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KATALIKAI
PASAULY

Kiek tikinčiųjų
Sovietuose?

Religijos išpažintojai Sovietų 
Sąjungoje

Daugiau kaip trečdalis Sovietų 
Sąjungos gyventojų viešai išpa
žįsta kurią nors religiją. Pati di
džiausia grupė, tai — mahometo
nai. Jų priskaitoma 50 ml. Toliau 
seka stačiatikiai. Katalikų apie 
tris milijonus. Jų absoliutinė dau
guma gyvena Lietuvoje bei Lat
vijos Latgalos krašte. Lietuvoje, 
pagal statistinius duomenis, ka
talikų tikėjimą išpažįsta apie 
75 proc. gyventojų (anksčiau bu
vo 80 proc.). Sovietų Sąjungoje 
šiuo metu gyvena apie 238 mil. 
gyventojų (vb)

Čekai prašo religijos mokymo
PRAHA. — Čekoslovakijos ti

kintieji ir įvairūs jų atstovai pas
kutiniu metu kreipėsi į Čekoslo
vakijos švietimo ministeriją pra
šydami, kad visose Čekoslovaki
jos mokyklose būtų įvestas priva
lomas religijos dėstymas. Iki šiol 
religijos dėstymas mokyklose yra 
leidžiamas tik privačiai tėvams 
prašant, šalia normalios mokyk
lų programos.

Likviduoja moterų vienuolynų
KIJEVAS. Vienas iš seniausių 

ir garsiausių pravoslavų moterų 
vienuolynų Rusijoje, nežiūrint į- 
vairių varžybų dar egzistavęs Ki
jeve, sovietų valdžios nutarimu 
verčiamas galutinai likviduotis. 
Iš 250 vienuolyne gyvenusių se
serų nemaža dalis priversta per
sikelti į rusų ortodoksų vienuoly 
nūs Palestinoje, propagandos tik 
slais demonstruojant, lyg So
vietų Sąjungoje būtų seserų per
teklius. Neleidžiant vienuolynui 
priimti naujas kandidates, Kije
vo vienuolynas turės būti uždary 
tas.
Daugiausia Afrikos katalikų >— 

Gvinėjoje
SANTA ISABEL. — Labiau

siai katalikiškas kraštas Afrikoje 
yra ekvatorialinė Gvinėja, kuri 
1968 metais spalio mėnesį gavo 
nepriklausomybę. Pusės milijo
no gyventojų tarpe 90 proc. yra 
katalikai. Pirmieji misijonieriai 
kapucinai čia atvyko 1645 me
tais.

HONGKONGAS: Laisvoji
Hongkongo katalikų vyskupija 
šiuo metu turi virš 235.000 tikin
čiųjų, kurių dvasinius reikalus 
aptarnauja 275 įvairių vienuolijų 
dvasiškiai, 53 vyskupijos kunigai 
kiniečiai ir 780 seselių vienuolių 
iš kurių 147 priklauso kinų tau
tai. Hongkongo katalikų mokyk
lose mokosi virš 190.000 moks
leivių.

• Los Angeles mieste nusi
žudė mergina, liudijusi Sirhan 
byloje.

Pittsburgho vyskupas John J. Wright, 
vienas iš keturių amerikiečių — nau
jų kardinolu
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Art. Rytai ir NATO - dėmesio centre
Washingtone vyko svarbūs politiniai pasitarimai - Amerika domisi Jordano karaliaus 
pasiūlymais, Izraelis juos atmetė - R. Nixonas vakar tarėsi su Egipto atstovu ir su 14 
kraštų užsienio reik. vadovais - Rusai vysto veiklą, piršdami Europos saugumo konie-1 
renciją - Prancūzai ir kiti įspėja.

Vysk. P. Marcinkus, iš Romos at
vykęs šiuo metu. vieši Cicero ir 
Chicagos miestuose.

Įvairios žinios
Kanada tarsis 

su Pekinu
Pasitarimai su Pekinu — kitą, 

savaitę Stoekholme
WASHINGTON. — M. Sharp, 

Kanados užsienio reikalų tvar
kytojas, balandžio 10 d. pareiš
kė: kom. Kinija pranešė sutin
kanti tartas su Kanada diplo
matinių santykių užmezgimo 
klausimu. Slapti pasitarimai 
prasidėsią kitą mėnesį Stock- 
holme, ten, kur prieš septynias 
savaites Kanada, savo inicia
tyva, jau buvo pasiūliusi tartis.

Kanados laikyseną nušvietė 
NATO nariams

Sharp užvakar painformavo 
apie Kanados pažiūras Wash- 
ingtone posėdžiavusius NATO 
užsienio reikalų ministerius. Ka 
nada pripažįsta taut. Kinijos 
vyriausybę Formozos (Taivan) 
saloje, nors Kanados atstovo 
joje nėra net nuo 1949 m., tau
tiniams kinams anuomet saloje 
įsikūrus.

Sharp atsisakė nušviesti sa
vo vyriausybės pažiūras dėl bū
simų santykių su taut. Kinija. 
Pekinas, kaip žinoma, ligšiol 
atsisakydavo užmegsti diploma
tinius ryšius su kraštais, kurie 
pripažįsta taut. Kinijos režimą 
Formozoje.

Kanados nuomone, joks opu
sis tarptautinis klausimas, pvz. 
“atlydžio” kryptis ar ginklų 
priežiūra negalįs būti išspręs
tas, neatsižvelgiant į Kiniją, at
stovaujančią ketvirtį visos žmo
nijos.

Be Kanados, antrasis NATO 
narys, siekiąs ryšių su kom. 
Kinija — Italija. Tais žygiais 
nėra patenkintos nei JAV, nei 
taut. Kinijos vyriausybė.

P. Vietnamas atmeta
ryšius su “patriotais”
Komunistai kalba apie krašto 

“patriotus”
SAIGONAS. — P. Vietnamo 

prezidentas Van Thieu atmetė 
sutelktinės vyriausybės mintį, 
net jei joje nebūtų ir komunis
tų. Tai turi ryšio su Vietkongo 
derybininko Paryžiuje, Kiem, 
pasikalbėjimu su italų komu
nistų laikraščiu “Paese Serą”. 
Kiem pasiūlė Vietnamui sutelk
tinę vyriausybę, kurioje, esą, 
nebūtų komunistų, bet... “pat
riotai”, atstovaują visus P. Viet 
namo sluoksnius.

Thieu pridūrė, kad Kiem pa
reiškimai dar kartą liudiją ko
munistų “įžūlumą bei užsispyri
mą”.

Savaitė arabų ir NATO 
suvažiavimo ženkle

WASHINGTON. — Besibai
gianti savaitė JAV sostinėje 
buvo būdinga dviem įvykiais: 
prez. Nixono pasitarimais su 
arabais, jų iškeltais pasiūlymais 
ir dviejų dienų Atlanto sąjun
gos sukaktuviniu suvažiavimu. 
Pagrindiniai klausimai buvo: 
NATO busimoji veiklos kryp
tis ir pastangos taikai Art. Ry
tuose pasiekti.

Jordano karalius Hussein sa
vo kalbos metu spaudos klube 
iškėlė šešis pasiūlymus. Izrae
lis juos vakar atmetė, pareikš
damas, kad taikos sprendimai 
Art. Rytuose tegalimi tik prie 
pasitarimų stalo ir šie pasiūly
mai neteikią “nieko naujo”.

Vis dėlto, Husseino, veikusio 
ir Egipto prezidento Nasserio 
vardu, pasiūlymai sukėlė JAV 
ir kitų vakarų politikų dėmesį. 
Amerikiečiai susidomėję ypač 
karaliaus pasiūlymo ta dalimi, 
kurioje visiems patikrinama lai
vybos teisė Suezo kanalu ir A- 
ąuabos įlankoje.
šeši arabų pasiūlymai Izraeliui
Jordano karalius buvo iškėlęs 
tokius arabų pasiūlymus pasto- 
taikai Art. Rytuose pasiekti:

Sovietai veržiasi į Afriką
Podgomas Alžirijoje

BREMENAS. — Vokiečių spau 
da nemaža dėmesio skiria Sovie
tų S-gos aukš. tarybos pirminin
ko N. Podgorno kelionei į Alži- 
riją, kurią jis, 60-ties palydovų 
lydimas, kovo mėn. pabaigoje ir 
balandžio mėn. pradžioje atliko. 
Kelionės metu svečias aplankė 
keletą svarbių šalies miestų.

“Die Zeit” nurodo, kad Alžiri- 
jos uostai yra idealūs punktai Vi
duržemio jūrai kontroliuoti. Y- 
pač sovietams įdomi dar pran
cūzų įruošta Mer-el-Kebir lai
vyno bazė. Neslepiama, kad šiuo 
metu Aiži rijoje esą apie 2500 so
vietų civilių ir karinių patarėjų, 
inžinierių, hidrologų, agrono
mų, naftos specialistų. Sovietai va 
dovaują alyvos ir tekstilės mo
kykloms, kurios ruošia atitinka
mų sričių specialistus.

Rusai skubina
raketų gamybą

•JAV toliau pirmaus atominių 
ginklų srity

LONDONAS. — Strateginių 
studijų institutas Londone pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga li
gi šių metų vidurio turės dau
giau ilgojo skridimo, tarpkonti- 
nentinių raketų, kaip JAV.

Tačiau tai neatsilieps, kaip 
pabrėžiama, vadinamajai “stra
teginės galios lygsvarai”. Insti
tutas nurodė, kad JAV-bėms 
turint, daugiau už sovietus, lėk
tuvų ir raketų povandeniniuose 
laivuose, Amerika toliau vyrau
janti, atsižvelgiant į “bendrą a- 
tominių ginklų skaičių”.

Institutas pridūrė, kad susily
ginus JAV ir sovietų pajėgu
mui tarpkontinentinių raketų 
atžvilgiu, tai turėtų teigiamai 
atsiliepti Maskvos - Washingto- 
no pasitarimams ginklų siauri- 
nimo klausimu. Prez. Nixonas 
tikisi šiems pasitarimams prasi- 
dėsiant nevėliau šių metų vasa
ros.

— sustabdomi kariniai veiks
mai,

— gerbiama visų Art. Rytų 
sričių suverenumas, teritorinė 
neliečiamybė ir politinė nepri
klausomybė.

— pripažįstama visų teisė gy
venti taikoje, patikrintų ir sau
gių sienų ribose,

— visiems patikrinama laivy
bos laisvė Aqabos įlankoje ir 
Suezo kanale,

— patikrinama teritorinė ne
liečiamybė, kur reikalinga, į- 
skaitant ir galimus demilitari
zuotus ruožus, pagaliau,

— pritariama dėsniui: turįs 
būti teisingai išspręstas pabė-

Arabas kviečia kovai su Izraeliu

Sovietai pažadėję 90 ir 115 mi
lijonų rublių kreditus kraštui. 
Šiuo metu sovietiniai specialistai 
dirbą prie 82 įmonių statybos. 
Prancūzijai atsisakius pirkti Al- 
žiro vyną, sovietai pasižadėję kas
met jo pirkti 5 mil. hektolitrų. Jie 
taip pat sutikę paimti iš Alžirijos 
1 mil. tonų alyvos, kurią sovietai 
nukreipsią į pasaulinę rinką.

Sovietai teikią Alžirui vis dau
giau ginklų. Apie 1000 alžiriečių 
karininkų lanką sovietų karines 
akademijas Rusijoje.

Stalininėms nuotaikoms sklindant 
— šv. Petras Stalinui: “Juozapai, 
Juozapai, negi iki šiol nesi supra
tęs, kad ir tu esi paprastas mirtin
gasis?’* (Iš Jugoslavijos spau
dos) ..

• Indonezija numato, taupu
mo sumetimais, siaurinti savo 
kariuomenę. Kraštas šiuo metu 
turi 600.000 karių.

