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Simas Kudirka 
- gyvoji legenda

Gyvena Klaipėdoj. Kiek jį bolševikai panaudos propagan 
dai prieš laisvąjį pasaulį?

MASKVA. — Associated Press 
žinių agentūra ketvirtadienio 
naktį paskelbė sensaciją; Simias 
Kudirka gyvas, gyvena Klai
pėdoje, naujame name, j® buvęs 
kapitonas patrauktas į karo teis 
mą. Tiems, kurie nepažįsta bol
ševikinių metodų, toji žinia gali 
būti netikėta ir net klaidinanti. 
Kai kurie amerikiečių laikraš
čiai tą žinią vakar įdėjo net į 
pirmą puslapį.

Toliau AP sako, kad Soviets- 
kaja Litva laivo kapitonas Vla- 
dimir M. Popov dabar yra pri
verčiamųjų darbų s'ovykloje ir 
laukia teismo. Kuo jis kaltina
mas, dar nežinoma, bet mano
ma, kad nesugebėjo išvengti 
Simą sulaikyti jų pačių laive. 
Kudirka, AP žodžiais, gyvena 
la’svai ir jam negresia perse
kiojimas, bet žinantieji tvirtina, 
jog jo laisvė laikina, ir jis vė
liau bus suimtas.

Vliko pirmininkas 
į Europą

NEW YORK. — šiandien lėk
tuvu į Europą išskrenda Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirm. dr. J. K. Valiū
nas. Jis Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties 
proga aplankys įvairias Euro
pos laisvųjų valstybių sostines, 
matysis su atsakingais tų valsty 
bių pareigūnais ir aptars nau
jus veiklos būdus pavergtos Lie
tuvos laisvinime. Europoje iš
bus dvi su puse savaitės.

Cukraus f abrikas 
Kėdainiuose

KĖDAINIAI. — Okup. Lie
tuvoj pradėjo veikti ketvirtas 
cukraus fabrikas Kėdainiuose. 
Fabrikas baigtas statyti praė
jusį rudenį. Perdirbs per dieną 
pusantro tūkstančio tonų cukri
nių runkelių.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais buvo pastatyti trys cuk
raus fabrikai: Marijampolėj, Pa 
venčiuose ir Panevėžy, o ketvir
tas, Kėdainiuose, buvo jau už
planuotas ir tam ruoštasi. Rei
kėjo net trisdešimt metų lauk
ti, kol okupantai prisirengė tai 
padaryti.

KALENDORIUS

Vasario 13: šv. Benignas, šv. 
Gerlinda, Algaudas, Raudė.

Vasario 14: šv. Valentinas, 
šv. Juozapa, Saulis, žynė.

Vasario 15: šv. Faustinas, 
šv. Jovita, Kintibutas, Girdemė.

Saulė teka 6:50, leidžias 5:20. 
ORAS

COLDER

Saulėta ir šalta, naktį tem
peratūra žemiau 0, dieną iki 15 
laipsnių.

Toks yra rimtos ir gerai in
formuotos žinių agentūros pra
nešimas iš Maskvos oficialių šal
tinių. Žinant bolševizmo ėjimus, 
dabar reikia laukti, kad tą patį 
nelaimingąjį Simą jie pavers ir 
panaudos įrankiu propagandai 
prieš laisvojo pasaulio lietuvių 
sujudintą pasaulį, ypatingai A- 
meriką. Ilgai tylėjo jų propa
gandos mašina ir nežinojo kaip 
atsikirsti. Savo kapitoną ir a- 
nuos rusus mušeikas jie teis ne 
už tai, kad jie sumušė Simą, 
bet kad tą darė liudininkams 
matant ,kad silkelė viso laisvo
jo pasaulio protes us ir pasipik
tinimą, kad nustojo daug drau
gų ir simpatijų komunizmui.

Nereikėtų nustebti, jei kada 
ir Kudirka prabiltų, būdamas 
bolševikų replėse, kartotų jų 
žodžius, kad nepatiktų ir tiems, 
kurie dėl jo šalo demonstruo
dami. Kieno dabar didžiausia 
kaltė, kad jis nelaimingas, kie
no žioplys ė ir išdavimas, kad 
jis gali būti panaudotas propa
gandai ir prieš Ameriką?

Simas Kudirka

Gali įsimaišyti 
komunistinė Kinija

VIENTIANE. — Laoso prem
jeras Souvana Phouma baimi
nasi, kad jei P. Vietnamo ka
riuomenė perkirs Ho Ci Minh 
kelią, komunistinės Kinijos ka
riuomenė gali peržengti Laoso 
sieną. Kiniečiai gali kariuome
nę pavadinti “savanoriais”, juos 
įjungti į Pathet Lao dalinius. 
Tą premjeras yra sakęs užsie
nio diplomatams anksčiau, tą 
vėl pakartojo vakar.

Kiniečių kareivių šiauriniam 
Laose yra ir dabar. Jie saugo 
kelius, arba kelius tiesiančius 
darbininkus, taip pat kiniečius. 
Tik jie niekada nedalyvavo mū
šiuose. Kiniečiai gali įsimaišyti 
į mūšius, kai jų šauksis Pathet 
Lao. Kol kas Laoso komunistai 
tokio kvietimo Kinijai neįteikė.

SAIGONAS. — Invazija į La
osą vyksta sėkmingai, pietų 
vietnamiečiai sutinka nedidelį 
pasipriešinimą. Blogiau su a- 
merikiečių helikopteriais. Heli
kopteriai geras taikinys priešui 
iš džiunglių, ir per kelias die- 

, naa Laose amerikiečiai jų ne- 
I teko 14.
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Vilniaus gotika saulėtos žiemos vidudienį (J. Juknevičiaus nuotr.)

LAIVA PAVADINTI 
"SIMAS KUDIRKA"

Illinois senatas ir atstovų rūmai reikalauja Vigilant laivą 
pavadint lietuvio jūrininko vardu

Illinois parlamentas priėmė 
sena'oriaus F. Savicko ir atsto
vų rūmų nario M. J. Madigan 
pasiūlytą bendrą rezoliuciją, 
kuri lietuviškame vertime taip 
skambėtų:

“Kadangi Simas Kudirka, lie-. 
tuvis radijo operatorius, ieško
jo politinės prieglaudos JAV 
pakrančių sargybos laive Vigi
lant, atvykęs čia nuo Sovietų 
žvejybos laivo, kuriame jis tar
navo;

Kadangi JAV Vigilant laivo 
kapitonas nedavė jam politinio 
pabėgėlio iš Sovietų Sąjungos 
teisių;

Kadangi Kongreso atstovas 
Romanas Pucinski ir kiti Kon
greso atstovai pasiūlė, kad pa
krančių laivas Vigilant būtų pa
vadintas Simo Kudirkos vardu 
kaip priminimas visiem kariam 
ir visiems valstybės pareigu- '

Illinois šen. Frank D. Savickas ir atstovų rūmų repr. Michael J. Ma- 
digah, išrūpinę bendrą rezoliuciją Simo Kudirkos reikalu Illinois kon
grese. 13. k. į deš.: repr. Michael J. Madigan (D-27), 13 wa;d demokr: 
kandidatas į ahlermanus Edward Fusek, šen. F*an£ D. Savickas (D- 
27) ir repr. Robert Terzich (D-27).

nams Amerikos ištikimybės pa
grindinėms žmogaus teisėms;

Kadangi mes Illinois valstijo
je tikime, kad kiekvieno žmo
gaus laisvė yra brangi ir kad 
šis kraštas turi būti prieglauda 
visiems, kurie ieško išsigelbėji
mo nuo tironijos ir priespaudos, 
dėl to

Tebūnie nutarta septyniasde
šimt septintojo Illinois senato 
ii- drauge atstovų rūmų susi
rinkimo, kad mes pagarbiai pra
šome JAV Kongreą palankiai 
veikti pagal atstovo Romano 
Pucinskio pasiūlymą, jog JAV 
pakrančių laivas Vigilant būtų 
pavadintas Simo Kudirkos var
du; ir toliau

Nutariame, kad šio nuspren
dimo nuorašas būtų Illinois val
stijos sekretoriaus pasiųstas 
kiekvienam JAV Kongreso na
riui iš Illinois valstijos”.

Žodis Chicagos lietuviams
Chicagos meras Daley ragina siekti laisvės komunistų 

pavergtai Lietuvai

Chicagos meras Daley, ry
šium su Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo minėjimu, pa
skelbė šitokią proklamaciją:

“Kadangi prieš 718 metų bu
vo įkurta Lietuvos karalija ir 
prieš 53 metus buvo atstatyta 
nepriklausoma Lietuva;

Kadangi Lietuva, kadaise bu
vusi Rytų Europos galybė, vė
liau tapo nugalėtojų auka;

Kadangi Lietuva, 120 metų 
kovojusi dėl ilaisvės, atgavo ne
priklausomybę 1918 metais ir 
kaip nepriklausomas kraštas pa 
darė didelę ūkinę ir socialinę 
pažangą;

Kadangi II pasaulinio karo 
metu Lietuva tapo komunistų 
ir nacių invazijos auka, nuo to 
laiko turėdama pakelti paverg
tos tautos terorą ir vargą, o 
taip pat neteko ne tik laisvės, 
bet ir daug gyvybių;

Kadangi Chicagoje tūkstan
čiai lietuvių kilmės piliečių vi
sokiais galimais būdais yra pa
rodę susirūpinimą sunkia pa
vergtų Lietuvos žmonių padėti
mi ir yra pasiryžę ir toliau taip 
darbuotis, kad Lietuva taptų 
laisva ir nepriklausoma;

Dėl to aš, Richardas Daley,

Los Angeles žuvusių 
61

LOS ANGELES. — Iki šiol 
žemės drebėjime žuvusių rasta 
61. Vienas sanitaras veteranų 
ligoninėj po griuvėsiais rastas 
gyvas po pustrečios dienos ieš
kojimų. šiandien galės grįžti į 
namus San Fernando apylinkių 
gyventojai.

Bus ir Europos
Jungtinės Valstybės

LONDONAS. — Britanijos 
užsienio reikalų ministeris Alec 
Douglas - Home, kalbėdamas 
Vakarų Europos unijai, savo 
krašto vardu pažadėjo visą pa
ramą, kad būtų Jungtinės Eu
ropos Valstybės. Jis tiki, kad 
anksčiau ar vėliau bus sudary
tas bendras Vakarų Europos 
parlamentas, kuris kontroliuos 
ekonominius finansinius, pinigi
nius ir kitus ūkio reikalus.

Į šešių V. Europos valsty
bių Bendrąją rinką dar nori į- 
stoti Brintanija, Airija, Norve
gija ir Danija. Tada jau bus ga
lima kalbėti apie stiprią Euro
pą. “Vis daugiau ir daugiau žmo 
nių įsitikina, kad dalies valsty
binio suverenumo atsižadėjimas 
bendram labui atneša daug nau
dos”, kalbėjo Douglas - Home.

Rogers
į Lotynų Ameriką

Washingtonas. — Valstybės sek
retorius William Rogers kovo 
mėnesį žada keliauti į Lotynų A- 
merikos kraštus. Jo kelionė suda
ro nemaža vargo jo pavaduoto
jams ir talkininkams, žinant, ko
kios nuotaikos viešpatauja tuose 
kraštuose prieš Ameriką ir atsi
menant, kaip ten sutiko gub. Roc- 
kefellerį.

BELGRADAS. — Gangsterių 
yra ir Europoje: štai Belgra
do radijas prisipažino, kad iš
nešė jų operos kasą, vjšo 70,000 
doterįų, ir personalui nejųi ig ko 
mokėti atlyginimą.

Chicagos miesto meras, skati
nu Chicagos žmones nesuma
žinti tos paramos, kokią mūsų 
miestas visada rodė tiems, ku
rie veda kovą dėl laisvės tos 
tautos, kuri davė mūsų miestui 
tūkstančius savo sūnų ir duk
terų, tapusių mūsų bendruome
nės aukštai gerbiamais pilie
čiais; Vasario 16 d., Lietuvos 
nepriklausomybės dieną, krei
piamės į mūsų atstovus kon
grese, ragindami, kad ir toliau 
būtų veikiama telkiant dėmesį 
vargui tų beginklių komuniz
mo vergų.
1971 m. vasario 10 d.”

Richard Daley
meras

Norėjo pagrobti 
Brandt’ą

BONNA. — V. Vokietijos po
licija susekė sąmokslą pagrobti 
kanclerį Brandt ir kitą ministe
rį Ehmke. Už juos norėjo rei
kalauti Berlyne suimto kairiųjų 
advokato Horst Mahlerio.

BEIRUTAS. — Sudano dik
tatorius gen. Numairi žada už
daryki ir išvaikyti komunistų 
partiją. Jis pamatė, kad komu
nistai siekia sunaikinti krašto 
ekonomiją, sukelti chaosą ir su
ardyti santykius su valtsybės 
draugais. Komunistų suvaržy
mas nepalies gerų santykių su 
Rusija ir kitais komunistiniais 
kraštais.

WASHINGTONAS. _ David 
M. Kennedy, buvęs iždo sekre
torius, prisiekė naujoms parei
goms kaip laisvas ambasado
rius. Jo uždavinys bus važinėti 
po pasaulį su gerom misijom. 
Pirmas apsilankymas numato
mas P. Vietname, kur padės 
atstatyti karo sujauktą ūkį.

Bernadette Devlin 
nušnekėjo

NEW YORK. — Bernadette 
Devlin, šiaurės Airijos atstovė 
Britanijos parlamente, vėl lan
kosi Amerikoj ir sako kalbas. 
Gaila, kad ji nedaug nusimano 
apie Amerikos politiką ir kalba 
ne savo balsu, pradeda nustoti 
simpatijų. Colgate universitete, 
Hamilton, N. Y., ji nukalbėjo, 
kad Nixonas tik tada bus lai
mingas, kai jo kariuomenė sto
vės aut Kinijos sienos. Žada ji 
dar susitikti su komuniste An
gelą Davis, kuri dabar kalėji
me.

Claude Fly, amerikietis žemės ūkio 
ekspertas, pasiųstas padėti Urug
vajuj, Tupamaro teroristų pagrob
tas ir jau šeši mėnesiai kažkur 
slaptoj vietoj laikomas. Toji nuot
rauka, iš teroristų šaltinių pagkelb 
ta neseniai, kad įrodytų, jog jis 
dar gyvas.

KATALIKAI
PASAULY

Šventasis Raštas ant mėnulio
New York. — Amerikos bibli- 

nė šventojo Rašto draugija pas
kelbė, kad Amerikos astronautai 
Shepard ir Mitchell, išlipę ant mė 
nulio, tenai paliko bronzoje įra
šytus pirmuosius Šventojo Rašto 
žodžius: “Laikų pradžioje Dievas 
sukūrė dangų ir žemę”. Tie Šven
tojo Rašto žodžiai, palikti ant 
mėnulio, yra išversti į 16 pagrin
dinių pasaulio kalbų. Be to, pra
nešama, kad Amerikos actronau- 
tai ant mėnulio paliko ir visą Šv. 
Raštą anglų kalba, užrašytą mik- 
rofilmoje.

Komunistai tik ateistai
Bratislava. — Slovakijos vals

tybinis radijas Čekoslovakijoje 
paskelbė, kad naujieji komu
nistų partijos nariai, gaudami 
partijos knygutes, turi ateityje raš
tu aiškiai patvirtinti savo ateis
tinį nusistatymą ir pasižadėti ne
lankyti bažnyčių bei neleisti 
krikštyti vaikų.

Kuboje trūksta kunigų
/

Citta Di Messico. — Meksikos 
katalikų dokumentacijos centras 
paskelbė moksliniai pagristus 
duomenis apie katalikų Bažnyčios 
dabartinę padėtį Kubos saloje. Iš 
paskelbtų dokumentų aiškėja, 
kad nežiūrint sunkios katalikų 
padėties Kuboje, katalikų Bažny
čia padarė nemažą pažangą y- 
pae religinio gyvenimo ir liturgi
jos atsinaujinimo kelyje. Ypatin
gų sunkumų sudaro dabartinis 
kunigų trūkumas Kuboje. Iš viso 
yra likę Kuboje tik 228 kunigai, 
kuriems tenka dvasiniai patar
nauti po 30,000 tikinčiųjų. Šiuo 
metu dviejose veikiančiose kuni- 

1 gų seminarijose teologijos moks
lus studijuoja 108 kandidatai.

Prieš žmogaus teisių pažeidimus
Roma. — Daugiau negu tūks

tantis įvairių tautų studentų, stu
dijuojančių popiežiškuose univer- 

jsitetuose Romoje, pasirašė protes
tą prieš žmogaus teisių pažeidi
mus daugelyje pasaulio kraštų, 
kurių tarpe ir komunistų valdo
muose kraštuose bei paskutiniu 
metu Konakry mieste, Afrikos 
Gvinėjoje, į vykdytus mirties 
sprendimus.

Varžo vienuolijas Čekoslovakijoj
Praha. — 1968 metais Čekos

lovakijos vyriausiam teismui nu
tarus, kad 1950 m. Čekoslovakijo
je įvykdytas katalikų vyrų ir mo
terų vienuolynų panaikinimas 
buvo neteisėtas, Čekoslovakijos ka 
talikų vienuolynai įsteigė Praho
je specialų sekretoriatą santy
kiams su valstybės įstaigomis pa
laikyti. Iki šiol šis darbas vyko 
sklandžiai, ir katalikų vienuoliai 
kunigai galėjo dirbti sielovados 
darbą parapijose, o sesrys vienuo
lės ligoninėse bei bepročių ir ne
išsivysčiusių vaikų socialinėse įs
taigose. Paskutiniu metu Čekoslo
vakijos bažnytinių reikalų tvarky
mo valstybinė įstaiga pranešė, 
kad šis Vienuolijų sekretoriatas 
panaikinamas ir jo veikla sustab
doma.

Kardinolų yra 125
Vatikanas. — Pagal naująjį 19- 
71 metų popiežiškąjį Metraštį 
(Annuario Pontificio) kardino
lų kolegiją dabar sudaro 125 kar
dinolai. Iš jų 37 yra italai ir ki
ti priklauso 44 įvairioms pasau
lio tautoms. Iš dabar esančių 
kardinolų 3 yra pakelti popie
žiaus Pijaus Xl-.įo; ,17 — Pijaus 
Xll-jo; 30— JoKo ii 75

PaūliausVf.
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NEUŽMIRŠTAMI KURSAI DAINAVOJE

Kursai pasibaigė. Jau daugiau 
kaip mėnuo laiko prabėgo, bet 
atsiminimai šių ir praėjusių mo- 
kslaeivių ateitininkų žiemos kur
sų -.Dainavoje pasiliks dalyvių 
mintyse visa gyvenimą. Gaila, 
kad yra ir bus skeptikų kurie ma
no, kad tokie geri kursai kaip 
praėjusieji niekad nebepasikartos. 

..Tokių buvo ir prieš šios žiemos 
kursus, bet faktai parodė, kad jų 
pesimizmas buvo veltui. Iš kitos 
pusės žiūrint, tie, kurie dalyva
vo jau kelintuose kursuose, mato 
aiškius skirtumus. Kažkodėl ne
žiūrint, kad metodai buvo pana
šūs, dažnai ir paskaitininkai tie 
patys, bet kursai nebuvo vienodi. 
Skyrėsi rie tik temos, bet ir nuo
taika.

Žvelgiant atgal, prieš dvejus 
metus kursų tema buvo ideologi
ja — penki ateitininkų principai. 
Tais metais, nuo pat pirmos die
nos buvo jaučiama gyva, darbin
ga nuotaika ir ji maždaug tokia 
išsilaikė iki savaitės galo. Išva
žiavę visi pastebėjom, kad kažko
kiu būdu kursai mus pakeitė, kad 
jautėmės skirtingi nuo kursuose 
nedalyvavusių kuopos narių. Šį 
skirtumą matėme ne vien mes 
patys, bet pastebėjo ir tėvai, ir 
musų veiklą stebinti visuomenė.

Pernai buvo visai kitaip. Kur
sai prasidėjo nelabai gera nuo
taika, bet savaitės bėgyje ji kilo 
Ii1 kilo, o kursams baigiantis nuo
taika jau buvo geresnė, negu pra- 
Jėsiais metais. Šie kursai, tema 
“Akciologija — veikla”, paliko 
dar didesnį įspūdį, negu bet ko
kia anksčiau suruošta studijų sa
vaitė. Gal todėl buvo žmonių, ku
rie galvojo, kad nebeįmanoma 
šią nuotaiką pakartot — tokius 
gerus kursus vėl suruošt.

Pesimistai vis klysta
Šių metų kursais nusivylusių 

daug nebuvo. Taip kaip ir šių j 
metų tema “Logologija — žodis” 
skyrėsi, bet kartu derinosi, jungė 
praėjusias temas, taip ir nuotaika 
skyrėsi, bet kažkokiu nuostabiu 
būdu jungė ir priminė praėjusių 
kursij entuziazmą, užsidegimą, 
darbingumą ir džiaugsmą. Ir tai 
nenuostabu, nes nuotaika kyla ir 
žmogus būna laimingas tuo me
tu, kai jis jaučiasi, ką nors nau
dingo atsiekęs. O tur būt niekur 
nėra tiek daug atsiekta per vieną 
sfrėaitę, kaip Dainavoje tarp Ka
lėdų ir Naujų Metų! Vien kalbos 
atžvilgiu — mes praleidom bent 
dvylika valandų per dieną kalbė
dami tik lietuviškai. Šešios pas
kaitos kasdieną, diskusijos, vaka
rinės programos (kurios kiek gali- 
trih daugiau įjungdavo visus da
lyvius), dainavimas ir t.t. Savai- 
rite aišku išsprukdavo ir angliš
ki! žbdelių, bet gi gyvename ne 
IMettrvojė tai būtumėm nežmo
niški jei neatleistumėm tokias 
tAažas kaltes.

Ko neteko nebuvusieji

O kiek išmokom vien tik iš 
paskaitų ir diskusijų! Perduotos 
zimbs pakeitė mūsų galvojimą, 
praplatino mūsų pasaulėžiūrą, į- 
kvėpė mums jėgų veikti, dirbti ir 
taip bręsti, augti geresniais krikš- 
Čtftnimls, lietuviais, Šeimos na
riais, mokiniais, visuomeninin
kais.

Taigi tikrai yra nenuostabu, 
kad griže namo kursantai jaučia- 
sl kokiu nors būdu skirtingi, lai
mingesni, negu jų draugai, kurie 
<&el vf6ttos ar kitos, priežasties ne- 
gąlųįa takiuose kurduose dalyvau-

ti. Tad, palaikykime kursų dva
sią kasdieniniuose savo darbuose. 
Gyvenkime, kovokime už mūsų 
idealus. Esame sąjūdis — judė- 
kime!

Almis Kuolas

KAS SKAITO, RAŠO...

Pilni entuziazmo perimame 
šio skyriaus redagavimą, pasiry
žę, kad jame lyg veidrodyje kuo 
pilniau atsispindėtų ateitininki- 
jos veidas — kas esame ir ką vei
kiame — jaunučiai, moksleiviai, 
studentai ir sendraugiai. Tepade
da šis skyrius mums geriau pa
žinti vieniems kitus, tepaskatina 
apsnūdusius, teuždega nusivylu
sius. Na, o mieli aktyvieji veikė
jai, nebūkite perdaug užsiėmę 
savo veiklą aprašyti ir redakcijai 
atsiųsti. Laukiame.

KAUKIŲ LINKSMAVAKARIS 
- ŠIANDIEN

pradžios mokyklos suole buvome i 
išmokę. Senai žinomas katekiz
mo žinias giliau paaiškino, su- i 
jungė su dabartiniu gyvenimu.'
Kun. dr. Weisengoff priminė, 
kad Dievas yra žmogaus gyvybė, 
kad žmogus nusistatęs tikslą, gali 
jį pasiekti tik, jei jis turės Dievo 

v. , , uopa t duotas specialias galimybes tam
ruošia kaukių linksmavakan tikslui atsiekti. Joks tikslas nebus 
ciandien, vasario 13 d., 5 val.|atsiektasbeDievo lbos Mjs. 
vak Marąuette Parko parapijos tiškasis susijungimas su Kristumij mą. Prie: durų vienas iš valdybos

Prano Dielininkaičio

salėje. Bus dainos, šokiai, žaidi- 
dimai ir kaukių atžymėjimai. 
Kuopos jaunučiai pasirodys trum
poje programėlėje. Kviečiame a- 
teitininkišką jaunimą ir jų drau
gus.

Lilė Gražuliemė ateitininkų žiemos 
kursuose Dainavoje.

Nuotr. A. Razgaičio

KORP! GIEDRA RINKS 
AUKAS

Šį sekmadienį Giedros korpora
cijos kultūrininkės, palaikyda
mos susidariusią tradiciją, daly
vaus uniformuotos nepriklauso
mybės minėjime, kur praves au
kų rinkliavą Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Korporantės yra pra
šomos susirinkti 15 min. prieš 
minėjimo pradžią.

ATEITYJE...

— vyresniųjų moksleivių glo
bėjų ir valdybų suvažiavimai: 
Hamiltone vasario 20-tos savait
galį, Grand Rapids kovo 6-tos sa
vaitgalį.

— margučių ritinėjimas ruo
šiamas Prano Dielininkaičio kuo
pos p>er Atvelykį.

— Chicagos ateitininkų šei
mos šventė. Jaunimo centre, ge
gužės 2 d

— vyresniųjų moksleivių sto
vykla Dainavoje, birželio 20 d. 
iki liepos 4 d.

— jaunučių moksleivių stovyk
la Dainavoje, liepos 4—18 D-

—jaunučių ir vyresniųjų mo
ksleivių stovykla Wasagoje, Kana 
doje, liepos 25 d. iki rugsėjo 8 d.

— sendraugių stovykla Daina
voje, ivggiūčia b—7 d.

L. Dambriūnas skaito paskaitą ateitininkų žiemos kursuose Dainavoje 
Nuotr. A. Razgaičio

DE PAUL PROFESORIUS 
STUDENTŲ TARPE

Chicagos Studentų ateitininkų 
draugovės susirinkimas įvyko va
sario 5 d., Jūratės Jasaitytės na
muose. Susirinkimą pradėjo drau
govės primininkas Antanas Kiz-

SENDRAUGIŲ
SUSIRAŠINĖJIMAS

Praeitą mėnesį sendraugių są
jungos surašinėjimo kortelių ne
grąžinusiems buvo išsiuntinėtas 

antras paraginimas. Po Naujų 
metų pakeitus sąjungos pašto de-

lauskas, pristatydamas paskaiti- žutės adresą, kai kurios kortelės 
ninką, kun. dr. Weisengoff. Kun. pašto per klaidą buvo grąžintos 
dr. Weisengoff dėsto filosofiją siuntėjams. Kam taip atsitiko ir 
De Paul universitete. Paskaitos kas iš viso prisimiršo, prašomi 
tema: Mistiškasis Kristaus kūnas, kortelę grąžinti šiuo nauju adre- 

Paskaitininkas priminė tai, ką su:
Ateitininkų Sendraugių S-ga

yra ne tik moralinis susijungimas, 
bet visa mūsų gyvastis priklauso 
nuo šio susijungimo.

Paskaita vyko neformaliai. Ki
lus klausimams, jie buvo tuoj pat 
paaiškinti, išdiskutuoti.

Po oficialios dalies pasivaišinę, 
susimetę būreliuose diskutavome 
studentijai opius klausimus.

Dalyvė

GLOBĖJU KURSAI 
CHICAGOJE

Jaunučių ir jaunių globėjams 
kursai bus ruošiami sekmadienį, 
kovo 14 d. Kviečiami dalyviai iš 
Chicagos, Lemonto, Cicero, Wau 
kegan ir tolimesnių vietų. Kursų 
tema bus “Ateitininkų ideologi-

Pranešame gerb. tautiečiams, nių kelnių. • Viršutinių marš- 
kad oficialaus mūsų krautuvės kinių (išplovus joks prosijimas 
atidarymo proga, skelbiame nuo nereikalingas). • Moteriškų 

jos ^rdavinMs jaunučiams ir j^ui- šeštadienio didelį išparda- odos rankinukų (Offenbach 
niams.” Temą nagrinės kun. Ge- Viln4 iš Europos (daugiausia
diminas Kijauskas, dr. Algis Nor- Vokietijos) importuotų dalykų, 
vila ir Jūratė Norvilienė. Pašne- su didele nuolaida. Keletas pa- 
kesiai ir diskusijos apims šiuos vyzdžių:
klausimus: kokius ideologijos* Moterims: • Pavasariniai kos-
principus reikia jaunučiams ir tiumai nUQ $25 . pavaSariniai 
jauniams perduoti, kokia yra to ltaį $49._ . Bliuskutės nuo 
amžiaus vaiko psichologija, ir
kaip praktiškai konkrečiais pa
vyzdžiais pritaikyti ideologiją jau
niems ateitininkams. Tolimesnės 
žinios bus pateiktos vėliau.

REKOLEKCIJOS MOTERIMS

Dvasiniam atsinaujinimui vi
sos moterys yra kviečiamos daly
vauti rekolekcijose, kurias praves 
svečias iš Romos prelatas L. Tu- 
laba. Rekolekcijas ruošia Gied
ros korporacija Jaunimo centro 
koplyčioje, kovo 25,26,27-tos va
karais ir jos pasibaigs kovo 28 d. 
šv. Mišiomis ir bendrais pusry
čiais. Valandos bus praneštos vė
liau.
Jr

NAUJOS PLOKŠTELĖS IR KNYGOS ILGALAIKĖ DOVANA 
TINKA VISOMS PROGOMS

,. A. DVARIONAS. 12 ŠOKIU RINKINYS NR. 25  >................................................................................. $5.00

2. A. SABANIAUSKAS, 12 ŠOKIU RINKINYS N R. 26 ................................................................. . $5.00
3. S. GRAUŽINIS. PUPŲ DĖDĖ IR KITI IŠPILDO ĮVAIRIU DAINŲ RINK. NR. 27 ................. $5.00
4. LIET. KARO MOKYKLOS CHORAS, KARO MUZIEJAUS ORKESTR.. J. PETRAUSKAS

V. DINEIKA IR KITI IŠPILDO ĮVAIRIŲ DAINŲ RINK. NR. 28 ........................................... $5.00
5. ČIURLIONIO ANSAMBLIO 30 METŲ JUBILIEJINIS ALBUMAS. 28 DAINOS .... Kaina tik $10.00
6. V. MULEVIČIUS. LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIETIJOJE 1945-50 M., 640 PUSL. IR DAU

GYBE NUOTRAUKŲ, GRAŽIAI ĮRIŠTA ........................................................ ................................  $12.00
7. J. VAIČIŪNIENĖ, POEZIJA R Ū P E ST I S, 130 PUSL. KAINA ..........................................  $350

IŠLEIDO J. KARVELIS, 7026 S. CLAREMONT AVE., CHICAGO, ILLINOIS 60636
...................... .......—----------- ------ ■ . ,, -T—■...........

Box 711
Catholic Univ. of America 
Washington, D.C. 20017

VALDYBOS NARYS PRIIMS 
AUKAS PRIE ĮĖJIMO

Ateitininkai galės atiduoti sa
vo auką ALTai, atvykę į minėji-

narių priims aukas.
At-kų Sendraugių Chicagos 

skyr. sekretorė.
Em. Vilimaitė

AČIŪ MARYTEI!

Nuoširdi padėka priklauso Ma
rytei Smilgaitei, buvusiai šio sky
riaus redaktorei, už įdėtas darbo 
valandas ir kūrybiškas jėgas.

SKELBIMAS

$2.95 ir t. t.
Vyrams: • Pavasariniai spor

tiniai švarkai $15.— • Pavasari
niai sportiniai kostiumai $35.— 
• Uniforminiai švarkai klubams 
(Blazer) $25.— • Kelnės, vasa
rinės, wash & wear $10.—.

Vaikams: • Kelnaitės su pet
nešomis, megztos $5.— • Babies 
Strampelhosen nuo $2.95.

Be to, didelis pasirinkimas, 
taip pat numažintomis kaino
mis: • vokiškų batų vyrams, 
moterims ir vaikams. • Išeigi
nių kostiumų vyrams. • Išeigi-

Mūsų kolonijose
Roseland, III.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Roselando lietuvių visuome
nė jau buvo painformuota, kad 
53-eia Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktis bus iš
kilmingai švenčiama šio vasa
rio 21 d. Minėjimas prasidės pa
maldomis bažnyčioje ir jo tąsa 
vyks Visų šventųjų parapijos 
salėje, 1089 S. State St., tokia 
tvarka:

9:45 vai. ryto iškilminga su
ma. šv. Mišias už žuvusius ko
voje dėl Lietuvos laisvės atna
šauja kun. Cesius Auglys. Jis 
taipgi šventės minėjimo pradžio 
je salėje perskaitys Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
aktą. šiai didžiai šventei išskir
tiną pamokslą pasakys svetys 
kun. Juozas Vaišnys, SJ. Jis 
taip pat šventės 2-je dalyje sa
lėje atkalbės invokaciją. Giedos 
parapijos choras, vad. vargon. 
Povilo S'kridailos. Giedos rose- 
landiečiams pažįstama solistė 
Janina Armonienė, smuikuos 
muz. Povilas Mariukas ir vargo
nais gros muz. Manigirdas Mo- 
tekaitis. Antroji bažnytinė rink
liava Lietuvai laisvinti. Pamal
dos baigiamos Marija, Marija, 
tautos ir Amerikos himnai.

Šventės oficialioje 2-je dalyje 
pagrindiniu kalbėtoju sutiko 
būti LB Tarybos narys ir Chi
cagos Apygardos pirm. Jonas 
Jasaitis. Minėjimą atidaro ir 
jį praveda vietos apylinkės pir
mininkas Bronius Macevičius.

Meninę programą atlieka: po
etė Julija švabaitė-Gylienė, so
listė Janina Armonienė, muzi
kai — Povilas Mariukas ir Ma
nigirdas Motekaitis. Pasirodys 
ir lituanistinės mokyklos mo
kiniai,

Po meninės programos seks 
vaišės visiems nemokamai. 
Veiks atskiras baras bendruo
menės nario Stasio Grišmanaus- 
ko sėkmingai aptarnaujamas.

Kviečiami ir rie roselandie- 
čiai, kurie savo pamiltą lietu
vių koloniją su ašaromis akyse 
apleido ir apsigyveno kitose vie
tose. IJB apyl. valdyba

odos dirbiniai). • Sulankstomų 
lietsargių (Folding umbrellas). 
• Daugelis dovaninių dalykų ir 
t. t. ir t. t.

Ypatingai gera proga įsipir- 
kimui tiems, kurie siunčia į Lie
tuvą siuntinius, nes turime ir 
žieminių dalykų, siuntiniams 
Kalėdų proga.

Kiekvienas, kuris pas mus 
apsilankys, žinoma, be jokio įsi
pareigojimo pirkimui, gaus pri
siminimui importuotą “dainuo
jantį atviruką” (sihging post- 
card-record), kaip mūsų preky
bos komplimentą, nemokamai!

Laukiame Tamstų apsilanky
mo!

N & P IMPORTS 
3141 W. 63rd St. Chicago 
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• Redakcija dirba kasdien 
g;30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 —12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuc2iura. Nesunau 
uotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina, tik iš anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus

DALINA ŽEMĘ BEŽEMIAMS ir mažažemių. Pietų Amerikoje
~ , ... Bažnyčia ypatingai yra susirū-Quito ark.vydmp.joje Ekva- į klausimu, nes

dore, du katalikų Bažnyčiai pri- 1 ....
klausantieji žemės plotai Bažny- ten gausiau neturtuigųjų, kurie 
čios išdalinti 300-tams bežemių reikalingi pagalbos.

Isr inkite

E D W A R D S .

F U S E K
Alderman - 13-to Wardo

GRAŽINKITE 13-tą WARD« 
_________ I ŽEMĖLAPĮ !

Išrinkite DEMOCRATIC Aldermana 

Antradienį — Vasario 23 čię d.

E I G A N ' S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE 

4640 South Ashland Avenue
TEL. — YArds 7-1272

Atdara vakarais: pirmad., ketvirtad,. o kitomis dienomis iki 6-tos 
vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta.

HARRY SEIGAN kviečia vi

sus vyrus ir jaunuolius pa

sinaudoti žieminių rūbų iš

pardavimu su

20% nuolaida
Žieminiai ir rudeniniai pal

tai, suburban švarkai ir kita 

žieminė apranga. Čia susi

kalbėsite lietuvių kalba.

nieko už pritaikymą nereikės mokėti. pritaikins ir

Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambins (husky).



I
Kai tauta kenčia

VISŲ LAISVĖ SUVARŽYTA
Rimties valandėlei

KRISTAUS ASMENS 
PASLAPTIS

Kai ateina didžiosios tautinės 
šventės, su nuolankumu žvel
giame praeitin, su abejingumu 
svarstome dabartį. Praeityje 
matome daug heroizmo, dabar
tyje nerandame net būtinos au
kos. Iš tolo žiūrint, net reti me
džiai sudaro miško vaizdą.. O iš 
tikrųjų tiek praeitis, tiek dabar
tis sutinka tas pačias kliūtis, 
kurias turi nugalėti to laiko žmo 
nės ir tam laikui tinkamomis 
priemonėmis. Tik praeitis pri
klauso toms kartoms, kurios sa
vo darbus jau atliko, dabarčiai 
reikia žmonių, kurie šiuo metu 
atiduotų savo tautai, savo žmo
nėms atitinkamą pastangų, ryž
to, pasiaukojimo ir aukų duok
lę.

Nieko žmogus savo gyvenime 
taip netrokšta, sako Jacąues 
Maritain, kaip heroizmo ir nie
ko jis taip mažai savyje nejau
čia, kaip heroizmo. Heroizmo 
puokštėmis papuošiame netoli
mą praeitį, kai mūsų kariai ir 
savanoriai aukščiausiu pasiau
kojimu grindė Lietuvos laisvę, 
kai mūsų valstybininkai ant 
griuvėsių statė nepriklausomy
bę. Tačiau ir tuo metu ne tik 
herojai, bet ir nežinomi kariai 
kovojo už tėvynės laisvę, pap
rasti tarnautojai, ūkininkai ar 
darbininkai kūrė naują gyveni
mą. Be tų pilkųjų ir nežinomų 
vardų, kurie sudarė lietuvių 
tautą, nei didvyriai, nei kuni
gaikščiai nebūtų sukūrę tautos 
istorijos ir nebūtų paruošę įpė
dinių sunkiais laikais tęsti toli
mesnę kovą už tautinę egzis
tenciją.

Paskirus tautos didvyrius rei
kia prisiminti, nes jie vadovavo 
laisvės atstatymui ir valstybės 
kūrimui. Į juos reikia žvelgti 
bu pagarba ir kelti jų pavyzdį 
kaip paskatą dabarčiai ir atei
čiai. Bet dabarties, likimo ne
galima palikti praeičiai, nes 
kiekviena kąrta turi susirasti 
savo tikrąjį pašaukimą, supras
ti savo paskirties prasmę ir 
rasti tinkamiausias priemones 
tautiniams uždaviniams įgyven
dinti. Dabartinė lietuvių karta 
yra atsakinga ne praeičiai, bet 
dabarčiai, nes dabar kuria tau
to® ateitį ir laisvei atstatyti są
lygas.

•*
Uetuviškos išeivijos uždavi

niai nesibaigia tik minėjimais 
ir praeities prisiminimu. Jai rei
kia naujų paskatų tęsti savo 
misijai svetimuose kraštuose ir 
didžiuosius tautos troškimus 
perkelti į platesnį pasaulį, kad 
mūsų tautos reikalai įsijungtų 
į visų laisvųjų ir pavergtųjų tik
rosios laisvės troškimus. Ypač 
naujų paskatų reikia jaunajai 
kartai, kuri jau yra suaugusi 
su svetimų kraštų socialine tvar 
ka ir aplinka, kuriai praeitis jau 
nebekelia karčių prisiminimų ir 
sentimentų. Jaunosios kartos 
ryžtą reikia uždegti heroiškų 
siekimų pristatymu, kad jų tau
tinis susipratimas neliktų šalia 
jų, o reikštųsi jų sąmoningu 
dvasios turiniu.

Heroizmo dvasiai skiepyti rei
kia ne tik tautos didvyrių pa
vyzdžių, paimtų iš istorijos, bet 
ir heroiško pasiaukojimo da
barties vadų, kurie sugeba nu
galėti išorines ir vidines kliūtis, 
reikštis dabarties sąlygose są
moningais ir ištikimais savo ide

Spaudoj ir gyvenime

ĮSPŪDINGAS MŪSŲ SPAUDOS ŽODIS

"Lietuvių Dienų” sausio mėn. 
numeris išėjo su labai įspūdingu 
foto montažu pirmame ir pasku
tiniame viršelio puslapyje; viskas 
sudaryta iš plakatų ir vaizdų iš 
demonstracijų Chicagoje, pasmer
kiant Kudirkos išdavimą sovietų 
budeliams. Plakatų piešiniai ir į- 
rašai labai iškalbingai byloja. 
Dar labiau reikalą išryškina 
straipsnis “Pabėgti laisvėn betk ... . ... ---- .• .. : —SIU

kokia kaina .

alams ir savo dvasia iškilti aukš 
čau minios. Net atsispirti pil- 
kajai kasdienybei, išlikti lais
vais nuo kovų dėl smulkmenų, 
atsispirti mados tironijai ir ap
linkos įtaigojimams, kurie -nive
liuoja į negyvą masę, yra pas
tangos, reikalaujančios kasdie
nio heroizmo. Ypač šio heroizmo 
reikia tame lietuviškame gyve
nime, kuriam reikia nuolatinės 
aukos — moralinės ir materia
linės.

Kovojant prieš komunizmą ir 
jo padarinius, neužtenka tik 
kalbėti apie komunizmą. Reikia 
marksistiniam materializmui, 
komunizmo politinės, ekonomi
nės, socialinės ir žmogų nu dva
sinančios sistemos keliamam šū
kiui pastatyti pranašesnius dva
sinius pradus, kurie parodytų 
geresnį žmogų ir pasaulį. Anot 
J. Maritaino, siūlyti žmogui tik 
tai, kas žmogiška, tai reiškia jį 
išduoti ir jam linkėti blogo, nes 
žmogus yra ir dvasinė būtybė. 
Šiandien mūsų dabarties heroiz
mui kaip tik ir reikia to giles
nio dvasinio prado supratimo.

i*
Švenčiant savo valstybinės 

nepriklausomybės atstatymo su
kaktį, reikia pažvelgti į tuos 
dvasinius pradus, kurių reikia 
mūsų gyvenimui dabartyje, kad 
mumyse tinkamai veiktų neto
limos praeities dvasia ir ryžtas. 
Tautinė laisvė ir valstybinė ne
priklausomybė buvo anuomet 
didysis mūsų senolių siekimas, 
kai jie pasiskelbė nenorį pri
klausyti svetimai valstybei. Ta
čiau tiek tautinės, tiek valsty
binės laisvės pagrindą sudaro 
asmeninės žmogaus laisvės troš
kimas laisvai remtis savo sąži
ne, ugdyti savo asmenybę ir 
kurti savo gyvenimą. Nors as
meninę laisvę valstybinis gyve
nimas apriboja, bet be asme
ninės laisvės nėra ir tikros tau
tinės laisvės.. Piktnaudžiauti 
laisvės vardu reiškia griauti lais 
vės pagrindus.

Tautinės laisvės troškimas ne 
tik žmogų, bet ir tam tikrų žmo
nių savitą junginį — tautą iške
lia į vertybių poaukštį. Žmo
gui yra kuriamos valstybės, žmo 
gui skiriamos visuomeninės or
ganizacijos, žmogui steigiamos 
net dvasinės institucijos. Su
telktinė jėga turi padėti žmo
nėms geriau nugalėti gamtos 
ir aplinkos kliūtis, sudaryti leng 
vesnes sąlygas kurti ir dvasi
niu požiūriu kilti. Žmogus nėra 
jokios institucijos ar sambūrio 
įrankis, bet sambūriai ir institu 
cijos yra asmens išsiskleidimui 
ir tobulėjimui.

Tačiau, kai visa tauta ar bent 
jos dalis yra nelaimėje, kančioj, 
tai nė vienas tos tautos narys 
negali tikti nešališku stebėtoju. 
Tuo atveju kiekvienas turi būti 
karys, visuomenininkas, politi
kas, didvyris, aukotojas. Jeigu 
tauta neturi laisvės, tai ta lais
ve negali džiaugtis ir tie, kurie 
paspruko nuo kalėjimo ir mir
ties. Šiandien kova dėl tautos 
laisvės yra kova ir auka dėl pa
skiro tautiečio laisvės, dėl kiek
vieno lietuvio išlikimo laisvės 
sargyboje ir ištikimybės savo 
tautinei misijai. O tai kartu y- 
ra ištikimybė ir aukštesniam 
žmoniškumui — dvasiniam žmo 
gui — ir to žmogaus heroiškas 
pasireiškimas dabartyje.

Pr. Gr.

D r. M. Anysas plačiau supa
žindina su Mažosios Lietuvos pat
riotu M. Glaže; itin įdomios iš
traukos iš M. Slavėnienės laiškų 
apie jos brolį V. Mykolaitį - Pu
tiną. Gausu ir kitų informacijų 
bei iliustracijų iš lietuvių kultū
rinio gyvenimo. Demonstracijų 
iliustracijos plačiai panaudotos ir 
angliškame Skyriuje.

įtaikią pšridžiąiygti ,“L.D.” re- 
dėktoHŽūš Bferft/fiYazdžionio ir

Nassau apskrityje,,N. Y., Vasario 16 d. proga paskelbta Lietuvos nepriklausomybės savaitė. Nuotraukoje 
matyti lietuvių delegacija pas apskrities pareigūną Ha ’old Collins. Iš k. į d.: K: Miklas, Lietuvos konsu 
las Anicetas Simutis, Eufemija Cibienė, Danutė Miklaitė, Rasa Vilgalytė ir Jonas Vilgalis.

PARYŽIAUS IR BONUOS TRINTIS
Valstybių santykius drumsčia nesutarimai dėl 

GEDIMINAS GALVAFederalinės Vokietijos kanc
leris Willy Brandtas, lydimas 
30 asmenų — ministerių ir pa
tarėjų, — vyko į Paryžių sausio 
26 d. dviejų dienų pasitarimam. 
Ši kelionė yra įprastinė, kiekvie
nos šalies daroma kartą per 
metus.

Praeityje būta nepaprastai 
nuotaikingų, šaltų ir net bergž
džių pokalbių. Vargu begrįš nuo 
širdžios de Gaulle ir Adenauerio 
bičiuliavimosi dienos, kai ne tik 
jie, bet ir tautos išskėstomis 
rankomis pasitiko atvykusį sve
čią. Jau pamirštoje praeityje 
ir šalčių dvelkią de Gaulle - Er- 
hardto pokalbiai.

Valstybių pirmūnų šis susiti
kimas buvo sklandus, bet var
gu užgesino 1970.XH.14 Pran
cūzijos pabertas žarijas Briu
selyje, Ūkinės Europos bend
rijos užsienio reikalų ministe
rių pasitarime, kai Paryžius at
sisakė ankstesnio sutarimo kur
ti bendrijos kraštams bendrą 
ūkinę politiką. Prancūzija ypač 
užsikirto dėl sudarymo sąjun
gos bendrijos kraštų pinigams 
tvarkyti.

Pakili nuotaika ir trintis

Prancūzai iš seno pasižymi

leidėjo Ant. Skiriaus ištverme ir 
ryžtu, šį taip naudingą žurnalą 
redaguojant ir leidžiant.

J. Daugi.

Per tris kontinentus
REGINA RASLAVIČIENĖ
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Man bevartant brošiūrą, prie šventyklos durų pri

eina ilgu rūbu vyras, stora, nuo stogo nukarusia virve 
padaužo šalia jos pakabintą būgną, nusilenkia, pasi
meldžia ir nueina. Žiūriu į jį ir nesuprantu, negi jis 
tiki tuo, ką daro? Viskas atrodo labai svetima ir ne
suprantama.

Čia pat, tame pačiame kieme, gyvenamas namas, 
prie kurio vyras plauna automobilį ir švilpauja. Bet, 
atrodo, tai visai normalu šventyklos kieme, nes niekas 
nekreipia j jį dėmesio ir tai vienas, tai kitas eina ir 
barškina virve į būgną.

Gatvėje judėjimas padidėja. Sutinku grupę unifor
muotų mergaičių, visos tokiom pat juodom kasom, ke
puraitėm ir net knygas vienoduose portfeliuose nešasi. 
Neįmanoma vienos atskirti nuo kitos — tie patys pla
tūs apskriti veidukai ir plyšeliu žiūrinčios akys. Maži 
berniukai trumpomis kelnaitėmis, tvarkingai sušukuo
ti, tamsiai mėlynomis beretėmis ir kuprine ant pečių, 
skuba į mokyklą. Jų stangrios, nudegusios kojos tankiai 
mina laiptais, kurie veda į virš gatvės iškeltą, ją kertantį 
tiltą. Nuo tilto matau apačioje vienas kitą yejančius 
automobilius ir vis atrodo, kad jie bloga puse važiuoja.

Prieinu New Japan viešbutį. Šalia yra kelionių biu
ras,” Ttet dar užderąs Milžiniškam Kampini^' pastdte

sugebėjimu nudailintais žodžiais 
žaisti, iškilmingai valstybės sve
čius priimti, bet visuomet siekti 
savo praktiškųjų tikslų. Ir šia
me susitikime laikėsi senų tai
syklių.

Prancūzijos prezidentas Ge
orgės Pompidou pasveikino vo
kiečius šiais žodžiais: “Mūsų 
tautos jau seniai susitaikė, pra
eities klausimus išsprendė. Da
bar prieš akis mes turime taikos 
stiprinimą“.

Vokiečių kancleris W. Brand
tas atsakė : “Mes padarėme pa
žangą”.

Bendri preezįdento ir kancle
rio, valstybių ministerių ir žino
vų pasitarimai buvo -paįvairinti 
priėmimais. Daug laiko skirta 
bendrijos reikalams išlyginti bu 
vusiems nesutarimams, pašalin
ti trinčiai, tačiau daugeliu klau
simų nesuderintos nuomonės. 
Vokiečiai padarė nuolaidų pran
cūzams neskubėti įgyvendinti 
bendrijos kraštams ūkinę poli
tiką, tačiau liko skirtingos nuo
monės prancūzų frankui parem
ti, Angliją bendrijon priimti ir 
politiškai Europą apjungti. Se
ni klausimai neišspręsti, trintis 
nepašalinta, bet Pompidou sie
kė, ko norėjo, o Brandtas išsi
prašė, kas šiuo metu jam būti
na — Prancūzijos paramos va
dinamai rytų politikai įgyven
dinti.

ūkio politikos

Rytų politika

Brand o įstrigusi rytų politi
ka puolama krašto ir užsienyje.

CDU - CSU atstovų vadovas 
Rainer Barzelis Bundestage pa
reiškė, kad Federalinė Vokietija 
sutiko duoti, ko prašė Sovietai 
ir Lenkija, bet negavo jokio at
pildo. CDU pirmininkas K. G. 
Kiegingeris aštresniais žodžiais 
aptarė rytų politiką: tai re Bon
uos, bet Maskvos politika, nes 
rusai ir lenkai gavo viską, ko 
siekė, o vokiečiai nesulaukė jo
kio atpildo.

W. Brandtas siekė dviejų tiks 
lų — pagerinti santykius su ry
tų kraštais ir išlaikyti draugiš
kus ryšius su JAV. Vokiškoji 
rytų politika dalinai gimininga 
anksčiau R. Nixono skelbtam 
pradui: “Negotiation, non con- 
frontation” — derėtis, bet iš
vengti susidūrimo. R. Nixonas 
formaliai pritarė Federalinės 
Vokietijos rytų politikai, tačiau, 
JAV - Sovietų santykiams at
šalus, respublikonams ir demo- 
kfatams ėmus ją pulti, prezi
dentas ėmė svyruoti. Federali
nės Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Walter Scheelis ne
trukus, o kancleris W. Brand
tas pavasariop vyks į Washing- 
toną sušvelninti nuomonių skir
tumams.

Šioje padėtyje vokiečių kanc
leriui reikalinga bet kieno, nors 
ir prancūzų, panama.

visa eilė modemiškų, gražiai išdekoruotomis vitrino
mis krautuvių, kurios juosia jį dviem aukštais. Beveik 
skersomis žvalgausi į kainas, bet ir taip žiūrint jos per 
aukštos atrodo, ir esu tikra, kad tik nedidelei, japonų gru
pelei ir gal kai kuriems turistams yra prieinamos.

Pasidaro šalta, ypač vaikštant apie kampą, kur iš 
visų pusių skersvėjai. Gatvėje jau nenutrūkstančios ke
lios eilės automobilių. Siaurais tarpugatviais mėginu 
prasiskverbti į tikrąjį Tokio, kurio dar nepalietęs mo
derniškasis pasaulis. Namai beveik susilieja, taip jie arti 
vienas kito. Prie jų sukrautos šiukšlių dėžės, nereikalin
gi rakandai, gelžgaliai. Tur būt kas nors surenka tą 
šlamštą, nes iki šiol patirtas įspūdis buvo, kad Tokio 
labai švarus ir tvarkingas. Nedideliam plote tarp namų 
ant bėgių sustatyti dviem aukštais automobiliai. Ir čia 
ta pati problema, kaip kiekvienam didmiesty — vietos 
stoka. Daug Tokio dirbančių žmonių gyvena už miesto 
ribų, bet savo automobiliais į darbą negali atvažiuoti, 
nes nėra kur jų pastatyti ir todėl važiuoja traukiniu.

• Ištrupėjusiais, nepatogiai plačiais laiptais lipu kaž
kur į kalną. Kreivi, seni medžiai, krūmai ir nuskurusi 
žolė pašaliais. Miesto judėjimas lieka apačioje.

Prilipu aikštę, kurioje keli sukrypę pastatai nusi
šėrusiais dažais, bet dar išlaikę amžiaus aptrinto puoš
numo pėdsakus. Virš jų japoniški užrašai, kuriuose ne
randu nė vieno pažįstamo ženklo. Prieš kai kuriuos 
jų kabo tokios pat storos virvės, kaip Toiokavva Inari 
šventykloj, tik vietoj būgno yra skambalai. Už vienų 
pastatų slepiasi kiti, kuriuose, atrodo, net vidaus nė
ra, tik tuščia kaiurymė su virvėmis ir kutosais. Vieni 
jų plačiais užsireitusiais stogais, kiti stovi lyg ant šo
no apversta armonika —išvagotomis sienomis. Kai kur 
praviros, į žemę įstrigusios durys, kitur — geležimis ap- 
kaūstjžti' masyvus 'užraktai ^foretųši'To nors paklausti,

j Du draugai keliavo tuo pačiu 
keliu. Staiga prieš juos atsirado 
lokys. Vienas keleivis greitai į- 
lipo į medi ir pasislėpė, o antra
sis, vos nepakliuvęs žvėriui į na-

į gus, krito ant žemės ir apsime- j 
tė negyvas. Lokys prikišo prie 
jc snukį, apuostė iš visų pusių, 
žmogus net kvapą sulaikė. Mat, 
sako, Ic'kys lavono nelieč’ąs. K”’ 
žvėris nuriogliho, jaunikaitis, 
buvęs medy, nulipo žemyn ir pa
klausė bičiulį, ką lokys jam į au
sį šnibždėjęs.

; — Nekeliauk su draugais, ku
rie pavojuose vieną palieka! —

1 atkirto tasai.
ši Ezopo pasakėčia rodo, kad 

tikri draugai pažįstami nelaimė- 
, je-
| Žodis tapo kūnu — bekūnė 
; Dvasia apsivilko kūnu, kad mes 
iš kūno ir kūne ras'umėm kelią 
į Dvasią, arba, kaip išsireiškia 
Klemensas Aleksandrietis: “Die 
vas tapo žmogumi, kad tu iš
moktum iš žmogaus, kaip žmo
gus virsta Dievu’”.

Gyvenime, moksle ir kančioje 
Kristus nuolat žmogina Dievą; 
ir savo simbolingais darba’is jis 
rodo mums, kaip dieviškumas 
yra realizuojamas mažiausiuose 
ir kasdieniniuose dalykuose ir 
kaip iš mažmožių ir per maž
možius galime prieiti Dievą. Juk 
ir kojų mazgojimas — plovimas 
yra simbolis, kuris mums sako: 
Aukščiausiasis ateina tarnu, 
kad žmogus susiprastų galįs 
pasiekti Aukščiausiąjį tiktai tar 

i naudamas.
Kame glūdi didžiausioji Kris

taus asmens paslaptis? Dieviš-

Franko s'iprinimas
Praktiški prancūzai nori iš

laikyti savą ūkio politiką, ven
gia bendrijos įsikišimo ir pinigų 
politikai tvarkyti nuostatų, bet 
siekia vokiečių paramos silpnam 
frankui stiprinti. Vokiečiai gerai 
žino, kad šios paramos svoris 
užguls jų pačius. W. Brandtas 
sutinka padėti prancūzams, bet 
kėlia jiems nepriimtiną reika
lavimą : prižiūrėti Prancūzijos 
biudžetą. Aplankomis iškeltas 
kišimasis į prancūzų vidaus rei
kalus siekė seno tikslo: kalbė
tis ne tik apie ūkinį, bet ir po
litinį Europos valstybių apjun
gimą. Prancūzija nėra padariusi 
jokios pažangos politiškai kraš
tams suartinti. Ji tebegyvena 
de Gaulle skelbtomis mintimis, 
kad tik atskiros valstybės gali 
bendrauti. Jei ir būtų sudaryta 
valstybių sąjunga, visi klausi
mai turi būti sprendžiami vienu 
balsu. Joks nutarimas tuo at
veju negali būti padarytas be 
Prancūzijos pritarimo.

Pokalbininkai sutarė dėl Va
karų Berlyno. Vokiečių kanc-

kas čia yra, bet esu visai viena.
Pro vartus įeinu į kiemą, kurį juosia stogu sujung

tos kolonos. Viename krašte sustatytos kelios eilės pin
tų statinių. Tai, žinau, ryžių atsargos Budai ir visiems 
kitiems šventiems kunigams. Nemanau, kad juose tikrai 
būtų ryžiai. Tai savotiška žmonių ir šventųjų apgavys
tė, savotiška simbolika.

Surandu anglišką užrašą. Tai Hiye Jimina šven
tykla. Ta dievybė, garbinama nuo 3 amž., buvo per
kelta į Tokio. Vieną kartą į metus šioje šventykloje 
vyksta didysis festivalis.

Po tuo pačiu stogu, iš visų pusių aptverti stiklu, sėdi 
soste du japonai. Jų šukuosenos labai nepaprastos, su 
visokiais verpetais, užlenkimais ir susukimais, o už nu
garų užkišti pluoštai strėlių. Atrdodo, kad tai kažkokių 
karžygių ar karių stovylos.

Kitoj pusėj rūbais aprengtos dviejų beždžionių 
skulptūros. Vienoje rankoje jos laiko skambučius, o ki
toje — po bezdžioniuką. Atrodo, kad taip vaizduojami 
buvę valdovai. '

Kiemo centre platus pastatas — pagrindinė šven
tykla. Prieš duris didelė dėžė, kaip karstas, uždengtas 
kopėčiomis. Pro tarpus reikia mesti pinigus — auką šven
tyklai išlaikyti. Pasilenkus matau pilna pinigėlių.

Ir čia pakabintas pluoštas šniūrų. Jie man kažkodėl 
primena rožančių, gal tas pats maldos būdas. Viduje 
daug lempų, centre lyg altorius, kurio šonuose sėdin
čio vyro ir moters skulptūros. Po jų kojomis visa eilė lyg 
pripūstų spalvotų balionų. Arčiau prieiti negaliu, nes 
užtverta. Uždangos, užuolaidos iš šilko ir brokados 
dengia šonus, o pakrašty lyg statinę ąnt stovo. Bet tai 
būgnas, kurį, tur būt, mušą per šventęs, nes tada vi- 
suontet -būna.-daug triukšmu.,-, .•

kumas žmogiškume, dvasišku
mas kūniškume, antžamiškumas 
žemiškume, visiška Dievo žmo
gaus vienybė — štai vyriausioji 
Kristaus asmens paslaptis, sa
ko Fr. Foersteris, ii' kurioje vie
noje visi prieškrikščioniškų žmo 
nių nujautimai ir reikalavimai 
išpildomi. Kad Jėzus būtų tiktai 
žmogus mok y o jas, Jis nebūtų 
įs engęs išpildyti to, kas svar
biausia, į ką yra atkreipti visi 
gyvojo žmogaus klausimai: vi
siškai suvienyti žmogaus prigim 
tj su Dievo prigimtimi. Jei žmo
gus tikrai tiki į Dievą, į Dievą 
Kūrėją, esantį visame pasauly
je, kurs žemės grumstui įkvėpė 
dieviškąją dvasią, tai ar yra kas 
lengvesnio už į'ikėjimą, kad tas 
Dievas išklausė tvarinio ilgesio, 
siunčia savo šventąją Dvasią 
žmogaus pavidale dieviškojo 
gyvenimo pažadinti, kad Die- 
važmogyje žemės būtybės su
grįžtų atgal į vienybę su Kū
rėju? Ar ne Trejybėje pasireiš
kia visa vienintelio Dievo ga
lia gyvenimui. Yra didelė isto
riška žydų klaida, kad jie nepa
žino savo tikrojo Mesijo ir ne
suprato (nors juk visas žmo
gaus prigimties nušvietimas Se
najame Įstatyme į tai rengė), 
kad teisybės karalystė žemėje, 
kurią skelbia pranašai ,tuomet 
tėra galima, jei žmogaus prigim 
tis susivienys su Dievo prigim
timi. šis bendravimas yra visų 
kitų bendravimų pamatas, be jo 
kiekvienas vienijimasis tėra bai
saus skilimo pradžia. Kristus y- 
ra vienintelis Dievo su žmogu- 

(Nukelta į 5 pusi.)

leris užtikrino, kad su rytų val- 
tybėmis sudarytos sutartys ne
bus pateiktos Bundes^agui pa
tvirtinti, kol santarvininkai, o 
tarp jų ir Prancūzija, nesusi
tars dėl Vakarų Berlyno.

Federalinė Vokietija yra ša
lutinis veiksnys, tačiau turi prie 
monę spausti ne tik Sovietus, 
bet ir Rytų Vokietiją.

Eismo trukdymas į Vakarų 
Berlyną ir grįžti į Federalinę 
Vokietiją sukėlė naujas painia
vas, kurios neteikia vilčių pra
dėti santarvininkų su Sovietais 
ir abiejų vokiškųjų valstybių pa 
sitarimus.

Šioje byloje Prancūzijos vaid
muo yra nereikšmingas ginklų 
svoriu ir politine įtaka. Jai te
lieka tesėti senus įsipareigoji
mus.

Prancūzijos ir Vokietijos mi
nėtame pasitarime tebuvo de
damos pastangos užkaišioti kai 
kurias senas skyles, bet nepajėg 
ta sutarti dėl esminių klausimų, 
kurie siejami su bendrijos ir Eu
ropos ateitimi.
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PAREIGINGĄ GYDYTOJĄ 

PRISIMENANT
R. a. dr. Vinco Kožicos mirties metinių proga 

EDVARDAS STEPAS

Š. m. sausio 21 d. suėjo vie- 
neri metai, kai Sv. Kazimiero 
kapinės priglaudė mums bran
gų lietuvį, medicinos gydytoją 
Vince Kožicą.

Velionis gimė (Lietuvoje 1909 
m. gegužės 16 d., Andriškių kai
me, Žaliosios vaisė., Vilkaviškio 
apskr., tėvų ūkininkų - dvarinin
kų šeimoje, kurioje augo 2 sū
nūs ir 4 dukterys. Iš motinos 
pusės velionis buvo Lietuvos ba
jorų kilmės.

Vincas mokėsi Žaliosios kai
mo pradžios mokykloje. 1929 m. 
baigė Vilkaviškio “Žiburio” gim 
naziją, 1936 m. V. D. u-to Me
dicinos fakultetą. Išsimokslinti 
jam padėjo brolis Viktoras ir 
seserys.

1938 m. dirbo Birštono kuror
te ir V. D. u-to klinikose. 1939 
metais Raudonojo Kryžiaus li
goninėje Vilniuje. Vokiečių o- 
kupači jos metu — šv. Jokūbo 
ligoninėje ir taip pat buvo Lu- 
kiškio kalėjimo vyriausiu gy
dytoju. 1942 m. perėjo į univer
siteto klinikas Vilniuje, iš kur 
su broCiu Viktoru ir seserimis 
Ona ir Joana 1944 m. pasitrau
kė į Vokietiją.

Magdeburge gilino žinias chi
rurgijoje pas garsų vokiečių chi 
rurgą prof. Toelle, vadovavo 
chirurgijos skyriui naujai įsteig 
tos DP ligoninės Heidelsheime, 
netoli Hanoverio. Nuo 1946 m. 
apsigyveno Hanau, dalyvavo 
stovyklos komitetuose, buvo tos 
stovyklos sanitarijos inspekto
rius ir kartu gilino mokslus 
Goethės u-te Frankfurte.

1949 m. atvyko į JAV ir apsi
stojo pas E. Stepą Philadelphi- 
joje, Pa. Vėliau apsigyveno Chi
cagoje, kur atvyko ir jo brolis, 
dvi seserys. Praktikavosi Chica
gos ir Oak Parko ligoninėse ir 
ruošėsi valstybiniams gydytojo 
egzaminams. Čia ištiko jį nedėk 
mė. 1950 m. spalio mėn. ligoni
nėje pats užsikrėtė ir sunkiai 
susirgo. Ilgokai gulėjo toje pa
čioje ligoninėje, o 1951 m. kovo 
mėn. atsigulė Chicagos miesto 
sanatorijoj, kurioj išbuvo apie 
pusantrų metų. Per tą laiką, bū
damas vienišas, pergyveno mo
ralinį sukrėtimą: dar neišlaikęs 
egzaminų, be pinigų ir be svei
katos. Ligoniu tėviškai rūpinosi 
jo brolis Viktoras ir seserys Ci
ną su Joana, čia jis įsiskolino 
gydytojams ir sanatorijai, kuri 
nenorėjo jo laikyli, o Emigra
cijos įstaiga norėjo grąžinti at
gal į Vokietiją, kaip su silpnais 
plaučiais atvykusį į JAV. Jį iš
gelbėjo nuo išrašymo iš sana
torijos ir išvežimo į Europą vie
nas sanatorijos gydytojas, Lie
tuvos žydų kilmės ir viena ame
rikietė, pasišventusi labdarybei 
seselė. Nežiūrint tokių pergy- 
venmų, Vincas sveiko ir 1952 
m. vasarą grįžo į namus pas 
brolį ir seseris, tęsė studijas eg
zaminams ir pagaliau 1953 m. 
išlaikė valstybinius egzaminus 
Illinois ir Ohio valstijose.

Tų pačių metų rudenį, išsisė

Vasarą galima prailginti
Švelnus Grincevlčiaus humoras, kuris prasikiša kiek

viename jo knygos

GEROJI VASARA
! puslapyje, yra geriausia priemonė sukelti vasariškai nuo

taikai visose aplinkybėse.
Autoriaus mokėjimas. stebėti ir pasakoti veda skaity

toją giedriais lietuviško miestelio takais.
Knyga kainuoja $5.00. Ji gaunama DRAUGE ir pas 

platintojus.v_________________ ---.................................................  ?

Perskaitę Oraiiga. duokite kiliems nasiskaitvti

męs ir suvargęs, bet geresnėj'e 
nuotaikoje, kaipo pilnateisis gy
dytojas, atvyko pas mane į Cle
velandą darbo ir apsigyvenimo 
tikslais. Be manęs, čia jam pa
dėjo Modestavičiai ir dr. J. Stan 
kaitis. Netrukus Vincas gavo 
tarnybą viename turtingiausių 
Clevelando priemiesčių Chagrin 
Falls, tVindsor nervų ir psichiat 
rinėje ligoninėje. Iš pradžių jis 
buvo gydytoju - asistentu, o po 
metų — vyriausias gydytojas.

1955.V. 14 vedė žinomą skau
čių veikėją Birutę Čaplikaitę. 
1956 m. jaunavedžiai susilaukė 
pirmojo sūnaus Rimo. šeimai 
padidėjus, pradėjo dirbti Dow- 
ney Veteranu ligoninėje, kurio

A. a. dr. Vincas Kožica

je išbuvo iki netikėtos mirties. 
Gyveno savam name netoli li
goninės Libertyville, III., nuo
lat palaikydami ryšius visuome
niniais ar profesiniais reikalais 
su Chicaga. Čia 1957 m. jiems 
gimė antrasis sūnus Arvydas 
(Aidis).

A. a. dr. Vincą Kožicą paži
nojau gerai, nes buvom nuošir
dūs draugai. Matėmės šviesio
mis ir taip pat tamsiomis trem
ties valandomis. Tai buvo rami, 
giliai patriotinė, pasišventusi ki
tiems, draugiška asmenybė. Lie
tuvoje, tada dar jaunas gydy
tojas, buvo kuklus, atviras, soli
darus, džentelmenas. Lietuviam 
sunkiais laikais, okupacijos ir 
tremties metais, buvo draugiš
kas, visad pasiruošęs gydyti ir 
patarnauti kitiems, neklausda
mas ir nereikalaudamas atlygi
nimo. Nelaimės ir ligos metu, 
būdamas giliai tikintis katali
kas, su mistine kantrybe, ma
žai kam besiskusdamas, ramiai 
kentėjo ir laukė šviesesnio ry
tojaus. Buvo pavyzdingas gy
dytojas, vyras ir tėvas.

Gyvenimą jis turėjo vingiuo
tą ir ne rožėmis klotą. Gaila, 
kad Aukščiausias per jauną pa
šaukė pas save. Bet manau, kad 
Vincas tarnaudamas ir pasišvęs 
damas kitiems, šį pasaulį paliko 
truputį tobulesnį ir geresnį. Ne 
vien žmonai, jo seserims, bro
liui, giminėms .jo artimiesiems,

ŠEŠIEMS VAIKAMS 
MOKYKLA IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

CLASSIFIED GUIDElšnuom. kambarys prie mažos tei- 
Vokietijos Šiaurės jūroje yra mos dirbančiam vyrui la~ moteriai, 

mažytė sala Hallig, kurioje gy- WA 5-9580
vena 26 asmenys, jų tarpe ir 
vienas kinietis, vedęs vokietę, 
šios salos gyventojai kenčia 
nuo nuolatinių audrų, o žiemą 
šaltį. Tačiau jie gyvena ir dir
ba. Dabar jiems vyriausybė pa
statė nedidelę mokyklą ir pa
siuntė mokytoją, kuris dirbs 
mokykloje tiktai su šešiais vai
kais. Be to, saloje reikėjo pa- įui, prie vieno asmens. Galimybė 
statyti cementinę tvirtovę, kad, i naudotis virtuve ir kitais patogu- 
užėjus audrai, gyventojai ir vai- ma‘3- TA. 5-6741.
kai turėtų kur pasislėpti. Į šią 
salą maistą ir kitus reikmenis, 
net akmenis statyboms veža lai 
vais iš Vokietijos. Nors klima
tas yra labai žiaurus ir gyveni-

*eni^,y?:entOjai ,sav° 6W kambarį, (4 miegam,*), 

15 metų, švarus mūr. bungalow,sala yra patenkinti, nes tai yra 
jų tėvynė

bičiuliams ir sūnums Rimui ir 
Aidžiui, bet ir visoms ateinan
čioms kartoms jis bus gėrio ži
burys, kurio šiais modemiškais 
laikais taip pasigendama.

Paieškojimas
Duktė iš Lietuvos paieško tėvo 

Juozo Staškūno - Senio, iš profe
sijos vi ėjo. 1943 metais gyvenu
sio Panevėžyje. Prašoma jj patį 
ar J. Staškūno likimą žinančius 
rašyti: Vincas Kalias"s, 21 Bloom- 
ingdalc Rd., White Plains. N. Y. 
10605.

Intymiąsias meilės paslaptis ir 
gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys

|
Šekspyro sonetai

Į lietuvių kalbą pirmą ka~tą iš
vertė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Su 
Sekspy”o atvaizdu, autografu, iš
samia įžangine studija ir sonetų 
paaiškinimais. 176 psl., kietais dro
bės viršeliais.

Kaina $3.00. Gaunama ‘‘DRAUGE”.

DESERT RANCH 

MOTEL
Gražiame Daytonos pajūryje.

Visi patogumai. Žemos kainos. 
Atidarytas visus metus.

Prlsiunčiame nemokamus katalo
gus ir informaciją. Rašykite:Viktorija 
ir Adolfas Andriulis, 675 S. Atlantic 
Avė., Ormond Beach, Fla. 32074. De- 
sert Ranch Motei. Tel. 904-677-7780

SVARBU!
AUTOMOBILIAI

J
LIETUVA

Tik trumpam laikui

MOSKVITCH 408IE $2,875.00

ZAPOROZHETS ZAZ 966
$1,895.00

Jų yra labai ribotas skaičius 

— dėlto, NELAUKITE.
UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 

New York, N.Y. 10010

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
LIEPOMS

FURNITURE CENTER, INC. 
Martjuette Pk., 6211 So. Wesfern PR 8*5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 0 vaL vakaro. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 popiet

REAL ESTATE

Apdraudų Agentūra
Namų, Gyvybės, Sveikatos, 

Biznio, Automobilių. 
Patogios išsimokėjimo sąlygos

J. BACEVIČIUS
lšnuom. mieg. garnh. Marąuette i 6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233 

pk. dirbančiam vyrui ar pensinin-

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2»25 W. 03 104 8-0032 

Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dal} 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa- 
tarnavtmo nemokamai.

lšnuom. 2 gražūs kamb. su atsk. 
įėjimu ir prausykla. Marąuette Pk. 

PR 6-3553 »

PARDAVIMUI

Valgomojo kamb. baldai, ilga sofa 
ir "trunk” — skrynia. Kalbėkit ang
liškai. 761-0485.

prie 71st ir Hamlin. 2 pilnos vo
nios, centrai, oro vėsintuvas, 2 
auto. garažas. Galima tuoj užimti. 
Duokite pasiūlymą. WA 5-6015. ŽMONES PERKA NAMUS i

Liuksus didelė rezidencija — 6
kamb. naujam Marąuette Pke. Kar- 
petai, 1 % vonios, naujas garažas. 
$31,200.

n Po4in Q A T T n vi Q 2-jų butų gražus mūras — 2 poU K U Z I U b A L I O N A S 6 tarab. Naujas gazu šildymas. Air 
Gerai emąs biznis. Parduoda dėl oanditioning. Didelis lotas. Mūro 
ligos. Skambinti— I garažas. $31,500.

PROGOS — OPPORTUNJHES

PR 6-6318 arba 423-8509

Parduodamas 2-jų aukštų geras 
mūras. 3 butai ir graži taverna. Pa
pildomai galima įrengti ir restoraną. 
Geros pajamos. Labai gera vieta biz
niui. Pigi kaina skubiam pardavimui. 
523-7364.

D ® M E S I O i

DĖMESIO, NAMU SAVININKAI!
Remontuojame,. kas t'k prie namų 

reikalinga. Dideli ar maži darbai
Taip pat nauja statyba. Lietuviai, są
žiningas darbas.

Tel. - 925-3419

Namų Apšildymas
. . {dedu visų rūšių pečius, van
dens šildytuvus lr power hu- 
inldlfiers. Išvalau lr suremon
tuoju alyvos lr dujų pečius b 
alyvos pečius perdirbu dėl dū
lu. Sutaisau blogai veikiančias 
'steam" kontroles.

DLrbu Ciceroje, Chicagoje Ir 
vakarų priemiesčiuose.

ALBINAS BANYS
4 4 7 - 8 8 0 6

ilMIMIMMIUIIKIIIIM

“ATSIMINIMAI 1$ BALFO 
VEIKLOS”

Šioj knygoj yra 404 pusi., 
įskaitant apie 15 0 foto 
iš BALFo veiklos Amerikoj ir 
iš gyvenimo tremtinių visoj Eu
ropoj. Labai būtų gražu, jei 
buvusieji tremtiniai įteiktų šią 
knygą savo sponzoriams. Da
bar eina išpardavimas bemaž
už pusę kainos __ su kietais
viršeliais po $4.00 ir su minkš
tais po $3.00.

“VYTAUTAS THE GREAT”
Istorinis, įdomus veikalas — 

211 pusi. Graži dovana mokslo 
jaunimui ir amerikiečiams, šio
ji knyga nušviečia didingą Lie
tuvos laikotarpį 14 -15 šimt 
Su kietais viršeliais $3.00 ir su 
minkštais $2.00.

Abiejų knygų autorius: prel. 
dr. J. B. Končius. Gaunamos 

“Drauge”.
■hiiiiiitmuiiHiirtniiiinHiHUDiniiniinimiiiniiiiiiiiiiiiiiBimiimiiiiimiHmiiiimiiiraiiiiiiimmi1

Apsimoka skelbtis dienr. “Drau
ge”, nes jo kainos visiems priei
namos, o skaitytojų skaičius yra 
toks didefa 'jog"atneš geriausius 
rezultatus.

05 Ir California — mūr. 4 butai 
— 2 po B kamb. ir 2 po 4 kamb 
Geros pajamos. $62,000.

Mūr. biznio namas. Kepykla su 
visais Įrengimais tr 2 butai. Tik 
$22,000.

02 lr Ftockvvell — Mūro 2 butai, 
7 lr 6 kamb. Gazo Šildymas. Garažas. 
$31,500.

Prlo Maria H. S. Mūr. 2 butai po 
4įį kamb. 12 metų $82.600.

VAINA REALTY
Tel. RE 7-7515

Vertingas apartmentlnis, 5 metų n!as didžiausias pasauly aerodromas 
$22,000 pajamų. Nepaprastai graži ~ 15 savininkų, akrais ne sklypais! 
vieta. Arti Marąuette pko, Sumokė
ta kaina grįžta beveik per 7 metus. , . _ „

Lengvų S 14,000 pajamų iš apart- i ALL CASH MONEY FOR YOUR
mentinio mūro, kuris ir 16 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

Kuklus namelis — 2 butukai pa
čiam Marąuette pke. Kaina $17,000, 
gal lr mažiau.

2 geri mūr. namai Brighton plce. 
iuoda virš $16,000 nuomos, ir ma
žos išialdoa Jei pamatysit, tai ir nu- 
plrksit už $62,500.

Platus lotas Marąuette pko centri
nėj gatvėj. Kaina — susitarsim.

VALDIS REAL ESTATE
7051 S. Washtenaw Av., RE 7-7200

Restoranas — valgykla, 2-jų aukš
tų namas. Moderniški lr nauji Įren
gimai. Judri vieta. Labai geras biz
nis. Lengva aptarnauti

3 butai lr biznio patalpa, rinktinė HAMLIN & 54TII! GRAŽUS LIUK-
vieta. Marąuette pke. $43,000.

11 butų mūr. 10 metų. 60 p. skly
pą*. Geros pajamos. Gera vieta. 

Insurance — Income Tax 
Notary Public

SIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd Si., CL 4-2390
NAMŲ ik BIZNIŲ PIRKIMAS - 

PARDAVIMAS
• Pajamų mokesčiai - Income Tax • 

Patvirtinti vertimai • Imigracija
• Notariatas

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — 925-6015

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMŲ PIRKIMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liūdijimų vertimai.

PILDOMI INCOME TAX
ir atliekami kiti patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleuood Av., CL 4-7450

Skelbkitės “Drauge”.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

BŪKITE DRAUGO ARTIMIEJI
Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi įvairiais 

būdais patarnauti jau 61-rius metus. Pirmaisiais metais jis gynė lietu
vius nuo bedieviškų puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ir 
komunistus. Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams draugijas 
ir katalikiškas parapijas. Dabar jis yra didysis informacijos centras 
visiems Amerikos lietuviams ir visuose jų reikaluose. Tai jo pastan
gos padėti šio krašto lietuviams.

Šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prietellų, kurie ateitų jam 
į talką. DRAUGAS džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos 
kainos prideda didesnę ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti lietuviškai bendruomenei. DRAUGAS pajėgia įsigy
ti geresnių mašinų klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir tt.

DRAUGUI būtų labai naudinga, kad dabartiniai ,o draugai pa
dėtų jam ir kitais būdais, būtent prikalbintų savo artimuosius prenu
meruotis šį dienraštį Jei nuoširdžiai vertinat mūsų dienraščio patarna
vimus lietuviškai visuomenei, paraginkite tuos. kurie DRAUGO dar 
nėra užsiprenumeravę, jį užsisakyti.

DRAUGO administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad
resus tokių asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
jiems visą mėnesį DRAUGĄ susipažinimui. Už tokį patarnavimą 
būsime Jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs būsite mūsų artimi draugai

REAL ESTATE

CICERO. Apyl. 16th ir 50 Avc. 
2 po 6 kamb., 3 kamb. rūsy. Naujas 
karštu vand. gazu apšildymas. įmo
kėti $3,000, skolą išsimokėti per 25 
metus. SVOBODA, 2134 S. 61st 
Ct., BI 2-2162. Jei neatsako, skam
binkit LA 1-7038.

VVidO\v (owner) mušt sėli 6 unit 
brk. bldg. Stores and apts. Nr. 55 
ir California. Našlė (savininkė) 
parduoda 6 vienetų mūr. namą. 
Krautuvės ir butai. Arti 55 ir 
California. Tel. 739-5-22

Prašome, paveskit mums savo nuo
savybės pardavimą arba butu išnuo
mavimą. Didelis pasirinkimas butų iš
nuomavimui. Parduodame visų rūšų 
draudimus bei oro linijų bilietus.

Pildome Income Tax 

TAIYM Travel & Real Estate 
5607 S. Damen Avė. Tel. 778-4514

STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL. R. E. 

PALMDALE. CALIFORNIA 93550

Namų tel. (213) 820-2025 West L.A. 
Pirkite žemę Palmdale, Ikur ruošia'

PROPERTY. Call at once —
TR 3-2450. Grynais pinigais moka-

' me už jūsų nuosavybę. Skambinkit 
' tuojau — TR 3-2450.

Skubus ir 
Kreipkitės

geras patarnavimas.

PREMIER REALTY 

6247 S. Kedzie--------  778-8130

PIETVAKARIUOSE! APYLIN.

SUSINIS MŪR. 5 KAMB! NAMAS 
Rūsys. Šoninis įvažiavimas į garažą. 
Gražiai apsodintas. 2*4 sklypai su 
vaismedžiais, rožėm ir t. t. “Thermar' 
įvažiavimas ir takas. Daug nepapras
tų priedų. $24,000. Pamatykite šian

Įsteigta prieš 49 metus 
Dengiame v<bu rūšių stogus. Tai

some arba dedame naujus kaminus, 
rlnas, nutekamuosius vamzdžius. Da. 

dien! SVOBODA, 3739 ' W. 26th tome Iš lauko. Taisome mūrą •‘tuok 
1 pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

Tel. — LA I
St., LA 1-7038.

PALOS HILLS
OPEN 8UNDAY 1 TO 5 
8812 VVest !)8th Street 

NEW RANCHES & BI-LEVELS 
with attach. garages - 1 % baths,
built in oven - range, panel rec. rms 

PRICE EROM $35,900 
HARTZ & McDONNELL CONSTR. 

PHONE 458-5355

BRICK ROOMING HOUSE
Clean, well mointained bldg.

Has 25 furnished sleeptng rooma 
4 apts. and 1 store. Gas heat. 

Original oomstruction. $29,000 year 
Income. Ovvner will finance. 

Midvvay Air po r t area —
CALIj JOHN 737-5000.

CONTRACTORS

Heating Contractor
įrengiu naujus -lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air oondlttonlng — Į 
naujus lr senus ru-mus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
kainai,

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Westcrn, Chicago V, III.

Telefonas VI 7-3447

HELP WANTED — VYRAI

OPEN SOON
A chance to capitaltze on your 

ability to produce. National company 
wlll pay starting salary up to $300 
a month, dependent' upon ąualiflca- 
tions and exporience. A chance for 
Rapid Advancement with incentlve 
Inerease. Comprehensive trainlng.

Call Mr. Broadhurst. 424-4404

HELP IVANTED — MOTERYS

GENERAL
CAFETERIA

PART TIME

Steady work, free meals and uni
forma.

Tel. - 943-8500

M I SC E L L A N EOUS

.1111111III IIIIIlillllilllllllllllllitiIIII IIIlllllll
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certifikatai, maistas, akordeonai 
2008 W. OOtli St., Chicago, III. 6062* 

TELEF. WA 5-2787 
llllllllllllllllllllllltllilllllllllllllillllllllllll

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

Selling your home? Fast efficient 2047 W. 67th Place — VPA 5-8063 
service. Ar parduodate savo namą?

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

A. ABALL ROOFING C0.

6047
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet karino laika

:i'»IIIIIHIMWI«lti|ttllinillll|l8lllillll|IIIIM|l|llhinnniHllliillllllllBlffllBir!lllHrtl'lil11SI!#HilS«

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

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
[:uicaitittiiiifi'iiiiiiwiii«miiuii«iMiiiiiiuiuu»iiuiiuiiua«i(UiBU«nuiUMnB^

COSMOS PARCELS'...EXPRESS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Licensed by VNESHPOSYLTORG 
2501 W. OOtti St., Chicago, 111. 00029 
3333 S. Hasted, Chicago, 111. 00008

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
I įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTF1KATAI Ir AUTOMOBILIAI

Moskvitch lr Zaporozhets
E. Žukauskas
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RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd Street

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro pattkrlnlmas. Vilkikas. Kreiptis: 

Tel. GR 6-8134 arba GR 0-S35S 
Savininkas Juozas (Joe) Jnraltls
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VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis.
J. BUBNYS, Tel. RE 7-5168 
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TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėslntnvaL 
Krautuvė Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS
2846 W. 69th Sti — tel. 776-1486 

Namų teL — PR 6-1063
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. VILIMAS 
M O V I N G
Apdraustas perkranstymas 

— Įvairių atstumų —
823 WEST 84th PLACE 
Telef FRontier 6-1882

Perskaitę “Draugą", duo-

kite kiliems saaiskaityti



TARĖSI RELIGIJOS GYNĖJAI

Sekmadienį, vasario 7 d., Jau- gus, ypač jaunimas, negali re- 
nimo centre apie 50 asmenų ligi jos mintimis gėrėtis, religi- 
grupe buvo susirinkusi peržvelg nių knygų skaityti, o labiausiai 

pei sekiojamos Bažnyčios pa- negali religijos palaikyti. Tikin- 
^lh • LietUV°'ie *r P^ryžti pa- tieji yra ignoruojami ir negali 

ge beti. savo teisių ginti. Tarnautojai,
Pasitarimą pradėjo P. Nor- ypač mokytojai, dėl duonos kąs 

vilas, Liet. kat. rel. šalpos ko- nio bijo praktikuoti religinį gy- 
miteto Chicagoje pirmininkas, venimą. Minėjimuose laisvėje
pakviesdamas vysk. V. Brizgį, gyveną turi šaukte šauktis tei- j 
LKRš centro valdybos pirmi- sybės ir atkreipti tylinčio pa- 
ninką sukalbėti maldą. šaulio dėmesį. Jei okupantai

Vysk. V. Brizgys nusakė lie- nuolat skelbia savo žiauria per‘ I 
tuvių kunigų, vyskupų ir Ame-,sekiojimo manija užkrėst^ Pr0* j 
rikos vyskupų pirmąsias pastan ' pa?andą’ , 1įavėj?.1 esą 
gas ir šalpą nukentėjusioms skelbtl SUklUt sv re,
Kristų ir Lietuvą, Kai tik buvo “TO i-inkti
galima, buvo paremti kaliniai, P”S.1^_dT’
tremtiniai vaistais, siuntinėliais.
Daug kas išgelbėta iš mirties 
nasrų. Lietuvos vyskupų fondas 
gelbėjo nuo 1954 metų vysk.
V. Brizgys siuntė specialius 
siuntinėlius, aukodamas šiai 
labdarai 29,000 dol. Kunigų

komunistai 
vis daugiau ir daugiau žmonių 
pavergia.

Susirinkusieji vieningai1 suta
rė rūpintis religija Lietuvoje. 
Buvo nusiskųsta dideliais sun
kumais ir muitų didumu, tei
kiant pagalbą Lietuvos žmo
nėms. Buvo iškeltas didelis su-

NUOTAIKINGAS CHICAGOS 
LIETUVIŲ OPEROS BALIUS

Chicagos Lietuvių opera, pra komiteto pirmininkė L. Noris 
dėjus savo darbo sezoną, kas- kreipėsi į svečius ir kvietė at- 
met ruošia tradicinį balių. Šiais silankyti į Drury Lane teatre 
metais toks balius įvyko vasa- rengiamą Operos išlaikymui pa- 
rio mėn. 6 d. gražioje ir sko- rengimą.
ningai dekoruotoje Inn Motion

i salėje. Į balių atsilankė Lietu- Po vakarienės, vaidinimų ir 
vių operos dalyviai, nuoširdūs kalbų iki vėlumos, geram Bich- 
operos rėmėjai ir šiaip svečių nevičiaus orkestrui grojant, 
apie 300 linksmai sukosi poros, ponios

„ . „ , . , pardavinėjo rožes rožių valsui,
Į ^leS ya arlcnę va an e ę 0per0s kolektyvo nariai darba- 
J svečiai vaišinosi ir šnekučiavo-i vogi bare -r vis vildamiesj su. 
j si, vis pokalbiuose užgriebdami kalgią dolerį kit Lietuvi Q 
Šio gražaus, susiklausančio ir rog egzistencijai užtikrinti.

Šv. Petro ir Povilo pa apijos Chicagoje Šv. Vardo draugijos naujai. aF mg°., _ ° 6 ^VO nUOPenU3 Džiugu, kad operai talkon iki 
paeigūnai. Sėdi (iš k. į d.): John Mulka— sekr., Joseph Grabs ! ™us4 kultunmam gyvenimui ir šiol atejdavo daug mecenatų,

ki, p ez. James Kūkalis —« ižd. Stovi: Williaim Stalehmuis, 1 vicepirm. 
James Pendergast — 2 vicepirm. Nuotr. B. Stachmaus

VASARIO 16 MINĖJIMAI
St. Petersburg, Fla. linois.

| Minėjimą rengia Bendras orga- 
St. Petersburgo Lietuvių klu- nizacijų sudarytas komitetas, 

bas ruošia iškilmingą Vasario 16 Melrose Parke ir apylinkėje gyve-
__ , . . . ,d. minėjimą. Minėjimas įvyks š. nantys lietuviai Bendro organiza-
Geradarių iniciatyva vėliau ^voje. Pvz. P. Skrinskienė pa- m vasario 21 d. klubo patalpose.1 cijų komiteto nuoširdžiai kviečia- 

buvo pradėtas Lietuvos katali- s’sak^’ ka<^ $ y1"3, išsiuntusi 70, Minėjimui ruošti klubas pakvietė mi minėjime — šventėje dalyvau-

vienybės organizuotas komite-i .... ... .
tas teikė pagalbą visokiais bū- .« slunc,amos do-
dais vanos yra visos gaunamos Lie.

siuntinių, visi gauti. Elžbieta 
Kleizienė pareiškė, kad ji yra 
išsiuntusi 240 siuntinių, visi 
siuntiniai yra gauti. Buvo ir 
daugiau dalyvių, kurie yra siun- ‘ Lingio, bus paskaita, deklamaci- prokuroro pavaduotojas - padėjė-

visų vietinių organizacijų atsto
vus. kurie sudarė komitetą. 

Minėjimo programoje pasirodys

kų Bažnyčios atkūrimo fondas, 
kurio aukos dabar nenaudoja
mos, o paliekamos laisvai Lie
tuvai. Iš gautų aukų šis fon
das yra įsigijęs 75 akrų nuosa
vybę su trobesiais Kanadoje ir 
40 akrų žemės sklypą Florido
je. Investavimas sėkmingas, 
nes nuosavybių vertė kyla.

1959 m. lietuviai kunigai į-
steige Lietuvių katalikų religi- Skrinskienei ir eilei nėjimas įvyksta šį sekmadienį,
nę šalpą, kuri gaudavo pašalpos ,vasario 14 d 3 val pQ pietų

Pasitarimas baigtas pasiry- Be kitų dalykų, meninę progra- 
žimu dirbti visomis jėgomis, mą atliks “Bijūno” tautinių šo- 
kad Chicaga sutelktų daugiau kių grupė, kuriai vadovauja 
aukų. LKRŠ centrinis komitetas Stasys Milašius. Jaunuosius tai 
stengsis įtraukti daugiau darbi- programai ruošia stud. Bronė 
ninku, o grupės rėmėjų turėtų Pliūraitė, kuri duos specialų 
veikti kiekvienoje lietuvių para- ,montažą, pritaikytą šiai progai. 

Kun. Stasys Raila pokalbyje pijoje. Norima įtraukti organi- Visi kviečiami minėjime daly- 
su čikagiečiais svarstė, kaip bū- zacijos į aukų telkimą. Svars- vauti.
tų galima čia sutelkti daugiau tomą kviesti kiekvieną lietuvi

iš Amerikos vyskupų. Kitas 
aukas sudeda lietuvių parapijos, 
kunigai, pavieniai geradariai ir 
organizacijos. LRKŠ remia Va
tikano radijo lietuvių religines 
programas į Lietuvą, padeda 
Lietuvos Bažnyčiai.

ti.
Bus trumpa meninė programa. 

Pagrindinę kalbą pasakys dr. Ka

jo darbus.
' Lietuvių operos valdybos var- 
į du visus svečius šiltu žodžiu 
pasveikina Sofija Džiugienė, 
drauge pristatydama baliuje 
dalyvaujančius Lietuvos operos 
solistus Antaniną Dambrauskai
tę, Ipolitą Nauragį, Antaną 
Sprindį ir baleriną Eidrigevi- 
čiūtę Sprindienę.

Solistė Antanina Dambraus
kaitė iš Floridos ir Ipolitas 
Nauragis buvo atvykę dalyvau
ti Lietuvos operos 50 metų su
kakties minėjime, gi ponai

tikimasi, kad ir šiais metais jų 
eilės nemažės, bet dar padidės.

J. Janušaitis

SAVANORIAI TALKININKAI
Tarptautinio statybininkų or

dino 300 narių, daugumoje ka
talikų jaunimas iš Australijos, 
Belgijos, Italijos, Prancūzijos ir 
Olandijos, pr. metų vasarą sa
vanoriškai dirbo prie 11-kos 
bažnytinių ir socialinių statybų 
projektų Austrijoje ir savo 
darbu sutaupė daugiau negu du 
milijonus šilingų. Be to 158 
Austrijoje ir savo darbu sutau
pė daugiau negu du milijonus 
šilingų. Be to 158 Austrijos ka
talikų savanoriai statybininkai 
dirbo prie įvairių projektų už
sienyje. Iš viso tarptautinis 
statybininkų ordinas praeitais 
metais įvairiuose Europos kraš
tuose įvykdė 196 statybų pro
jektus, prie kurių dirbo 4.500 
įvairių tautų savanoriai staty
bininkai.

A. + A.
Agr. JONUI MALINAUSKUI mirus, 

sūnų Algi ir jo žmoną bei kitus gimines nuo
širdžiai užjaučiame.

Lfefuvfy Agronomu Sąjunga 
Chicagoje

choras, vadovaujamas muz. P. zys Šidlauskas, Illinois valstybės prJn la* J<^eJ° daug sielos ir

tę žymų skaičių siuntiniu Lie- jos ir kt. E. V.
tuvon. Pasitarimo rengėjai ir | 

i visi dalyviai išreiškė gilų dėkin- j Kenosha, WlS.
; gumą visiems geradariams, bet!
ypač nepailstamai geradarei Kenoshos lietuvių rengiamas

jas. Laisvinimo reikalams aukų 
rinkimą tvarkys A. Repšienė. Au
kos bus primamos salėje prie įė
jimo ir minėjimo pertraukos me
tu. Asmens, negalėję dalyvauti

darbo, Lietuvos operos sukak
tuvinį minėjimą ruošdami.

Po geros vakarienės gėrimės 
ir Antrojo Kaimo trumpa, bet 
gana įdomia ir taiklia menine 
programa, kuriai vadovauja•7 ' , . ■»••!• 1 nūnai vauuvciujd

Elžbietai Kleizienei, jos vyrui Lietuvos nepriklausomybes mi- minėjime, savo aukas įteikia po Antrojo Kaimo užvaizdą A. An-_ — - . * x - - • — - —L * t_. _ _ _ 2 __ *1_ J_ y * - - - _  4 -_ - « - . ,... rf-. v* I r, 1 b c

lėšų religijos palaikymui Lietu
voje. Persekiojamoji Bažnyčia 
Lietuvoje laukia laisvėje gyve
nančių pagalbos, o mes galime rimui, dar buvo pokalbis mažės

ir lietuvių draugą tapti rėmėju 
— religijos gynėju.

Melrose Park, III.

minėjimo vieno mėnesio laikotar- 
py A. Repšienei. Aukos bus pai- „ juok 
mamos ir iš namų paskambinuss. . » . , . .
telefonu 544-3880 po 5 valandos nzMrekomendaTO jau-
vakare kasdien !mejl aktonai ~ J- Jakštyte, E.

‘ Pasibaigus minėjimui visi šven-' ^odvalkytė, A. Antanaitis, R. 
tės dalyviai bus pavaišinti kavute. akauskas, R. Kinka, V. Mar- 

Komitetas .ciukaitis ir R. Cinką.
----------- ' Kad ir šauniai baliavojama,

KATALIKŲ — LIUTERONŲ itačiau Lietuvos operos vado- 
PASITARIMAI ' vams rūpi ir kasdieniniai operos

išsilaikymo reikalai.
Katalikų ir liuteronų atsto-1

vų pasitarimas įvyks vasario1 Artėja šių metų “Traviatos”

tanaitis. Epizodai trumpi, taik-

A. + A.

MARTYNUI TILINDZIUI mirus, 

gilią užuojautą reiškia jo žmonai Olgai, sū

nui Algiui su žmona Halina ir giminėms

Chicagos Lietuviu Choras “Pirmyn”

ir privalome jai padėti.

. . . Lietuvos valstybės valstybingu- 21-26 d. Maltoje. Bus svarsto- spektakliai, kurie įvyks
Pasibaigus pirmaiam pasita- mo 720 metų sukakties, Lietuvos ma Evangelijos ir Bažnyčios gegužės 1, 2 ir 8 dienomis Mari'- 

nepriklausomybės atstatymo 53 klausimai, ruošiant kelią vieny- J03 aukšt. mokykloje. Ir šis pa- 
m. sukakties ir Tautos šventės — bei. Tai jau bus trečias toks 1 statymas Pareikalaus dideliųnės LKRŠ darbininkų grupės.

A. -f- A.
Mirus JADVYGAI MATUSEVIČIENEI, 
jos vyrui Inž. JUOZUI MATUSEVIČIUI ir dukroms TE
RESĖLEI LESNIAUSKIENEI ir REGINUTEI ŠMITIE
NEI su jų šeimomis skaudžiam liūdesyje labai už
jaučiu ir sykiu liūdžiu.

Albina Sfrimavičienė
Maldos ir aukos dienos ir re- vįsorms , priemonėmis Vasario 16-tos minėjimas įvyksta ekumeninis katalikų ir liutero- PastenfPl. be abejo, ir lėšų.

_ nirnii Irnn o’nvnmm nrndptfia _______ j __ • *7 ___ i __ .. . rT’o/lIlginės valandėlės turėtų būti dir.bti’ kad 1gav?ni°j Padėtas vasario 27 d., šeštadienį, 7 vai. v. nų pasitarimas, 
organizuotai pravedamos kiek-ivajus ^kmingai butų įvykdy-, Veteranų salėje (Hirsh ir 16-tos

Tad ir baliuje lėšų telkimo
I

vienoj lietuvių vietovėj organi
zacijų, parapijų ar tam tikslui 
susidariusių vienetų.

Minėjimai, mažesni ar dides
ni, vieši ir visuotiniai turėtų 
rasti pirmenybę mūsų visuome
niniame gyvenime. Pasisakyti 
ir pasakyti pasauliui, kokią di
delę komunistų uždėtą gėdą ne
šame XX amžiuje. Kai šiandien 
laisvės, ypač religinės laisvės, 
sąžinės apsisprendimo šūkiai 
labai gyvai keliami, tuo pačiu 
metu komunistų pavergtas žmo-

tas. St.

Business Directorv
AOTION AUTOMATIC 

TRANSMISSIONS
«>itomnHc transmlsahms. Ali »»»• 
[Mis rlimntp oontrol. Repair nenice 
— nll

4300 W. 63rd St., Chicago, Iii. 
PHONE — 735-4536

SUDDOTH MOVERS
Experienced — Insured 

Reasonable Kates

Telephone 776-1433

OUTHWEST SHEET METAt 
CONTRACTORS, INC
3267 Columbus Avenue 

Chicago, Iii. — Phone PR 8-8686
7anm air Heating and Hot Water 

Systems installed.

STANDARD HEATING AND 
AIR CONDITIONING

Inas patarnavimas “Safety Oon- 
prlžlfirfjimo. Boileriai —

ny8 — Vandens šildytuvai —
IdiflerH lAstatyti apžlftrCJlmul. 
W. 71st St. — Chicago, Illinois

Skambinkit 434-2072

............n.,.™,.....—....EiSili&miiSiSim.. . ................... .... ............. .
C&M AUTO PARTS

USED PARTS FOR ALL CARS 
WE BUY JUNKS & VVRDCKS

6925 S. Halsted - 955-1394
Tn......

Rimties valandėlei
(Atkelta iš 3 pusi.)

mi susivienijimo tarpininkas.
Dėlto ir socialus klausimas bei 
Dievažimogio klausimas glau
džiai yra surišti su vienas ant
ru; luomų kovos vargas bus 

z pagydytas ne mechanizuoto, bet 
pakilusio žmogaus — tiktai pri- 
kryžiuotasis Dievas tegali iš
spręsti socialinę problemą.

Ant Regensburgo katedros 
sienos vienoje pusėje stovi su 
maldaujančiu gestu Marija 
Magdalietė, kuri vaizduoja iš 
dvasinio skurdo ir silpnybių į 
amžinąją laimę besiveržiančią 
žmogaus sielą, o kitoje pusėje 
stovi Kristus, kuris abiem ran
kom rodo į savo šono žaizdą.

Čia tuojau atkreipia akis krik 
ščionybės pranašumas ant visų 
kitų pasaulinių mokslų. Filoso
fas negali nurodyti šono žaizdų 
— jis nėra patyręs kančios dar
bų, jis kalba nedalyvavęs giliau
siuose žmonių likimuose, savo 
kūnu nėra iškentęs kruvinų iš
davimo, šiurkštumo ir žmonių 
aklybės smūgių. Apie idealą jis 
kalba iš labai toli ir šaltai, ne
kenčia kartu su žmonių gimine 
ir nesako: “Tėve, atleisk jiems, 
nes nežino ką daro” — visai 
nemato ką žmonės daro ir nė
ra “nuliūdęs iki mirties” dėl 
savo tautos užkietėjimo ir ne
dėkingumo.

Kiek kartų atsitikdavo, kad 
filosofas išeidavo į turgaus aikš 
tę ir ten pasikalbėdavo su gy
vais žmonėmis, tiek kartų pati 
dalykų tikrovė priversdavo jį 
kalbėti apie Kristų ir skelbti jo 
atėjimą. Bendrai visi išminčiai
jaučiasi puikūs esą prieš Kry- Prancūzijoj iSle,gta3 tokg pa-tQ 
žiaus paprastumą ir visai nenu- , ženklas, žinomo mokslininko Co>
jaučia. kad tame paprastume viaart pagerbimui.

gatvių kampas) Melrose Park, II- ras Evangelijos žodis turi sa- | 
vyje daug daugiau gyvenimo j 

tikrovės dvasinio perdirbimo, . 
negu visą pasaulį apsupančios | 
filosofinės sistemos, ir todėl įsi-

v , . . , x . gilinimas į Evangelijas su tuo
žodyje yra pertvarkytas visas negird4tu • sprcndimų ir pa- 
zmcgaus gyvenimas, o visa eile logBkumu yra daug ge-
reiškinlų yra surikiuota į giliau- rosnė j mok H neį

slepiasi nepalyginamai didesnė 
dvasinė jėga už tą, kuri yra 
milžiniškuose minties kūriniuo
se, nes kiekviename Kristaus

sias savo priežastis. Filosofas 
nepajėgia supras'inti visos dau
gybės reiškinių, jis tik gali juos 
suspausti į sunkiai suprantamą 
sistemą, suploninti dirbtinėmis

so pasaulio filosofijos vadovė
liai.

Marija Magdalietė niekada 
netiesė rankų į filosofiją, — gy
voji siela savaime pažino savo

formulėmis ir prieš jas pasta-; iSg,ywtoją Ir daugiau
tyti nublukusį idealą; daugiau 
jis nieko negali padaryti. Tik 
tasai gali pertvarkyti gyvenimą 
iš pat pašaknų, duoti papras
čiausią, bet ir svarbiausią atsa
kymą ir dvasios išganymą, pa
brėžia Fr. W. Foersteris savo 
veikale Kristus ir žmogaus gy
venimas, kuris pats buvo stip
riausias gyvenimas ir kilniausia 
dvasia, tai yra Dievažmogis. 
Nei pats gyvenimas, nei pati 
mintis neturi tiesos pažinimo 
rakto. Užtat kiekvienas atski

la pabunda tikrajam gyvenimui 
ir tikrajam mąstymui, juo la
biau ji permato tuščią pasisavi
nimą visokio dvasiškumo, ku
ris nori save laikyti aukštesniu 
už Kryžiaus mokslą, vieton to, 
kad jam tarnautų ir prieš jį at-

Sesele vienuolė Mary Cornelia, 
Pontonn Beach, UI., di"ba pilną 
laiką vietos policijoj. Kadangi se
selė labai švelni, tai vaikai ją va

, Ema

A. + A. JUOZUI LIŠKONUI 
mirus, jo žmonai MARIJAI, sūnui ALBERTUI, duk
rai LIONEI su šeimomis nucširdžią užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi

Viktorija Jonikienė 
Danutė ir Jurgis Vidžiūnai

siklauptų. li. Br. 'dina sister Fuzz (Pūkelis.).

A. -f- A.
VLADUI LAPUI mirus, 

dukteriai STASEI SEMĖNIENEI, sūnui EDVARDUI ir 
jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime.

Bronė ir Bronius Nainiai

PADĖKA
1971 m. sausio 13 d. Rodney, Ont., Canadoje, mirė mūsų myli

mas vyras, tėvas, uošvis ir senelis

A. -f- A.
JOKŪBAS CIPARIS

Velioniui buvo parodyta didelė meilė ir pagarba, o mums li
kusiems — visų nuoširdi užuojauta.

Didžią padėką re škiame kun. D. Lengvinui, kun. B. Pace- 
vičiui ir Rev. Wm. Smith už atnašavimą šv. Mišių, Rožinio mal
das ir palydėjimą į vietos kapines.

Dėkojame kun. D. Lengvinui už atsisveikinimo tėviškus žo
džius.

Dėkingi Rodney ir apylinkės lietuviams už gausias šv. Mi
šių aukas, maldas, gėles, dalyvavimą koplyčioje bei palydėjimą 
į amžino poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, giminėms iš Čikagos ir Ha
miltono už užprašytas šv. Mišias, gėles prisiųstas prie velionies 
karsto ir užuojautas pareikštas spaudoje.

Esam dėkingi už gedulo pietų paruošimą p. p. J. Narbutie
nei ir K. Pakalnienei.
Liūdesy likę: žmona Matilda, duktė ir sūnūs su šeimomis

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

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS

AREA CODE (312) 247-2425

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ?

Tik dienraščio “Draugo” knygų kataloge yra beveik visos Ame
rikoj gaunamos lietuviškos knygos.

“Draugo’ spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lie
tuviškos leidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina 
savo knygas per dienraštį ’įDraugą” ir jo platintojus.

Tuojau rašykite ir prašykite “Draugo” pasiųsti Jums katalogą 
ir dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pra
nešta, kur galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per “Draugą”.

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės į "Draugą".



DRAUGAS, šeštadienis, 1971 m. vasario mėn. 13 d.

X Vasario 1G d. minėjimas 
Chicagoje šį sekmadienį įvyksta 
Marijos aukšt. mok. salėje 2 
vai. Kalbės kongr. Roman Pu- 
cinski, Juanita Castro ir Anta
nas Razgaitis. Meninę dalį at
liks jungtinis choras — Alice 
Stephen3, Dainava, Švč. P. M. 
Gimimo parap. ir Vyčių chorai.

X Lietuvos trispalvė vėliava 
plevėsuos Chicago Civic Center 
laukiamoje salėj visą vasario 
16 d. Tai pasiekta George W. 
Dunne, Cook apskr. tarybos 
pirmininko, dėka.

X “Southwest News Herald” 
išspausdino didesnį straipsnį, 
ryšium su Vasario 16-sios šven 
te, taip pat įsidėjo ir delegaci
jos pas merą R. Daley nuotrau
ką. ■ Plačiai aprašoma būsima 
programa ir primenama, kad 
kalbės Juanita Castro.

X Knyga apie Kudirką. K. 
Bagdonas mums rašo: “Vasa
rio 8 d. mane pasiekė: “At- 
tempted Defection By Lithua
nian Seaman Simas Kudirka”. 
Ši dokumentinė knyga susideda 
iš 247 puslapių. Simo Kudirkos 
ir jo žmonos Genelės fotografi
jų. Knyga yra tikra Simo Ku
dirkos išdavimo istoriją, kurią 
sudarė ir išspausdino Committe 
on Foreign Affairs. Knyga ne
paprastai įdomi savo apimtimi, 
liudininkij parodymais bei kal
tinamųjų išdavusių Simą Kudir
ką, susirašinėjimo su Sovetska- 
ja Litva laiškų kopijomis. Vi
siems lietuviams ši knyga ver
ta paskaityti. Knygą galima 
gauti veltui, parašius savo kon- 
gresmanui”.

X. Spauda padeda skaityto
jams, skaitytojai1 spaudai. 
“Draugui” aukojo: po 3 dol. — 
Kazė Viskantas, A. Petraus
kas, V. Jankūnas, V. Kasakai- 
tis, T. Sereika, Br: Polikaitis, 
V. Garsys, A. Žiūraitis, dr. J. 
B. Dičpinigaitis, V. Dailydė, A. 
Kuprevičius, J. Rumbutis, F. 
Mučinskas; po 2 dol. — J. 
Venckus, J. Jankaitis, Al. Šu
kys, G. Miltenis, J. Švedas, R. 
Plėnys, VI. Levanas, V. Rakaus
kas, J. Miceika, K. Mažeika, V. 
Memenąs, Martha Brazauskas. 
Labai ačiū.

X Jonas Valys, Hebron, 
Conn., dėkodamas už kalendo
rių ir kalėdines korteles, pri
siuntė 8 dol. auką. Labai ačiū.

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, gar 
Įima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras, 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England 
SHO 8734 (sk.)

X. Lietuvių Ūkininkų Sąjun
ga šeštadienį vasario mėn. 13 
dieną 7 vai. vakare, Vingeliaus- 
ko svetainėj 4500 S. Talman 
Avė. ruošia “blynų balių”. Bus 
vaišės, tėvas Kezys rodys filmą, 
vėliaus muzika ir šokiai. Įėji
mas auka moterims 6 dol. vy
rams 7 dol.

Pelnas skiriamas lietuvių fo
to archyvui1 dėl įamžinimo mū
sų sąjungos garbės nario a. a. 
prel. Krupavičiaus.

Valdyba
(pr.)

x Vysk. Antanas Deksnys 
iš Romos yra atvykęs į Chica
gą, kur dalyvavo mišiolo vertė
jų posėdy, aplankė vysk. V. 
Brizgį, lietuviškas institucijas ir 
savo pažįstamus. Vysk. A. 
Deksnys lankėsi ir Draugo re
dakcijoje, kur pasidalino įspū
džiais iš Europos lietuvių gyve
nimo. Apsistojęs pas kun. I. 
Urboną Gary, Ind. Vasario 18 
d. kalbės invokacinę maldą At
stovų rūmų Lietuvos nepriklau
somybės minėjime Washingto- 
ne.

x Lietuvių Istorijos draugi
jos valdybos posėdis įvyks š. 
m. vasario 17 d, 7 vai. vak. A. 
Rūgytės bute, 6547 So. Wash- 
tenaw Aive. Po posėdžio 8 vai. 
bus J. Dainausko paskaita: 
“Apie mokslo srities darbus, lie
čiančius Lietuvos istoriją”. L. 
I. dr-jos nariai ir jų bičiuliai 
kviečiami dalyvauti.

X Marąuette Parko Lietuvių 
komiteto, kun. Francis A. Law- 
lor kandidatūrai į 15-to wardo 
aldermanus paremti susirinki
mas įvyko vasario 10 d. A. Ūse
lio namuose, 7021 So. Talman 
Avenue.

Balzeko lietuvių* kultu os muzie
jaus vardu buvo atžymėtas. Chica
gos miesto bibliotekos tarybos 
prez. Ralph G. Nevraoan. Atžymė- 
jimą įteikia John E. Pakel, Chica
gos taup. ir skol. b-vės pareigūnas. 
Atžymėjimas įteiktas sausio 31 d. 
įvykusiamo bankete Chicagoje, ku
riame dalyvavo 400 asmenų,

X Jadvyga Povilaitienė, gy
venanti Omahoje, Nebr., gerb
dama savo brangaus vyro a. a. 
Jono Povilaičio atminimą ir ži
nodama, kaip labai velionis my
lėjo savo gimtąją žemę Lietu
vą, Lietuvių fondui paskyrė 
125 dol. (pr.)

X Kas nenori pralošti nuo 10 
lig 150 dol., teskuba pas Gra- 
dinską išpardavimo metu — lig 
vasario 15 d. 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.)

X Poetas Bern. Brazdžionis 
“Vaidila Valiūnas prie užgesu
sio švyturio” eilėraštį spausdi
na naujausiame Į Laisvę nume
ryje; žurnalas gaunamas pas 
platintojus arba užsisakant 
šiuo adresu: Mr. Al. Kulnys, 
1510 E. Merced Avė., W. Covi- 
na, Calif. 91790; metinė prenu
merata — 5 dol. (sk.)

X Stockbrokeris J. Petrulis, 
gerai susipažinęs su USA eko
nomika, bendrovių akcijomis 
bei Stock Market komplikuotais 
posūkiais tikisi galėsiąs dauge
liui investuotojų (net ir nusi- 
vylusiems) padėti. Telef. FI 
6-0200 — Harris, Upham & Co.

(sk.)

Philadelphia, Pa., mieste įvykusios LB Tarybos, sesijos metu, atskirai posėdžiavo ir šešios nuolatinės ko
misijos. Nuotraukoje politinių-inforimacinių reikalų komisija posėdžio metu. Iš k. į d.: Vilius Bažėnas, dr. 
Elona Vaišnienė, Antanas Mažeika, Algimantas Gečys , dr. Petras VileiCis, dr. Petras Kisielius, Romas 
Kezys, dr. Edmundas Lenkauskas ir dr. Kazys Bobelis. Nuotr. K. Cikoto

’ x Jaunimo centro foto klu
bas yra dabar steigiamas. Vi
si tie, kurie domisi fotografa
vimu, prašomi kreiptis pas Li
ną Danilevičių, telf. 476-8161, 
arba pas V. Kaulių, SJ, telef. 
737-8406.

X Inž. Antanas Rudis, Lie
tuvių forumo radijo vedėjas, 
šį sekmadienį bus pagrindiniu 
kalbėtoju Detroite bendrame 
lietuvių organizacijų rengiama
me Vasario 16 d. minėjime. 
Praėjusį sekmadienį jis kalbė
jo Waukegane. Dėl turimų įsi
pareigojimų, turėjo atsisakyti 
nuo kitų pakvietimų.

X L.I.D. jaunųjų istorikų 
sekcijos susirinkimas įvyks va
sario 18 d. 7 vai. vak. A. Rūgy
tės bute, 6547 So. Wastenaw 
Avė. Nariai ir jų bičiuliai kvie
čiami dalyvauti'.

X Antanas Razgaitis iš Cle- 
veland kalbės vasario 14 d. 2 
vai. p. p. Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėje, minint 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukaktį.

X. “Draugas” visuomet lau
kiamas mūsų pastogėje. Jame 
randame daug įdomių rašinių ir 
jaučiame gerą ryšį su didžiąja 
Chicagos lietuvių kolonija, kur 
tiek daug pažįstamų turime.— 
Rašo mums M. Šenferas iš To
ronto, siųsdamas stambesnę au
ką spaudai paremti. Nuoširdžiai 
dėkojame.

X Nelia Paulauskaitė para
šė patriotinį eilėraštį “Didinga 
Lietuva”, kuriame iškeliama tė
vynės meilė ir sakoma:
“Mes pasdryžkim, kas tik galim,

padirbėt, pasiaukot, 
kad ko greičiausia sesėm,

/broliam
Laisvės rytojų iškovot.”

x Karalienės Angelų par. 
klebonas kun. Antanas Petraus
kas ir parapija iš Brooklyno 
Lietuvos Kankinių koplyčios 
skoloms išmokėti prisiuntė 
1000 dol. (pr.) )

Beverly Shores, Ind. lietuvių klubo atstovai įeikia Valpal ais'o univer
siteto bibliotekai Encyclopedia Lituanica I-jį tomą. Nuotraukoje ič 
k. į deš.: bibliotekos vedėjas Carl H. Sachtleben, mokyt. Stasys Ru
dys, studentė Aušra Mildažiutė ir klubo pi m. Jonas Mildažis.

CHICAGOS ŽINIOS
STREIKAS 25-SE KAPINĖSE

Net 25-se Chicagos apylinkių 
kapinėse veikia duobkasių ir 
kitų kapinių tvarkytojų strei
kas. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse streiko nėra.

UŽ 118 DOLERIŲ PRARADO 
NAMĄ

Bertha Rankins, tarnaitė, 
per 17 metų vis mokėjo, kad 
tik išmokėtų ir turėtų nuosa
vus namus. Tačiau ji neįstengė 
sumokėti 118 dolerių mokesčių 
ir jos namai buvo parduoti iš 
varžytinių. Juos nupirko AUan 
Blair, Rankins su savo dukte
rimi ir šios trimis vaikais buvo 
išmesta iš namų. Dabar Ber- 
thos Rankins reikalus ėmėsi 
ginti advokatas Philip Markin, 
tai atlikdamas be užmokesčio. 
Jis sako, kad tų už 118 dol. 
mokesčių parduotų namų vertė 
yra apie 9,000 dol.

X Laima Kasparaitytė, Vik
toras Jurkšaitis ir Martynas 
Trakis, Lietuvių evangelikų liu
teronų Tėviškės parapijos jau
nimo dramos būrelio nariai da
lyvaus šį šeštadienį Lietuvių 
forumo radijo programoje. Taip 
pat dalyvaus tos parapijos sek
madienio mokyklos mokiniai: 
Arūnas Kaminskas, Silvija 
Jurkšaitytė, Irena Kasparaitytė, 
Henrikas Kasiulis, Rimantas 
Paulikaitis, Angelika Usvailtai- 
tė ir Kristina Sinickaitė, kurie 
atliks Vasario 16 programą.

,x George Vaškas, Chicago, 
UI., prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 6 dol. “Draugui” stip 
rinti. Dėkojame.

X Edvardas Reingoldas, 
Worcester, Mass., mūsų dien
raščio rėmėjas, ir šiais metais 
prisiuntė 10 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame.

NAUJI PAGERINIMAI 
CHICAGOJE

Chicagos meras Daley pa
skelbė, kokius pagerinimus nu
mato įvesti mieste. Nuo ateinan 
čio mėnesio nebebus nei kiek 
šiukšlių išvežiojama kur į duo
bes, o visus bus sunaikintos in- 
cineratoriuose — specialiose 
šiukšlėms deginti krosnyse. Iki 
šiol dar vis kasmet sunkveži- 
miais buvo išvežama šiukšlių po 
280,000 tonų į plotą 103 gatvė 
ir Doty. Kai kuriomis miesto 
centro gatvėmis bus uždrausta 
važiuot mašinoms. Iš pradžių 
bus tai daroma tik tiriant, 
kiek tai turės įtakos į prekybą 
krautuvėse.

Dabartiniai gatvių užrašai 
netaip lengvai išskaitomi, o jų 
yra net 82,000. Nuo pavasario 
bus pradėta juos pakeisti aiš
kesniais žalios ir baltos spalvos 
užrašais. Mieste bus įvesta 18 
mylių takų dviračiams. Navy 
Pier bus atnaujintas kaip uos
tas ir kaip rekreacijos vieta. 
Bus įsteigti penki nauji sveika
tos centrai įvairiose miesto da
lyse. Sveikatos taryba pradės 
už kelių savaičių griežtesnę 
vaistų kontrolę. Net 15-je mies
to vietų bus pradėta skiepyti 
vaikus; tai bus daroma ir va
karais, kad būtų lengviau dir
bantiems tėvams. Iš miesto gat
vių bus išvežta apie 100,000 ma
šinų, kurias savininkai paliko. 

PAMETĖ 180,000 DOLERIŲ

Iš Brink sunkvežimio, kuriuo 
buvo vežami pinigai, iškrito du 
maišai su banknotais ir čekiais 
— viso 180,000 dol. vertės. 
Brink bendrovės net laikraščiuo 
se duoda skelbimus, kad radu- 
sieji sugrąžintų.

MIRĖ DARBININKIJOS 
VADAS

Mercy ligoninėje ketvirtadie
nį mirė darbininkų vadas ir bu
vęs Švietimo tarybos narys 
Tomas J. Murray, 79 m.

MIRĖ FILOSOFIJOS 
PROFESORIUS

Ilgametis Notre Dame uni
versiteto filosofijos profesorius 
kun. A. J. Hope mirė sulaukęs 
74 m. amžiaus.

— Parašykite dar šiandien 
po laiškutį savo skaitomų ame
rikiečių laikraščių redakto
riams! Informuokime apie pa
vergtą Lietuvą.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Vyt. Vardžio studija 
“Cathoūcizm in Lithuaniana” 
išspausdino knygoj “Asspects 
of Religion in the Soviet 
Union, 1917-1867. Knygą išlei
do Chicagos universitetas, red. 
Richard H. Marshall. Šioje 20 
pslp. studijoj, kuri išleista at
skiru atspaudu, prof. V. Var
dys supažindina skaitytoją su 
religiniu pavergtos Lietuvos gy
venimu nuo pat Lietuvos oku
pacijos pradžios. Studijoje at
skleidžia dabartinius komunis
tų išpuolius prieš religiją ir sis-' 
tematinį religijos naikinimą. 
Savo studijai remiasi įvairiais 
lietuvių ir nelietuvių iš šiapus 
ir anapus geležinės uždangos 
šaltiniais. Šis Vyt. Vardžio dar
bas padės daugeliui susipažinti 
su sunkia Lietuvos katalikų 
padėtimi Sovietų okupacijoj. 
Vyt. Vardys yra Oklahomos 
universiteto profesorius.

— JAV LB Philadelphijos 
apylinkės ruošiamas Nepriklau
somybės šventės minėjimas į- 
Vyks vasario 21 d. Minėjime iš 
amerikiečių tarpo pagrindinę 
kalbą pasakys iš Washingtono 
atvykstanti plačiai skaitoma 
žurnalistė (columnist) Edith 
Kermit Roosevelt, savo straips 
ųiais bendradarbiaujanti virš 
400 laikraščių. Kudirkos reika
lui ji yra skyrusi jau tris 
straipsnius. Pagrindinę kalbą 
lietuviškai pasakys iš Cincin- 
nati atvykstąs aktyvus bendruo 
menininkas, paskutiniosios JAV 
c.v. vicepirm. inž. Valdas Adam
kus. Dabartiniu metu inž. 
Adamkus eina aukštas pareigas 
JAV Department of Interior.

— Newark, N. J., Švč. Tre
jybės bažnyčioje Šv. Juozapo 
novena bus kovo 11-19 d. Tal
kininkaus buvęs Chicagos Šv. 
Mykolo parap. klebonas kun. 
A. Valančius. Šįmet ši parapi

NORMAN BURšTEINAS, kailių krautuvės
IR SIUVYKLA. 185 No. Wabash (kampo. Wabasb S 
ir Lake .Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto a 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 5 
ir k’tu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- =

Kalbame lietuviškai.

A. PONCH1ELLI
I LITUANI

M. K. ČIURLIONIS^ “
OPEROS UVERTIŪRA

SIMFONINE POEMA - BALETAS
Choruogrolijo - V. KAROSAITĖS

D. LAPINSKAS
IL VIGILANTE DEL MARE
IN MEMORIAM

INFINITAS VII
BALETAS Choruografijo-R, ARVI

1971 M. VASARIO 27 - 28 D D 
Šeštadieni 8 v.v., sekmadieni 8 v. p. p 
MARIJOS Aukšt. Mokyklos Auditorijoje

Rangia MARGUTIS

ja mini 70 m. sukaktį.
— Lietuvos gen. konsulas 

' Anicetas Simutis, New Yorko 
i LB apygardos pirm. Aleksan
dras Vakselis, Batuno vykd. 
pirm. Kęstutis Miklas ir “Lais- 

,vės Žiburio” atstovė Daiva Ke- 
zienė Vasario 16-tos proga da- 

, lyvaus specialiose radijo pro- 
i gramose New Yorko amerikie
čiams. Tos programos bus per
duodamos per dvi didžiausias 
Long Islando radijo stotis sek- 
madienį, vasario 14— 12 vai.

' pietų metu per WGBB-AM 
1240, o 12:30 popiet per WHLI 
-AM 1100 ir FM 98.3. Šioms ra- 

,dijo programoms laiką nemoka
mai išrūpino Kęstutis Miklas, 
kurio pastangomis taipgi Long 
Islande net penkiuose miestuose 
iškeliamos Lietuvos vėliavos 
bei išgaunamos proklamacijos.

— Pranas Rastas, Fairfield, 
Conn., laiške rašo, kad keliant 
S. Kudirkos atvejį, reikia iš
kelti ir visos pavergtos Lietu
vos kančias ir prisiminti tūks
tančius lietuvių ištremtų į Si
birą ar vargstančius tėvynėje.

OKUP. LIETUVOJE
— Ondatrų (kailinių žvėre

lių) šiuo metu priskąitoma 
7800. Daugiausia jų yra Taura
gės rajono upėse. Seniau Lie
tuvoje jų nebuvo. Ondatros į- 
veistos prieš 16 metų, kai 204 
žvėreliai buvo atgabenti iš Ar- 

i chansgelsko srities. Tačiau šie 
kailiniai žvėreliai pridaro daug 
žalos: savo urvais išvarto py
limus,, gadina melioracijos į- 
rengimus, graužia tinklus, iš
gaudo žuvis, vėžius, nugraužia 
pakrančių augmeniją. Todėl 

į esą nutarta didesnį ontadrų 
skaičių iššaudyti.

— Knyga apie dail. Justiną 
Vienožinskį išleista Vilniuje, 
378 pusi. Ją parengė Irena 
Kostkevičiūtė.

•UltlAI: MARGINIUOSE. »lt kk. (Ilk SI.
MARGUTUt, »u kk MAROUtnt

Kovo mėn. 14 dieną, 

sekmadienį 

3-čią valandą po piet

JAUNIMO
CENTRE

CHICAGOJE

RAUGO DAI I O J 2 O D I O

I I \ < I I I o
IR DVIDEŠIMTOJO ROMANO PREMIJOS ĮTEIKIMO IŠKILMĖS

Programą išpildys:

Clevelando Vyru Oktetas iš Čiurlionio Ansamblio

BILIETAI GAUNAMI: 
Draugo adminisfraciji

4545 West G3rd Street 

■
— ir —

Marginiuose,
2511 West 69th Street

Laureatas V. VOLERTAS 
Dalyvavimas šiame koncerte pagelbės mūsų dienraščiui 

padengti premijos išlaidas.


