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KATALIKAI 
PASAULY 
Popiežius ir netikintieji 
Mokslas ir Dievas — nepriešingi 

VATIKANAS. — Kovo 22 - [ 
27 d. Romoje vyko simpoziu- į 
m a s — diskusijos "Ateizmo kul j 
tūros" klausimais. Svarstymus ; 
organizavo Vatikano sekretoria- 1 
t a s netikinčiųjų (ateistų) reika- į 
lams ir Kalifornijos universite
to sociologijos skyrius. Posė
džiams pasibaigus, popiežius 
Paulius VI diskusijų dalyvius 
priėmė specialioje audiencijoje. 

Jis savo žodyje pažymėjo, kad 
"mes tam tikrais atvejais ir sa
ve galime laikyti netikinčiais, 
nes mes, pavyzdžiui, netikime, 
kad moderniosios minties plėtra 
būtinai reiškia Dievo paneigi
mą". Popiežius a tme tė šiais lai
kais skelbiamą mintį, jog moks
las ir tikėjimas Dievu esą ne
suderinami, priešingi dalykai. 

Popiežius pageidavo, kad dis
kusijos netikinčiųjų klausimais 
butų vykdomos ir ateity. Esą, 
"Katalikų Bažnyčia, savo gali
mybių ribose rems tokius svars 
tymus h- tikisi tuo būdu prisi-
dėsianti prie taikingo ir tvar
kingo žmonių sambūvio". 

Vakar mirė D. D. Eisenhovveris 
B. prezidentas ir sąjungininkų karo vadas Europoje pašarvotas Kapitoliaus rūmuose 
— Laidojamas Abilene, Kansas valst. Krašte paskelbtas 30 dienų gedulas — 
| laidotuvių iškilmes atvyks gen. de Gaulle ir daug kitų žymių pasaulio politiku — 

Sėkmingai kovojęs su sveikatos negalavimais — Velionies, vieno populiariausiu 
Amerikoje, gyvenimo bruožai. 

Mirė 10 mėn. praleidęs 
ligoninėje 

D. D. Eisenhower 

madienis, skelbiama tautos ge- j Abilene mieste, Kansas valst. 
dulo diena. Ntarodyta 30 dienų : Iškilmės vyks ir VVashingtone. 
laikyti nuleistas valdžios įstai- j Laukiama a tvyks tan t daugelio 

\ \ ashingion. —BuveJ» P r e z i " j gų įr JAV atstovybių svetur tau [-įvairių kraštų politikų, valdžios 
tinęs — JAV v<v

 tvas. Prezden- j galvų, min. pirmininkų bei aukš 
tas savo žodyje pažymėjo velio
nį buvus "didelia ir gera as
menybe", jo mokytoju. 

Užuojautos 
Eisenhoweriui mirus 
WASHIXGTON. — D. D. Ei-

i senhovveriui mirus, našlei siun-
' čiamos užuojautos iš viso pa-
; šaulio. Pirmieji JAV-se. pasiun- I 
t e užuojautas, buvo New Yorko : 

arkivyskupas, vakar paskirtas \ 
1 kardinolu T. Cooke. J. Tautų Į 

gen. sekr. U Thant ir kt . Sekė Į ^ val ; ry tų laiku, apie jo mirtį 
I užuojautos iš įvairių kraštų vy-
! riausybių. Vienas iš užuojautą 

dentas ir sąjungininkų karo va 
das II karo metu, gen. Dvvight 
David Eisenhovver mirė kovo m. 
28 d., penktadienį. Eisenhovveris 
karinėje Walter Reed li
goninėje, ties Washingtonu, bu
vo stropiai prižiūrimas, gydomas 
nuo pernai gegužės 14 d. Tuo 
metu jis buvo perkeltas iš savo 
žiemos rezidencijos Kalifornijo
je, Palm Desert. netoli Palm 
Springs. 

Paskelbtas 30 dienų gedulas 

D. D. Eisenhovveris mirė 12, 

Palaidos Kantas valst. 
Abilent mieste 

Miręs Eisenh< >weris bus lai
dojamas jo vaikystės vietoje, 

tųjų karių. 
Prezidentas gen. de Gaulle bu

vo pats pirmasis, paskelbęs, vyk 
siąs į gen. ir buv. prezidento 
laidotuves. 

J is miręs 

Naujieji vyskupai Vengrijoje 

pareiškusių buvo britų gen. 
Montgomery, 81 m. amžiaus, 
drauge su Eisenhovveriu vado
vavęs kariams pastarojo karo 
Europoje metu. Jis, šalia gen. 
de Gaulle, paskutinieji gyvi likę 
to meto karo vadai. 

Buvę prezidentai. Truman ir 
BUDAPEŠTAS. — Vengrijos | Johnson, apie mirtį painformuo-

valstybinis radijas savo progra
moje skirtoje užsienyje gyvenan
tiems vengrams pristatė naujai 
pašventintus katalikų vyskupus 
Vengrijoje. Ta proga kalbėdamas 
Vac vyskupas Juozapas Bank pa
reiškė, kad katalikų Bažnyčios 
santykiai su valstybe galima pa
lyginti su naujai statomu tiltu, 
kuris ateityje sujungs Romą su 
Budapeštu. Pradžioje šis tiltas v- , - .-

, .• . . . , . ' ; laukusiam *U metu amžiaus, jis ra laikinas ir siauras, bet aaug c . , ^ , ,. . . , . . . , . . . i Sovietu A. i arvbos 

ti telefonu generolui mirus. 

Lietuvoje 
Pagerbė prof. J. Matulį 
Viinius, ok. Lietuva. —Kovo 19 
d. Vilniaus laikraščiuose gana 
daug vietos buvo paskirta svei
kinti prof. Juozui Matuliui, su
laukusiam 

pranešta 12,45 vai 
"ramiai, taikingai". 

Prez. Nixonas, apie mirtį pa
tyręs, žmonos ir dukters Tricia 
lydimas, nuvyko į ligoninę. 1.10 
vai. aplankęs velionį, pusvalan
dį praleido mirusiojo šeimos t a r 
pe. Taip pat atvyko du vyriau
sybės nariai, valstybes sekr. W. 
Rogers, gynybos vadovas M. 
Laird ir saugumo klausimais pa 
tarėjas dr. H. Kissinger. 

Nixonas paskelbė 30 dienų 
gedulą krašte , gi kovo 31 d., pir akademiją 

Pirmadieni — laki. iškilmės 

Buv. prezidento laidotuvių iš
kilmės įvyks pirmadienį, kovo 
31 d. Palaikai iš Washingtono 
į Abilene, Kansas valst,, bus ve
žami traukiniu. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 

Westpoint karo 

gali prisidėti prie abipusio sutari 
mo ir bendradarbiavimo. Lenino ordinu. 

apdovanotas 
Eilė vyresniųjų 

Popiežius paskyrė 35 kardinolus 
Konsistorija įvyks balandžio 28 d. 

Du kardinolai — už geležinės 
uždangos 

Kard. Koenig — populiariausias 
Austrijoje 

VIENA. — Viešosios nuomo-

ir jaunesniųjų mokslų akademi-l 
jos bendradarbių dėstė (nebe' 

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI vakar paskyrė 35 
naujus kardinolus, iš jų du kraš 
tuose už geležinės uždangos. 
Šie paskirti "in pectore" — "šir
dyje" (slaptai) ir jų pavardės 

pirmą kartą) akademijos prezi
dento nuopelnus bei pasižymėji
mus. Tokia proga neišvengiami 

nės tyrimo Institutas Vienoje pa- smilkalai gerokai temdo soleni-
skelbė, kad pravedus apklau- i zanto mokslinio paveikslo ryšku- i neskelbiamos ir pagal buvusią 
sinėjimą Austrijoje, paaiškėjo jog m ą ir tampa nebeaišku, ar J. Ma- j tvarką, niekuomet nebus pas-
šiuo laiku populariausias asmuo i tūlio stiprybė daugiau glūdi mo- kelbtos. nes tai atsilieptų nau-
Austrijoje yra Vienos arkivysku-1 ksliniuose tyrimuose (elektroche-
pas kardinolas Koenig, pasižymįs i mijos srity), ar tik akademijos ad-

jųjų kardinolų saugumui ypač 
kraštuose, kur vvriausvbe a r 

savo gausiais pastoraciniais dar
bais ir plačia veikia krikščionių 
santykiams su netikinčiais palai
kyti. 

Ukrainoje likviduoja 
moterų vienuolyną 

KIJEVAS. Romą pasiekusiomis 

ministravime (pagal maskvinių• rėžimas priešingi Bažnyčiai. 
Ištaigų nurodymus ir reikalavi
mus). 

Šalia akademijos prezidento 
pareigų J. Matulis ilgoką laiką 
buvo ir partijos bei eilės kitų or
ganizacijų ir komitetų viršūnė-1 čius 

Paskyrus 35 kardinolus, ba
landžio 28 d., kviečiamoji kon
sistorija kardinolų kolegijos na
rių skaičių pakels iki 134. Tai 
— rekordinis kardinolų skai-

se, buvo ir valdžioj (Paleckio 
žiniomis šiomis dienomis Ukrai-1 pavaduotoju), vienu metu buvo 
noje sovietų kalėjime nuo išken-1 net Sov. S-gos delegacijoj Jungti-
tėtų kančių mirė Ukrainos kata- I nėse Tautose. Ir dabar tebėra de-
liky vysk. Welezkovvskyj, sau- i putatas ne tik vilniškiame, bet 
sio 27 d. suimtas Lviove teikiant ir maskviniame "verchovname 
paskutinius sakramentus mirs- soviete". Nepaisant to, esąs pas-
tančiam ligoniui. Vyskupas We- kelbęs daugiau kaip 200 savo 
lezkovvskyj prieš tai ilgus metus mokslinių darbų. Atseit, maž-
buvo ištremtas į Sibirą ir tik ne- j daug kas mėnesį po mokslo dar-Į his, kolegijos skaičių buvo pa-
seniai paleistas iš kalėjimo beibą... {kėlęs iki 118. Per pastaruosius 

Trečioji konsistorija 
Pauliaus VI valdymo laikmečiu 

Balandžio 28 d. kviečiamoji 
konsistorija bus trečioji dabar
tinio popiežiaus 6 metų valdymo 
metu. Paskutinėje konsistorijo
je, 1967 m. birželio 26 d., popie
žius, paskyręs naujus kardino-

teisės dirbti sielovados darbą. . , . , » . . , , ,. , . P.. „ • dvejus metus mirė keliolika kar-
Ką išryškino Matulio biografija? ; ^ „ . o , . 

Pastebėtina, kad J. Matulio Dabar paskirtas skaičius — 
biografija šiuo atveju pateikta; 35 — yra pats didžiausias per j din olų skaič is vis augo. Turė-

'gerokai 

Popiežius Paulius VI 

89 nauji kardinolai per 6 metus 

Popiežius Paulius VI per dvi 
pirmąsias, jo valdymo metu. į-
vykusias kor.-dstorijas buvo pa
skyręs, kiekvieną kartą, po 27 

I kardinolus. Tuo būdu. ligšiol j is 
j'bus jau pask;.Tęs 89 kardinolus. 

Popiežius Sikstas V 1586 m. 
buvo nustatęs kardinolų kolegi
jos ribą — 70. Tuo metu pasau
lio gyventoji; skaičius siekė 360 
mil. Tos tvarkos, nedaugiau 70 
kardinolų k 'legijoje, laikytasi 
ligi popiežda.s Jono XXIII. Jam 
buvus popi< 'ium ir vėliau kar-

nutolstanti nun sovieti
nio biografijų lygio. Vida Kaz
lauskienė "Tiesoje" (kovo 19) 
papasakojo, kad J. Matulio tėvai 

• teturėjo vos du hektarus žemės 
j ir vaikų į mokslus leisti nepajė-
I gė, bet visdėlto J. Matulis pradi
nę mokykla baigė dar prieš I ka
rą 1918 metais, buvo pritapęs 
prie revoliucinių komitetų, bet 
kai rusai raudonarmiečiai buvo 
išstumti, nepasitraukė su jais Ru
sijon, o pasislėpė miške ir iš 
ten patraukė į Kauną tik su duo
nos rieke ir sūriu miškely. Ir vis-

t r i s dešimtmečius. 1946 m., ant- i jo ryšio ir gyventojų pasauly 
rajam pas. karui pasibaigus, po | ir ypač kats :kų skaičiaus augi

mas — jų šiuo metu pasaulyje 
yra daugiau <aip 550 mil. 

Keturi nauj" kardinolai JAV-se 

Kard- J- Mindszcnty 

piežius Pijus XII buvo pasky
ręs 32 kardinolus. 

dar po 10 metų — Leipzigo uni
versiteto daktaras, o dar po dve
jų (1936) —fizinės chemijos ka
tedros vedėjas Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune. 

Tai parašyta "Tiesoje" ir pri
einama pasiskaityti visiems, ku
riems šiaip jau tebekaiama į 
galvas pasaka, esą, anuomet tik 
turtuolių vaikai tegalėję pasiek- Į JAV turi 1 

dėlto po 6 metų jau studentas, ti mokslo. (Elta) į sią skaičių 

35 paskir* ;jų kardinolų tarpe 
yra keturi a nerikiečiai, tai t rys 
arkivyskupą : Terence Cooke, 
Nevv Yorke. Tohn Dearden. Det
roite ir .T hn Carberry, St. 
Louis ir v nas vyskupas — 
John WrigV . Pittsburghe. 

Keturis paskyrus, šiuo metu 
kardinolu, didžiau-
^orijoje. 

Širdies smūgiai nuo 1955 m. 

Širdies smūgiai buvusį prezi
dentą pradėjo persekioti nuo 19-
55 m., dar jo pirmojo preziden
tinio tarpsnio metu. Antrasis prie 
puolis įvyko 1965 m. lapkričio' 
m., jam atostogaujant Georgia 
valst. Po to sekė kiti smūgiai. Tik 
pernai 77 m. sulaukusį generolą 
buvo palietę trys širdies smūgiai. 
Neseniai Derevveno ODeraciia. 
B. prezidento sveikata visą savai
tę teikė susirūpinimo žymių. 
Paskutinėmis dienomis jo gyvy-
bė buvo palaikoma dirbtinomis 
priemonėmis. 

Protėviai — iš Vokietijos 

Miręs b. prezidentas Dvvight 
David Eisenhovver buvo gimęs 
1890 m. spalio 14 d. Denison, 
Texas valst. Jis kilęs iš ūkininkų 
šeimos. Jo protėviai buvo atvykę, 
1741 m., iš Badeno, Pareinio Vo
kietijos. Savo jaunystę Eisenhovv
eris praleido Abilene. Texas 
valst. 

Velionis 1915 m. yra baigęs 
West Point karo akademiją. I 
pas. karo metu Eisenhovver buvo 
tankų korpo inspektorium, o 19-
22 -24 tarnavo Panamos kanalo 
zonoje. 1929-33 m. dirbo JAV ar
mijos gen. štabe Washingtone. 
1935-40 m. buvo gen. McArthu-
ro štabe Filipinuose, 1943 m. pa
keltas į pilno laipsnio generolus 
ir paskirtas tais metais visų JAV 
karinių pajėgų Europoje vyriau
siuoju vadu. 

Sąjungininkų vyriausias vadas 
nuo 1943 m. 

Karo metu, 1942 m. Eisenhovv
eris sėkmingai įvykdė išsikėlimą 
Siaurės Afrikoje. 1942 m. lapkri
čio 8 d. buvo paskirtas vyriau
siuoju sąjungininkų ginkluotų 
pajėgų vadu Š. Afrikoje. Jam va
dovaujant, buvo įvykdytos inva
zijos į Siciliją ir Italiją. Pagaliau, 
1943 m. buvo paskirtas visų jung
tinių sąjungininkų armijos vadu. 
Bendradarbiavęs su britų ir kito
mis sąjungininkų pajėgomis. Ei
senhovveris įvykdė išsikėlimą 
Normandijoje (1944 m. birželio 
6 d . ) , 1945 m. buvo JAV okupa
cinių jėgų vadu. 1945 m. gegu
žės 8 d. pasirašė Vokietijos be
sąlyginės kapituliacijos doku
mentus ir po to buvo paskirtas 
amerikiečių zonos Vokietijoje 
kariniu gubernatorium. 

Štabo viršininkas, universiteto 
prezidentas, N A T O vadas, 

prezidentas 

1945 -1948 m. Eisenhovveris 
buvo JAV vyr. štabo viršininku, 
1948 -53 m. Columbia universi-

Įteto prezidentu. Gavęs atostogų 
j 1950 m. buvo pakviestas NATO 

Rusu laivu pratimai Atlante 

LONDONAS. — Sovietų 20 
laivų vykdo, pirmą kartą nuo 
1904 m., pratimus Šiaurės At
lante. Žinia apie pratimus pa
neigia anksčiau buvusius spėji
mus, kad tie laivai buvo išplau
kę j Tol. Rytus. į Vladivostoką. 

Vietname 
Didėja aviacijos nuostoliai 

SAIGONAS. — Vakar JAV 
kariai atrėmė priešo pastangas, 
į šiaurės rytus nuo Saigono, 
pulti sąjungininkų dalinius. 

JAV karinės vadovybes žinio
mis, priešui puolant jau 36 die
nas, auga aviacijos nuostoliai. 
Praėjusią savaitę netekta 25 
helikopterių, — 13 buvo numuš 
ta ir 12 sunaikinta žemėje. Pas
tarųjų netekta priešui raketo
mis apšaudžius JAV bazes. 

• Somali, Afrikoje, rinkimuo
se dalyvauja 62 politinės parti
jos. 

K A L E N D O R I U S 

Šiandien, kovo 29 d.: šv. Ber
toldas, šv. Diemoda, Kernius, 
Almante. 

Ryt, kovo 30 d.: Verbų sek
madienis, šv. Rugulas. šv. Os-
burga, Danulis, Medą. 

Poryt, kovo 31 d.: šv. Ben
jaminas, šv. Balbina, Ginutis, 
Vartviiė. 

O R A S 

Venecuelos mostas 
komunistų link 

CARACAS. — Prezidentas 
Caldera leido veikti krašto ko
munistų partijai. Jos veikla bu
vo sustabdyta 1962 m. Naujasis 
žygis laikomas įžanga Venecue-
lai užmegsti diplomatinius san
tykius su rytų bloko kraštais . 
Iš dalies tai aiškinama noru su
stabdyti krašte veikiančių, Ku
bos Castro šalininkų, veiklą. 

• i. Tautu Saugumo Taryba 
dvi dienas svarstė Joddano skun 
dą prieš Izraelį. Jordanas skun
dėsi Izraelio puolimais, tuo tar
pu Izraelio atstovas teigė: puo
lami arabų E] Fatah židiniai, e-
są. arabų partizanai siekią su
naikinti Izraelio valstybę. 

• Ties Belgradu. Jugoslavijo
je, greitasis traukinys susidūrė 
su prekiniu. Žuvo trys keleiviai, 
sužeista apie 30. 

• Žomės drebėjimu: palietus 
Turkiją, sunaikinta tūkstančiai 
namų. Pradžioje pranešta apie 
40 žuvusių. 

• Danijoje 24 va!, streikavo 
garvežių mašinistai. Jie reika
lauja didesnių atlyginimų. 

• Dr. M. L. Kingo gatvė Bon-
noįe. Tokiu vardu pavadinta 

I Turmsstr.. esanti diplomatų gy
venamoje miesto dalyje. 

• Sovietu trys laivai kitą mė
nesį lankysis Mauricijaus saloje, 
Indijos vandenyne. 

ROMA. — Vatikano valsty
bės sekretoriatas išleido specialų 
veikalą apimantį visus dokumen 
tus, liečiančius Popiežiaus Pau
liaus VI-jo kelionės j Bogotą Pie
tų Amerikoje parengimą. Šv. Tė 
vo pasakytas kalbas. 

WINDY & COOLER 
Oro biuras praneša: Chicago-

je ir jos apylinkėse šiandien žy
miai šalčiau, vėjai, galimi lengva 
sniego krituliai, temp. kris ligi 
20 ir daugiau 1. F., ryt — de
besuota, vis šalta. 

Saulė teka 5:37, leidžias 6:13. 

vyriausiuoju vadu. 
1952 m. lapkričio 4 d. jis buvo 

išrinktas 34-ju JAV prezidentu, 
atstovavęs respublikonu parti
ją. Būdamas populiarus krašte, 
kaip buvęs karo vadas, populia
riai vadinamas "Ike", jis 1956 
m., buvo perrinktas prezidentu, 
abu kartus nurungęs demokratų 
kandidatą Adlai Stevenson. 

Pašarvotas Kapitolinje 

Velionis šiandien pašarvoja
mas Kapitoliaus (Kongreso) rū
muose, Rotundos salėje. Lau
kiama, kad jj pagerbs tūkstan
čiai sostinės ir kitų miestų gy
ventojų. 

Lord Constantme. pirmasis negras, 
britu parlamento narys su žmona. 



STANDARD FEDERAL BENDFĮOVEI 
60 METŲ 

i 

Skinn. Radvila, 7255 S Rockwel*. St., Chicago. UI. 60629 
' - - » - J » a 

LIPXIŪXIECIV 
SUSIRINKIMAS 

Moksleivių ateitininkų kun. 
Lipniūno kuopos susirinkimas i-
\yks Jaunimo centre kovo 30 d. 
po 10 vai. Mišių. Susirinkime pa
skaitą skaitys dr. Vyt. Vygan
tas. 

MOKSLEIVIi; ATEITININKU 
STUDIJŲ DIENOS 
PATERSONE. N. J. 

Moksleivių ateitininkų sąjun
gos Rytų apygardos atstovybė 
praneša, kad balandžio 12-13 d. 
Šv. Kazimiero parapijos patalpo
se, 147 Montgomery PI., Paterson 
N. J. įvyks vyresniųjų moksleivių 
ateitininkų Studijų dienos. P ro- | 
gramą prasidės šeštadienį 9:30 j 
vai. ryte ir baigsis sekmadienį 3 j 
vai. p. p. 

Norintieji dalyvauti Studijų 
dienose, prašomi registruotis pas. 
savo kuopų globėjus ar valdy-, 
bas. Informacijų ir registracijos,; 
reikalais kreipkitės į Juozą Gailą, į 
121 Antietam Road, Cherry Hi l l J 
N. J. 08034 Tel. (609) 428-7456. į 

MOKSLEIVIi; AT-KU 
VASAROS STOVYKLA 

Šiais metais Rytų apygardos Dr. V. Vygantas skaitys Jauni-1 
moksleivių ir jaunučių vasaros i m o centre trečią paskaitą ateiti-j 
stovykla įvyks rugpiučio 3-17 d. į ninku paskaitų cikle tema "Žvil 

Pradėjusi kukliai veikti su Į Kai 1967 metais pasiekė 100 
j $1.280.00 kapitalu bažnyčios rū- , milijonų kapitalą, bendrovė įsi-
Į syje skirtingu pavadinimu ir su ! jungė į didžiausias taupymo 
Illinois valstybės čarteriu 1909 bendroves Illinois valstybėje. 

! metais, bet rūpestingai vado-: Jos augimas ir tvirtumas yra 
j vaujant. prisilaikant griežtų pasėka sumanios vadovybes Jus 
į saugumo principų, kuriais vado [ t ino Mackevičiaus, sr.. nes ben-
(vaujasi ir dabar, bendrovė nuo- drovė išvengė visokių kliūčių 
; latos augo. 1938 metais bendro- : 

I vė persikėlė į dabartines patal-
| pas. Justinas Mackevičius. Sr., 
į yra bendrovės steigėjas ir jai 
f vadovauja daugiau kaip 60 me
tų, ir vis dar y ra aktyvus narys 
eidamas bendrovės direktorių 

; valdybos pirmininko pareigas. 
Ypatingas bendrovės tarpimas 

: pasireiškė nuo 1947 metų iki ! 
1956 metų, kada bendrovės in
dėliai ir kapitalas paaugo dau
giau kaip 1,000 nuošimčių. 

1958 metais, kai bendrovė 
šventė 50 metų sukaktį, turtas 
pasiekė virš 66 milijonų dole-: 

rių ir patarnavo taupytojams 
ir skolintojams ne tik Illinois: 

valstybėje bet ir tolimesnėse vie 
tose. 

MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMO 

NUTARIMAI 
Rytinių JAV LB lituanistinių 

mokvklų mokytojai, suvažiavę 
1969 m. kovo 15 ir 16 d.d. Brook-
lyne, N . Y., Apreiškimo parapi
jos salėje, išklausę ir išdiskutavę 
programoje numatytąsias paskai-

i tas, reiškia širdingą padėką suva-
| žiavimo iniciatoriui, lietuvių mo
kyklų imp. Ant. Masioniui, kon- < 
ferencijos programos dalyviams- j 
paskaitininkams: PLB Švietimo s 
tarybos pirmininkui Ant. Rinkū-
nui. Š.T. narei J. Juknevičienei,; 
mkt. Veblaičiui, simpoziumo mo-i 
deratoriui diakonui Ant. Saulai-
čiui ir nariams: Alf. Samušiui, J. 
Matulaitienei, seseriai M. Vikto- visuomeninį auklėjimą iituanis 
rijai, G. Ivaškienei ir A. Rygely- n'nėje mokykloje, aptartų ir išdis-
tei, visiems Maironio mokyklos kutuotų suvažiavimo dalyvių 
pakartoto "Miegančiosios gražuo minčių sąrangoje, pabrėžia, kad 
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c. simpoziumo apie tautini iričiai lituanistinių mokyklų pas
tangas ir visus švietimo reikalus, 
ir nuoširdžiai prašo visą lietu
višką spaudą ypač šiais metais 
skirti juo daugiau dėmesio šei-

Justinas Mackevičius, Jr . 
STANDARD FEDERAL 

SAVINGS AND LOAN B-V£š 
PREZIDENTAS 

REIKALAUJA 
REHABILITAVIMO 

Specialiai rehabilitaeijos ko
misijai Prahoje pr i s ta ty ta virš 

S 

Kennebunkpone, Maine, pas Tė
vus Pranciškonus. 

gsnis j pokoncilinį bažnyčios gy
venimą'" kovo 29 d., šeštadieni, 

MAS Rytų Apygardos Atstovybė 6:30 vai., o ne 
j p. p., kaip buvo paskelbta jėzui-

SENDRAUGIU SAVAITĖ ! tu biuletenv. 
DAINAVOJE 

Ateitininkų federacijos xald> - ' P A D £ J O N O t E N I Ė J O l E M S 
bos pakviestas inž. J. Mikaila,! Popiežius Paulius VI-sis, pa-
24334 Pierce Rd.. Southfield,; tyręs apie žemės drebėjimo ka-
Mich. 48075, maloniai sutiko ; tastrofą ištikusią Celebes salą, 
tvarkyti ūkinius sendraugių sto- \ kur žuvo virš 500 asmenų, per 
vykios reikalus. Taip pat organi- Apaštališkąjį mtncijų Indonezi-
zuojama įdomi programa. Stovyk' joje pareiškė užuojautą krašto 
la įvyks rugpiučio 3 - 10 d. d. vyriausybei ir nukentėjusių šei-
Registracijos tvaiką bus paskelbta mosis ir pirmajai pagalbai teik 
vėliau. ! ti paskyrė žymią sumą pinigais. 

lės" vaidinimo rengėjams ir daly-j mokytojų darbas be tėvų nuošir- mos ir viso tautinio auklėjimo 
viams, LB Ne\v Yorko Apygardos daus dalyvavimo ir bendradar- klausimams. 
valdybai, taip pat Maironio m-los biavimo yra sunkus ir dažnai ne-
mokytojams ir tėvų komitetui, efektingas, užtat siūlo, kad LB 
priėmusiems ir globojusiems su-1 panaudotų visus galimumus tė-
važiavimo dalyvius. : vams ir visuomenei informuoti, 

Suvažiavimas, aukštai vertin- ' nuteikti ir apšviesti auklėjimo 
damas išklausytų ir išdiskutuotų j srityse; 
paskaitų turinį, pareiškia: d. kreipiasi į JAV LB c. v. a-! 200 asmenų sąrašas, reikaiau-

a. pritaria A. Rinkūno min-ipygardu ir apylinkių valdybas, j jant grąžiati neteisėtai a t imtas 
depresijos ir karo metu nuo . tims išreikštoms paskaitoje apie \ prašydamas įvykdyti šiais metais; teises. Jų ta rpe yra prof. Byst-
1909 metų. j beskyrinės mokymo sistemos ga-, šeimų ir mokyklinio amžiaus ricky, buvęs ambasadorius Iz-

Užimdama įspūdingas patai- i l i m > ' b e s lituanistinėje mokyklo- vaikų registraciją anksti prieš; raelyje ir Švedijoje, Čekoslova-
pas, kampas Archer ir S a c r a - I ] e ; ž a d a t o l i a u S l l m t i s i mokymo; pradedant kitus mokslo metus, • kijos rašytojų sąjungos pirmi-
mento Ave.. patenkina savo ! reformos, b , d u s i r ei%Į paskai- kad tuo būtų praplėstas mokyk- į ninkas Goldstuecker. t u v ę s am-
klientus ir auga kapitalo didu-
mn ir klientų skaičiumi. 

Dabar, švęsdama 60 metų su
kaktį, bendrovė pasiūlo 90 die- I mai dėmesio ir laiko; 

toje apibūdinta kryptimi, ta ip i lų tinklas, papildytas vaikų d a r - I r ^ Prancūziioj aktorius Adol-
pat prašo šios vasaros mokytojų į želiais, ir tuo būdu padidintas vi- į f^ siansky ir kiti. Paskut iniu 
stovyklos Dainavoje rengėjus . su lituanistinių mokyklų moki- j m e t u kad ir pavėluotai, reha-
skirti programoje Šiam klausi-, niu skaičius; ta pačia proga pra-1bilituota 15 asmenų, tuo ' t a rpu 

Justinas Mackevičius, Sr. 

STANDARD Fr I>EKAL 
SAVINOS AND LOAN B-VĖ' 

VALDYBOS PIRMININKAS 

nų "Gk»ld Eagle" taupymo kny
gelės sąskaitą, kuria gali pel
nyti 5 ' ; metinį dividendą. 

Per balandžio mėnesį ben
drovė švęs savo 60 metų jubi
liejų. Bus duodamos dovanos 
lankytojams i r taupytojams ir 
bus toks pat rūpi stingas patar

šo nepamiršti kandidatų Tėvų : 

b. džiaugiasi susipažinęs su Pranciškonų gimnazijai parinki-
montesorinio priešmokyklinio j ™ tą pačią šeimų ir vaikų re-
auklėjimo metodais, plačiai ir • gistraciją pravedant: 
vaizdžiai aptartais J. Juknevičie- ; e. apgailestauja nepakankamą 
nės paskaitoje, ir ryžtasi taikyti I tėvų dėmesį vaikų laikraštėliui 
juos vaikų darželiuose ir paren-Į "Eglutei" ir prašo LB padalinius 
giamosiose klasėse, tiek ir kituo-1 derinti visus žygiui su "Eglutės" 
se pradinio mokymo laipsniuose, prenumeratų platinimu 

jau mirusių. 

PALM SUNDfiY GREETTJfG 

Friends 

navimas. kaip visados yra bu- ' kur vaizdingumas galėtų būti le-: f. dėkoja tai lietuvių išeivijos I 
I vęs. miamai naudingas; 

Best Wishes to Our 
and Pat rons 

Throughcut This Holy Week. 
< "ourtfesv of t h e 

VAUANT RESTAURANT 
spaudos daliai, pastoviai remian-i 7844 S. Cicero Ave., Chicago, BĮ 

SKIP'S LIŪUORS 5515 So. DAMEN Ave. «* 
ENDS 

EASTER 

SUNDAY 

ALLPHONES W A I b r o o k 5 - 8 2 0 2 
'Your Pleasure Is Our Business" 

FREE DELIVERY 
0N fcrtlSKEYS - WINES 0R CORDIALS 

lOe ADDITIONAL CHARGE ON ALL 
BEVERAGES PER CASE - CHICAGO 

& SUBURBS. 0RDERS TAKEN BY 
9:00 P .M. W1LL BE DELIVERED 

THE rOLLOTING DAY. 

L0WE$T CASE PRICES IN T0WN 

Club Stroighf 

B O U R B O N 
W H I S K E Y 

86 Proof 

*3 39 
3 For $10.00 

CRESTA BLANCA 

TRIPLE CREAM 
SHERRY 

PspuJcf Brcmd 

umm 
WRISKY 

7we Brands of 

Cuality Callfornis 

CHAMPAGKE 
CLOSE-OUT 

$4 
Fiftfi 

i 
Fifth $ 2 S 9 

3 for $7.50 

SGTTLE 

NotroncHy Advcrtised 

Brond 4-Yr.-OW 

STRAIGHT 
BOURBON 

$349 

POPULAR BRAMD 

iMO0»TED 

8 YEAR OLD 

SCOICH 
$H59 4 

F i F ' h 

PCPULAJ^ BRAND 

SPECIAL 

OLD STYLE 
BEER 

SIX PACK 

99* 
CASE 

S389 

S O U T H E R N 
VERMOUTH I C O M F O R T 

F.f*h 

SJ 89 
I ARI 

Pepuior Brcmd 

80 Proof 

DOMESTIC 
BRANDY 
$339 

3 for $10.00 

H AM M S 
BEER 

su - i i ru . 

95' 
24 T A . BTĮ.S 

$379 

FCLISH 
W!NES 

F r f t h SJ39 
BiacVberry, Cherry, 
Red Currenr, Apple 

6 YEAf» OLD 

STRAIGHT 
BOURBON 
$4139 4 

FRENCH 
BOUDOLAIS 

$179 I 
! 

QUART 

Imported V.S O.P. 

COGNAC 

*5 49 
Fifth 

CLOSE-OUT! 
Imported Prench 

TABLE 
VVINES 
Reol Values 

98° T 8 

F1FTH 

Popuior Brands of 

VODKA 
&GIN 

* 6 4 9 

K CA 

DUKE 
BEER 

24-:Zoz. BTLS. 

$059 2 

Miller Higb Uf© 

BEER 
Case of 24—12-oc 
Throw^woy Botrtes 

69 *3 

WITH THIS AD J 
POPULAR BRAND t 

BUNDED '• 
WHISKEY i 

$339 : 

i 3 - M O 
• WITH THIS AD 

00 

TAYARSKI 
YODKA 

$049 2 
FIFTH 

Choiec ef Fhre 

CORDIALS 

i219 
Fifth 

coco 
COLA 

16ojt. B T U . * PACK 

PLUS DEPOSIT 
BALLANTINE; 

SCOTCH j 

CAHADUN 
WHISKEY 
0ECANTE*S 0NLY 

S349 

3 - MO00 

NATIONALLY ADVERTiSED 

6 YEAR OLD 
ST. 

3 fOR
$l075 

FIFTHS 0NLY 

NEW YORK STATE 

CHAMPA6NE 

$169 I6 
FIFTH 

BUDWEISER 
BEER 

3S-7oz. BTLS 

$059 

CANFIELD'S 
SODA 

FULLQUARTS 

5 #99° 

PFEIFFER 
BEER 

24-12 ez. CANS 

$089 2 
I 

WITHTHISC0UPOM 
I n I 

I 

! TAPPER KEG i 
I 

E ACH* 

I 

WITHTHISAD 

FALSTAFF 

$059 
PLUS DEPOSIT 

3 
PLUS DEPOSIT 

IMPORTED 

FRENCH 
COGNAC 
$389 

FIFTH 

DREWRY' S 
BEER 

CASE OF 
12 m BTLS 

$019 3 REG 
OR 

DRAFT PLUS DEPOSIT 

IMPORTED 

ITALIAN 
VERMOUTH 

30 oz. BTL. 

$149 I 
SWEET OR DRY 

3 l 
I 
Į WITH THIS AD PLOS DEPOSIT I 
! 

0NLY 

WiTH THIS AD 

CANADIAN 
WHISKEY 
$498 

WITH THIS AD Fl fTH 

W|TH THIS COUPON 

GET 10( OFF 
ON ALL CASES 
OF BEER 

I O O O D ©NL.Y ON ITEMS NOT 
ON SALE !N THIS AD> 

G000 TILL MARCH 24th 

^ MTHTHISCOUPOf^ , 



Mąstymas apie kanSą 

PALMIŲ PAVĖSY 
Apie kančią nereiktų kalbė

ti, nes kiekvienas žmogus 
daugiau ar mažiau jos yra pa
tyręs . Tačiau Bažnyčia, dviejų 
savaičių gavėnios pabaigoj pri
menant i Kr is taus kančią, nori 
atkreipti dėmesį ne j juodąją 
kančios pusę. bet j jos įpras
minimą. Kančia, kylanti iš 
žmogiškos silpnybės, gamtos 
jėgų veikimo. įgyja prasmin
gumo tik tada , kai ji atsire
mia Kris taus kančia, atpirki
mo auka ir prisikėlimo perga
le. 

Kančios m e s negarbiname 
dėl pačios kančios, nes tai yra 
žemėje blogio apraiška. Bet 
kančios neišvengiamumas ver
čia mus susimąstyti apie kant
rybe, didvyrišką jos pergy
venimą ir jos padarymą prie
mone aukštesniems tikslams 
siekti . Apie kančią mes ne
kalbame, kaip apie būtiną gy
venimo priemonę, bet kaip apie 
neišvengiamą blogybę, turin
čią įtakos mūsų veiksmams 
Ir mūsų sasntykius su Dievu. 
Skausmas ir kančia yra žmo
gaus nusikaltimo padarinys. 
Naikindami kančią, naikina
me nuodėmes padarinius. Ta
čiau tai galima panaikinti tik 
kant rybe , pasiaukojimu, susi
jungimu su kenčiančiu Kristu
mi h* meile art imui — leng
vinant jo skausmus ir vargą. 
Čia ir r andame krikščionišką 
a tsakymą j t ą neišvengiamą 
žmogiško gyvenimo blogybę, 
kurią tur ime paversti gėriu 
sau ir artimui. 

Kančios savai tė yra primini
m a s Kristaus kančios už žmo
niją. Šis laikotarpis y ra pri
minimas ne t ik paskutiniųjų 
Kr i s taus dienų žemiškam gy
venime, bet i r jo aukščiausios 
aukos — mir t ies ant kryžiaus 
už žmoniją, k a d ir ji kančioje 
bei žemiškame varge surastų 
p ra smę ir nugryatntų gyveni
mą ta r tum auką ugnyje. 

Blogio klausimas žmogaus 
gyvenime nėra lengvai išspren 
džiamas. Kai Kristus pagydė 
gimusį aklą, apaštalai klausė, 
dėl kieno ka l tės tas žmogus 
tokiu gimė — dėl savo paties 
a r tėvų. Bet Kris tus jiems at
s a k ė : "Nei šis nenusidėjo, nei 
j o gimdytojai, bet — kad pa
sireikštų j a m e Dievo darbai" 
( Jn . 9, 3) . Gėris ir blogis vei
kia žmoguje i r žmogaus aplin
koje. Vieną blogį jis gali pa
keisti gėriu, k i tas reikalauja 
iš j o tik kantrybės, žmonių 
pagalbos. Dievo veikimo ir są
lygų pakeitimo. Bet kantrybė. 
kenčiant žmogui blogio padari
nius , paverčia gėriu pačią kan
čią, padaro žmogų didvyriu 
a r net šventuoju. O kad tai 
kiekvienam bū tų lengviau pa
dary t i , žmogus turi pavyzdį 
Kr i s taus gyvenime, kančioje 
i r mirtyje. 

Tačiau daug daugiau suke-
Ha vargo ir kančių pa ts žmo
gus , nenorėdamas paklusti am
žiniesiems planams ir iškreip
damas savo tikslą, pasikliauda
m a s tik savo žmogiška išmo
ne ir nesiekdamas dvasinių 
aukštumų. Dažnai žmogus ken 
čia dėl savo paties išsigalvotų 
kančių, iššauktų perdideliu su
sirūpinimu savimi, perdideliu 
prisidišimu prie materialinių 

gėrybių, kurios niekada nepajė 
gia patenkinti žmogaus troš-
kimų.Dar daugiau tenka kęsti 
žmogui nuo žmogaus, kuris 
ieško valdžios kito laisvės sąs-
kaiton, trokšta gėrybių, skriau 
sdamas artimą, ieško garbes, 
kitus žemindamas. 

Žmogus negali išsiskirti iš 
savo aplinkos, nes jis yra so
ciali būtybė, bet dėl savo so
cialumo ir ar t imo ryšio su ki
tais jam tenka kentėti daž
niau, negu dėl blogio, esančio 
žemėje, gamtoj a r savyje. Bet 
ir ta i įprasminti — reiškia ne 
save išjungti iš kitų žmonių, 
bet save padaryti gėrio nešėju 
ir tikrosios tiesos skelbėju. 
Kaip Kristus, mirties nugalė
tas, tapo jos nugalėtoju, taip 
ir žmogus, prieš blogį laikinai 
pralaimėjęs su laimėjusiu Kris
tumi laimi vilties prošvaistes 
net didžiausioje nelemtvje. 

Verbų, arba palmių, sekma
dienį susijungia kartu garbė 
ir kentėjai, laimė ir pralai
mėjimai, džiaugsmas ir gyveni
mo užbaiga. Nor s Kristus pa-
riziejų jau buvo persekioja
mas, bet jo klausytojai. įjo
jant jam į Jeruzalę, klojo pal
mes ir tiesė drabužius po ko
jomis. Anot Evangelijos, jei
gu ta minia nebūtų šaukusi 
gyrio Dovido sūnui, tai būtų 
turėję šaukti pakelių akme
nys. Ir neprabėgo nė kelios 
dienos, kai ta pat i minia jau 
šaukė "šalin jį, ant kryžiaus 
jį". Tai galima pavadinti tik 
minios nuotaika. Šių dienų psi 
chologai vadintų masės riks
mu be įsižiūrėjimo į jo pras
mę. Bet tai kartojasi taip daž
nai, kad mes teturime tik įžvel 
gti Kristaus norą paskatinti 
susimąstyti apie kančią pal
mių pavėsy būtinumą. 

Kai šiandien dažnai žmogus 
kovoja prieš žmogų — savo 
brolį, kai daug kur tautos ne
išreiškiamu žiaurumu veda ko
vą prieš t au ta s , tai kančios 
savaitėje reikia susimąstyti, 
kiek čia y ra blogio aplinkoje 
ir kiek pačiame žmoguje, kiek 
masės garbina savo nusikal
tus dievus ir kiek jos šaukia, 
negalvodamos apie savo riks
mo prasmę. Ypač reikia įsižiū
rėti į savo t au tos likimą, kuris 
krauju aplaistytas, vargais iš
sagstytas ir atžymėtas nesi
baigiančia kančia. Ir tai yra 
ne dėl tautos a r jos senolių 
nusikaltimų, be t kad kantry
bė apreikštų Dievo darbus, 
kad ištvermė nugalėtų kentė
jimus ir meilė palengvintų var
gų naštą. 

Šių dienų gyvenimas nėra 
blogesnis už praeities, bet jis 
nėra ir geresnis, kol jame nė
r a sunaikinta kančia. O j i ne
bus sunaikinta, kol žmogus 
gyvens žemėje, nes jis visuo
met reikšis dideliais troškimais 
ir didelėmis blogybėmis. Kai 
įsižiūrime į savo gyvenimą, tu
rime pripažinti, kad ir čia yra 
per daug beprasmiškos kovos 
vienų prieš ki tus . O mes juk 
turėtume lengvinti kančią ap
link save i r kenčiančiai tautai. 
Tik naikindami savyje piktą 
ir didindami meilę artimui, mes 
tegalime įprasminti savo ir 
tautos kančias ir sustiprinti 
prisikėlimo viltis. Pr . Gr. 

PRIE USURIO MIRĖ MARKSAS 
Maskvos ir Pekino ateisto) raudos del "šventos teritorijos" 

Pr ie daugelio nepriteklių, dėl 
kurių kenčia mūsų žmonės ru
sų pavergtoje Lietuvoje, rei
kia priskirti ir okupantų leidžia 
mos bei jų brukamos spaudos 
skurdumą. Tokia spauda mūsų 
žmones jie maitina ištisus 25 
metus. Verti jos puslapius ir 
vis t a s pats : darbo našumo kė
limas, traktoriai, deputatų rin
kimai, niekšų "žygdarbiai", am
žinas "kapitalistinių agresorių" 
plūdimas. Ir taip visada vieno
dai, pastoviai, planingai per 10. 
15. 25 metus. 

Tačiau po Usurio salos įvy
kių ir sovietinė, taigi ir okup. 
Lietuvos spauda pasidarė įdo
mesnė : Lietuvos žmonės turi 
šį tą įdomesnio pasiskaityti, o 
kai kas iš to ir mums įdomu. 

2000 kiniečių puola rusus 

"Tiesos" 1969.m.l8 skaitome 
tokį "Pravdos" korespondentų 
reportažą iš Usurio salos: 

"Šiaurės kryptimi gretimoje 
teritorijoje juda kolona maši
nų. Girdėti motorų burzgesys. 
Gyvenvietėje anoje pusėje stai
g a užgeso šviesa. Kinų krante 
— bal ta raketa. Laikas 4:00 — 
4.15. Antra raketa. Ryškioje 
šviesoje styri kinų krantas . Ter 
vėl siunta maoistai. Dviejų tūks 
tančių žmonių minia Chutou 
pašėlusiai šūkaudama ir muš 
dama būgnus po padūkusio 
"vairininko" portretu skandavo 
plūdimus tarybinės liaudies ad
resu. Pasienyje maoistai atvi
rai didino įtempimą, koncentra
vo ginkluotas pajėgas, ruošė 
naują provokaciją 

Nakt į į penkiouktąją pasie
nyje niekas nemiegojo. "Prasi
dėjo". Prie Usurio upės griau
dėjo minosvaidžių salvės, apšau 
dydavo iš kulkos /aidžių anks
čiau nužymėtus sektorius, poš
kėjo šūviai iš granatsvaidžių. 
S tambus kinų banditų būrys 
puolė salą, kurią saugojo tary
biniai pasieniečiai- Provokato
riai panaudojo savo geresnes 
pozicijas. Damanskio sala gerai 
ma toma iš kalnų kinų krante. 
Provokatoriai gerai žinojo, kaip 
reikia taikliai apšaudyti kiek
vieną metrą Usuno patakos, 
skiriančios salą nuo Kinijos. Vie 
tovės reljefas leido jiems slap
tai koncentruoti pajėgas puo
limui. Mūsų žmor.ė? sutrukdė 
naują ginkluotą maoistų puoli
mą nepaprastai ramiai ir pasiti
kėdami savimi. Per 50 metrų 
nuo virtinės, kuri savo ugnimi 
rėmė Damanskio salos teritori
joje buvusius draugus, daliniai 
ruošėsi lemiamai a takai . Prie 
dėžių su šoviniais — sužeistieji. 
J ie užtaiso kulkosvaidžio juos
t a s i r automatus"... 

7 valandų kautynes 

"Mūšis buvo sunkus. Pasie-

BRONIUS KVIKLYS 

niečiai, smarkiai a 
vėsi septynias vai 
juos veikė reguli: 
mijos pajėgos, ki 
kranto daugybė 
Galinga artilerija-
po susidūrimą pr 
oistų ugnies poz: 
mūsų karių atak 
sala buvo visiškai 
agresorių". 

"Rinkimai 

šaudomi, ko-
LBdML Prieš 
ios kinų ar-
rias rėmė iš 
tgniei taškų, 
audra užklu-
i^ėjusių ma-
•:jas. Veržlia 
• Damanskio 
apvaryta nuo 

darni suklaidinti pasauli savo 
versija" (Komjauni

mo t iesa) . 
sugalvota 

VKŠ visko 

"Rinkimai" Sovietuose, Bars 
tėra visiems žinoma režisūra, 
laikomi didele švente. Tą dieną 
rinkiminės būstines papuošia
mos sovietinių vadu įr kandida
tų paveikslais, vainikais, apkai
šomos gėlėmis, padidinamos ir 
maisto normos. Tai vienintelis 
geras dalykas, kurio visada lau
kia alkani kolchozininkai. Ne j 
kitaip buvo ir Usurio salos ra
jone. Atrodo, kad kiniečiai sa
vo puolimui tyčia parinko sovie
tų rinkiminę dieną, kad dar la
biau įskaudinus rusus. 

Karinėms operacijoms pasibai 
gus, i ūsai tuojau atsiminė rin
kimine prievolę, nuo kurios jų 
niekas negalėjo atleisti. Apie 
tai "Pravdoje" skaitome: "7 v. 
55 min. rinkimai buvo baigti. 
Balsavo 100 procentų rinkėjų. 
Visi — išskyrus žuvusius. Nu
lenksime galvas prieš pasienio 
didvyrius. Tarybų valdžią jie 
apgynė savo širdimi. Jų atmi
nimas toks pat šventas ir nelie
čiamas, kaip mūsų gimtoji že
mė..." 

"Dar neataušo automatai ir 
pabūklai, apšaudę tarybinę te
ritoriją, o maoistai pasiskubino 
ištraukti iš seifų iš anksto pa
ruoštas diplomatines notas ir 
suklastotus žemeiapius, mėgin-

Rimtios valandStti 

PUIKIOJI PASAULIO GĖLĖ 

"Šventos idėjos" ir pasiutę 
suneš 

Spiegiančiu propagandiniu 
triukšmu ir įkyria diplomatine 
akcija Maskvos ir Pekino ateis
tai, kuriems niekada niekas pa
saulyje nebuvo šventa, pradėjo 
vieni ki tus kaltinti "dėl pakar
totinos agresijos j mūsų šventą 
teritoriją''. Du raudonieji mil
žinai, valdantieji dešimtis mili
jonų kv. kilometrų savos ir pri
sigrobtos žemės, ėmė peštis dėl 
neapgyventos salelės, teturin
čios pusę kv. kilometro plotą. 
kurią pavasario potvyniai van
deniu užlieja. J propagandos 
aparatą įjungti visi agitatoriai, 
radijas, kinas, televizija, spau
da, diplomatija, o taip pat žur
nalistai bei rašytojai. Mums j au 
šiek tiek žinomas poetas Jevtu-
šenko "Liter. gazetoje" puolė 
Pekiną, sakydamas; "O kad ga
lėtų Marksas matyti , kuo pik
tojo žmogaus (suprask kiniečio) 
rankos pavertė jo šventąją idė
ją". Į tai jam atsakė kažkokio 
žymaus Kinijos poeto lūpomis 
Pekino radijas: "Sovietiniai iš
davikai elgiasi kaip pasiutę su
neš. J ie verks, kai išvys j iems 

' skirtus karstus". Maskvos radi -
; jas išpravardžiavo Mao išlepin

tu tinginio maišu su nelanks-
čiais sąnariais. Sovietų žinių a-
gentūra "Tassas" sveikino t ik
rą ar tik tariamą revoliucinį ju-

: dėjimą Rytų Kinijoje. Nebesle
piama, kad sovietų rūpesčiu iš 

i kiniečių — pabėgėlių komunistų 
\ (Mao priešų) sudaly tas komite-
i tas "Kinijai išlaisvinti". 

Incidento nrie Usurio metu 
buvo galutinai sudaužytas ideo-

, loginis tiltas, jungęs rusų ir ki-

Pas tara is ia is dešimtmečiais I 
daug pasiekta ne t ik išradimų ! 
sr i tyje , bet i r apskri tai moksle. 
Bandoma ką nors naujo a t ras t i . 
Filosofai bando sukur t i naujas 
teor i jas ir j a s pr i ta ikyt i prak
t i škam gyvenimui. Mokslo žmo- ; 

nes s tengiasi savuoju p r o t u pri-
eiti pr ie aukščiausios t iesos. 

Kai kurie mokslo žmonės pas
ta ruoju metu perdaug drąsiai : 

pradėjo ieškoti naujenybių, ir jų i 
duomenys išvadoje nelabai su-
t inka s u apreikštąja t iesa. 

Vienas sodininkas, pasakoja ; 
Schmidtas , savo sode tu rė jo pui-
kią gvaizdikų lovelę. Atvyko du j 
svečiai. 

— Oi. oi! Kokios puikios spal- j 
vos, — tarė vienas, — t ik gaila, 
kad tokios gražios gėlės nekve- j 
pia! 

— Kaip jos maloniai kvepia, I 
— t a r ė kitas. — tik spalvos la-
bai neryškios. 

Svečiai susiginčijo, susibarė i 
ir. pagaliau, susimušė t i k todėl, 
kad nenorėjo pr ipažint i savo 
silpnybės. Vienas buvo žemažiū
ris, o an t r a s buvo tik susloga-
vęs. 

Kiek žemažiūrių ir suslogavu-
sių mokslininkų stovi pr ieš pui
kią pasaul io gėlę, nuo kurios 
taip stebuklingai slėpiniais kve
pia. Todėl ne tenka per d a u g ste
bėtis, jei jie tyčiojasi iš aukštes
nių t ikrenybių buvimo; numoja 
r a n k a į švietimą bei auklėjimą, 
kuris dorina i r kilnina žmogų, 
apsiribodami žemesniu pašaunu, 
medžiaga, kur i y r a tik smulk
m e n a visuotinėje visumoje, 
kaip kad žemė y ra tik atomas 
padangių didybėje. J ie siauroje 
is torinio a r dialektinio materia-

niečių komunistus. Mūšyje kri
to komunizmo kūrė jas Karolis 
Marksas . Jį nužudė j o paties 
pasekėjai . 

lizmo sistemoje paneigia asme
ninį, nors jų protas galėtų įro
dyti vieno ir asmeninio Dievo 
buvimą, vien pasiremdamas su
kurtojo pasaulio liudijimais. 

Gilus krikščionis fiolsofas ti
ki ne tik žmogų gyvulį, bet taip
gi ir žmogaus sielą. Jis myli 
gamtą, kaip moderniški moksli
ninkai, ir Dievą, kaip viduram
žio šventieji, ugdydamas socia
linę ir moi-alinę pažangą, bet 
lygiomis su moraline ir dvasine 
pažanga, š ta i vaistas žemažiū
riams ir suslogavusiems moks
lininkams. 

Dvidešimtasis amžius bus di
džiausia iš epochų, ta r iant J. 
Serre'os žodžiais, jei jos dvasia 
bus užtektinai plati didžiausiai 
filosofijai, kuri y ra ne kas kita, 
kaip pati gėrio teorija, nes yra 
tiesos teorija. 

Garsus Prancūzijos vyskupas 
Berteaux sakydavo: "Vertinant 
paskutinės svarbos dalykus, rei
kia vadovautis sveiku protu, ne 
mada ir reklamos paskleista 
nuomone. Tarp tų antraeilės 
svarbos dalykų y r a susisiekimo 
patogumas". 

Šiais laikais iš tikrųjų daugu
mas mano. kad dideli naujieji iš
radimai i r jų pri taikymas pra
monei — tai jau aukščiausios 
civilizacijos ženklas. O iš tikrųjų 
toji aukšta civilizacija d a r la
bai toli. Tikrąją, aukščiausiąją 
civilizaciją pasieksime tik pa-

! keitę visu žmonių dvasią ir pa-
, keitę ją ne iš paviršiaus, bet iš 
! pat gelmės. 

Žinoma, reikia didinti medžia
ginę pažangą. Tačiau kar tu rei-

I kia įsitikinti ir kitus įtikinti, 
kad be Kristaus medžiaginė pa
žanga ne tik labai maža gero te
atneša, bet dažnai net kenkia. 
Be Kristaus nepakyla aukštai 
žmogaus protas, o dažniausiai, 
kaip pusalkis kurmis pažemiais 
šliaužioja. Ką naujo ir gero ra
do, pavyzdžiui, filosofija pačia
me svarbiausiame gyvenimo 
prasmės klausime? Senovės fi
losofai Aristotelis ir Platonas 
pasakė daug daugiau už šių lai
kų nekrikščionis filosofus. Bet 
ir juodu, palyginus su Kristu-

i mi, kiek maža, kai neaiškiai te
pasakė. 

Iš dešimt tūkstančių žmonių 
nėra žmogaus. Turiu būti a š , tu
ri būti pilna asmenybė. Turiu 
stengtis, kiek t ik galiu, pats 
galvoti, pats jausti, pats norėti 
ir pats veikti. Daugybė imituo
ja, kopijuoja, pakar toja : mažai, 
visai mažai kas išranda, suren
ka, kuria. K. Ba ra s 

Romos kataliku kunigas Michael OBrien laimina savo dukterį vienuolę Sodalminy, Anglijoj. Nuotraukoj matyt 
ir kitos trys stovį dukterys, taip pat seselės vienuolės. Kun. OBrien kunigu tapo mirus žmonai. Turi šeseta 
vaikų, iš jų dabar keturios dukterys tapo vienuolėmis. 

— New York o mieste 1969 
metais mokinių laukiniški išsi
šokimai padarė net S2,716,757 
nuostolių. Buvo padegta 196 
mokyklos ir padaryta tūkstan
čiai įsilaužimų. 

Spaudoj ir gyvenime 

RELIGIJA ŽMONIJOS GYVENIME 
Kultūros istorikas Amold J. Toyn | tarpiu susilpnėjo religijos Įtaka, su-

bee "New York Times Book Re-
view" laikrašty (vasario 9 d. n-ry) 
recenzuodamas naują N. Smart knyimis 
gą "The Religious Experience of 
Mankind", pasidžiaugia, kad auto
rius iškelia religijos reikšme. A. 
Toynbee toliau rašo: "Tikrai, reli
gija ir technologija gali hūti pažy
mimos kaip du žmogaus gyvenimo 
bruožai, kurie skiria žmogų nuo ki-

sidariusi tuštuma buvo užpildoma 
kitų tariamu ideologijų pastango-

(pvz. nacionalizmo, komuniz
mo, individualizmo, humanizmo). 
Todėl atrodo, kad žmonių patyri
mas religinės rūšies Įtakoms skiria 
centrini, ir vyraujanti vaidmenį." 

Pasidžiaugęs, kad N. Smarto nau 
joji knyga yra sukurta pagal šias 
idėjas. A. Toynbee pažymi: "Žmo-

tų gyvybės formų šioje planetoje, i n i j o s jstoriios centrinis ramstis yra 
Matyt, kad žmogaus prigimtis bai-1 religjja, ne karas ir politika (pagal 

Rūkas ant vieškelio 
Romanas 

STASIUS BCDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė AI. Baronas 
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Kaimas atrodė miegūstas. Jie pasiekė pirmi:s tro
besius ir matė, kai dideli lašai krito nuo stogų Vyrai 

I pasuko j Gunz kiemą. 
— Ponas Femandez, labą vakarą, kokia staigmena, 

— Charlottė pasirodė prieangyje. Ji vilkėjo juoda suk
nele, buvo pasipuošusi baltais karoliais. Tai davė ai kil
mingumo. Jos išdidus veidas spinduliavo džiaue^mu ir 
nuoširdumu. Ji pasisuko į Femandez ir ištiesė arsi ran
kas. 

— Man labai malonu aplankyti jus Grurnberge, 
panele von Gropp. Mano geriausi sveikinimai i'sų su
kakties proga, — Femandez pradėjo iškilmingai -albėti, 
tada Įteikė jai tulpes ir pabučiavo ranką. —Ir čia kele
tas trupiniu visai jūsų grupei, — jis paėmė iš ^ ytauto 
rankų paketėlį. 

— O, ponas Femandez. labai ačiū, — ji norėjo 
dar kažką sakyti, bet tuo metu ir Vytautas įteikė savo do
vanas. 

iabia u rus-

minasi dvasinės tuštumos. Tose vi
suomenėse, kur paskutiniuoju laiko 

seną pažiūrą) ir ne ekonomija (pa
gal naują)." J. Daugi-

— Tai yra nuo mūsų visos šeimos, Chark 
pasakė jis paprastai,—visi siunčia tau geriausius 
mus. 

Grupė pradėjo lipti priebučio laipteliais. 

te, — 
nkėji-

Vakaruose dangus darėsi vis labiau ir 
kanas. 

23 

Pokalbiai prie užkandžių ir vyno tęsėsi visą vaka
rą. Boleslavas buvo šnekus ir pilnas entuziazmo. Visi 
džiaugėsi jo iškalbingumu ir niekas jo netrukdė. Vieną 
momentą Hildergarde Gunz įėjo i valgomąjį, paėmė iš 
jo skarelę ir sušnabždėjo Charlotei: 

— Oras yra labai blogas, Biauri šlapdriba, krinta 
lietus susimaišęs su sniegu. 

— Aš esu tikras, kad pakalnėje, mieste, lyja, — 
pasakė ponas Gunz. 

— Panele Gunz, ką reiškia lietus ar sniegas? — at
sigręžė į ją Boleslavas. — Sniegas šiandien man kaip 
žaidimas. Aš atsimenu tas sunkias dienas Varšuvoje, kai 
mes kovojome kanalizacijos vamzdžiuose tą vasarą., kai 
Britanija mus išdavė raudoniesiems. 

— Man nepatinka britai, — pasakė ponas Gunz . 
— Jie yra parazitai, ponas Gunz, — Įsiterpė Boles

lavas, — jie yra nuodai pasaulyje, jie yra kaip vėžys 
Europos kūne. 

— Boleslavai, nesijaudink, tu truputį per daug vy
no paėmei, — perspėjo Vytautas, — tu neatrodai labai 
sveikai, tavo veidas, aš nežinau kaip išsireikšti, ne Bo
leslavai, nekalbėk per daug apie politiką. 

— N'etrukdyk. Vytautai, — energingai atkirto Bo
leslavas, — ir dabar, toliau kalbant apie tuos britus,— 
jis vėl pasisuko į poną Gunz. 

Charlottė priėjo prie Vytauto, pasilenkė ir tylomis 
jam pasakė. 

— Aš esu susirūpinusi Fernandezu. 
— Aš taip pat. 

— įtart ina jo veido spalva, aš manau, kad jis turi 
temperatūros. 

— Žinoma, kad turi. 
— Pasilik eis, Vytautai, aš išeinu valandėlei. Tuoj 

sugrįšiu, — Charlottė išėjo iš valgomojo ir dingo virtu
vėje kartu su Hildergarde ir ponia Gunz. 

Boleslavas gi tęsė: 
— Konkrečiai aš nepatenkintas, ponas Gunz, ko

dėl Hitleris nesutrynė Anglijos 1940 m. Tai jo didžiausia 
strateginė klaida. Ką tu apie tai galvoji? 

— Aš nežinau, — traukė pečius ponas Gunz. 
— Boleslavai, tu šiandien per daug kalbi, — vėl 

pertraukė Vytautas. 
— Vytautai, namo drauge, — Boleslavas pasisuko į 

jį ir norėjo kažką dar sakyti, bet tuo metu pasirodė Char 
lottė virtuvės tarpduryje ir pasakė. 

— Vytautai, ateik na. 
Vytautas pasikėlė ir išėjo į virtuvę. 
— Ponas Budry, mos nutarėme jus ir poną Fer-

nandez pasilaikyti per naktį, — pasakė ponia Gunz, — 
tokia biauri naktis. Aš pasiunčiau Hildergarde pas ponią 
Stein. Ten yra labai daug vietos. Charlottė, Hildergarde 
ir aš nueisime miegoti ten, o jūs visi trys pasiliksite č i a 

— Ačiū, ponia, bet mes taip daug jus trukdome, — 
atsiprašinėjo Vytautas. 

— Ne, ne, Vytautai, taip nekalbėk, — pertraukė 
Charlottė. — Pasilikite čia. Ponas Femandez serga ir jis 
negali eiti. 

— Gerai, Charlottė, aš pasiliksiu čia drauge su 
Boleslavu. 

— Dabar eikime į valgomąjį. — patraukė mergi
na Vytautą už rankovės, ir jie išėjo iš virtuvės* 

(Bus daugiau) • » * . * : 
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SPEKTAKLIS ALVUDO DEŠIMTMEČIO 
PROGA 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T Ą T E IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Parduodamas 4 mienamuju mūro IšNUOM. miegamas kambarys mo-
namas, 2 vonios, didelė virtuve ir teriai. Marąuette Parke. Skambinti 

K A L P A S I" OGLNIUS 
S E A L E S T A T E 

DOCTORS — DENTISTS 
" " EXECUTIVES 

Kaip jau buvo plačiai "Drau-1 siekius, savo ta rpe (ypač sei-
ge" rašyta., kovo 23 d.. Chica- moję) lietuvis visada privalo 
goję, Jaunimo centre, kultūrine kalbėti tiktai lietuviškai! 
veikla Alvudo vaikų teatras pa- j Organizaciniame darbe dr. 
statė jau 5-tą premjerą: Anato Adomavičiui uoliai talkininkau-j iow 5% mortgage balance to qualified 
Ii jaus Kairio eiliuotą pasaką ja: dr. Ona Vaškevičiūtė, inž. buyer. 
"Du broliukai". J- Slabokns. valdybos p-kas A.! Lašt Sunday many DRAUGAS 

Veikalas °rvnai idealistinis. Stakėnas su ponia, teisininkas ; readers took a tour thru this 36 ft. 
didaktinis, patkotinis. Vaidini- Pr. šu las su žmona mokytoja, J j ^ S j ^ f S V S 
irtas prasidėjo beveik punktua- mo^yt. Petersonienė, gail. se*- > n 

ness is just steps avvay from Ever-
liai ir su pertraukomis užsitęsė i suo O. Ankuvienė, rašytoja Ona '• green Park with city facilities and aniP 3 valandas \ ' e tik vaiku Algminienė. M. Bosienė. A . ; ' u b u . r 5 n , i i v i n g ° v e r 3fM "* f t: °j apie o \aLd-̂ ud.5>. - \ e LU*. vauvų.., » i fimshed living area. Approx. pnced 
O ir suaugusiu b u v o žiūr imas Ki rva i ty tė ir d a u g kitų s u s i p r a - • the size of an ordnary home. Sunny 
su dideliu susidomėjimu. (tusių lietuvių. P e r pas ta rą j į d e - ! "ce.ling of light" 1968 Bruno Klemka 

- ^ . . . - I v . . n , , f t ' š i m t m e t į Alvudas žymiai i šau- 1 ~ m
1 į e t e d

F
k ' t f e n - A U c u s t o m aP" PulAiai dail. J. K i c u r o deko- < . , . . ; pnances.. Fabulous entertainment area 

m o t o j e scenoje, su įvairiais a p - S°- s u s t l P ^ 3 o i r a r t imo je «fce> bu i l t by Klemka. Sewing room, 50 ft. 
f... J J U • - , . J ~ tvie ž a d a s t a t v t i senel iam poil-1 ^nuffleboard court, vanable mood 

samanojusia is medžiais . z \ d m - _-_•>*• , , !__„_ „ 1 ^ _ £__ lighting. easv care surfaees harri. 

A rare opportunity. You may never 
see this again. A beauty and a lovv. 

čiomis gėlėmis, grybais, čiulban 
čiais paukšteliais, peteliškėmis. 
žiogais, žiogeliais ir kt. įvairiau
siais gyvais savo įnamiais, net 
su meškomis. "miškiniais", 
•'nykštukais" ir "laumėmis", be
veik natūralaus žavesio ir bur
tų kupinas miškas atrodė visai 

sio namus. Alvudo šūkis: ž m o 
i i iškėkime! 

Smetona ir kitos. Kainoraštis — pa> 
reikalavus P. Zablockis. 2333 Onta ' 
rio St.. Vancouver 10, B. C Canada 

S T A T Y B I N I N K A I 

CONSTRUCTION 

MUZĖJAUS RETENYBĖ! 
Baigiančios pranykti Neprkl. Lie' 

ka ip gyvas. Visų t e n buvusių t u v o s sidabrinės monetos pardavi-
%'aizdų: trobelių, kelelių, viską mui: 5 litai J. Basanavičius. 10 litų 
slepiančios miško miglos, žavė- Vytautas Didysis,__10 litu prez. A. 
sio ir burtų — aprašyti neįma
noma 

Kokie puikūs p. Narukyno 
projektuoti ir gaminti visų miš
ko gyventojų — paukštelių ir 
žvėrelių bei "miškinio*' ir "nyks 
tuko" taipgi šokančių "laumių". 
kostiumai! J. Korsako grimas 
taipgi — puikus! Žavėtinai gra
žiai, visai šarkiškai. uodegytę 
pakraipydama, striksėjo grakš
čioji "šanta"' — 5 metų Ramo
ną Smilgaitė. 

Visi artistai: broliukai, "gry
bai", "Ežiai", "Šv. Jono vaba-i 
lėlis", "Žąsis" ir "žąsiukai' 
"Kiškis" ir "Kiškiukas", "žio- į 
gas". "miškinis", "nykštukas", j 
"motina", "vaidilutės", "pelė", 
"vaidila" ir didysis "meškėnas" 
savo vaidmenis buvo gerai išmo 
kę, įsisąmoninę. "Voverė" ir so 
kėjos buvo puikios. Gal kiek lė
tokas buvo "tėvas'", bet negi vi
si tėvai esti vienodo tempera
mento? 

Po oficialiosios dalies atskiro 
je salėje teatro vadovai, artistai, 
Alvudo rėmėjai ir šiaip svečiai 
paties dr. Adomavičiaus buvo 
nuoširdžiai skaniais patiekalais 
pavaišinti. 

REZIDENCINIAI, 
^KOMERCINIAI. 
= MEDICINOS IR 
§ KITOKĮ PASTATAIB 

8457 West 69th Stovėt 
TeL H E 4 -7482 

?hting, easy care surfaces, hard-
wood trim, Thermopanes. custom 
carpeting and drapes. Drain tile, 
sump pump, radio controlled garage 
door. 

Don't drive by, it's deeeptive. 

2747 West 84th Street 
(nr. California Ave.) 

O P E X SUNDAY 1:30 TO 5:30 
Price reduced t o $46,900 

BY OWNER 
We will consider t r ade of 

Smaller home. 
Be t t e r t han new! 

Noth ing to do! 

Gero j Br igh ton P a r k o vietoje 
i pa rduodamas tavernos biznis su 
' namu. Del platesnių informacijų 
! skambinki te — 376-2420. 

N O R I PIRKTI 

IEŠKAU P I R K T I V/i a r 2 aukš tu 
namo. be tarpininkų. Marąuet te 
pko apylinkėj . Rašvt i "Draugui" , 
Adv. 6203, 4545 W. 63rd Street . Į 
Chicago. Dlinois 60629. 

Ieškome pirkt i iš savininko medini 
2-jų butų n a m ą Marąuet te Parke . 

376-6122 

REAL ESTATE 

Open H o u s e Sunday 1 to 6 
2311 W. 69th St. 

Ultra Modern 3 or 5 Apt. 
E .--m. apt. for o\\v • pius M*5 inc. 
Spoc. built 7 yr. income bricr. 
or 6 rm. apts. wuh - ...i'.iis. n-i', vm.. 
S car electr. — ey, i,rk. sr;u\ Go<xi 
shops. nr. Nativr- o:' H V.M unu 
St. Aurian. 

Mx. Senute — 434-4300 

McKey & Pcague, Inc. 
3145 W. («rd i t . 

R E A L E S T A T E 

' d i n e t t e ' . 14x20 šeimos kamb.. ga-
raudonmedžio garažas. Art; moky-

:37-0943 

BT'TAI: rinktiniams nuomininkams. 

3 po keje 86-os ir Woleott. Susitarimui ^ n a v ^ i n
n ^ k ^ k U ė s ™ p a " 

Arti Mamuette pko 
Geras investavimas — Naujas 6 

butų mūr. namas. 4 po 4 % kamb. 
(2 mieg.). 2 po 3% k tmb. (1 mieg-.) 
Apyl. Justice Iii. " 1'rašoma kaina 
$85.900. 

6 kamb. (3 mietr.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. - maš. 
garažas. Marquette pko. apyl. $20,900. 

NAMl} PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartaa — Vertimai 

Apdraudų Agentūra 

B E L L R E A L T Y 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. - PR 8-2233 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairiu- pataisymus 

Petrauskas Construction Co. 
TeL — 585-5285 

12-o* butu naujas mūr. namas 
gražioje pietvakari;. apyl. *:I6,IH>U 
metinių pajamų. Kaina prieinama. 

6 kamb. ĮO metu de luxe mūi. 
bung-alow. prie Marąuette pko. 1% 
vonių, jren^tas rusva. 2 auto mūr. 
garažas. 

1% aukšto. 2 butai—3 ir 4 kamb. 
IS metų mūr. prie T: ir Saeramento. 
įruoštas rūsys. Drtgoibas mūr. gara
žas. S35.069. 

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
$2S,500. 

5 kamb. 20 metu mūr. nezidencija 
prie 71 ir California. $19,000. 

5^4 kmb. 3 meru mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.500. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
2735 W. TTlst St. Tel. 925-6015 

Cicfcro — Naujas 2-jų metų senu 
mo 6 butų mūr. namas 
5 ^ ir 3 po 4 1

2 kamb Gazo šiluma, apžiūrėti skambinti Hl 5-1675. 
Moderniausi visi namo įrengimai. 
Geros pajamos, žemi taksai. Ir B E V E R L Y 
labai sumažinta kaina. Nepraleis 
kit, pasinaudoki! t a reta proga. 

zu apšild. Jrengtas' rūsys. 2 maš. liest A«eney. 2925 w. «3. P R 8-6032 
. - . . . . „, |-_ Nelaukit — užsiregistruokit dabar' 

klos. bazn.. susisiekimas. Apjlm- Aptarnauja pietvakarine dalį 9 m e -

I N D I A N A 

Cicero- Parkholme. 2 po 5 kamb. 3-jų miegamųjų namas, kilimai sa-
mūr. namas. Gazo šiluma. Siena lione. židinys, šeimos kamb.. gazu 
nuo sienos kilimai. Abu butai pui- apšild.. centr. air conditioning. 2 
kiaušiai įrengti. 2 maš. garažas- ir m a į . g a r a z a s . 1 blokas nuo ežero. 
daug kitokių priedų. Tik S28.500. Skamb vakarais Vil9) 874-50lo 
Ciewo. 2-jų butų — 6 ir 3 kamb. I arba rašykitei P.O. Box 377. Be-

Išnuom. 2 mieg. kamb. 1-me aukšte 
S H O K E S, ! prie vieno asmens, moterims ar vy

rams. Galima naudotis visais buto 
patogumais. Marąuette Parke 

W A 5-6742 

Gazo šiluma. Alumin. langai ir 
kiti namo priedai. Tik S13.500 

Be to turime daugybe namų įvai
raus dydžio visuose vakariniuose 
priemiesčiuose. 

LENARTAS REALTY 
4936 W. 15 St. 652-4343 

GRAŽUS KAMPINIS 6 KAMB. 
BUNGALOW. Apyl. Oakley ir 35th 
St. 3-jų miegamųjų. Pilnas rūsys 
ir pastoge. Plius 4 kamb. mūrinis 
namas su rūsiu užpakaly. Mūr. ga
ražas. Autom, šildymas. Pilna kai
na tik $21.500. 20 % įmokėti. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street. 
Tel. LA 1-7038. 

GERI N A M A I 
1 Vi aukoto namas — 6 ir 5 kamb 

Uždari porč'ai. Karpetai. Kabinecų 
virtuves. Modern. vonios. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų. 
$27.500. 

Didelis 6 kamb. mūras. 1% vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - California. $26,400. 

12 butu. 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14.000 pajamų, gara
žas. Marąuette pke. $S0.C00. 

6 kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, air conditioning, 
inter-comm. Mūro garažas. platus 
lotas. $34.000. Turime raktus. 

Mūrine 1 aukšto plati rezidencija. 
2 vonios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24.900. 

2 butu didelis namas — 2 po S 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20.800. 

Pajamų niūras — 5 ir 3 kamb. 
Visi nauji įrengimai. Arti 60 — 
California. $21,000. 

totas dviem but»m. 30 pSdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus. 

YALDIS REAL ESTATE 
2458 W. 59th St. RE 7-7200 

veriy Shores, Indiana 46301. 

G R A Ž U S 
Kokybė — Patrauklus — Gražus 
— Turtingai atrodantis . Puikus 7 
kamb. mūr. "ranch" namas. 4 dvi
gubo dydžio miegamieji. 3 vonios, 
gražus valgomasis, "panelled" rū
sys. 2 maš. mūr. garažas, radiojo 
durys. Visas namas centrl. "air 
conditioned". Daug brangių priedų. 
Gražus, žodžiais neapsakomas. Art i 
55 ir Austin. Turėkite kuo geriau
sią namą. Kreipkitės į Miracle 
Man. Skambinkite dabar. 

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

PROGOS — OPPORTUNITIIS 

PARDUODAMA L D A L R I V KRAU
TUVE (SELF-SERVICE) SU BA
RU. Didelė apyvarta. Air con
ditioned. Įsigyvenęs, geras pelnin
gas biznis. Ant S. Western Ave. 

PR 6-0460 

1H aukšto mūr. o ir S kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas-
ki. $28,000. 

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17.500. 

6 kamb. mūro i4rancb'' su 3-jų 
karnb. butu ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oak!awn. $32.000. 

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2737 W. 43 S t — CL 4-2390 

IŠNUOM pilnai įrengta taverna. 
Apžiūrėti galima po 1 vai popiet 
3052 W . 63rd St, 

PROGOS-OPPORTCNITIES 

Dėl mirties skubiai parduodamas la
bai nužeminta kaina gerą pelną per 
30 metų duodantis jevvelrv biznis ir 
namas. Kreipkitės j 3223. S. Halsted 
St. 

Parduodamas gerai išdirbtas ta
vernos biznis su namu. Parduosi
me va geriausią pasiūlymą, nes sa
vininkai nori poilsio. 2445 W. 7ls t 
St., tel. PR 8-9856. 

H E L P WANTED — VYRAI 

T A I L O R 
Good opportunity for ex.perienced 
tailor on all alterations and madc 
to order dothes. 
Phone or Write for Appt. 381-1941 

217 E. Station Street 
Barrington. Illinois 

a B U Y E R S G U I D E ?? 

Dūri n g the eoming speoial seasons, we recommend the fine f inns 
Usted betow for their ąualitv work, and excellent production. 

THE CHICAGO T0KY0 
BANK 

40 No. Dearborn St. 
Defimtmečio proga. Alvudas • g y 2 3 6 - 1 2 0 0 

įleido, savo uolios --enrlrartar-: 3 «leido. savo uolios bendradar-
bės. rašytojos Onos Algminie- SUBUKBAN CAMERA SHOP 
IlėS. labai gražiai. įtikinamai ' Bargains are at Suburban Camera. 

parašytą tikrovės romaną "Rau i Polaroid — 240 $90.96 
donasis amaras", kuriuo sve-1 p^laroId — 210 .'.'.'!.".'.".'.'.' $3700 
čiai ir bendradarbiai bei rėmė-i B : g Swins«r $19.00 
- a m. j i 104 W. BURLINGTON" 
jai buvo apdovanoti. LA GRANGE 352-5184 

Chicasfiečiams Alvudas įau ~~ —-
gerai žinomas kaipo idealistinė ^^J^JS^ S U P P L Y 

, ,,_ . . . . . (.OMPAJNit, INC. 
— kultūrine orsamzacija. vi- » , * - , - , ^. 

,. ,. Z . Building MatenaLs. Roofing, 
šiems geros valios T ftlll f! Suspended Cetlings einanti pagalbon 

Smerkdamas rūkymą, gir ta- : chjca<r0 
vimą, narkotikus, paleistuvystę, 1 
nehigienišką maitinimąsi Alvu- . H D K R \ n n n w . i M K M 

11834 South MichigaTi 
CO 4-8000 

das kovoja su džiova, vėžiu, ve- Anthony's 
širdies, skilvio i r ; BgaUtv 

— Saloti 
nermenus 
dirksnių ligomis. 

Vyriausias Ai\*udo tikslas 
padėti lietuviui žmoniškėti. Al- 3 9 1 8 Wes t 
vudo ideologas, Įsteigėjas ir vy 7 į § ^ §^ r e e į 
riausias jo vadovas dr. Jonas p , . 
Adomavičius skelbia, kad lie- į ,,?.->.-
ttffla visur ir visada pirmiausia • 
turi būti lietuvis. Privalo gerb- į 
tį savo kalbą, tradicijas .gerai ; 
žinoti savo tautos praeitį ir jos ; 

Best Ręst Bedding 
Company 

10927 S. Michigan 
Chicago PO 5-7818 

Northwestern Business 
College 

2405 W. Armitage Ave. 
Chicago AR 6-1788 

Prie 68 iT Western 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $2^.500. 

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu-
_ _ A ... . T, . T.^ . i tai ir patalpa rastinei ar bizniui. 
patarnavimas VISaiS Real Estate j Garažas. Nebrandus. $43.500. 

IVi aukšto. 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar- j * I

p
U^?|.90

5įz n i u i- E k s t r a 8 k l y p a s 

komi pilietybes dokumentai, pildo- ! ?o ir washtenaw. Mūras — 2 po 
mi Income Tax ir atliekami kitoki | \ 2 ^ ^ - t r b u t a s rūsy 3'ju k a m b " 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
Ltarnavknas visais Real Estate 

reikalais. Be to. veikia Notariatas, 

70th 8C H A M L I N 
Didesnis ir geresnis labai gražus 
4 kamb. mūras . Pilnas (jokių po
tvynių) rūsys. Visi 220—V laidai. 
Liuksusiniai kilimai. Gražioj vie- S H I P FITTERS & B U R N E R S 
toje. Visi "assessments" užbaigti 
ir sumcketi. Būsite laimingi, kaina 
tik S19.900. Kodėl neturėti t ikrai j 
gerą patogumą pigiau už nuomą, i 
Kreipkitės j Miracle Man. Skambin
kit dabar. 

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

patarnavimai 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st SU RE 7-9515 

4259 s. MapiewoQd Av„ CL 4-745e Į Skelbkitis "Drauge" . 

R E A L E S T A T E 

B A M B O O I N N , Inc. 

11 N o . Clark St. 
Chicago A N 3-1221 

T H E X E W FRONTIER 
R E S T A U B A N T 

Special Bookins For Banquets. 
Fteceptions. Fashion Shows and 

Other Gatherings. 
Parking Facilities For 200 Cars. 

Bano.uet Room Holds 500 
JDaily Lunohes. 

*<H*> So. A.sbland Ave. — 994-5901 

5 po 6 kamb. rnflr. Modernloa TO-
nts, alum. langai, šiluma gazu. 2 
auto garažas. Marąuette pke. $29,900. 

2 no5H kamK ir 4 kamb. angliž-
kaiu i-dsy. 7 metu mttraa, 2 atskiros 
Šilimos yazu. alum. langai. kilimai. 
$46,500. 

6 botu nauja- mttras. Karštu vand 
Šiluma gazu. alum. langai. Pajamų I daly. Teiraukit^. 
virš $10.000. metaaaB. $88,000. Rooming bouse. Pajamų $50.000 

14 buttj, 2-ju aukStu mfiras. Geros metams. Labai gerai išinuom. Siauri-
pajamos. Marq-j- - 9 pke. $83,000. . nSje miesto dalyje. Teiraukitės. 

10 botu po 3 kamb. mūr. Alum I a kamb. mor. "Bullt-tna". kokll-
Langai. netoli .asu ištaigos. Tik rs*e plyteles, karsto vandens šildymas 

2 po 6 kamb. S metu rūras. karstu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke. 
$42.000. 

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentams. Teiraukitės. 

12 batą 1 metu modernus i rturtin 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26.000 metams. Pietvakariu miesto 

$67,600. 
4 mieg. mfira- 2 pilnos vonios. Ši

luma gazu, Ga-^žaa. Netoli inosu i-
•taigof. $18.90* 

gazu. Ma pke. $20,500. u. Mara. pke. • 
IK aukšto mflr. 5 tr S kamb. 

Ujimai Atskirt Šildymai 2 auto i 
ražas. «? ir Oaklav $t»^O0 

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321 

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' 'Hl l l l l l l l l l l l l l l l i l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I lHI I I I I I I IUI IMII I l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

BERWYN. Apyl. Cermak—Hifeh-
land. Mūrinis atremontuotas 5 bu
tų namas. Pa ; amų arti S500 per 
mėn. Arti mokykla, krautuvės, baž
nyčia ir susisiekimas. S36.900. Iš-
sknokėjimo saivgos. *>VOBODA, 
2134 S. 61st Court. BI 2-2162, jei 
neatsak,o skambinkit LA 1-7038. 

VYRAI m MOTERYS 

FACTORY HELP 
Steady Work. Good Pay. 

Fringe Benefits. Days. 

AL0NZI FURN1TURE C0. 
1840 W. Hubbard 
Tel. — TA 9-8500 

D I E C U T T E R S 
<Ma4e) 

Experienced 
& Envelope Operators 

fFi^male) 
NPW Flant 

LaGrange, IU. —TeL 352-8420 

(1ST CLASS ONLY) 

MACHIN1ST. OUTSIDE 
1ST CLASS 

VVrite, Call or apply: 

Brevver E>ry Dock Co. 
2345 Richmond Terrace 

Stafen Island, N. Y. 
A n e<!ua! opportunity employer 

Reikaligas 
KASESINKASĖ 

Pat\Ttmas pageidaujamas, bet ne
būtinas. Darbas prie langelio su 
klientais. 

STANDARD FEDERAL 
Savings & Lean Assoc. 

TEL. — VI 7-1141 
A. Kasuba 

TOOL & DIE 
REPAI R 

MUST BE EXPERIENCED 

MAINTENANCE 
M A N 

Lū 2-1919 
DAYS A WKEK 

I •r-TT 

CRAGIN TAILOR & 
CLEANEKS 

MEN AND LAX>IES WKAR 
Tailor Madr- Suits or an 

Exclusivp Basis & Alt^r-aticns 
>317 W. FuUertou Ave. 

Chicago BE 7-4231 

'H0L iįį 

y 

-v 

Mr. Kenneth Koiffeurs 
2505 W . 63rd St. 

Chicago 434-51^1 

Winston's Sausages 
A eomplete line of products 

from Ireland 
33«2 W. 63rd Street 

Chicago 476-8983 

ACTION AUTOBIATIC 
TRANSMISSI0N COMPANY 

Auto Air Conditioning 
Also — all makes 

4300 W. 63rd Street 
CHICAGO 735-4536 

CAPRI SCH00L 0F BEAUTY 
CULTURE 

For Bes t Service & Economy 

2658 W. 63rd Street 

Chicago 778-1077 

SALES • M0RT6A6ES • MANAGEMENT 

RESTAURANT 
PERSONNEL 

F. W. WOOLWORTH 
3262 N. Lincoln 

An equal opportunity employer 

Alicc's Dinette 
Castanm made fcttchrn and dinette 

Kltrli*^n rltair? 
Lionei Gaody. 47 m., sveiksta oan 
Frar,-i5cr- '.icjrr.ir.eie p c --p*-^. r ^ Ta- Į-ts & bar stnote^ 
buvp persodintas inkstas, kuris buvo r*opl*o<«te*wl 
pergabentas lėktuvu is. U * Aa^dcs, L - _ . T J 5 8 & H a k t 7 Į , ^ t

0 i 0 C 

poėDt^, i-: iuvu_.« 16 ra asmens. i CillCigO 4 8 3 - 2 4 8 5 

P R E C I S I O N T R A N S P O R T A T I O N " 
S F ; R \ I C E 

Rate and route ąuotations 
Fre ight bill auditing 
3021 W. 68rd Street 

CHiCAGO 476-3699 

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
aea jis plačiausiai skai tomas lie
tuvių dienrašt is . Gi skelbimų kai-
a»p visiems prieiTiamos-

Member of M L 3 , 

A L E X S A T A S - R E A L T 0 R 
Maln offî e 5727 W. Cermafk BiL, Cicero, BL Tei. OL 6-22SS 

Turime Sfantn? namu Ciccroje, Berwyne, Biverside, La Grange Park 
a kituose vakari UIIIIKI prim&as&aom Prašome užsukti | mūsą įstaiga 
tr Hrfrmkti | katalogo. 

KAS NORTTE PRATURTĖTI? 
Virnn.- t- .riausm rmdtj pratorteti tai Jsiffyti miosava narna arba 

pajamų niHKmi,., Tai tikras faktas paremtas dausHlo patirtiini. T»a«i-
kl.iti«l«ite- >a\«, nimi. namo salininką, ir jis ta pati pat\irtins. Kiekvie
na mėnesį ,,, ....feoia ma/rja o turtas (equity) dki«"ja. Kiekviena mPnesJ 

.us it.in».i tnrt,;,_, -nis. Ir jūs galite ta pati padarvti. Įženkite i masjj jstai-
Ką iter siaiKli. r, (.isitartl del jusiji busimos nuosavybes. 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

Electncal 
etc. 

Mechanical expenence, 

These are permanent jobs wkh 
plenty of overtime. Top vvages. 

FOR APPOINTMENT CALL: 

847 — 4685 

Remkite "Draugę". 

D Ė M E S I O ! 

f!u" 

CfCRRO 
Neapleis? ..-

••ARKHOI.MF. 

kamb. Dvejuos 

Renridt tuos biznierius, kūne 

skerbiagį dienraštyje "X>rauge". 

nas rūsv-?;. Naujai įrenjrtas centr. 
įtu mūr 6—I—4 I S**1 Šildymas 2 maš. graražas. 

ZTmSSZTZ | S i T J f f i ^ a j ^ 
! akeIS iš šio i ,, „ori skubiai par- • >TOSA\TBf„s 

duoti. štai tik keletas pavyzdžiu: 5 butų 
5«4 k.imh • • ietij mfir. Savinin- ' mūr. $9.660 metinių pajamų. $S2.S0fi 

kas nusipirkA todėl nori skubiai ! s butu mūras. Virs $12.000 paja-
pardiioti. : mieji. 1 mies. su j m u . Tik $15.000 įmokėti. S92.S0O. 
t!nlT « r „:'" ' ^ J f r Ū ^ , G ^ f » butai - virS $9.000 pajamų. 
SHima, . v, -ažas. Netoli Kv. | J?.;, OCO. 

IS hnt?j virš $!»;.ooo pajamų S.--
nesnis r»t grrat (niHarĮcvt^.-

, j i 1 A nnn 
tunkai usstr- • gaza. elektra, fti- i : ' . . 
lun* ir kar- • .n(?eni $l?:-> paja- . , s ?wtT? ^ ^ S30.000 pajamų Tik 
mu į men. $37.000 Imokžti. 

2-Jų butu n-,.-;r. $24.500. 2 po 5 \ 2 namai po 18 butą. Virs $5$,000 
temt). MOJ- toa virtum** PU- i pa«fcro»». 1430,004 vi abu. 

Nitai u i ^2(t990. Gorai u i la j -

D R A U G O K N Y G Y N O KATALOGAS 

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu a r telefonu LU 5-9500. 

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

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

Katalogo pabaigoje y ra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais. 

1 i i i IHHIHHIIIIIIIItimHIIIIIIIIIIIHIInHtH Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 
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VIENERI METAI BE MAČERNIO 
G. PLACAS 

Laikas bėga nuostabiai grei- kad jokiu būdu nesugebėsiu pa
tai. Jauniems jis žada daug gra- pasakoti taip, kaip reiktų tai pa-
žių vilčių, seniems — amžinybę, daryti. Metai bėgo. Mokytojas 
Štai jau suėjo vieneri metai, kai seno. Ir jau ne visada pastebeda-
netekome žymaus pedagogo Me- vo savo suaugusius mokinius. Ne, 
čio Mačernio. Mirė 1968 m. ko- jis nepamiršo jų. Jis tiesiog nepas-
vo mėn. 29 d. Palaidotas kovo tebėdavo, nes metai juk ėjo ir 
mėn. 30 d. Plungės katalikų ka- mokytojas seno, aplink buvo to
pinėse. Mirė jo kūnas, bet jo dva- kia daugybė veidų. Jo mintys 
sia gyva jo mokinių ir artimųjų nuklysdavo taip toli, kad rodėsi, 
širdyse. nebegrįš. O aš vis nedrįsau. O ir 

Mečys Mačernis gryno kraujo žinojau apie jį tiek mažai, —kad 
žemaitis. Gimė 1894 m. Šarnelės ragino mokytis, o gyventi liepė' 
kaime, 2emaičių Kalvarijos vals- dorai. Mokytojas mirė. Paskui 
eiuje, Telšių apskrityje. 1919 m. karstą ėjo nelabai daug žmonių. 
baigė Vilniaus lietuvių gimnazi- Skaudėjo širdį. Ne dėl mirties, 
ją. 1920 m. mokytojavo Telšių nes juk visi turi mirti. Galvojau, 
gimnazijoje ir metiniuose moky- kaip sunku žmogų išmokyti gy-
tojų kursuose. Po to studijavo venti dorai. Ir kaip anksti reikia 
matematiką bei fiziką Berlyno ir pradėti tai daryti. 
Karaliaučiaus universitetuose. 
1926 -34 m. Tauragės mokytojų • V 
seminarijos direktorius. 1935 -38 
m. Klaipėdos Pedagoginio Insti
tuto lektorius ir viee - direkto-

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS DRAUGAS, šeštadienis. 1969 m. kovo mėn. 29 d. 

Aš turiu sūnų. Ir labai noriu. 
jis pirmiausia išmoktų gy

venti. Istorijos 

PANEVĖ2IKČ11 KLUBO 
SUSIRLVK1MAS 

Kovo 9 d. J a u r ao centre }-
vyko metinis klub> r.arių susi
rinkimas, į kurį atsilankė apie 
40 asmenų. Susirinkimui pirmi
ninkavo ir jj pravedė Ant. Ba-
ieišis. sekret. Juo::u:;is. Buvo 
valdybos revizijos komisijos 
pranešimai, įstotų priėmimas 
ir naujų valdymo -ganų rin
kimai. Po susir: ;Lmo buvo 
draugiška kavutė. Buv. valdybos 
vardu pranešimą darė pirm. A. 
Baleišis, kuris pažymėjo, kad 

- veikla buvo sėkminga ir kad 
ma išmokti iš vadovėlio, o kur i klubo kason įplaukė apie 1,000 
galima išmokti gyventi? Praeina d o 1 - kurie yra banke. Tą pati 
ilgas laiko tarpas, kol supranti ir patvirtino ir rev. k. : nsijos pirm. 

sekr., Pranė Masuiomenė — 
parengimų vadovė. Į naują rev. 
komisiją išrinkti: Jonas Bur-
neikis, Jonas Kanišauskas, An
tanas Koncė. 

Gegužės 3 d. baliui ruošti ko
misija pasiliko sena. Nutar ta se 
kančiam susirinkime pagerbti 
mirusį klubo garbės vicepirmi
ninką Joną Kazanauską. Apie 
velionį paskaitą skaityti pa
kviestas klubo narys Povilas 
Dirkis. P. E. D. 

A. A. M. Mačernis 

išmoksti vertinti tuos žmones, I Jonas Burneikis. 
kurie tave mokė tokios didelės iš- j I naują valdybą 
minties. Man rodos, aš dabar jau Į tanas Baleišis — ; 
išdrįsčiau rašyti apie savo moky-j jonas Ostrauskas 

ppoerafijos gali- ' toją, bet jis jau mirė." das štuopis — ižd 

.slinkti: An-
;rm., Mari-
įcepir., Vla-
Juozaitis — 

NUNCIATŪRA ADDIS 
ABEBOJK 

Apaštalų Sostui sutarus su 
Etijopijos vyriausybe, Vatikano 
diplomatinė atstovybė Addis 
Abeboje pakelta į nunciatūros 
rangą. Pirmuoju nuncijum 
Etiopijoj skirtas arki v. Mojoli 
iki šiol atstovavęs Vatikaną 
Etijopijoje. 

RUSAI NORI IKONŲ 

Kaip praneša "L'Osservatore 
della Domenica'' savaitrašt is 
Romoje. Rusijoje ir kitose ko
munistų valdomuose kraštuose 
iabai padidėjo pareikalavimas 
šventųjų ikonų su Kris taus ir 
Marijos paveikslais. Daugelis 
laisvųjų menininkų dirba įvai
riuose muziejuose kopijuodami 
garsiausias ikonas ir šventuo
sius paveikslus tenai patalpin
tus iš uždarytų šventovių a r 
privačių rinkinių. 

1 'A' Ui W UBUI •įf~J^^f •-

rius, vėliau direktoriui 1940 m. 
Vilniaus Pedagoginio Instituto 
direktorius. Tais pačiais metais 
liepos mėn. 6 d. bolševikų atleis
tas iš tų pareigų. 1941 m. suim
tas ir išvežtas į Sibirą. Vėliau, 
palaužta sveikata, grįžo į Lietu
vą. 

Mačernis reiškėsi ir visuome
ninėje veikloje. 1934 m. buvo 
išrinktas į Tauragės miesto ta
rybą. Būdamas Klaipėdoje pri
klausė tautininkų sąjungai ir ku
rį laiką buvo pirmininku. Peda
goginiais klausimais daug rašė 
"Švietimo Darbe" ir šiaip perio
dinėje spaudoje. 1926 m. iš
spausdino matematikos metodi
ką. Išleido Vidur, amžių ugdy
mą ir k t leidinius. 

Iš Sibiro grįžo palaužta sveika
ta, bet dvasioje šimtaprocenti
nis lietuvis — patriotas. Nors 
tuometinei valdžiai jis buvo nie
kas, tačiau įvertindami jo specia
lybę ir didelį pedagoginį patyri
mą, jį išrinko kriminalinio teis
mo nariu. Štai kaip atsiliepia o-
kupuotos Lietuvos spauda apie jį: 
"Kam teko stovėti prie teismo 
stalo, tas ilgai prisimins liaudies 
tarėjo drg. Mačernio pamokan
čius žodžius. Drg. Mačernis, da
lyvaudamas liaudies teismo po
sėdžiuose, su dideliu jautrumu į-
sigilina į kiekvieną įvykdytą nu
sikaltimą. Stengiasi ne tik teisin
gai įvertinti teisiamojo veiksmus, 
bet ir išaiškinti nusikaltimo prie 
žastis, paveikti tuos asmenis, ku
rie ne tiesiogiai prisidėjo prie 
nusikaltimo. Liaudies tarėjas, tu
rėdamas ilgametį pedagoginio 
darbo patyrimą, teismo praktiko
je atlieka didelį auklėjamąjį dar
bą. Mečislovas Mačernis pagal 
amžių jau nėra jaunas — pensi
ninkas, tačiau jam jaunatviškos 
energijos netrūksta". 

Mačernis buvo tiesaus būdo 
žmogus. Niekam nepataikavo, ne-
lankstėsi. Gal daugelio nebuvo 
mėgiamas, tačiau gerbia
mas. Pasitaikydavo, kad. ir 
aštrių žodžių savo mokiniams 
pasakydavo, tačiau niekas nepyk
davo ir neužsigaudavo, nes žino
davo, kad tiesą sako. Dėstomą 
dalyką mokiniams — studen
tams labai gerai išaiškindavo. 
Retai kam po jo paskaitų tekda
vo skaityti užrašus. Egzaminuo
se lengvai nepraleisdavo, tuo bū
du jus paruošdavo tvirtus dalykų 
specialistus. 

Tragiškos buvo jo paskutinės 
gyvenimo valandos. Jį mylinti 
žmona, kuri daug padėdavo ir 
globodavo jo ligos valandose, pa
ti susirgo širdimi. Ir paskutinėse 
dienose, kada buvo labiausiai 
reikalingas paramos, liko vienas. 
Praėjus savaitei po laidotovių, 
jai buvo pranešta apie mylimo 
vyro mirtį. Jo žmona tą įvykį la
bai skaudžiai pergyveno ir nebe 
ilgai gyveno. Mečys buvo tuo 
laimingas, kad buvo priglaustas 
tos žemės, kurioje gimė, gyveno 
ir mylėjo. Liūdi jo mokiniai ir 
taurūs lietuviai netekę mokslo 
žmogaus, patrioto ir auklėtojo. 

Pabaigai noriu pacituoti min
tis vieno jo buvusio mokinio, iš
spausdintas okupuotos Lietuvos 
spaudoje.Stai ios: "Man labai, la
bai norėjosi parašyti apie savo 
mokytoją. Tačiau visą laiką, bai
minausi imtis !io darbo, Rodėsi, u 

l u*^ įlaRUS^TIB 
Parke r "His" and 

ners jonerseciR 
S 3 i-t box cart be your 

? rže ei** duripr* 'Vffin+h 
Anniversary Celebration. 

Ifrcr'd known for fine puality, 
ihis genome Parker set wiJI 

Sm rnany years of good servfce. 
V. 3 fha fnest Writing instrument of 

its kind. Standard Fedcrai is preud 
to make it avaifable to you. Merely 

C p e n a savings account'for $200 or 
Tf!cf5, or add thls amount to your present 

vlandard Federal savings account and thls is 
- .. -» Vour free gjft Offer begins March 31—ends 
[\z: & ONE Giri PER ACCOUNT. Should you vvish 
to i: ^nsact your business by mai! we"JI maii your gift. 

PAID CLUARTERLY! 
C'jrrcnt rate—paid four tirr.es a year. «. 

Ss.^5 in by &a lOttj es.ii from the fftsfe rM 

perannum 
PASSBOOK ACC0UNTS 

5 
. Aasets wer S138.C0O.OM.OO 

Sorplus am* Resėrves over S11,5C0.0C0.QO 
(Mote than twjce the legal reąujremsrd) 

i* > 

per annum per ar.nunt 
6-M0MTH CERTiF'C.\TE$ 30 DAY GOLD £AGL£ 

m«m SSSSSSSS& « * , PASSBOOK ACCOUNT 
Add any tTme, any amount in mu&iptes of.$}t000.9% 

OFF10B HOURS: W 

Mondayl T sday„%.$ AM." to 8 PM, 
įuestiay & f. * y , 7 , „ . f l AM io 4 PM 
Saiurday . . • . , 9 AM io 12 Neori 
Y/ednesday 111 n M , IYn ū\f i m &BMCM 

STANDARD 
FEDERAL 
Savings and l oan Assoclation of Chisaga 

4192 Archsr Avenus at Sacramen'o / Chlcag?, nnnois ̂ 332 / PhcnK VI7-1140 4 

RADI0 PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio i»ro 
gramą Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN\ 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkąs, Biznio reika
lais kreiptis j : Ea'tic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuve, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunama* ir 
tlien rastis "Draugas". 

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO \EW YORKE 
PAIEŠKOMI ASMENYS: 

BAJORŪNAS, Jonas, gim. 1924 m.. 
Gaidžioniškių km., gyveno Joniškė
lyje, 1941 metais — Vokietijoje. 
BERNOTAS, Antanas, Mykolo ir Ma
rijonos sūnus. 
BERNOTAS. Pranai, Antano ir Vero
nikos sūnus, gimęs 1914 m. JAV-bėse. 
CELKUS. Juozas, gim. Janutiskių km. 
Ukmergės vi., buvęs Panevėžio Apy
gardos Teismo teisėjas. 
DALKSEViCIAI, broliai: Aleksandras 
ir Antanas: seserys: Julijona ir Ona 
DALKšEVIClOTĖS, ištekėjusių pavar
dės nežinomos. Tėvai gyvenę ir mi
rę Amerikoje. 
ISARA. Petras, gimęs Inketrų dvare, 
Molėtų valsčiaus. 
JUOZAPAITYTE, Agnieška ir jos se
suo Ona, Juozo dukterys. Ištekėjusių 
pavardės nežinomos. Tėvas Juozapaitis 
Juozas gyveno Baltimore, Md., miręs. 
KULIKAUSKAS. Jonas, ir jo žmona 
Vanda, buvę Skuodo gimnazijos moky
tojai, turėjo dvi dukteris, 1944 m. iš 
Lietuvos išvykę Vokietijon. 
PETRAVIČIUS, Jonas, kilęs iš Vilka
viškio apskr., 1946 m.'gyvenęs Greven 
DP stovykloje Vokietijoje. 
PRANSKE\ ICIUS, Vitoritas, Juozo 
sūrius, tėvas gyvenęs JAV-bėse. 

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti. 

CONSULATE G E N E R A L OF 
LITHUANIA 

41 H'est 82nd Street 
New York, N.Y. 10024. 

PODAROGIFTS, INC. 1 
I i i i 2 S i i u n c i a 

Š V E N Č I Ų SVEIKINIMUS 
visiems savo klijentams ir draugams. 

G E R O S N A U J I E N O S 
DIDELĖ ATSARGA IMPORTUOTŲ 

VELYKOMS DOVANŲ 
YRA P A S I Ū L O M A : 

K A V I A R A S B A L \ L A I K O v 
SAULEGRA2C A U E H B K V E P A L A I 
1ZS2EL Ž V A K E S VIRDULIAI (elektriniai ir su 
KONSERMOTA 2 U \ l S anglimis) 

(aliejuje ir pamidoruo>e) PALEKH — FEDOS KINO 
ARBATA - HALVAH - K H O L l I _ DftJfcS 

UARMEL.ADAS 

NE A T I D E K I T E 
ATEIKITE KOL DAR YRA PASIRINKIMAS. 

SKUBĖKITE SU SAVO UŽSAKYMAIS. 

P O D A R O G I F T S , I N C 
220 Park A ve. South (comer f 8tti Street) 

New York, M. Y. 10003 Tel. 212—228-9547 
J 

A. + A. 
POVILUI BLAKUČIUI 

mirus, žmona O N Ą ir dukrą IRENĄ MA-

NIENC su šeima širdingai užjaučiame. 

I. ir K. Daugirdai 

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

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

AKEA CODE 312 247-2425 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

JUOZAPAS S T U K A S 
gyveno 63t West 119th St., Chica^o, Dlinois 

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir 
brolį, kurio netekome 1967 m., kovo 29 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados ne
galėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną ramybę. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus 
ir pažįstamus prisiminti a. a. Juozapą Stuką savo 
maldose. 
Nuliūdę: žmona Marijona (Miikeuytė) sūnus 

AI bert, marti Catherine, duktė MittJ! 
McEIligott, tentas James, anūkai, sesuo 
Veronika Vaičekauskas ir kiti gimines 
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