KALENDORIUS
Šiandien, balandžio 12 d.: šv. 

Julius I Pop., šv. Vizija, Giru- 
lis, Jūratė.

Ryt, balandžio 13 d.: šv. Ze
nonas, šv. Ida, Strutis, Algau- 
dė.

Poryt, balandžio 14 d.: šv. 
Justinas, šv. Liudvina, Visval
das, Vainila.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
šilčiau, saulėta, temp. sieks iki 
70 1. F., ryt — šilta, galimi kri
tuliai.

Saulė teika 5:16, leidžias 6:28.

gėlių klausimas.
Karalius reikalavo — Izraelis 

privalo atsitraukti iš jo užimtų, 
karo metu, sričių. Jis pabrėžė, 
kad Izraelis galįs turėti taiką, 
tačiau jam niekuomet nepripa
žįstama teisė sulaukti taikos ir, 
drauge, laikyti užimtas žemes”. 
Po pasitarimų su prez. Nixonu

Prez. Nixonas, užvakar antrą 
kartą priėmęs karalių Husseiną, 
pareiškė: abu kraštai sieksią 
taikos Art. Rytuose. JAV pre
zidentas principe sutiko su Jor
dano reikalavimu; Izraeliui ati
traukti dalinius iš jo Jordane 
pagrobtų sričių. Prezidentas pa
tikino remiąs Jordano nepri
klausomybės reikalą.

Egipto politikas Balt. Rūnunuos
Prez. Nixonas vakar popiet 

B. Rūmuosee priėmė Egipto už
sienio reikalų patarėją dr. Mah- 
mud Favzi, jau anksčiau atvy
kusį į b. prez. Eisenhcrtverio 
laidotuvių iškilmes.

Abu politikai aptarė Hussei
no pasiūlymus ir Art. Rytų 
klausimus aplamai.
NATO dėmesys — komunistų 

pasiūlymui
WASHINGTON. — Vakar, 

baigiantis NATO suvažiavimui, 
prez. Nbconas atskirai tarėsi su 
14 kraštų — delegatų atstovais, 
užsienio reikalų ministeriais. Pa 
sikalbėjime daugiausia liestas 
komunistų pasiūlymas kviesti 
Europos kraštų konferenciją 
“saugumo ir sambūvio” klausi
mais.

Vėliau paskelbta, kad R. Nix- 
onas iškėlęs reikalą į šį klausi
mą žvelgti reikiamu atsargu
mu.

Kokia JAV laikysena?
JAV vyriausybės laikysena 

paaiškėjo iš prez. Nixono žodžio 
NATO suvažiavime. Jis, tarp 
kita ko, nurodė, kad “suvažia
vimai tegali būti naudingi, jei 
juose svarstomi konkretūs klau 
simai, tai gi reiškia, kad mes tu
rime būti reikiamai pasiruošę”. 
Tai jis vakar teigė ir kalbėda
masis su 14 kraštų atstovais.

Savo ruožtu, Nixonas pabrė
žė: “reikia ieškoti naujų kelių, 
turint galvoje, kad mes susidu
riame su naujos tikrovės pašau 
liu. Tai reiškia, kad tenka at
sipalaiduoti nuo senosios sam
pratos "rytai prieš vakarus”, 
betgi tuo pačiu metu atsižvel
giant į didelius ideologinius skir 
tingumus”.

Prancūzų M. Debre įspėja
WASHINGTON. — Prancū

zijos užsienio reik. miništeris 
M. Debre vakar spaudai pareiš
kė; pasitarimai su sovietais, tu
rint galvoje jų siūlomą saugu
mo klausimais suvažiavimą, tu
rį būti vykdomi reikiamai pasi
ruošus. Jo nuomone, Čekoslo
vakijos klausimas pasitarimam 
nėkliudąs.

Rusai zujo
suvažiavimo užkulisiuose

Vakar paskelbta: sovietų dip
lomatai ir žurnalistai vystė gy
vą veiklą NATO suvažiavimo 
užkulisiuose. Jie kėlė komunis
tų pasiūlyto “Europos saugu
mo” suvažiavimo svarbą ir pri
minė, kad jo dalyviu “mielai 
laukiama ir JAV vyriausybė”.

Kaina 10 o. Nr. 86

Vyšnių medžiai — šiuo metu Washingtono papuošalas. Gilumoje matyti 
Jeffersono paminklas. Vyšnių medžius JAV sostinei prieš daugiau kaip 
50 m. padovanojo jkpLrSja.

(vairios
V. Gomulka Berlyne
Atvyko ir įgausi delegacija
BERLYNAS. — Balandžio 

10 d. į Rytų Berlyną atvyko 
Lenkijos kom. partijos vadas 
V. Gomulka. Drauge atvyko ir 
plati partijos ir vyriausybės na
rių delegacija. Jie tarėsi su R. 
Vokietijos diktatorium V. Ul- 
brichtu ir kitais politiniais va
dais. Lenkai atvyko, dieną prieš 
tai Berlyne viešėjus sovietų gy
nybos ministeriui maršalui A. 
Grečkai.

TRUMPAI
NATO laivyno pratimai 

Europoje
WASHINGTON. — Pentago

no žiniomis, JAV ir kitų NATO 
narių karo laivai dalyvaus pra
timuose Viduržemio jūroje. Jie 
numatyti balandžio 20 ir bus 
baigti gegužės 2 d.

Pratimuose dalyvaus iki 60 
laivų ir 300 karo lėktuvų. Be 
JAV, pratimuose dalyvaus lai
vai šių kraštų: D. Britanijos, 
Graikijos, Italijos ir Turkijos.

• Sovietų karo laivų Vidur
žemio jūroje skaičius šiuo me
tu yra pasiekęs 40. šiomis die
nomis jūroje pasirodė keli lai
vai - raketnešiai. Netrukus lau
kiama dar 7 laivų ir, be to, 
14 povandeninių laivų.

• Tokio policija paskelbė: 
per 120 dienų mieste nebuvo 
nei vieno sunkaus nusikaltimo.

Įvykis, sukėlęs Cekoslovakjos džiaugsmą ir Maskvos pyktį bei atkir
čio priemones: ledo ritulio varžybos Stokholme, kuriose rusai du kar
tus pralaimėjo čekams - slovakams, čia sportininkas čekas tvoja rusui 
— vartininkui.

žinios
Armėnų Bažnyčios

vadas JAV-se
NEW YORK. — Į JAV iš 

Libano atvyko Armėnų Bažny
čios dvasinis vadas, Catholicos 
Khoren. Jis per 3 mėnesius lan
kys armėnų tikinčiuosius, kurių 
JAV-se ir Sovietų Armėnijoje 
esama iki 300.000. Visame pa
saulyje armėnų - krikščionių 
skaičius siekia apie 4.5 mil. Jie 
priklauso rytų ortodoksų Baž
nyčiai.

Vietname
Priešas vėl smarkiai puola
SAIGONAS. — Komunistai 

vakar apšaudė daugiau kaip 45 
P. Vietnamo bazes bei vietoves. 
Manoma, kad priešas bus pra
dėjęs naują smarkių puolimų 
tarpsnį. Tų puolimų metu žuvo 
daugiau 20 asmenų, amerikie
čiai tebuvo sužeisti.

Netekta 26 helikopterių
Nors praėj. savaitę nebuvo 

žymesnių veiksmų, tačiau, JAV 
karinės vadovybės žiniomis, a- 
merikiečiai neteko dar 26 heli
kopterių. Tuo būdu, karo metu 
netektų helikopterių skaičius 
dabar jau siekia 2.520.

• Moldavijoje, išsiliejus Dnie
pro upei, šimtai gyventojų ne
teko pastogės. Apie žmonių au
kas nepranešama.

• Anguillos salos gyventojai 
puolė britų įgaliotinio būstinę.



SENDRAUGIŲ STOVYKLINE SAVAITĖ
Ir šiemet turėsime vieną savai

tę Dainavoje stovyklavimui. