telephone (216) 692- 17#0 

H mm 

= GENTLEMEN: 

We need Theaterplays. Screen-
plays, TV-Scripts and Ideas, Short-
stories. Poetry. Biographies, No-
vels. Pop-Music ind Lyrics. 

Wake up and get with it! Writej 
and send To: 

FTVTKRT.VrVHENT CKVTTTRY 
LTD. 

19fy(> BfvPTly Blvd. * 102 
I>os Angplev, Tai. 9004^ 

- '~+.-į 
g Enclosed is $ as deposit for tMs tour. (Mate 
H checks payable to Europa Travel Service). Minimum deposit $100.00 
g per person. Finai payment due 30 days prtor to the departure datfe. 
5 Mr. 
s Mrs. 

gerokai anksčiau duotas paskolas i Pradžia 7 vai. vak. Sekmadienį 
it stipmdijas. Džiugu, kad kai 19 vai. ryto bus šv. Mišios, o po 
kurie jas grąžina be jokio primi-jjų pusryčiai Kviečiame lietuves 
nimo, prie grąžinimų dar net pri- katalikes dalyvauti. 

PLUMBING 
Vonh) spedalistas 

Reramikcw p!>*te;ės — Gla.s* olocks 
Elektra — Vlpdiio dar^a; — Piurrib-.r.g 
Sinkoa vmmzdiiai i«valoroi <»i<>ktr3) 

E Address 
g City 

... Number in party 

State —̂ s 
s Telephone number 
5 f will be traveUing with __ 

Srngle accomodations 

PUSMEČIUI $60.00 
<10/20'5AJ'M> 

PemliiinkBins anto spdraoda 
Amžius 62 iki 80 m. 

I BACEVIČIUS — 778-2233 

Cicero moksleivių ateitininkų kuopo: C- l f a £ r , c 
draugovėe vė'uavoa Laetuvos 
6ventė8 eisenoje. 

V y t i * s--ruoštu je i>'-
učkntų ^ fetiniakų 
It&nzckiAvc aieuof« 
l^uotr. J. "Kuprio 

E L E K T R O S 
I V E i m i A I — PATAISYMAI 

Tariu ChlrAfro* ml««t« lftldltn*. 
Dirbu ir u*mle*ty. Dtrbn irreltal. 
(f^rantuotal !r «ažlnliura-l 

Tt!(!iii»i?tuiMitHmiiu!iii!tim!iiiiiimmiHtw»tinriHirfHfiiii!imiiirmiiimmiiiBiihr. 

ŠAUKIASI PAGALBOS 
Pavergtoje Lietuvoje komunistai žiauriausiai perse

kioja tikėjimą ir tikinčiuosius. L. K. Religinės Šaipos Rė
mėjai jiems teikia pagalbą. Įsijunkime j LKRš rėmėjus. 

A Narini r^m^įai nuUoja metams nemažiau kaip 5 doL, amfl-
nirji nariai 100 dol. ir mecenatai — 1000 dol. AukotO-
jarr.s išduodami kvitai ir jų aukos atleidžiamos nuo federa-
lintų mokesčių. Už aukotojus kasdien laikomos šv. Mišios. 

^įgykite ir paimkite platinti LKRš Rėmėją Kleistą 
LKB Kronikų knygą. Jos kaina tik 2-50 dol. 

Aukos siunčiamos ir LKB Kronikų knyga užsisakoma, 
šiuo adresu: L. K. Religinės Šalpos Rėmėją Vyr. Valdyba, 
6825 So. Talman Ave^ Chicago, IH. 60629. Kur veikia Rė
mėjų skyriai, aukos įteikiamos skyrių valdyboms. 

LKRS Rėmėju Vyr. Valdyba. 



Bendras darbas — 

ATSAKOMYBĖ UŽ KRIKŠČIONYBE 
Marijonų bendradarbių sąjun- ti asmeninės krikščioniškos to

gos seimas, vykstąs šį sekma- bulybės, tiesti pagalbos ranką 
dienį, patraukia dėmesį savo vieni kitiems. Tai buvo visu uolu 
turtinga praeitimi. Marijonų vie- rau siekiama jau daugiau kaip 
nuolijos, įsikūrusios šiame kraš- penkiasdešimt metų. Tais dar-
te prieš beveik šešiasdešimt dvo- bais pasižymėjo daugybė amži-
jus metus, pėdsakai neištrinami, nybėn iškeliavusių vienuolijos 
darbų vaisiai neišbraukiami iš narių ir jų bendradarbių, tais 
Amerikos lietuvių istorijos. Ar- siekimais gyvena ir dabartiniai 
kivyskupo Jurgio Matulaičio, sa- Marijonų vienuolijos bendrų 
vo šventu gyvenimu ir dvasi- darbų dalininkai. 
niais darbais pelniusio herojaus Vartant pageltusius senesnių 
aureolę, pastangos pagelbėti sa- laikraščių lapus, galima paste-
vo tautos išeiviams Amerikoje bėti, kad Marijonų bendradar-
buvo kreipiamos į visas tuomet biai, darbuodamiesi kartu su 
reikalingas sritis — parapijas, vienuolija vienam tikslui, visuo-
organizacijas, spaudą, mokyk- met su nepaprastu pasiryžimu 
las. Dviejų žmonių darbas jų ir siekia pagrindinio tikslo — E-
vėliau atvykusių dideliu pašiau- vangelijos plėtimo savo aplinko-
kojimu išsiplėtė tik dėl to, kad je ir savo tautiečių tarpe. Tai 
tų darbų pirmūnai — kum Ku- istorija, kuri jau parašyta gy-
dirka ir kun. Kazakas rado pa- venime ir kurioj sužymėti neiš-
siaukojusių bendradarbių ir at- skaičiuojami didesni ar mažesni 
sakingumą už krikščionybę jau- darbai artimui. Jų negalės iš-
čiančių žmonių pasauliečių tar- trinti nei laikas, nei gyvenimo 
pe. Ir tai buvo prieš penkiasde- pasikeitimai, nes jie siekia amži-
šimt su viršum metų įkurta Ma- nybę, 
rijonų bendradarbių draugija, # 
savo 48-tąjį seimą daranti lyg 
ir jubiliejui atžymėti, nes ji į-
kurta 1924 metų rudenį, o Chi-
caįgos apskritin susiorganizavu
si 1926 m. vasarą. 

Nuo 1913 m. marijonai dar
bavosi lietuvių parapijose. Jie 
turėjo pagelbėti katalikų drau
gijoms, organizuoti tautines ir 
religines sąjungas, kad ateiviai 

Jaučiame gyvenimo pasikeiti
mus, kurie keičia ir žmones. 
Vieni iškeliauja, kiti ateina jų 
vieton. Tačiau atsakingumas už 
krikščionybės dvasią pasaulyje 
eina kartu su žmogumi, uždeda 
jam pareigą bendradarbiauti su 
Kristumi ir savo tarpe, kad E-
vangelija taptų žmogaus gyve
nimu. Marijonų bendradarbių 

TRAGEDIJA KAMBODIJOJE 
Kraštas pateko i nepaprastą skurdą ir netikrumą 

GEDIMINAS GALVA 

Rimties valandėlei 

ATGAILA - DVASIOS 
PAKEITIMAS 

Pasaulio spauda, radijas ir te
levizija vis tamsesnėmis spalvo
mis piešia vaizdus Kambodijoje, 
kurioje jau penkeri metai siau
čia žiaurus karas. Kai kurių kai
mų ir mažesnių miestelių gy
ventojai išžudyti. Vis daugiau 
pabėgėlių telkiasi sostinėje 
Phnom. Penh, kurioje seniai 
siaustų badas, jei ne JAV mais
to parama. 

Krašte ir sostinėje vyrauja 
pakrikimas, kyšininkavimas 

nistais, bet derybos nebuvo sėk
mingos. 

Pakrikimas 

neprarastų savo paveldėto tau-
tinio ir religinio turto. Parapi- ***** J a u ^ + . ^ . P a J e 1 ^ : k u 

joms ir draugijoms reikėjo ka
talikiškos spaudos, rodančios ti
kėjimo tiesas, pabrėžiančios tau
tines vertybes. 

Šiam tikslui jau po metų — 
1914 m. pabaigoj — pradėjo leis 
ti laikraštį "Tikybą ir Dorą", 
kuris nuo 1920 m. pakeistas į 

rią ji turi atlikti šiandien ir sa
vo darbais siekti ateities. Vėl 
galima prisiminti arkiv. J. Ma
tulaičio raginimą visiems krikš
čionims. "Stenkimės, rašo jis, i 
pažinti savo gadynę, suprasti ir 
atjausti savo laikų žmones su 
jų norais, troškimais, siekimais 
ir tikslais. 'Kiekviena gera min-iki šiol einanti Marijonų bendra- . . . 

darbių laikraštį "Laivą". Nuo t is^tesuranda^ mūsų puses p n 
1919 metų pradžios jie perėmė 
ir dienraštį "Draugą". Aplink 
katalikų spaudą iki šiol tebesi-
spiečia bendradarbių būriai, ku
rie kartu mėgina įgyvendinti 

užuomazga, kuri išaugo 
vaisių duodančiu medžiu. 

gerų 

Už krikščionybės jgyvendini-

skurdas. Kambodijos kariuome
nėje nėra drausmes ir pasitikė
jimo net karininkais, nes jie nu
suka kareivių atlyginimus. 130. 
000 vyrų kariuomenė pajėgė iki 
šio meto apginti sostinę nuo su
kilėlių, kurių skaičius išaugo ligi 
70,000. Komunistai _ raudonie
ji kmerai buvo persilpni ją už
imti ir išlaikyti savo rankose. 

Kambodijos sostinė dabar at
kirsta nuo uosto, sausumos ir 
vandens kelių. Teliko naudotis 
17 amerikiečių lėktuvų teikti 
sostinei maistą ir ginklus. Kas 
nutiks krašte, kai amerikiečiai 
nustos remti Kambodijos vy
riausybę ir duoti ginklų jos ka
riuomenei? 

Tragedijos pradžia 
XII a. Kambodija buvo impe

rija, valdžiusi didelę pietrytinės 
Azijos sritį. XLX a pradžioje te
turėjo dabartines sienas. 1863 
metais ji pateko Prancūzijos 
globon, o vėliau priklausė Indo-
kinijos sąjungai, kurią valdė 
prancūzai 

1954 m. ji vėl atgavo nepri
klausomybę, 16 m. vedė nešališ
kumo politiką. Kai įsisiūbavo 
karas Vietname, nešališkumo 

Kambodijoje įsigalėjo pakriki
mas. Nuo 1970 m. kainos kilo 
250 proc. per metus. Prieš pen
kerius metus baltos duonos ke
palas kaštavo 2 rielus, o dabar 
reikia jau 100 rielų mokėti. Ba-1 te. 

ir daujantys veržiasi į sostinės vai 

galime laimėti ir būtų nepapras-
ta prabanga jį tęsti. Galybės 
mus įtraukė į šį karą, jų pareiga 
ir baigti. Mes vieni jau nebepa
jėgiame". 

Sovietai ir kom. Kinija toliau 
remia raudonuosius kmerus. 
Raudonieji kmerai neturi švie
suomenės kraštui valdyti, bet 

Gavėnios pradžioje, atlikda
mas Pelenų dienos liturgines ap
eigas, popiežius Paulius \ T kal
bėjo apie dvasinę žmogaus me
diciną — atgailą. Ar šiuolaiki
niam žmogui yra aktuali atgai
la, klausė šv. Tėvas. Juk at
gaila reiškia savęs paties su-
drausminimą. kartais mt liūde-

jie vargu patikės Sihanoukui at 
statvti buvusią santvarką kraš- i si- « • * • išsižadėjimą, apslman-

I nimą. Kodėl kr.kščioniškoji re

gyklas gauti bent atliekų. Pasi
turintys parduoda paskutinius 
daiktus gintis nuo bado. Profe
soriai už kyšius Juoda diplomus. 
Ministeriai uždarbiauja valsty
binius automobilius išnuomoda
mi užsieniečiams. Valdininkai už 

Didžiojo sunkmečio metu VVa-1 U ^J a neatsisako nuo šio. saky-
shingtonas vis dar nesuranda; t : i m e- nesimpatingo bruožo? Ar-
sprendimo. Prezidentas yra lin- '• & a t ? a U a nėra svetima šiuolai-
kęs toliau remti Kambodijos ka-; k i n i a m žmogui, kuris veržiasi į 
rą, kai kongresas priešinasi, j ™ naujus laimėjimus, į pažan-
Nuo jo priklausys Kambodijos S 01 • Šiuolaikinis žmogus nori 
dabartinės vyriausybės ir sant- j naudotis gyvenimu ir juo džiaug 
varkos likimas. Prez. Lon Nol | t ! s- Atgaila netelpa jo sąvokose, 

kyšius išduoda valstvbės pas-! dar delsia pasitraukti, tačiau joį nesiderina su jo troškimais ir 
laptis, o generalinio štabo kari-'dienos suskaitytos. Jei raudo- i f ekimais. Kodėl negalėtume į 
ninkai pardavinėk slaptus kari- ! niesiams kmerams pavyks per- j knkscionu^ąjj gyvenimą žvelgti 
nius planus užsienio žurnalis- imti valdžią Kambodijoje, žy-1 : ': 

miai pasunkės kovos prieš Viet-
kongą ir Pietų Vietname. 

PAMALDOS MALDININKAMS 

tams. 
Kariškai apmokyti daliniai 

tirpsta mūšiuose. Keturias sa
vaites kariškai apmokyti jau
nuoliai siunčiami į frontą. Kraš
to kariuomenės moralė vargu Į Kiekvieną sekmadienį švento 
gali būti blogesnė, nes kariai ne- j Petro bazilikoje vyksta specia-
turi šalmų, avah-nės, jie gauna Mos pamaldos įvairių tautų mal-
menką atlyginimą ir to paties j dininkam, čia besilankantiem 
dažnai neišmoka. Sužeistųjų j šventų jų Metų proga. Šventas 

Mišias tūkstančiam tikinčių-priežiūra labai bloga. Karių šei
mos neaprūpinamos. jų aukojo kardinolas Anto-

laimę? Argi krikščionybė savo 
esmėje nėra laimė? Kaip pilnat
vę, džiaugsmą ir laimę, krikščio
nybę visų pirma turėtume pri
statyti jaunimui. Argi Kristus 
nėra pasakęs: -*Aš atėjau, kad 
žmonės turėtų gyvenimą, kad 
apsčiau jo turėtų" (Jn. 10.10). 

Vienas misionierius pasakoja, 
k<td jis pasiekęs labai gerų vai
sių su vadinamu 'džiaugsmo a-
paštalavimu". Argi tai nėra tik
roji Evangelija? Argi krikščio-

Aukštieji karininkai ir valdi- ! niutti. Po Evangelijos tartame į nybė nėra "gerosios naujienos" 
ninkai vagia, verčiasi spekulia
cijomis, net praturtėja. Jų mo
ralinis pakrikimas griauna pa
sitikėjimą krašte ir silpnina ka
rių ryžtą kovoti prieš raudonuo
sius kmerus. 

Generolo nuomonė 

tarimą, kiekvienas geras suma
nymas paspirtį, kiekvienas ge
ras darbas ar veikalas palaiky
mą ir pagyrimą..." (Užr. 67 p.). 

Tai kelias, kuriuo reikės eiti 
krikščionišką ir tautinę dvasią ir ateityje šios sąjungos na-
vyresnioje išeivių kartoje ir jų riams. Tai kartu ir uždavinys 
prieaugliuje. Tai ir buvo bendro patraukti daugiau žmonių tai 
darbo ir bendros atsakomybės pačiai misijai, kurios imasi ben

dradarbiai ir kurios turi imtis 
kiekvienas krikščionis. Kokie tu
rėtų būti veiklos būdai, kad jie 
tiktų tęsti Kristaus misiją, vėl 

mą atsakomybės pajautimas vle kalba arkiv. Matulaitis: "Mū-
nuolijos nariuose ir jų bendra- siškiai ir tie. kurie su mumis eis 
darbiuose yra įkvėptas arkiv. išvien, visur tepasirodo aiškūs 
Jurgio Matulaičio žodžiais ir gy- katalikai ir priešai ne asmenų 
vu pavyzdžiu. Dar 1911 metais ir žmonių, o tik klaidingo moks-
jis savo užrašuose sau įsirašė lo ir nuomonių" (T. p. 65). Tas 
tokius žodžius: "Turime vienyti prieš kelias dešimtis metų iš-
geros valios žmones, mylinčius reikštas mintis pakartojo Va-
Dievą ir Bažnyčią, ir juos orga- tikano n susirinkimas, kad ' 'rei-
nizuoti, turime juos žadinti prie kia skirti klaidą, kuri visuomet 
darbo Dievui, Bažnyčiai ir sie- taisytina, nuo klystančiojo. ku-
k>ms. vesti į kovą prieš nedory- riame visada išlieka asmens ver-
bes ir netikėjimo dvasią, skelbti tybė" (BDP. n.28). Dėlto šiuo 
Kristų ne tik jiems, bet ir drau atveju geriausias kelias, nuro-
ge su jais ir per juos" (Užr. 38 dytas arkiv. Matulaičio žodžiais: 
p.). Tas mintis po pusšimčio me- "Man vis išrodo geresnis pozi-
tų Vatikano H susirinkimas į- tyvus darbas, negu negatyvus" 
rašė "Dogminėje konstitucijo- (t. p. 66). 
je", tardamas, "kad visi savo šiandien nė kiek nemažiau y-
būdu sutartinai varytų bendrą ra klaidų ir žmonių niekinimo, 
darbą" (n. 30). negu jų buvo prieš pusšimtį me-

Šia arkiv. Matulaičio paskata tų, kada visokios rūšies Kris-
degė jo atnaujintos vienuolijos taus ir Bažnyčios priešai mėgino 
nariai, šią idėją jie perdavė sa- išeivių tarpe sunaikinti Kristaus 
va tautiečiams Amerikoje, nes Evangelijos dvasią. Už pilnutinę 
žinojo, kad. tik drauge dirbdami krikščionybę. už evangelinį 
krikščioniškai dvasiai savo tar- mokslą ir gyvenimą, už Kristų 
pe išlaikyti ir Evangelija: plėsti, ir Bažnyčią šiandien sutartinai 
gali pasiekti krikščionvbės tiks- su dideliu pasiryžimu ir pasiau-
lų asmeniniam tobulėjime ir tau- kojimu kovoja darbu ir malda, 
tiniuose siekimuose. kaip ir anais laikais, marijonai 

Marijonų bendradarbiai prieš ir jų bendradarbiai. Galima ti-
akis pasistatė tikslą — kelti De- keti. kad krikščioniška misija 
vo garbę, bendrauti savitarpy bus tęsiama ir dabartinių bend-
maldomis ir gerais darbais, siek- radarbių. Pr. Gr. 

700 METU SI'KAKTIS Į kaus Asyžiečio mokinį. Bažny-
j čios daktarą, kardinolą, vieną 

Dalyvaujant Italijos respubli- didžiųjų visų laikų teologų, skai 
kos prezidentui Leone ir dauge- j tė Romos universiteto profeso-
liui politinio bei kultūrinio gy-; rius Prini. Švento Bonaventūros 
venimo atstovų, Romoje buvo teologija, pažymėjo kalbėtojas. 

.. . Geriausias Kambodiios gene-
poMikos vairuotojas Narodom . r o l a s ^ . d e l t d g i a į a d k r a š _ 
Sihanoukas 1970 m. buvo paša- t a s n u o k a r o n u k e n t ė j ę s . 0 dau-
bntas ir valdžią perėmė gen. | l ig k a i m Sj. m i e s t e l i riau_ 
Lon Nol, kuris tikėjom greitai t i K a r a s n a u d i n g a s tik k u ^ . 
suvaldyti raudonuosius kmerus. 
Jis buvo silpnos sveikatos, blo
gas administratorius, menkas 
strategas ir dar silpnesnis politi

nėms ir spekuliantams. Jo žo
džiais, "Mūsų poutikai nesuge
ba veikti. Jie užmerkė akis prieš 
esantį pavojų ir tikėjosi greitai kas. Jo stiprybė glūdėjo JAV, l a i m ė t i k ' ; s a u s m e t į d a r ^ 

paramoje. Netrukus jis buvo ir 
Washingtonui nereikalingas, kai i 
nepajėgė atsispirti komunistam. | 

Kom. Kinija jau seniai dome- ! 
josi ir pritarė šiaurės Vietna
mo sumanymui kmerus, t. y. 
kambodiečius, kariškai apmoky
ti. Karinis apmokymas pradėtas 
1954 m. 1960 m. raudonųjų 
kmerų partizanų buvo. 2.000. o 
šiandieną jie valdo žymią krašto 
dalį. 

JAV kariuomenės kovos ir 
1969 - 70 m. karinių lėktuvų puo 
limai nepasiekė tikslo. 1973 m. 
VVashingtonas ėmė tartis su Si-
hanouku ir Kambodijos komu-

į sispirsime priešui. Karo mes ne-

žodyje kardinolas ragino maldi- į skleidimas gyvenime? 
ninkus šiuolaikiniame sumate- Į Kodėl tad priklausymas Baž-
rialėjusiame pasaulyje likti iš- ! nyčiai neturėtų būti lengvas ir 
tikimais dvasinėm vertybėm ir malonus, pašalinant iš kelio sun-
tikrai krikščionišku gyvenimu j kūmus, kliūtis, kentėjimus, 
liudyti savo tikėjimą. Tikėjimas drausmę, atgailą ? Kodėl netu-
į Dievą Tėvą ir Jo Sūnų Jėzų į retume patenkinti šiuolaikinių 
Kristų, kalbėjo kardinolas, rei- į žmonių, kurie ieško lengvos 
kalauja iš žmonių konkretaus į-į krikščionybės — tokios krikščio-1 m e į ūkinę gerovę i: medžiagi-
sipareigojimo gyvenime. Jei j nybės, kuri jiems nestatytų ri^ia turtus. Bažnyčia mus įspė-
esame Dievo vaikai, turime ir • griežtų reikalavimų, neskelbtų į- į j a Kristaus žodžiais. Žmogui, 
elgtis kaip tokie; jei pripažįsta-1 sakymų, nereikalautų drausmės k u r i s paskendęs žemiškuose rū
me, jog esame prisikėlę Kristų-!ir atgailos? Tai būtų visiems pesčiuose pameta iš akių gaiu-
je, turime Jį sekti ir gyventi pa- priimt Ina moderni krikščiony-; ^ j gyvenimo tikslą, Kristus sa
gai Jo Evangeliją. Toks aiškus **• Siūloma, kad krikščionybė j k o . "kvaily, dar šiąnakt bus pa-

visuomet atsiminti, kad Kry
žių neša ne vien Kristus. Kry
žių drauge su Kristumi turi 
nešti ir jo mokiniai: "Jei kas 
nori eiti paskui mane. sako Kr.s 
tus, teišsižada pats savęs, te
pasiima savo kryžių ir teseka 
manimi" (Mt. 16,24). 

Kodėl taip yra? Kodėl mes 
tunme nešti kryžių drauge su 
Kristumi? Norint atsakyti į šį 
klausimą, šv. Augustinas mums 
pataria prisiminti, kad "esame 
žmonės", kuriems yra reikalin
ga "dvasinės medicinos" — at
gailos pagalba (plg. Serm. 351 
-352). Turime prisiminti, kad 
žmogus yra dvasinis, moralinis 
ligonis. Jam reikia atgailos vais
tų. Gimtoji nuodėmė yra pažei
dusi žmogaus prigimtį. Vien sa
vo jėgomis žmogus neįstengia 
likti ištikimas doriniam įstaty
mui, neįstengia iš savo gyveni
mo pašalinti netvarkos. Jeigu 
jie nori tapti sveiku, "nauju" 
žmogumi, jie turi pasikeisti, at
sinaujinti dvasioje. Į tą žmo
gaus pasikeitimą ir atsinaujini
mą veda atgaila. Atgaila mus 
parengia tikėjimui ir Dievo ma
lonei. Atgaila reikalauja iš mū
sų valios įtampos, gailesčio, pa
stangų, ištvermės. Atgaila yra 
dviguba: sakramentinė ir mora
linė. 

Gavėnios pradžioje Bažnyčia 
dramatiška Pelenų dienos litur
gija mums kalba ypač apie mo
ralinę atgailą. Paženklindama 
mūsų galvas pelenų dulkėmis, 
ji grąžina mus įžmogiškojo gy
venimo tikrovę. Būtų skaudi, 
tragiška apskaičiavimo klaida, 

i jei mes visas savo viltis sudėtu-

tikėjimo išpažinimas yra ypač 
reikalingas šiame Gavėnios lai
kotarpyje. 

SLIEKUOSE DAUG ŠVINO 
JAV gamtos apsaugos valdy

bos specialistai parinko sliekų 
stambiausių šalies autostradų 

panaikintų atgaiios varžtus, jei 
ji nori laimėti šiuolaikinių žmo
nių paalnkumą. 

Šiuose samprotavimuose yra 
nemaža tiesos. Bet jie yra nepil
ni, nes atitrūkę nuo krikščio
niškojo turinio visumos. Jie ga-

reikalauta tavo gyvybės. Kam 
gi atiteks, ką sukrovei? Taip ir 
bus tam, kuris krauna turtus, 
bet nesirūpina tapti turtingu 
pas Dievą" (Lk. 12, 20). 

Materializmas, materialistinė 
pažiūra į gyvenimą ir pasaulį 

Ii nuvesti į dideles klaidas ir pa- žmogų paskandina iliuzijose ir 
pakelėse ir padarė jų cheminę i vojingus klystkelius. Panašūs j neišvengiamai veda į nusivylimą 
analizę. Paaiškėjo, kad juose | samprotavimai gali visiškai iš- ir pesimizmą. Gavėnios laikotar-

kreipti, suklastoti Evangeliją. 
Didžiausia klaida, būtų. jeigu iš 

Gen. Lon Nol 

susikaupę daug švino ir cinko. 
Sliekais mintantiems paukš
čiams tokia dozė yra pražūtis. 
Be to, sliekų organizmuose ras
ta ir kitų nemalonių medžiagų 
— nikelio ir kedmio. Cinkas — 
automobilių tepalų sudėtinė da
lis — švinas — kuro. kadmis — 
padangų, o nikelis — kuro ir 
tepalų. Jm 

pis su sava dvasine atgailos me
dicina mus perkeičia ir prieš a-

krikščioniškojo tikėjimo ir gy- kis atskleidžia plačiausius žmo-
venimo centro — iš krikščiony- gaus gyvenimo tikrovės horizon-
bės širdies būtų pašalintas kry- į tus, kurie nesiriboja su šia že-
žius. Prisiminkime šv. Pauliaus j me. o veda į amžinąją "Dievo 
įspėjimą, "kad Kristaus kryžius! karalystę". Atgailos šviesoje vi
su išganymo paslaptimi ir mo- sas mūsų gyvenimas su savo 
raliniu pamokymu nebūtų at- darbais, sėkmėmis, nesėkmėmis 
mestas kaip bereikšmis. Turime įgyja naują prasmę. KzL 

iškilmingai paminėtas šv. Bona
ventūros iš Bagnoreggio. jo 
mirties 700 metų sukakties pro
ga. Pagrindinę paskaitą apie 
6y. Bonaventūrą, šv. Pranciš-

yra ir šiuolaikiniam žmogui ak
tualus gyvenimo mokslas, pade
dantis žmogui dvasiniai bręsti, 
turint prieš akis Dievą — aukš
čiausią gyvenimo tikslą 

NEIŠNAUDOTOS 
PROGOS 
žvalgybininko atsiminimi} žrap*oelis 

JONAS DEMERECKIS 

Kai pradėjo virti pietums sriubą, mūsų visų sa
vijauta pakilo, bet tuo pat kartu mes turėjome ir 
daug dėl to viralo nukentėti. Praslinkus gal savaitei 
laiko, pradėjome sirgti viduriavimu. Kiekvieną rytą 
būriais eidavome pas gydytoją, ir vis tolyn susirgi
mų daugėjo. Kai kurie papuolė ne į ligonines. Laimingi 
buvo tie, kurie buvo iš čia iškomandiruoti į kitus dali
nius. Tik vėliau vadovybė susigriebė, kad mes serga
me nuo netinkamo pietums virti katilo. Kai tame puo
de virti pietus uždraudė, tai pradėjome taisytis. 

Man daktaras prirašė tik tokių vaistų: nusipirk 
ir valgyk tik pyragą. Tais laikais pyragas buvo ne bet 
kam prieinamas, o aš nė nesistengiau kur nors gauti. 
Jurbarkiškiai iŠ Kauno komendantūros kuopos išnyko. 
Kai kurie buvo iškomandiruoti į kitus dalinius, kiti 
pateko į ligonines. Jie daugiau čia nė vienas nebegrįžo. 
Laikui bėgant gavome ir gerą virtuvę. Aš 3 kuopos 
raštinėje iš jurbarkiškių likau tik vienas. 

Turėdamas laiko sekmadieniais nueidavau į Šan
čius, kur susirasdavau ir jurbarkiškių. Mūsų kuopa 
priklausė tiesiogiai Kauno komendantui, tai ir visokių 
reikalų su komendantūra turėjome. Nueidamas į ko
mendantūrą susipažinau su karo valdininku A .M. 
Per ta. karo valdininką, kombinavau iš 3 kuopos ifon-

j sukti. 1919 metų pavasarį 3 kuopos vadas man pra-1 
į nešė, kad mane perkelia į Kauno komendantūros raš-1 
tininkų komandą. Nuvykau į komendantūra, kur bu
vau paskirtas į administracijos skyrių, šis skyrius iš-
duodavo visokius leidimus, kaip ginklams laikyti, susi
rinkimams, nes, karo stoviui esant, viskam reikėjo lei
dimų. 

Vokiečiu kariuomenė nori atimti patalpas 

1919 m. gal kovo mėn. vieną dieną nešiau raštus 
į dalinį, kuris stovėjo Kaune. Kęstučio ir Kanto gatvių I 
kampe. Laikas galėjo būti apie 10-11 v. Namas buvo į 
dviejų aukštų, mūrinis. Prieš kelias dienas iš jo išvy- | 
ko vokiečių karių dalinys ir namą paliko niekam ne-
perdavęs. Tais laikais didelė kova ėjo Kaune dėl ka
riškų patalpų. Kai vokiečių kariuomenės koks nors da-
linys išvykdamas namo patalpas apleisdavo, jas tuojau 
užimdavo Lietuvos daliniai. Tokiu keliu eidami mes tik • 
ir įsigydavome patalpų. Bet to namo dar nebuvome 
pilnai užėmę. 

Eidamas Kanto gatve prie minėto namo pama
čiau, kad Kęstučio gatvėje iki Vytauto prospekto sto
vėjo su gurguolėmis vokiečių kariuomenė. Jie iš fron
to per Kauną traukėsi į Vokietiją, bet Kaune jie buvo 
numatę pailsėti. Mačiau, kad vokiečiai nesiprausę, nu
vargę ir nepaprastai įpykę. Aš dar buvau civiliais rū
bais, bet jau turėjau karišką kepurę. Vokiečiai į mane 
visai nekreipė dėmesio, tad man buvo proga po juos 
pasisukinėti ir nugirsti, ką jie kalbasi. 

Gurguolėse buvo prikrauta kulkosvaidžių ir viso
kių kitokių kariškų ginklų ir reikmenų. Užėjau į tas 
dabar mūsų karių užimtas kareivines ir viską, ką pa
stebėjau ir nugirdau iš vokiečių, pranešiau. Mūsų ka
riai jau buvo užėmę vartus, visas duris ir vokiečių 
neprisileido. Po to nubėgau į komendantūrą ir čia viską 
išpasakojau. Painformavau, kad vokiečiai reikalavo 

per pusę valandos patalpas apleisti. Jie aiškino, kad 
tame name anksčiau stovėjo jų divizijos pulkas, tad, 
aniems išvykus, jie turi pilną teisę tas patai pas atsi
imti. Mūsiškiai prie vartų ir per langus išstatė kulko
svaidžius. 

Kai iš komendantūros grįžau atgal, pastebėjau, 
kad Kanto gatve iš Laisvės alėjos ir pro valstybės 
teatrą mūsų kariai bėgo link Kęstučio gatvės su gra
natomis ir su kulkosvaidžiais. Jie iš visų pusių vokie
čius apsupo, ir. prisitaikę kautynių padėčiai, laukė vo
kiečių puolimo. 

Vokiečių karininkai, kurie prie ginčijamo namo 
stovėjo pamatė, kad juos supa. Jų vyresnysis balsiai 
sušuko: "Pasiruošti mūšiui". Karininkai išsitraukė pa
rabelius iš makštų. įleido į vamzdžius šovinius ir, 
keikdami lietuvius, vaikštinėjo kitoje pusėje namo šali
gatviu. Kareiviai iš gurguolių išėmė kulkosvaidžius ir 
taip pat pasistatė kitoje pusėje gatvės. 

Padėtis pasidarė visai rimta. Reikėjo tik kam 
nors paleisti šūvį. o tada jau kautynės būtų prasidė
jusios. Bet vokiečiai pasUbėjo. kad mūsiškiai nenusi
gando, be to, jie matė, kad yra apsupti. Taigi nesisku
bino pradėti. Jeigu kautynės būtų įvykusios, ar mes 
patalpas būtume apgynę, tai sunku atspėti. Tada buvo 
ginklais, žmonėmis ir patyrimu persvara vokiečių pu
sėje. Bet mūsų vyrai buvo su pasiryžimu kautis. Jų 
veiduose jokios baimės nebuvo matyti. 

Padėtis rimėjo. Aš visą laiką landžiojau po vo
kiečių karius, norėdamas nugirsti, ką jie kalbasi. Vie
nas karininkas į kitą kalbėjo: "Nėra prasmės mums 
nuo tų vaikėzų žūti. Mes. karui pasibaigus, •vykstame 
namo. 2iūrėk. visgi jie mus iš visų pusių apsupę, ir 
jeigu reikėtų kautis, tai jie visi. pasislėpę už mūro, o 
mes kaip lauke". 

i Bus daugiau) 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Miluaukee, Wisc. 
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C L A S S I F I E D G U I D E 
VASARIO 16 MtlAVAlIKEjE 

L.R.R. Ša lpa i ailkCJUSieji 1974 .11 .1 . - 1 9 7 5 . I. l l . Lietuvos Nepriklausomybės 
į minėjimą Milwaukėje šiais me-

"> 35, tais pravedė ALB Milwaukės a-
,įjyliiikės valdyba vad. Vytauto 

Šaha asmeniškos paramos saviesiems 
Lietuvoje, lietuviai suteikė didžią pa
ramą tikintiesiems, kuri? neturi rėmė
jų, bet yra reikalinei pasalbos. Gera
širdžiai skyrė savo aukas nežinomiems 
broliams ir sesutėms, ypač paliegė
liams h* skriaudžiamiesiems dėl tikė
jimo ir Tėvynės meilės. Lietuvių Ka
talikų Religinė Šalpa gavo stambių ir 
smulkesnių aukų. bet visos jų buvo 
duotos noriai ir su lietuviška artimo 
meile. Jų eilėse randasi ir ne lietuvių 
geraširdžių dovanos. Kiekvienam ir 
visiems buvo pakvituota ir padėkota. 
Sia tflc viešai reiškiame LKR Šalpos ir 
gavusių paramos giliausią padėką. Dė
kojame ir už skaliką, nes tai buvo gai
lestingumo dovana, nors ir nepaskel
biame kiekvieno aukotoja. Tačiau Sv. 
Mišių auka aukojama kasdien už visus 
geradarius gyvuosius ir jau amžinybė
je gyvenančius. 

Parapijų ir Misijų Aukos 

MaizevMle. Pa 
švč. Jėzaus Širdies. New Phi-

ladelphia. Pa. 
šv. Mykolo, Shamokin. Pa. 
Lietuvių Misija, Ortawa, 

Kanada 

75.00 
72 no | Janušonio 

J t t « I . Augimas MIC. P a m a l d u | - Jo nares reiicia vertinti kaip 
Įmetu parapijos choras sugiedojo ^ ^ 

50.00 keletą giesmių lietuviškai. Savo. 

S3.789.50 

630.0C 

598.43 

558.00 
512.00 

Šv. Kazimiero, Los Angeles 
Calif. 

Šv. Juozapo, Waterbury. 
Conn. 

švč. Mergelės Marijos Nekal
to Prasidėjimo. E. St. Louis, 
m. 1,166.50« 

šv. Jurgio. Cleveland, Ohio 938.20 
Aušros Vartų, Hamilton. 

Kanada M7.7I 
Lietuvių Misija. Sudbury, 

Kanada 911.65 
Prisikėlimo. Toronto. Kanada 806.00 
Šv. Kazimiero, Pittston, Pa. 720.00 
Apreivkimo, Brooklyn, N. Y. 
Nesiliaujančios Pagalbos Svč. 

Mergelės Marijos. Cleveland 
Ohio 

Aušros Vartų, "vvorcester, Mass. 584.17 
švč. Mergelės Marijos Gimi

mo, Chicago, 111. 
Šv. Juozapo, Scranton. Pa. 
Švč. Trejybės, Wilkes-Barre. 

Pa. 
ŠV. Pranciškaus, Athol, Mass. 
Lietuvos Kankinių, Missisau-

ga, Kanada 
NekaKo Prasidėjimo Švč. Mer

gelės Marijos, Chicago. 111. 
Šv. Alfonso. Baltimore, Md. 
Šv. Petro ir Povilo, Grand Ra-

pids, Mich. 
§v. Jurgio, Philadelphia. Pa. 
ŠV. Jurgio. Albany, N. Y. 
Sv. Antano. Detroit. Mich. 
š v . Kazimiero, Delhi, Kanada 
Švč. Mergelės Marijos. King-
ton, Pa. 
šv . Jurgio. Shenandoah. Pa. 
Šv. Onos, Luzerne. Pa. 
Karalienės Angelų. St. Catheri 

nes, Kanada 
Šv. Kazimiero Amsterdam. 

N. Y. 
šv . Petro h* Povilo. Hazleton, 

Pa. 
šv . Kazimiero, VVorcester. Mass. 298.17 
Šv. Jurgio, Nonvood. Mass. 
Šv. Kryžiaus, Dayton, Ohio 
Dievo Apvaizdos. Southfield. 

Mich. 
Šv. Kazimiero. Lyndvvood-

Plymouth, Pa. 
š v . Petro, So. Boston, Mass 
š v . Juozapo. Lowell, Mass. 
šv . Antano, Bridgeville. Pa. 

dztama blėstančiu idealizmu, tai 
sekstetas, kurio nariai yra paau
koję šimtus valandų ne sau, ne 
savo šeimai, ne savo malonu-

16 d. Sv. Gabrieliaus i m a m s ' *** ****** d a i n a i i r 

60.00į Parapijos baznvcioje iškilmingas | k u n e "^P™™ jokio užmokesčio 
šv. Kazimiero. Sk*rx c*y. lowa » J » l f M W į a a 6 atnašavo kun. klebo- , u ž M l l k t a Programą, tai sekstetą 
šv. Petro ir Povilo. Sugar 

Notch. Pa. 
Šv. Petro ir Povilo. Elizabeth. 

N. J 
Sv. Jureio, Brooklvn, N. Y. 
Sv. Antano, Readimr, Pa. 
Karalienės Angelų, Brooklyn, 

N, Y 
Nekarto Prasidėjimo Švč. Mer

gelės Marijos, Sheboygan. 
Wisc. 

Sopulingosios Dievo Motinos, 
Kearny. N. J. 

šv. Jono, CoaldaJe. Pa. 
Sv. Izidoriaus, Braddock, Pa. 
šv. Petro ir Povilo. Homestead. 

Pa. 
Šv. Kazimiero, Montreal, 

Kanada 
Šv. Juozapo. Du Bois, Pa. 

yra ^•vyblnės svarbos faktoriai 
mū>ų minėjimuose ir apskritai I 
lietuviškuose pobūviuose. Jei-' 
gu šiandien pagristai nusiskun-į BEVERLY SHORES. INDIANA 

R E A L E S T A T E 

43.00 pamoksle, kaip paprastai, klebo-
37.00 n a s nepagailėjo kieto žodžio lie-
35 ^ , tuviams už neveiklumą ir nesi-

' domėjimą parapijos reikalais. 
į Pats minėjimas įvyko kovo 2 d. 

3 5 0 0 ; parapijos salėje. Jį atidarė ir visą 
35 op i pravedė pirm. V. Janušonis. Po 
25.00; Amerikos himno, klebono invo-
17.50 kacijos ir žuvusiųjų pagerbimo, 

i sekė Micbigan universitete dok-
1 / 5 01 torantą beruošiančio St. Vanagu 
15 00 n o pakaita. Savo anirame žody-
moo Je prelegentas palietė lietuviško-

Sv. Kazimiero. Gary, Ind. I0..00jio jaunimo idealizmą ameriko-
šv. Kazimiero, Pittsburgh. Pa. 10.00 niškoje dilemoje. Teigdamas, kad 

įtik savo tautoje — ten, už geie-Kunigų Dovano* 

Knn. T. Palis, 
Pittsburgh, Calif. 

Kun. A, Grigaitis, 
' Amsterdam, N . Y. 

Kun. G. Vilčiauskas 
Waterburv. Conn. 

$2,000.00 

475.00 
470.16 

460.00 

402.00 
400.00 

žinės uždangos, randasi gyvoji 
tautos dvasia, paskaitininkas ra-] i 
gino siekti ryšių su tauta gyve-

300.001 nančia savo žemėje (truputį gai-
! la, kad prelegentas specifiniai ne 

300.001 nusakė nei ryšiu oobūdžio, nei 
Kun. A. Rubšys. Brome, N. Y. 203.00 į l a i p s n k ) > n e i g a l i m y b i ų . Juk k i e k -
K BrooMy^lTY1'25, 200.00 j ^ ^ * » « f**> berod*> }*?**.* 
Kun. V. Radvina, idarbiauja ir dabar —susirasme-

Fortuna, Calif. 200.00! jimas laiškais, siuntiniai... Ar 
Kun. J. Stankevičius, i bent šiuo metu yra įmanomas 

} |dar ir kitoks objektyvus bendra
darbiavimas? Kor.) 
metu buvo surinkta 342 dol. L. 

mai nešioja lietuvišką ugnelę. 
Tokios ugnies dėka daugelyje ko
lonijų ta lietuviška liepsnelė dėl 
to ir neišblėsta. Joms priklauso 
ir padėka ir pagarba. 

Pats minėjimas buvo baigtas 
Tautos himnu. Vėliau svečiai tu
rėjo progos pasidalinti įspūdžiais 
prie kavos (kuria visus vaišino 
sesers D. ir G. Buskevičiūtės ir R. 
Mickevičiūtė) puodelio ir sumuš
tinio. Vaišiu metu P. Jesionio su
organizuota loterija papildė apy
linkės kasą 37 dol. Abu Jesoniai 
kiekvienais metais ne tik gausiai 
patys aukoja, bet perka bilietus, 
už juos moka ir viską aukoja Apy 
linkei. Visas minėjimas praėjo 
tvarkingai ir draugiškoje nuotai
koje. 

Kor 

Seeunty - priv&cy - and nature in 
the heart of a nationaj park! S - 4 
bo<iroom homi1, partial bas«»ment. 
firepl&oe &• '"super" room with sound 
cfnre-r and librury. Gl iss <loors. look-
ing onv> svvImminR poot. Priced 
in 50's 

B»?<autiful laivdaca.pins surrounds 
this exoc«itįv« tvp# house, 1 btock 
from lake. 1 block from park, 2 bed-
i-o->ms. sunken livinsr room &- firp-
place. r>o-svnstairs can be maid's 
quarters or extra bferroom. liviių» 
room & jrarneroom -w-fth privatp en-
trance. Low 60's 
Also hilly aud vrooded buildiiur sites. 

CRICKET & R A Y 
R E A L E S T A T E SAJLES TEAM 

S t o p b y or Oall 
Satnrda.v/Snndav 2 - 5 p . m. 

219-897-5567 
W e e k d a y s — 219-362-4972 

R E A L E S T A T E H E L P W.ANTED MOTERY> 

Parduodama* 2 aukštu n a m a s — ! LT\"E - I X H O U S E K E K P E R 
1-me aukš te krautuvės patalpa ir 4' for Dr. family in Gleavk>w. <S».-n 

380.40 
376.00 
368.00 
365.00 
335.00 

125.00 

125.00 

i 00.00 

100.00 

100.00 

Kun. W. Stankūnas, 
Montreal, Kanada 150.00 

Kun. J. Tautkus, Omaha, Nebr. 135.00 
Kun. V. Martinkus 

Providence. R. I. 
Kun. A. Sabas, 

Sudbury, Kanada 
Kun. L. Dieninis. 

Harrisville, Mich. 
Prel. A. Durand, 

Northfield. Minn. 
Kun. Pr. Manelis, 

Belmont, Calif. 
Prel. L. Mendelis. 

Baltimore, Md. 
Kun. J. Ruokis, 

Waterbnry. Conn. 
325.00 j Prel. J. Scharnus 
310.00 Nevvark, N. J. 
303.69 prei. A . Vasys, 

Putnam. Corm. 
Prel. J. Balkūnas, 

Maspeth, N. Y. 
Kun. V. Cukuras., 

Pomfret. Corm. 
Prel. V. Martusevich, 

Philadelphia, Pa. 
293.00'Kun. J. Pakalniškis. 
291.43 ' Maspeth. S. Y. 

;Kun. N. N. 
266.00 Tėvai Jėzuitai, 

Hovv-thorn, Australija 
253.00; Kun. K. Senkus, 
246.00 Stuttgart. Vokietija 
240.00; Kun. V. Aleksonis, 

GAISRAS AUTOMOBILIŲ 
DIRBTUVĖJE 

Gaisras sunaikino Ziebart 
Rustproofing automobilių dirb
tuvę, 4736 W. 56 St., Cicero. 
Užsidegė nuo metalo tirpinimo 

Pertraukose degalo. Sunaikinti keli sunkve
žimiai. 

Marųuette Parke savininkas parduo-
i a 3-jų miegamų mūr. namą. Kampi
nis sklypas. 2 maš. mūr. garažas, 2 
vonios, centr. oro vėsinimas, įrengtas 
rūsys su baru. 436-4530 

B U D S REALTY 
NfiMŲ PIRKTMflS BEI 

PARDAVIMAS 
Butu Nuomavimas 
B A L Y S B U D R A I T I S 

4869 So . Archer A v e n a e 
Telef. — 2 5 4 5551 

kamb. b u t a s : antrame 6 kamb. (3 
mieg.) butas . Su baldais. Apyl. 48 
ir Honore. LA 3-1956 

M I S C E L A N E O r S 

301.00 

.',00..*, 

300.00 

bendruomenei. 
Memnc programos dalj dekla

macijomis pradėjo vietinis jauni
mas: Tautvydai, Tolmačius, Mic
kevičiai ir Janušonis. Meninę da
lį užbaigė VVaukegano — Raeme 

'moterų sekstetas 'Viltis': L Tamu-
j lėnienė, A, Kavaliūnienė; E. Kru-
|žikienė, St, Petrušaitienė ir B. 

įoo.oo! Nekrošienė. Negalėjo šį kartą da-
llyvauti nuolatinė narė O. Kaže-

100.00; ynėkaitieuė. Sekstetui vadovauja 
J 0 0 0 0 l i r jam akompanavo R- Ditkienė. 

Nors šiais laikais, ypač mažo-
100.00! se kolonijose panašūs 'minėjimai 

noromis — nenoromis atiduoda 
8 5 0 0 ! duokle įprastam "trafaretui", ta i tam^mai tr asmenų paieškojimai, B 

• *K . , , . t o , L*rftpina metrikus ar jx: paikaita-
„ , QQ c i a u V n t i e s Sekstetas dar kartą į - j lua. Kreiptis a.<«neni*kai ar la-iSkaiR. 

rodė, kad tokie meniniai vienetai I 

įvairių prekių pasirinkimas, moto-
ciklai. Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CKKTIKIKATAI IR ArTOMOBIUAI 
OOSMOS PARCELS EXPBESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC ! S S t S £ f t £ £ £ ' ffi S S 
TeL WA 6-27S7; 2&4-SS20 

V. Valaortataa 
Income Ta.v Service 

S548 SOVTH E M F J M U ) A V E S B E 
OHICAGO, FLLJNOIS «O60» 

į-.v- anketa* tV-.mi.i- Iš kiento 
TeL L A 3-1387 

Pensijos ir kompensacijos iš Vo
kietijos ir iš kitų kraštų pilietybe* 
popieriai, jvairių ^valstybės formų 
plldjTnas. Interesantų reikalais lan
kosi valdžios ir savivaldybes įstai
gose bei konsulatuose. Padeda su
tvarkyti pensijos ir bedarbių pašalpos 
bei kitus panašius reikalus. Sutvarko 
Medicare. i r kitas sąskaitas. Padeda 
neturtingiems gauti iš WELFARE ir 
kitų jstaigų įvairias pašalpas: buto, 
nemokamo gydymo, nemokamo mais
to korteles ir kitką. Taip pat pa
ruošia imigracinius dokumentus ir 
iškvietimas j Ameriką. Snda.romi t»s-

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname br vaškuojame 

v i s ę rfi5iq gr indis 
J. B U B N Y S — TeL R E 7-5168 

i » n i t « t t t > > i m t M » n > n t t 

75.00 

75.00 
75.00 

74.25 

70.00 

239.20; Selz. N. Dak. 60.00 
Sv. Kazimiero. Brockton. Mass. 235.00 i Kun. C. Auglys, Chicago, 111. 60.00 
Sv. Pranciškaus Asyžiečio, Kun. V. Skilandžiūnas, 

Lawrence, Mass. 234.00 Ottawa, Kanada 60.00 
Šv. Pranciškaus, Minersville. Kun. N. N. 60.00 

Pa. 215O0 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI l LIETUVĄ 

G*rų prekių didelis paslrtaklmaa. Au
tomobiliai Šaldytuvai, televizijos, do-
lerrių certifikatai, maistas. akordeoTiftl 
2«08 W. «Wh St. ChJ<»«0. m . 60629. 

TELEF. — WA 5-2787. 

LAIKAS GERĖJA 
4 barn didelis maras. Neda 15% 

nuo investuoto kapitalo. Platus lotas. 
Atskiri gazo šildymai. Brighton Pke. 
$30,600. 

OMelis 5 kamb. I-jų aukštų, 20 
metų mūras. l\į vonios. Sauaas pu
sinis beismentas. Blokas J pietus nuo 
Marquotte pko. ir Kedzie. $22,950. 

10 butu mūr, 2 auto mflro gara
žas. Naujas gazo šildymas. Alumln 
langai. 60 p. lotaa. Arti mūsų. 
$77.000. 

A m prie parko. Apie 12 metų 
2-jų butų po 5% kamb. mūras. Mūro 
garažas. Atskiri Šildymai. $44,000. 

2 butu mūras. 2 auto garažas. At
skiri nauji gazu Šildymai. Karpetai. 
alumin. langai. Arti ofiso. $28,500. 

Šviesus, didingas 16 metų t-jų bu
tu mūras. Atskiri Šildymai, alumln. 
langai, apie 40 p. lotas, mūro gara
žas. Marąuette Pke. $46,000. 

Pajamų gražu* bangalow Mar.juet-
te Pkė. 2 butai — 6 ir J kamb. Ga
zu šUdymas. 50 p. lotaa. Garažas. 
$21.800. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S . Washtenaw Av. R E 7-7200 

5 BUTŲ MŪRINIS 
P u s e bloko nuo 67-os ir Kedzie. 

4 po 5 kamb. ir 3 kamb. butas. Nau
jas gazu šildymas. 220 V. laidai. 4 
maš. mūr. garažas. Pilna kaina tik 
$65,000. Kreipkitės 

C E N T U R Y 2 I 
Oahill Bros. Realtors 

TeL — 595-6100 

roorm. Z t<H-rutge cbildrrn <v working 
mothe.r. Good salary & homė for 
right peirson. Ret>renc^s. SomJ Img-
lish n*H?essa.ry. 

PHONE S2l-o64» 
after o P.M. & «eekends 

Reikalinga nors kiek angliškai kal
banti šeimininkė, pagaminti valgį 
vienam asmenuiu, vairuoti automo
bili, šuniuką išvesti . Gyvent E l m -
wood Parke. Kreiptis J 

G R A C E — tcL N E 8-5000. 

WAITRESSES 
Excellent base salarj* plūs fast 
customer turnover for tips. 
Most shifts available. Experi-
ence preferred. Apply in person 
only from 

9 A.M. -11 A.M. and 
2 P.M. - 4 P.M 

WIMPY GRILLS, INC. 
22 W. Monroe St. 

Room 1200 : i 

Mariaus 6 kamb. 3 miegamieji ir 
valgomasis . Namas Marąuette Pke. 
arti mokyklos . Pal ikimas. N a m a s 
geras ir pigus. 

Brokeris P. Žumbakis 
PR 8-6916 

Organizacijų Parama 
Vvr. V. — LKRŠ Rėmėjai. 

I S. ir B. Mažučiai. Chicago. 111. 100.00 
Alg. ir J. Nakai. 

Šv. Kazimiero. Providence, R I 225.00 
Sv. Kryžiaus. Mt. Oarmel 218.00 
Sv. Pranciškasu- Minersville, 

Pa. 
Sv. Kazimiero. Paterson, N. J 
Sv. Andriejaus, New Britain. 

Conn. 
Svč. Trejybes. Newark. N. J. 
Sv. Antano, Omaha, Nebr. 
Apreiškimo. Fracville, Pa. 
Sv. Antano, Cicero, m. 
V. J. Atsimainymo. Maspeth, 

N. Y. 
Sv. Andriejaus, Philadelphia. 

Pa. 
Sv. Juozapo. Hanover. Pa. 
Sv. Juozapo, Mahanoy City, Pa. 160.00 
Nekalto Prasidėjimo švč. Mer

gelės Marijos. Cambridge, 
Mass. 

Šv. Mykolo. Scranton. Pa. 
Švč. Mergeles Marijos, 

Wanamie. Pa. 
Aušros Vartų, Montreal. 

Kanada 
Sv. Antano, Forest City, Pa 
šv . Jurgio, Rochester, N. Y. 
Sv. Juozapo, Duryea, Pa. 
Sv. Kazimiero, Philadelphia. 

Kun. A. Kardas. New York. N. Y 55.00 
Kun. J. Grabys, 

VVatervliet, N. Y 55.00 
Kun. A. Arminas, 

21500 Sao Paulo. Brazilija 50.00 
205.00; Kun. W. Banasievvicz, 

Esmond. N. Dak. 50.00 
200.00, Kun. V. BartuSka. Bronx. N. Y. 50.00 
200.00 j Kun. P. Butkus, 
185.00' Sydney, Austrai ta 50.00 
173.15 i Kun. P. Daugintis. SJ. 
170.00 i Sao Paulo. Brazilija 50.00 

Į Kun. A. Janiūnas. 
170.00 So. Boston. Mass. 50.00 

Kun. M. Kirkilas. CMcago. Ttl. 50.00 
165.00. Kun. L. Klimas. Shirley. N. Y. 50.00 
165.00 

<;v Mykolo. Kj-inr, f>a. 
Sv. Kazimiero, St. Clair, Pa. 
Lietuvių Misija, Belmont, Calif. 
Šiluvos Svč. Mergelės Mari]os, 

London, Kanada 
Sv. Kryžiaus. Schenectady 

N. Y. 
Sv. Vincento, Girardville. Pa. 
Šv. Petro ir Povilo. Rockford. 

•L 
SVČ. Mergelės Marilos, Eynon. 

Pa. 
Sv. Petro ir Povilo, Tamaqua. 

Pa. 
S w ^ iv Mergei^ Manjo*. 

Kun. Br. Liubinas, 
Kaiserslauten. Vokietija 

Kun. S. Morkūnas. 
Sioux City. Iowa 

155.001 Kun. L. Musteikis, 
151.00' Plainview, Nebr. 

i Kun. A. Petraitis 
.Schenectady., N. Y. 

Kun. J. Pragulbickas, 
Elizabeth. N. J. 

Prel. P. Ragazmskas, 
Sao Paulo. Brazilija 

110.00! Kun. A. Rubikas, 
Memmingen, Vokietija 

110.00 • Kun. .!. Šeškevičius. 
110.00 i Sao Paulo, Brazilija 
106.50 j Kun. V. Siliauskas, TusUn, Calif. 50.00 
100.00 j Kun. K. širvaitis, Holland. Pa 50.00 

; Kun. A. Valiuška, Phoenig, Ariz. 50.0C 

1.38.00 

136.00 
130.00 
123.48 

50.00 

50.00 

% Dl 

50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

50.00 

Chicago, BĮ. 
J.A.V. Katalikų Vyskupų 

metinė parama 
Cfevelando LKRŠ Rėmčjų 

Komitetas 
Sydney Lietuviai, Australija 
Svč. Mergelės Marijos Nekalto 

Prasidėjimo mokykla. 
Chicago, m. 

Liet Kat. Moterų Draugija 
šv. Kazimiero par. skyrius, 
Delhi, Kanada 

Liet Kat. Moterų Sąjunga, 
29 kuopa. Brooklyn, N. Y. 

Memmingeno Lietuviai. 
Vokietija 

S13.000.00 i Southfield. Mich. 
N. N.. Clifton, N. J. 
Dr. K. Rimkus. Chicago, m. 
N. N., Kearny, N. J. 
R. Shatai, Huntsville, Ala. 

902 33 i M.'DamijonaitytS. 
Boys Tovvn, Nebr. 

P. Burokas. Sydney, Australija 

10,000.00 

1,536.63 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
75.00 

150.00 

100.00 : Kun. D. Pocus. Kearny, N. 
I Kun. B. Ivanauskas 

100 00; Cleveland, Ohio 
85.60 Į Kun. V. Karalevidus, 

Newark, N. J. 
82.00 Prel. V. Balčiūnas, 

Thompson. Conn. 
80.45 Kun. A. Baltrushunas, 

So. Boston, Mass. 
SfcO© Kun. P. Raugalas-Rugglės, 

Brookiya. N . Y. 

.',5.00 

30.0C 

30.00 

25.00 

100.00 

100.00 

100.00 
Sv. Antano parapijo<: Tretininkės, 

Detroit. Mich. 50.00 
Lietuvos Vyčiai, 17 kuopa, 

So. Boston, Mass. 40.00 
Lietuvos Vyčiai, 1 kuopa, 

Brockton, Mass. 25.00 
Lietuvos Vyčiai, 29 kuopa 

Newark, N. J. 25.00 
Lietuvos Vyčiai, 26 kuopa, 

Worcester, Mass. 25.00 
Lfetuvos Vyčiai, 96 kuopa 

Dayton, Oflio 25.00 
Švč. Jėzaus širdies Seselės, 
Honoiulu, Hawaii 25.00 

Pavienių Asmenų Aukos 
N. N.. Maspeth, N. Y. $1,500.00 
P. Navadauskas. 

Waterbury, Corm. 1,000.00 
R. Subart, E. S t Louis, DL 1,000.00 
A. t A. N. N., Chicago, m. 500.00 
A. LukosevfčiiHė. Grand 

RAOids, Mich. 500.00 
N. N„ Brooklyn, N. Y. 350.00 
A. ir £ . Garkai Euclrd, Ohio 

70.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

N A M Ų R E M O N T A S 
PRTTTVAMA KAFNA 

Taisau ir naujai Įrengiu vonias, 
virtuves ir naujas lubas. Jrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas , teA. 651-9525 t,r 778-0838 

OAK F O R E S T 
EL V I S T A WEST APART>£ENTS 

* Wall-to- wall carpeting 
* Wood panelled living room 
* Rusric courryard lounge 
* And heated swimming pool 
* Kuli sound proofing 
* Complete storag« facilities in 

apartments ' 
* individnal air conditkrning & 

heating 
* 1 and 2 hedroom 

Rentai from $195 
KURXISHKr> MX>DĘL 

APARTMENT 
OPFA" RAT. AXT> 

srx. 
2 TO 3 P. M. 

AXYTT>rE BY APPT. 
687-5653 

147th & Central 
(Take Cicero Ave. to 147th St. Tum 
We»t 1 Mile) 

M. Daugėla. Freehold, N. J. 
F. Hirst, So. Boston, Mass. 
J. Jacobus, Fair Lawn, N. J. 
Em. Jurevičiūtė. Linden, N. J. 
E. Katilienė, Omaha, Nebr 
Dr. J. Kriaučiūnas, 

Toledo, Ohio 
S. Kudirka, Locust, N. J. 
St. MasJlionytč, 

Cleveland, Ohio 
Dr. B. ir A. Radzivanai, 

Richmond Hill, N. Y. 
| Pr. Stončius. Chicago, m. 

R. ir J. Bružai, 
Far Rockway. N. Y. 

A. Aleksis, Waterbury, Conn. 
Dr. A. ir E. Bridziai, 

Cleveland, Ohio 
P. Šiaučiūnai. 

Sandfly. Australija 
A. Žukauskiene. Cicero, 111. 
M. Iesmantienė, Cleveland. Ohio 30.00 
Dr. J. Mačiulis. Lakewood. Ohio 30.00 
A. ir J. Audroniai, 

Los Angeles, Calif. 
M. Barčiauskienė, 

Simcoe. Kanada 
T. Bakness, Cleveland, Ohio 
P. Gauronskas. 

Santa Monica,, Calif. 
Dr. V. ir V. Gruzdžiai. 

Euclid, Ohio 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

N E D Z I N S K A S , 4065 Archer A ve. 
Chicago, UJ. 6063% teL 927-5980 

50.00 
50.00 

50.00 

50.00 
50.00 

47.50 
45.00 

40.00 

40.00 
35.00 

25.00 

25.00 
25.00 

25.00 

10% — 20% — SO% pigiau mokėsit 
o i apdraod* nuo ugnie* tr automo
bilio paa 

F R A N K 2 A P 0 L I S 
»20s!4 West »5th Stree* 

( nlcago, Ilbnola 
TeL OA 4-8(154 

HiATI.VG OONTRACTOB 
[rengtu mle«t« ir užmiesty naujus 

ir perattatau senua riau rflJlu namo 
«9*Udymul oecius, air oondiUonini 
ir raudeiM boileriu*. Dirbu greit, n-
ilnlngml ir garantuotai. 

O O M A H M R A t h K A I 
4444 tia. AeMero Ava 

Qbk»gn, DL 6060* 
Tei. YI 7-S441 

25.00 
25.00 
25.00 

25.00 

250.00 G. Juskėnas, Cleveland. Ohio 
M. Kubilienė, Waterbury, Conn. 250.00 N. Kardelis, Ufduc. Kanada 
Dr. A Starkus, Brooklyn. N. Y. 250.00' J- ir J- Kunevtf ! a i . Parma, Ohio 25.00 
St. Radz»*vičratė, S. Euclid, Ohio 212.00 • Dr. G. Matienė 
K. Pabedinskas, Oak Park 
M. Matulionienė, 

Cleveland, Ohio 
Dr. K Alminas, 

Loup City, Nebr 
P. Januškevičius, 

Sydney. Austrą lia 
J. Kibickas, Sudbury, Kanada 
Dr. Kisonas su Ponia, 

Sydney, Australija 
Wm J Markatonis. 

MyT*btd%«rale, lr%. 

100 00 

25.00 Dr. J. MasUioms, Dayton, Ohio 100.00 

III. 150.00! Independence. Ohio 25.00 
j E. Mickeliunienf. 

120.00 Richmond Hiil, N. Y. 25.00 
R. Nelsai, FulU-rton, Calff. 25.00 

111.70 L. Remeikienė. Sudbury, Kanada 25.00 
M. Šaulienė. Paterson. N. J. 25.00 

100.00 Dr. D. Surantav Rockford, III. 25.1V 
100.00 E- Valeska, Toronto. Kanada 25.00 

j Dr. Š. ir H. 2muidzinai, 
Glendale, Calif. 25.00 

Su padėka ir malda 

L J U t Šalpos Valdyba 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Tai—n Rentų u |deda naojoa p*. 

HlKtel Utv&teo, tarpgj alrvinjai 
perdirba d& daju. {dedu vandena su-
dytavua. Krelp«b _ 

A. BANYS — 447-8806 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraostymas 
Įvairių atstumo 

823 WEST 34th PLACE 
TeL — FRontter 6-1882 

Perskaitę "Draujęą", duokite 
jf kitiems pasiskartytL 

74-os ir Roekwell apyl. 

2 mieg. mūr. bungalow. Naujas centr. 
šildymas ir centr. oro vėsinimas. 
Nauja virtuve. Didelis garažas. Kaina 
$24,750. Skambint savininkui 43«-0995 

H E L P W A N T E D — VYRAI 

M E C H A N I C 
Foreign Cars Only 

OVvTi tOOls. 
Experienced. Excellent ref. 

Call >IR. LANE 935-8890 
WANTED MAN OVER 45 to take 
complete charge of Loop Bldg. Mušt 
have some knowledge in carpentry, 
electrical work & general maintenance. 
Inąuire 

OLESKER ENTERPRISE 
939-2349 

Reikalingas labai prityręs 
baldu apmušalu kirpėjas. 

Geras susis iekimas 

Skambint t a r p 8 v. r. iki 4:30 p. p . 
644-1278 

ACCOUNTANT 
Budget, statements, spec. assignments. 
Min/^5 yrs. broad accounting exp. Exc. 
opportunity for highly motivated goal 
orienied acctn.Far N. Side location. 
Salary approx. $11.000. 

743-8600 Mr. VVade 

STATIONARY 
ENGINEER ! 

4 butu mūr. netoli Kedzi© Ir 72-os. 
Geras inv>»stavimas. 

Puiki re7id*«ncfja. 3 mieg., {ruoStaa 
Hlsys. <2 ir KP<1Z'>. 

2 auk.5tn mnr. a.pynaujls. Gražioje 
vietoje Marquette Pk«. 

I-ahai jtražus 2 miegamu niūr. prie 
64-os ir Kedzie. 

2 botu mūrinis i r garažas. Brigh
ton Pke. 

Notariatas — Draudimai 
Fneome Tax 

SrMWTIS REAL ESTATE 
2951 W. 63rd St.f 436-7878 

Marąuette Pko. apylinkėj parduo-
mas 6 kamb. "randi" namas . Pil
nas rūsys , įrengtas "den" s u olan
diškom durim. Aptver tas kiemas. 
Garažas. Skambinkit po 4 vai. 
925-2682 

Familiar with ammonla, 
boilers, turbines 
Allied eouipment. 

Members of local 399. 
Call or send resume, 

Applications accepted at 

4801 S. Oakley Ava. 
Phone — 523-3960 

An Equal Opportnnlty Kmpk>yer 

PROGOS — OPPORTTTNrTIES 

MOTE L 
By owner Chicago unique 18 unit. A 
chance of lifetime opportunity. E-s-
tablished 16 years. High volume. 
Prime land and room to expand. Air-
port location, intersate 1-55 exlts . 
Personai contact. Also beautiful home 
on prime corner lot included. Cjuali-
fied people may contact me: 

Arti Midway Airport parduodamas 
gražus mūr. namas. 5 kamb. apa
čioj ir 4 kamb. viršuj Centr. oro vė
sinimas 1-me aukšte. Garažas. 

PO 7-5033 

M. A. Š I M K U S 
K* \ i ESTATE. NOTARY PTJBIJC 

rSCOME TAX SF.RVTCE 
4 2 ^ S . Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ IŠKVIETIMAI, pildomi 

PIL.IKTTP.fc8 PRAŠYMAI ir 
kitokį blankai. 

7050 W. Archer Ave. 
Chicago, niinois 
(312) 585-7654 

ISN10MO4.AHA — FOR RJGVT 

NUOMAI didelis gražus 6 k a m b . 
(3 mieg.) b u t a s Marąuette P k o . 
apyl . Skambint 471-2446 

B E T Ų NUOMAVIMAS 
Narna pirkimas — Pardavimą* — 

Valdymas 
Draudimai — Income T a z 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
t . B A C E V I C I E 8 

6455 8 . Kedzta Ava. TT«-2tSS 
ĘJmBammmmHmmmmmmmmm 

B E A L E S T A T E 

« ksimh. m»nl. bims. K9 ir Talraan. 
ififl.limos p^J^mos iiklepe. $16,900. 

• Nitu m«r. 71 ir TaVma.n. 0 « r . 
IflkPr. duos ~r/, pn«kolą. SS4.S00. 

•* kanvh. i :> m. huag. 77 ir 
KMzifv Jrinofttaa sklf-pa.T. S30.A00. 

2 nutai po ^ kamh. mttr. «4 tr Al
bany. Gar. $30.000. 

«14 kamb. mūr. hiirur. 71 tr Ro<-k-
well. fjeir. $1S.S00. 

SV4 kamb. 1 r> m. bun*. 7T Ir 
Wn«bt«,na«c. $2S.R0O. 

."» bntij mūr. M. P. Duokit pamčHv-
mą —• pisri!«. 

SO akrri ūki-i ,ipif> 100 mylii) nuo 
Chicagos Michican^. N^brangfla. 

LEONAS REAL ĮSTATE 
2741 W. G9 St 925-6015 

. « 
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MŪSŲ KOL O N I JOS £ 
Brockton, Mass. 
&V. KAZIMIERO MTVftflHAl 

Kovo 2 d. Sv. Kazimiero liet. 
į parapija Brocktone gražiai pa 
Į minėjo savo globėją sv. 

Svečiai Putnamo seselių rėmėjų vakarienėj Jaunimo centre Chicagoje 
kovo 9 d. Matyti seselė Augusta, Lietuvos gen. kons. J. Daužvardienė. 
vysk. V. Brizgys, kun. J. Prunskis. sesuo Margarita, kongregacijos vy 
re&nioji, kun. A. Stasys. B. Briedienė. Nuotr. D. Vakarės 

A. A. IDĄ KOTKAUSKAITĘ 
PRISIMENANT 

Lietuvių evangelikų "Tėviš
kės" klebonas kun. Ansas Tra
kas, asistuojamas Lietuvos duk
terų klebono kun. Felikso Gu-
recko, vasario 26 d. šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse- palai
dojo a. a. Idą Kotkauskaitę. Ida 
buvo evangelike, gimusi 1901 n\. 
spalio 26 d. Maž. Lietuvoje, ū-
kininkų šeimoje. Greit persikėlė 
gyventi į Kauną ir visą laiką 
dirbo banke. Karo metu pasi
traukusi i Vokietiją gyveno Se-
ligenstat'e su savo draugėmis 
Jadvyga ir Elzbieta Ekertaitė-
mis ir Marija Eidrigeviciene. I-
da mokėjo daug kalbų, todėl vė
liau ji dirbo Unroje VVuerzbur-

Prieš 25 metus atvykusi j Chi-
cagą vėl gy\reno su Ekertaitė-
mis pas Mikulskius. Ida iki pen
sijos dirbo apdraudos Įstaigose. 
Prieš 4 meras turėjo sunkią o-
peraciją kojose ir po to galėjo 
judėti tik ligonio kėdėje. Visos 
trys senutės gyveno vienam di
deliam kambary, kurio 4 kam
pus vadino atskirais vardais: 
Venas kampas — miegamasis, 
antras — salionas, trečias val
gomasis, ketvirtas — virtuvė. 
Tačiau kambarys turėjo atskirą 
įėjimą, visai privatus, ten jos 
labai puikiai ir švaria, gyveno, 
svarbiausia, kad jos buvo geros 
draugės ir kad šeimininkai Bro
nė ir Stasys Mikulskiai buvo 

Kaži-į n-nftU kalbų, su linkėjimais, kad1 

mierą. šventės iškilmingumą pa- į šv. Kazimiero šventė taptų šios 

ninkams Mikulskiams. Muz. A. 
Jurgutis užbaigė minėjimą sa
vo improvizacija. 

Vasario 26 d. 10 vai. kun. A. 
Trakis, atlikęs visas religines 
laidotuvių apeigas, palydėjo ją 
į šv. (Kazimiero lietuvių kapi
nes. Cia Ida atsigulė šalia dar 
šviežio savo draugės Jadvygos 
kapo. 

Laidotuvės šiai kukliai invali
dei buvo iškilmingos ir šiltos. 
kokių ji ir užsitarnavo, jų visai 
nesitikėdama. Į šermenis ir lai
dotuves atsilankė daug jos glo
bėjų ir draugų. Solidarizuodami 
sol. Ant. Sprindžiui, dideliam 
Idos ir Ekertaicių globėjui, į lai
dotuves atvyko daug operos irįbuvo 

didino garbingas svečias iš Eu
ropos vysk. Antanas Deksnys. 

10 vai. parapijos chorui iškil
mingą giesmę giedant, kunigų, 
jaunimo, organizacijų su vė
liavomis buvo sutiktas vysk. A-
Deksnys, kuris atnašavo iškil
mingas šv. Mišias už parapieči as. 
asistuojant kleb. kunigui Petrui 
Šakaliui. Garbingas svečias pa
sveikino kunigus, jaunimą, or
ganizacijas ir išskirtinai gražiai 
parapijos chorą, kuris esąs pa
rapijos gyvoji dvasia. Turinin-

j game pamoksle nušvietė šv. Ka
zimierą, kuris to paties priešo, 
kaip ir mes. esąs nemėgiamas, 
tremiamas. 

Pamaldų metu choras ypatin
gai nuteikė besimeldžiančius 
'"Šventas Kazimierai'' ir Malda 
už tėvyne — J. Gaidelio gies
mėmis. Solistas B. Povilavičius 
solo padidino šventės iškilmin
gumą. 

Po pamaldų parapijos salėje 
suruošti pusryčiai Kat. 

sario gėlėmis ir gausiu maistu; suo Marija Elzbieta — 8 skyr., 
išpuoštų stalų, su dėmesiu is- ] sesuo Ann Long — 3-4 skyr, 
klausė vysk. A. LV-ksruo. dr. i sesuo Estelle — 1 - 2 skyr. ir 
kun. A. Jurgelaičio, klebono P.; dvi pasaulietės mokytojos Bai-
šakalio ir Nukryžiuotojo Jėzaus j ley — vaikų dai-želio, EHzabeUi 
vyresniosios Araiunciatos turi-| ObonneU — 7 skyr. 

Kovo 4 d. rytą sv. Misiąs at
našavo svečias vysk. A. Deks
nys, mokiniams gražiai giedant, 
o 7 vai. vakaro turininga gražia 
programa mokyklos vaikučiai 
pagerbė savo globėją šv. Kazi
mierą. Jų žodžiai, giesmės ir dai
nos taip nuoširdžiai atlikti nu
kėlė žiūrovus į Lietuvą. Lietu
viškų dainų tarimas ir jų atliki
mas žavėtinas, nepaisant, kad 
mokiniai įvairių tautų ir rasių. 
Visi savo roles be klaidų atliko. 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
su pagarba laikydami vėliavas, 
pagiedojo. Dainavimą moko mo
kyklos vedėja ses. Dovydą, ku
ri ir visą programą., visų klasių 
haiTnoningai sujungė. šokius 
moko Vida Čepkauskaitė su pa
dėjėjom, šokėjai gražiai pašo
ko. 

Mokinių drausmingumas, lai
kysena, mokyklos uniforma, ber-

teatro žmonių. Tą pačią dieną, J Moterų s-gos 15 kp. Programą 
grįžus iš kapinių. M. Eidrigevi-' paruošė ir sceną meniškai pa-
čienės parėdymu Idos ligonio puošė Irena Eivienė. Kun. P. 
kėdė buvo padovanota ir nuvež
ta kiai sergančiai lietuvei Brid-
geporte. 

Sakytume, meilė ir kapą per
šoka. Idos kėdė, jos laidotuvių 
proga labdarybei paaukoti pini
gai tęs Idos dalyvavimą Liet. 
dukterų draugijoje ir pasiliekan
čių jų lietuviškoje šeimoje. F . G. 

LAIŠKAI DRAUGUI 
KAS ATKVIETE ŠFJMA 

Perskaitęs ' 'Drauge" patai 
joms daugiau, negu šeimininkai : p i n t ą ^ a p i e d r A j ^ 
jie buvo tikri jų globėjai. Sausio i ̂  n u s t e b a u p . K u J b o k o p a . 
9 d. mirė pirma iš trejukės — 
Jadvvga Ekertaitė. Liko Elzbie-
ta ir Ida. Ida prašiusi Dievo, 
kad Elzbieta nenumirtų pirma 
jos, nes ji. būdama be kojų, la
biausiai buvo reikalinga globos. 
Dievas taip ir padarė — ji mirė 
pirma Elzbietos. 

Ida buvo apsiskaičiusi, inteli
gentiška, dora moteris. Ji pri-

Šakalys sukalbėjo maldą. Kle
bonas džiaugėsi garbingais sve
čiais: vysk. A. Deksnlu, dr. kun. 
A. Jurgelaičiu, būriu Nukryžiuo
tojo Jėzaus seselių, su vyresnią
ja Annunciata. parapijos choru 
su vadovu J. Gaideliu, solistu 
B. Povilavičium, sol. Lengir-
daičiu, puošniu tautiniais rūbais 
jaunimu — choristėmis ir visais 
kurie sudarė gražią Meilės Aga-
pės šeimą. Pasisotinę prie pava-

pai-apijos ir visų lietuvių didžią
ja švente. 

Lietuvos Vyčių vardu Dilytė 
anglų kalba supažindino nekal
bančius lietuviškai su šv. Kazi
mieru ir Lietuva. Sol. X. Len-
gerdaitis, akop. J. Gailiui, pa
dainavo tris dainas ir vieną bi-
sui. Viktoras Brandtneris pa
skaitė Bernardo Brazdžionio du 
eilėraščius, o Rūta Alksninytė 
šv. Kazimiero garbei padekla
mavo. 

Vysk. A. Deksnio pamaldų 
metu pasakytas pamokslas Lais
vės Varpo vadovo Petro Višči
nio buvo įrašytas bažnyčioje r̂ 
tą pačią kovo 2 d. per radijo 
perdavė oro bangomis. Laisvės 
Varpas šv. Kazimierą minėjo 
kovo 9 d. pusės valandos pro
gramoje. 

Kovo 4 d. šv. Kazimierą la- į niukai gražiai apsikirpę, mer-
bai gražiai paminėjo parapijos į gaitės tvarkingomis šukuoseno-
mokykla. kurią veda Nukryžiuo-! mis. 
tojo Jėzaus seserys, šiais metais I Kada parapinės mokyklos 
mokyklos vedėja sesuo Dovydą, i blėsta ir viena po kitos užsida-
lietuviškos sielos, gabi pedago- i ro, tuo didesnis džiaugsmas ky-
gė, su šiomis mokyto jomis: se-1 la matant augančią Brocktone 
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Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos mokyklą. E. Kibokiene 

ATGAILAI SKIRTOS 
PAMALDOS 

Švento Petro bazilikoje pasi
baigė specialios pamaldos, ku
riom vadovavo pats Popiežius 
Paulius VI. Pamaldos buvo pra
dėtos atgailos eisena švento 
Petro aikštėje, kurioje dalyva
vo kardinolai, vyskupai, kunigai 
ir daug tūkstančių pasauliečių 
tikinčiųjų. Eisenai įžengus į šv. 

Petro baziliką, kuri buvo per-
' pildyta malduiinkų. Paulius VI 
| aukojo šv. Mišių auką. Po K-

vangeiijas Popiežius stg&flos 
ženklan priminė neišvengiamą 
žmogaus gyvenimo tikrovę: At
simink, žmogau, kad esi dulkė 
ir j dulkę pavirsi. 

— Amerika išradimų srityje 
1972 m. buvo penktoji. Pirmą 
vietą pagal gyventojų daugu
mą užėmė Šveicarija, antru 
Švedija trečią Japonija ir ket
virtą Rytų Vokieitja. 

rašymu, kad A. J. Bridžių šei
mą iš Vokietijos atkvietė kun. 
J. Angelaitis. 

Čia yra visai netiesa. Aš, Pr. 
Neimanas. a. a. dr. B. Matulio
nio prašymu, dr. Bridžiaus šei
mą atkviečiau iš Vokietijos, o 
ne kun. J. Angelaitis. Kun. J. 
Angelaitis tik pasirašė popierius, 
kaip NCWC reikalavo. Tada be 

JLfJL 
INŽ. Pulk. ANTANUI BANĖNUI mirus, 

žmonai AMELIJAI, DR. ANTANUI MATUKUI, jo šeimai 
ir visiems giminėms liūdesio valandoj reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą ir kartu jungiamės į skaudžias 
liūdesio valandas. 

Antanas ir Aldona Šileikai Ir šeima 

klausė Lietuvos dukterų drau-! ] d e b o n o ^ n e b t m ) g a l i m a 
gijai. Ja ir rūpinosi daugiausia 
tos dr-jos sesės: Marija Eidri-; 
gevlčienė — Ekertaicių sesuo.: 
gail. sesuo Jolanta Karklienė, 
šeimininkė Bronė Mikulskienė! 
su vyru, Janina Petrušienė. So
fija Adomaitienė ir kitos progo
mis ją aplankydamos. Pagrindi
ne a. a. Idos globėja buvo Jo
lanta Karklienė. Mirus Jadvy
gai Ida labai pergyveno ir pra
šė §v. Kazimiero kapinėse nu
pirkti 4 sklypus, nes ji. nors 
evangelike, nenorėjo skirtis nuo 
katalikių draugių. Ilgai lauk
t i nereikėjo: Jadvygai mirus, ji 
nieko nevalgė, susirgo ir nuvež
ta į Šv. Kryžiaus ligonine vasa
rio 23 d. mirė. Ji paliko savo dvi 
seseris -R. Vokietijoje. Laidotu
vėmis rūpinosi Marija Eidrige
viciene ir jos šeima (Sprindžiai). 
Šermenis Lakavičiaus koplyčio
je Marąuette Parke vasario 25 
d. gražiai pravedė 'Tėviškės" 
parapijos klebonas ktm. A. Tra
kis. Muz. Aloyzas Jurgutis var
ganais pagrojo R. Scriumano 
"Traumerei" ištrauką, sol. J. 
Vaznelis pagiedojo J. Naujalio 
"Kad sirdj tau skausmas", kun. 
A. Trakis atliko 'Šermenų mal
das ir skaitymus. J. Vaznelis 
vėl pagiedojo 4-tą kantatą iš 
septynių paskutinių Kristaus 
žodžių (Theodore Dubois), tada 
kun. A. Trakis pakvietė kun. F. 
Gurecką atsisveikinti su velione 
Lietuvos dukterų vardu. 

Kun. F. Gureckas iškėlė a. a. g 
Idą kaip pavyzdingą narę, au- * 
kojusią labdarybei savo pensi
ninkės skatikus. padėkojo ją 
slaugiusioms Jr-jos narėms, 
dratfgfems ir geriems jos šeimi-

dokumentų padaryti. Tuo metu 
kun. Angelaitis mums pasirašė 
tų šeimų popierius, kurias mes 
ir atkvietėme iš Vokietijos, jų 
tarpe ir dr. Bridžiaus šeimą. 

Dr. Bridžiaus šeima atvykus 
iš Vokietijos apsigyveno klebo
nijoje pas kun. J. Angelaitį, nes 
pas mus jau vietos nebuvo, tuo 
metu jau gyveno kelios šeimo3. 

Tad prašau "Draugo" redak
ciją tą p. Kulboko klaidą atitai
syti. Pranas Neimanas 
APIE BARBĖS 

DEVYNDARBES 
Visoms organizacijoms reikia 

pasišventusių darbuotojų. Ge
riau valdybose turėti mažesnį 
narių sąstatą, negu didesnį, susi 
darantį iš barbių devyndarbių. 

Dėl to, kad visų energija, lai
kas ir savęs išdalijimas po į-

vairias vadovybes beveik neįma
nomas, nuskriaudžiamos tos or
ganizacijos, kurios ne taip prie 
širdies. Iš visų sambūrių ir or
ganizacijų daugiausia barbių de
vyndarbių Lietuvių Bendruome
nėje, ypatingai tų, kurie sten
giasi įvairiose LB valdybose 
užimti vietas, kad LB pristab
dytų nuo stiprėjimo, kad ji ne-
prasoktų paskirų sąjūdžių a r | 
organizacijų. B. Juška; 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos 

Rad i ju 
Stereo Ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St. — TeL 776-1486 

M O V I N G 
SERfiNAS perkraosto baldos ir ki
tos daiktas . I r K toli miesto leidi
mai ir pilna spdrsoda . 

TEL. — WA 5-8063 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE 
nes jis plačiausiai ska: 'nn;as .ie-
tuvių dienraštis. . Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienr. "Drauge" 

Mušu nuelam Žemaitijos sūnui 

A. + A. 
PRANUI LIAUGAUDUI iškeliavus į Amžinybę, 
liūdesyje likusia žmona EUGENIJA dukrą VIDiį, sū
nų ALGIMANTE marčią DANUTĘ POLTERAITYTĘ, 
dukraitę KRISTINA ir artimuosius nuoširdžiai uz-
'auciarne 

3H5T 

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS 
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI 

NAMŲ APKALIMAS - "SLDLNG -

įrengiame t\ora». duris, langus, stogelius. tureklius ir kt. įvairaus 
metalo plastikos jr -tiklo gaminius namų pagerinimui, papuošimui. 

K O S T A S B U T K U S — TELEF.: 778-2781 

Prane Balandiene su šeima 
Elena ir dr. P. Ugeckai 
ir įu šeimos 

Mielam broliui 

A. f A. 
V I N C U I ADOMAVIČIUI 

Australijoje mirus, jo seserims MATILDAI MARCIN
KIENEI, E. TRIMAKENEI. SOFIJAI ADOMAVIČIŪTEI 
ir jų šeimoms bei artimiesiems reiSkiame nuoširdžią 
užuojauta. 

Warren. >fichigan 

Prane Balandiene su seimą 

PADĖKA 
Mes norime nuoširdžiai padeko . visiems — šeimai, giminėms, 

draugams už mums pareikštą užuoja.tą mirus mūsų brangiai MARI
JONAI (REZGArTEI). SPETTA. kuri buvo palaidota Visų Šventų para
pijos kapinėse. San Pierre, Indiana, kovo penktą, 1975, po gedulingų 
pamaidų Visų Šventųjų bažnyčioje. Marijona mirė po ilgos ligos kovo 
antrą Šv. Antano ligonbuty, Michigan City, Indiana, sulaukus 57 me
tų amžiaus. 

. Dėkojame kun. Petrui Cinikui. MIC, už atlaikymą šv. Mišių ir jo 
pamokslą ir kun. Jonui Daniels, klebonui, kuris vadovavo laidotu
vėms, ir už atkalbėjimą rožančiaus šermenyse McCormick-O'Donnell 
laidotuvių koplyčioje, North Judson. Indiana. Taipgi nuoširdžiai dė
kojame prelatui D. Mozeriui, klebonui Švč. P. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos Brighton Park, Chicago, kuris atvyko j šermenis ir 
lydėjo maldose. 

Mūsų padėka grabnešiams Benediktui Pieiai. Jonui McGIone. 
Dennis Shaner, Jonui Piežai, Benediktui Piežai ir Adomui Cmiat Dė
kojame Sofijai Norušienei, Onai Giniat ir Marijonai Piežienei už da
lyvavimą kaipo garbes grabnešiais atstovaujant Šventos Teresės drau
giją, Brighton Park, kuriai Marijona Spetta priklausė. 

Dėkojame Joanai (Piežaitei) McGIone už giedojimą bažnyčioje 
laidotuvių Mišiose ir ponui Thomas Lawson už vargonais aKompa-
navimą. 

Irgi esame dėkingi narėms Visų Šventų parapijos moterų drau
gijos, kurios paruošė pietus San Pierre Community salėje laidotuvių 
dalyviams. 

Te Dievas laimina visus, kurie pareiškė mums užuojautą šioje 
mūsų liūdnoje valandoje. 

Te ramina mūsų širdis mūsų brangios Marijonos mėgiamiausia 
malda: 'Te ateina karalystė Tavo... Tebūna Tavo valia..." 

ONA m STASYS PEŽA 

A. f A. DELLA KURAITIEN& 
(Kvietkauskaite) 

Mirė 1960 m. kovo men. 16 dienes ryte, sulaukusi 57 m. amžiaus. 
Gimė Du Bois, Pennsylvania. 

Paliko nuliūdę: vyras Dan Kuraitis, brolis Jos. Kutcoski ir jo 
šeima: dvi seserys: Mary Bulaw, ir Frances Keiken bei jų šeimos. 
Ir daugelis kitų giminių, draugų ir p žĮstamų. 

Mes Tavęs, mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė. 

Už jos sielą Sv. Mišios buvo atlaikytos Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
5610 So, Claremont Ave.. kovo 20 d, 8:30 vai. ryto. 

Nuliūdę lieka: VYRAS IR GIMINES 

A. t A. JONAS JAKAITIS 
Gyveno 2711 W*. 85 Place, Chicago. Illinois. 

Mirė kovo 14 d., 1975. 9:30 vai. ryto. sulaukęs 74 m. amž. 

Gimė Lietuvoje, šakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 25 m. 

Pasiliko dideliame, nuliūdime žmona Pranė (Grigaitytė), 2 
dukterys — Eugenija ir žentas Vladas Račkai bei Aldona ir 
žentas Vytautas ša rkos , anūkai Edvardas ir Jonas Račkai ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstamu 

Kūnas p i ša rvotas Mažeikos-Evans kopi.. 6845 S. Western 
Ave. Laidotuvės įvyks pirmad.. kovo 17 d. iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks ged. pamaldos u i velionies sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys , žentai ir anūkai. 

Laidotuvių direktorius»Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600 
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Į X Amer. l ietuvių Bendruo-
! menės East Chicagos apylinkės 
Į valdyba paskutiniame savo po-
i sėdyje, atsižvelgdama į neleng
vą ekonominę būklę ir kainų ki
limą, nutarė paremti lietuvišką 
spaudą ir paskyrė "Draugui" 
35 dolerius. — Šitaip rašo mums 
1974 metų valdybos pirminin
kas K. Pocius ir kasininkas J. 
Liubinas, siųsdami auką. Nuo
širdžiai dėkojame. 

x Kun. Antanas Švedas, 
MIC, misionierius Argentinoje 
ir Rosario marijonų vyresnysis, 
savo ir visų ten gyvenančių ku
nigų vardu atsiuntė sveikinimą 

vienuolyne prie N l a r i j o n ų bendradarbių seimui. 

X Marijonų bendradarbių 
Marąuette Parko skyriaus susi
rinkimai pagal parapijos drau
gijų tvarkarašt į būna trečią 
mėnesio sekmadieni. Šj sekma
dienį, nors buvo paskelbta, 
bunko žaidimas neįvyks, nes vi
si nariai vyksta į Marijonų ben
dradarbių Chicagos apskr.ties 
seimą Marijonų 
"Draugo". 

X šv . Kryžiaus ligoninė bai
gia paruošti Chicagai "Dietos 
vadovėlį", kuris bus išleistas šj 
pavasarį. Vadovėlyje bus nuro
dyta, koks maistas naudotinas, 
turint vienokią ar kitokią ligą. 
norint sumažinti perdidelį svorį j paskyrė ir per A. Rugį prisiun-
ir kt. Ligoninėje bus galima pa- i tė 25 dolerių auką "Draugui" 
sitikrinti, ar neturima choreste- į paremti. Nuoširdžiai dėkojame 
rolio. ir gauti nurodymus, ko-

kuris bus šį sekmadieni, kovo 
16 d. 11 vai. J i s dėkoja ben
dradarbiams už nuolatinę para
mą misijų darbams. 

x LB Paterson, N. J . apy
linkės valdyba, įvertindama lie
tuviškos spaudos pastangas. 

kios dietos reikia laikytis. Toks 
tikririrnas bus kovo 18 d 7 v a i 
vak. septintam aukšte. 

x Anatolijaus Kairio ir LB 
Kultūros tarybos adresas pa
sikeitė, naujas adresas: 4304 
W. 55 St.. Chicago, S0632, telef. 
ta3 pa t s 2S4-5700. 

x Cicero lietuvių namų savi
ninkų susirinkimas buvo kovo 
11 d. šv. Antano par. salėje. 
Susirinkimą pravedė pirm. V. 
Leščinskas, sekretoriavo J. Pau-
lėnas. Pranešimus padarė K. 
Razma, B. Bartkus ir J. Skama. 

x "Krivūlės", buv. Lietuvos 
policijos tarnautojų klubas, ba
landžio 5 d. B. Pakšto svetainė-

* 
je ruošia savo 20 metų veiklos 
paminėjimą su įvairia ir įdomia 
menine programa. 

X Dr. Stasys Balys, žinomas 
Grand Rapids, Mich.. Lietuvių 
bendruomenės darbuotojas, 
"Draugo" aktyvus bendradar
bis, išrūpino ilgesnį pasikalbė
jimą su Vakarinio Michigano 
dienraščio redaktorium, apra
šant Lietuvos okupaciją ir reli
gijos persekiojimo reikalus. Pa
naši medžiaga buvo atspaus
dinta ir parapijos biuletenio an-

X Lietuvių Prekybos rfimų 
narių susirinkimas įvyko kovo 
12 d. Dariaus-Girėno salėje. 
Susirinkimui pirmininkavo J. 

| Bacevičius, sekretoriavo Bruno 
Gramont. Prisimintas a. a. J. 
Mackievich ir jo šeimai išre.kš-
ta užuojauta. Adolfas Baliūnas 
skaitė paskaitą apie Amerikos 
ekonomiją. Susirinkimui buvo 
pr is ta tytas garbės narys P. Vil
kelis. 

x Lietuviškas filmas "Sau
lės pasaka" bus rodomas Jauni
mo centro filmų kambary šj 
sekmadienį po 10 vai. pamaldų. 

V Juozas Dlamentis, Prince-
ton, \Visc, yra didelis lietuviš
kos knygos mylėtojas. Neseniai 
j i s vėl užsisakė naujų knygų 
ir pridėjo 10 dolerių auką savo 
dienraščiui stiprinti. Labai ačiū. 

X B. Motušis, Cicero, 111., 
apmokėjo "Draugo" prenume
ratą vienam asmeniui ir dar pri
dėjo didesnę auką. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

X J . Dėmė, Phoenix, Ariz., 
prisiuntė 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

x Aukų prisiuntė: po 4 dol. 
— Vytautas Suopy s. J. Gry
bauskas, M. Sabaliauskas; po 3 

"Rugiapiūtės pabaigtuves" suvaidino K. Donelaičio aukš. mok. mokiniai kovo 8 d. Jaunimo centre Chicagoje. 
Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

J. Bacevičius skaitė paskaitą , 
St. Pat laba ir A. Ūselis sveiki-1 ghskoje laidoje. Iš šių aprašy-
no susirinkusius Marąuette Par-1 m i * gyventojai sužinojo, kad iš 
ko lietuvių namų sav. vardu. t i k r o Lietuvoje dedasi i r ką Si-

mas Kudirka pasakojo. 
x Dvasinis susikaupimas Lie

tuvio sodyboje, šį sekmadienį, 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMO VAJUS 

Organizaciją sudaro nariai . 
Koki yra narlai — tokia ir or
ganizacija. Jei nariai y ra dar-

veikėjų, kurie d i rba tyliai, be — Kartais gali. Apie vaistų var 
gars inimosi j au daugelį metų. tojimą daktaras galėjo atsakyti 
J i e vykdo seimų nu ta r imus sa- tik sąlygiškai. 
v o kuopose, pr is ideda darbu ir 
t a ik inga dvasia. Dabar, Liet. 

IŠARTI IR TOLI 
j . A. VALSTYBĖSE 

_ Chemikai Aldona (Balytė) 
ir jos vyras dr. Jonas Valicen-
ti, atsikėlę prieš 7 mėn. gyventi 
į Dovvners Grove, 111., jau spėjo 
įsijungti į vietinės visuomenės 
gyvenimą. Aldona aktyviai ru
denį važinėjo su kalbomis ren
kant vieną moterį į Illinois 
valstybės legislatūrą ir pasta
roji rinkimus laimėjo. Dr. Jonas 
lapkričio mėn. laimėjo pirmąsias 
premijas vietinėse golfo rungty
nėse. Jų visa šeima dabar daly
vavo Lemonto LB apyl. Vasario 
16-os paminėjime, kur dukrytė 
Katriutė, ka p Lemonto liet. 
mokyklos mokinė, vaidino pro
gramoje. Kovo 8 d. dr. J. Vali-
centi, b-vės siunčiamas, išskri
do i Europą, kur lankys b-vės 
skyrius Amsterdame ir kitur, 
dalyvaus su paskaita chemikų 
simpoziume ir tikimasi jį su
grįžtant namo dar prieš Vely
kas. 

AUSTRALIJOJE 

dol. - V. Rociūnas, V. Paške- j tin&- organizacija gyvuoja. Jei 
vičius, Ip. Dalangauskas; po 2 | k a i k u n e n a r i a i t i k P r o P i r š t u f 
dol. - dr. J. Jusionis, Ant. Kir- * * * k a l P *& v e i k i a * a r b a t l k 

kutis, S. Radzys, J. Rimkūnas, i kritikuoja dirbančiuosius, veiki-
J . Juodelis, Felicia Chesonis.; m a s nesėkmingas. 
T . - . - Liet. Kat. susivienijime y r a 
Labai aciu. * 

X Chicagos Lietuvių Opera 
kviečia visus dalyvauti "Meilės 
Eliksyro'* operos spektakliuose i 3 v. p . p., vadovas akt. A. Brin-
bal. 19 d., 8 vai. vak., bal. 20 d . I ka, talkininkai kun. A. Trakia, 
6 vai. vak. ir bei. 26 d., 8 vai.! kun. A. Vilkaitis. Melsimės už 
vak., Marijos mokyklos audito- ' gyvus ir mirusius. Programoj 
rijoje. Diriguoja Vytautas Mari- j dalyvaus A. Kevėža, A. Kirvai- , . . 
iošius (I ir II s p ) ir Alvydas tytė. A. Doblienė. Bus filmas ^ J a l prašomi siųsti jūsų 

X Gyd. Korp. "GAJA" prieš-
velykinis susikaupimas — pa
maldos korporantams ir jų šei
moms įvyks š. m. kovo mėn. 
23 dieną, 10 vai. ryto. Verbų 
sekmadienyje, T. T. Marijonų 
vienuolyno koplyčioje (prie 
"Draugo") . 

Po pamaldų trumpas susirin
kimas, pusryčiai, informaciniai 
pranešimai, diskusiniai pasikal
bėjimai, etc. Dr. P. Basutis 

Korp. "GAJA" valdyba 
(pr.) 

x Advokatas dr. Kazys Šid
lauskas prelato Krupavičiaus 
paminklui paaukojo 50 dol. 

(pr.) 

X Kompozitoriai — dainų 

Vasaitis (UI sp.). Dainuoja Gi
na Čapkauskienė, Margarita 
Momkienė, Algirdas Brazis, Ar
noldas Voketaitis. Stefan vVicik 
ir Operos choras. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 W. 69 
St. Jų kainos: Parteryje — 
812.50. $10,00. S8.00 ir $6.00 
balkone—$11.00. S7.50 ir $5.00. 
Paštu bilietus galima užsakyti. 

Kristaus gyvenimas. Užkanda 
duodama visą dieną. Visi kvie
čiami. 

x Lituanikos futbolo koman
da šį sekmadienį 2 v. p . p . Mar
ąuette Parke žais prieš major 
divizijos lenkų futbolo koman
dą Lightning. 

dainas Jaunimo orkestrui "Tri
mitas ' ' . Dainos bus išpildytos 
Jaunimo centre, bal. 18-os die
nos koncerte. Adr.: Povilas Mie-
liulis, 3112 W. 40th Place, Chi
cago. UI. 66032, tol. 376-3255 

(sk.) 

X 3 savaičių kelionė į Pra
hą, VVaršuvą, Vilnių. Leningra
dą, Maskvą, Bukareštą. Buda
peštą ir Dubrovnikus. Išskren 

x Steponas C. Lack ir Sūnūs 
-Lackavvicz, kurie turi 3 laidoji
mo koplyčias: vieną — 2314 W. 
23 Place, antrą — 2424 W. 69 
Ct. ir trečią, pačią naujausią, 
11023 Southvvest Hwy., Palos 
Park, maloniai padeda lietu
viams kai juos ištinka liūdesio 
metas, netekus artimųjų. J ie 

Po paskaitos Antanas Kevė
ža padeklamavo. Naujas ateivis 

K a t . susivienijime einant naujų j iš Lietuvos muzikos prof. Aloy-
nar ių vajui, mėginama ieškoti j zas Jurgut is pasisakė esąs 36 
ka lb inama įsirašyti šion organi- į metų, todėl iš nepriklausomybės administratorius. 
s a v o girninių ir pažįstamų ir j laikų atsimenąs tik kaip prie-

— A a. J . Mockūnas staiga 
| mirė kovo 8 d. Adelaidėje. Buvo 
žinomas lietuvių veikėjas, choro 

zacijon. Susivienijimo perviršis 
y r a toks, kad be pakėlimo pa
šalpos skyr iaus na r i ams mokes
čio j is padidina ligoje išmokėji
mą net dvidešimts penkiais pro
centais . Nar i ams j i s išmoka 
dividendą jau devintą kar tą . 
Nar ia i , sulaukę 85 m. amžiaus, 
daug iau mokesčių nemoka, bet 
pasil ieka jo nar ia is . Susivieniji
m a s tur i įvairių rūš ių ir dydžio 
pomir t inę apdraudą. J is tu r i į-
va i r ius "endovvment", kuriuos 
ga l ima prilyginti p r ie santaupų, yra Lietuvių Operos mecenatai 

ir šiemet su savo 100 dol. čekiu b e t tuo pačiu m e t u narys y ra 
prisidėję prie naujos operos pa- i aps id raudęs Mir t ies atveju jo 
statymo. (pr.) 

x Weiss Travel Bureau, Inc., 
kartu siunčiant čekį ir nurodant! 4837 W. Irving Park Rd., Chica-
spektaklio datą. š u o pavadini- £° . DL 6064L kelionių biuras tu- idam liepos mėn. 14 d. Apsisto-
mu: I i t huan ian Opera, 6905 8. M v * ^ eilę grupinių skraidų į j s ime pačiuose geriausiuose vieš-
Artesian Ave., Chicago, Illinois : Europą. Dabar pats laikas pa- bučiuose. Smulkesnės informa- ' ' 
60629. (pr.) : sirinkti tinkamiausią laiką atos- j c į j 0 s suteikiamos skambinant 

į togoms. Skambinkite tel . (312) j 242-3590 arba iš priemiesčių 
x Religinės kūrybos popietė ; 545-6466 ir kalbėkite lietuviškai j 863-4774. Heger Travel Bureau, 

bus kovo 16 d., sekmadienį, 4 v.: su Regina Raslavičiene, kuri! Q\ig w . Cermak Road, Cicero, 
p. p., Jaunimo centre. Progra- duos visas informacijas apie j niinois. Kalbame lietuviškai 
moję: aktoriai, solistai, šokėjai,j šias papigintas skraidąs, (sk.) 
chorai. Bilietai Marginiuose, i v . , . „ . . .. . . . . ~ . . X Šventųjų Metu kelionei i \azneho Prekyboje ir one įėji- . . . . f* . 17 . _. ... _ , . J i Vokietiją. Šveicariją i r Italiją mo. Rengia jaunimo centras. J \ . . . . 2r. * zl , registruotis reikia iki kovo 19 

(sk.) 

x Pensininkų parengimas į-
vyks bal. 4 d., penktad., 6 vai. 
vak., Vyčių salėje. Dėl bilietų 
teirautis tel. 434-3419 arba 
254-7835 (pr.) 

x Balzeko Lietuvių Kultūros 
muzėjuje, 4012 Archer Ave., 
Chicagoje, ruošiami velykinių 
kiaušinių marginimui kursai , 
kuriuos praves Uršulė Astr ienė 
su dukra Alberta iš Grand Ra
pids, Michigan, ši šeštad., kovo 
15 d., nuo 10 v. r. iki 12 vai. ir 
popiet nuo 1 iki 3 vai. Dėl infor
macijų skambinti tel. 847-2441 
nuo 9 v. r. iki 3 v. popiet. 

(pr.) 
i 

x L. Žvynienė ir D. Kuraus -
kienė, Marąuette Delikatesų sa-

ivininkės, priima užsakymus į-
vairiems valgiams bei kepsniams 
Šv. Velykų stalui. Skanių valgių 
ir kepsnių pasirinkimas labai 
įvairus ir gausus, taip kad kiek
vieno pirkėjo pageidavimai pil
nai bus patenkinti. Taip p a t pri
imami užsakymai maistui su pa
tarnavimu vestuvėms, bal iams 
ir kitokiems parengimams na-

pornirt inė bus išmokėta. Kar tą 
p e r mėnesį nar ia i nemokamai 

va r t a vežė iš namų žmones su 
mažais valkais ir stebėjosi už 
ką? Matydamas smurtą, melą 
bei žmonių naikinimą apsispren 
dė pasiekti laisvąjį pasaulį. 
Džiaugėsi broliais lietuviais Ita-
lijoje, jį maloniai sutikusiais. 
Taip pa t ir Amerikoje nuošir
džiai jį priglaudusiais; esąs dė
kingas, nors ir gavęs patirti 
karčių valandėlių, išgirdęs įta
r imus jį esant nepatikimu, apsi
metėliu, šnipu ir t. t. 

Dr. K. Jučas, kaip odos ligų 
specialistas, pradėjo aiškinti, 
pailiustruodamas, grybelius, dė
mes, išbėrimus odoje. Į klausi
mus apie vaistus, a tsakė, jog 

ti pas gydytojus. Skaidrėse bu
vo parodyta tumorai, piktybi
niai augliai, senatvės enzioma ir 
opa. 

Po paskaitos, atsipalaidavi
mui nuo įtempimo, dr. Adoma
vičius pateikė filmą — švelnios 
muzikos koncertą Arabello Bo-
lero. Po to vėl kalbėjo prof. Al. 
Jurgutis, papasakodamas būdin 
gesnius įvykius iš savo gyveni
mo okupuotoje Lietuvoje. 

Po jo Adelė Duoblienė sudo
mino klausytojus savo sukurta 
daina žodžiais ir gaida, gražiai 
ją atlikdama. Popietė 7 vai. va
karo buvo užbaigta, Marcelinui 

O. Algminienė. 

CHICAGOS ŽINIOS 

gauna "Garsą". Galima gaut i I v a L s t a i " priklauso nuo ligos sta"-1 č e p f ^ " " į * !*"* S U d a i " 
plnigų pasiskolinti pe rkan t nuo- j dij0g. Saulė padeda, be t ne vi- l ' ' ' -'---•-*• >r -
savybę. Turime pasakyt i , kad I s į e m s . Kaip gydytis? Reikia tir-
už suverbuotus n a r i u s gaus ge
r ą atlyginimą. 

Tur ime daryt i , k a i p ir kita
t auč ia i : "Kas mūsų, t a s y r a ge
r a . " Tikrai y r a ge ra , nes orga
nizacija ne t ik išsilaikė 88 me
t u s , be t vis tobulėjo ir dabar 
gal i a t l ikt i tai , k o kitos pana
gios organizacijos n ė r a padariu
sios. Negalime s tovėt i vietoje, 
t u r i m žengti p i rmyn . Mūsų Lie
tuvių Katal ikų susivienijimo or
ganizatoriai ir mūsų tėvai siekė 
sėkmės, ta i t u r i m e dary t i i r 
mes . Albina Poškienė 

GUBERNATORIENĖ PAS 
LIETUVIUS 

--•'•'. :<::•'••*•••+-•<•;•* 

x Juozas Žvynys patyręs In-
come Tax p'ldytojas, greitai ir 
tvarkingai užpildys jūsų Fede-
ral i r State Income Tax. Kreip
tis visomis dienomis, neišski-. 
riant ir sekmadienių, nuo 8 v a i . ' < ? * * * * ™&^* P ° P l e t ė - s u 

X Jei kas važiuojate j Hot 
Springs, A r k , po Velykų ir ga
lėtumėt paimti du keleivius iš |muose ar salėse. >Mūsų adresas : 

telefonu I chicagos, prašome pranešti tel. 2553 West 71st Street. Telef 
< s k> 1925-6095 (sk.) 776-2717 (sk.) 

y Sekmadienį, Kovo 16 d j 
3:30 vai. p. p. . Liet. t a u t na
muose. 6422 So. Kedzie Ave., j 

d. pas kun. A. Kezį 
778-7500. 

KULTtrBINfc P O P I E T Ė 
LIETUVIO SODYBOJ L 

Susirinkus gaus iam būriui 
tautiečių, mėnesinės kultūrinės 
popietės kovo 9 d. p rog rama pra
d ė t a Alvudo t radic ine giesme 
Apsaugok Aukščiausias tą my
limą šalį", sugiedota Anelės 
Kirva i ty tės . 

Po to, dr. J . Adomavičius pri
s t a t ė publikai iš Lenkijos atva
žiavusį lietuvį Aleksą Trump-

Illinois gubernatoriaus žmona 
Robertą Walker kovo 18 d. 
10:30 vai. kalbės Balzeko lietu-

ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S slpažinimas su Lietuvių Moterų 

kiais ir vadovėmis Kalbės šios 
organizacijos valdybos narė S. 
Nasvytytė - Valiukienė. Visuo-

Francisco Ave. Telef. PR6-1349 F e d e ™ i j a . Jos k lūbųveik las ie -
(sk/> 

x Reikalinga moteris prižiū
rėti mokyklinio amžiaus vaikus. : menė kviečiama popietėje gau-
Skambint tel. 735-0576 (sk.) į šiai dalyvauti. Rengėjai: Lietu-

x Ona Konkulevičienė ir Bro- v i l* Tautiniai Namai ir LMF 
nius Zabukas "Ramunės" deli- Chicagos klubas. (pr.) 
katesų krautuvės savininkai, | x NAHAMS PIRKTI PA-
2547 W. 69 St.. tel. 925-4254, SKOLOS duodamos mažais mė-
jau y r a pasiruošę šv. Velykų | nesiniais įmokėjimais i r prieina-
stalui aprūpinti gerb. klientus mais nuošimčiais, 
visais jų pageidaujamais vai- i Mutual Federal Savings 2212 
giais, kaip tai, Įvairūs tortai, West Cermak Road. Telefonas 
beržo šakos, pžiukai. babkos, VI 7-7747 (sk.) 
pyragaičiai, roliadai ir kiti nka- „.»«...^»,^« • 
v- * ^ ' X RAŠOMOSIOS mai. IletuviSVu 
Mimynai. Su užsakymais prašo- „M^ v i s o m j^bom, GAIDOM, vi-
me nesivėluoti. Čia veikia gau- suose modeliuose gaunamos CHICA-
sus valgių restoranas, a tdaras GOJĘ: Draugas — 4545 W. 63rd St; 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 v. iL™**™ »* A D^fllą

A ^J7^ 
vak. Pirmadieniais uždarvtrs 

19KI 

7399 arba tiesiai iŠ SPARTA savinln-

hauską. J is paska i t ė iš Solženi 
Z .. , . , ,, - V1U kultūros muziejuje susmn-cvno knygos lietuvių kalbon i š - : , . z. J . į r , . . . kusiems vyresnio amžiaus zmo-

v e r s t a i š t rauka, kurioje auto- n ė m g _ i n i n J i a m g J{ ^ 
»-',i= o n r a i r , o a v n i r iririi a i i n k m I _ . " J r i u s aprašo savo i r kitų sunkių 
darbų kalėjime iškentė tus 11 
metų. 

An tanas Kevėža eiliuota ku 

viai dalyvauja pensininkų aprū
pinimo programoje. 

LAIVAMS NEUŽŠALO 
EŽERAS 

Pirma žiemą, kad Michigano 
% ežeras neužšalo laivams gabenti 
Ą rūdis Hiinois ir Indianos plieno 
Į fabrikams. 

ATNAUJINS CENTRINĘ 
BIBLIOTEKA 

Chicagos miesto biblioteka 
bus pagrindinai atnaujinta, t am 
panaudojant 10.5 mil. dolerių. 

MOKĖ, KAIP SAUGOTIS 
PLĖŠIKŲ 

Chicagos policija buvo susi
šaukusi 600 atstovų iš jvairių 
bankų ir pinigų keitimo konto
rų ir juos mokė, kaip apsisau
goti apiplėšimų. 

LYGYBĖ MERGAITĖMS 
SPORTE 

Chicagos miesto mokyklų va
dovybė rudenį numatė panau
doti 849,000 dol„ praplėsdama 
sporto programą mergaitėms 

WBBM te- 6 1 " j e a u k š t - m o k v k lo je . Palaips-
levizija perduos šj susirinkimą 

. . . . . . .. savo programoje. Susirinkimą r v b a atžymėjo lietuvių t remties i . . . . ^ JL .rL. , . rr. iorganiruoja muz.ejaus moterų 30 metų sukaktj . Anelė Kirvai- ' 
Kai mus vežė t y t ė padainavo 

iš namų". 
Toliau dr. Adomavičius šiltu 

žodžiu pr is ta tė plojančiai publi
ka i dr. Leoną Seibutj. Šj kar tą 
d a k t a r a s atsivežė stiklainiuose 
i š pūslės ir inkstų išimtus akme
nis , kur ių vienas buvo nejtikėti-

| n o didumo ir sunkumo, kiti ma-
! žesni. Apie juos detaliai aiški-
i no. buvo ir klausimų. Atsaky-
I mai buvo aiškūs ir tikslūs. Tarp 
I k i tko — vasaros metu mažiau 
Į 
, sus idaro akmenų, nes žmogus 
| išprakai tuoja. Jei žmogus išger

t ų galioną vandens kas dieną, 
apsisaugojimas n u o akmenų bū-

gilda. 

SKIEPYTIS NUO TETANO 

k«K J. L. Giedraitis, 10 Barry OrM E.' R. Vaitkutė ir V. Kriaučeliūnaitė modeliuoja perei*ai3 metais surengtoje 
, Nartfapoct, N. X. H71L gpkj i jaut. šoluy grupės 'GraaUMt madų parodoje. ftuotr. D. Vakarte 

JAV Gydytojų draugija, ku
rios centras y ra Chicagoje. pa
t a r i a kas dešimtį metų įsiskie
pyti nuo tetano, nes jo užkrėtų 
y r a žemėje, dulkėse ir per bet 
kokią mažą žaizdelę gali įsiveis
ti organizme. 

ŠV. PATRIKO DIENOS 
KARALIENĖ 

Chicagos meras Daley ketvir
tadienį miesto rotušėje apvaini
kavo šv. Patr iko dienos karalie
nę Colleen Patricia Cohnors, 19 

tų t ikras . Ar d a k t a r a i be X R a y ' m M kuri bus šv. Patr iko dienos 
pagalbos gali nus t a ty t i akmen į? ' a i r i ų parade pirmadieni, 

niui siekiama, kad ir mergaitės 
turėtų t a s pačias galimybes 
kaip iki šiol turėjo berniukai. 

NORI KOSCIUŠKOS GATVĖS 

Katalikų veteranų postas Nr . 
500 ir Amerikos lenkų draugija 
deda pastangas, kad viena Chi
cagos gatvė, gal 47, būtų pava
dinta Kosciuškos vardu. 

PALEIS KAS TREČIA 
NUSIKALTĖLI 

Cook apskrity šiuo metu y ra 
apie 5,000 teisman patrauktų 
nusikaltėlių, kurių bylos neiš
spręstos. Tačiau Illinois aukšč. 
teismas sausio 2 d. nusprendė, 
kad bylos turi būti išspręstos 
per 120 dienų. Šį nuostatą pri
taikius, Cook apskrity gali būti 
paleisti apie 1,800 nusikaltėlių 
visai jų bylų neaprendua 




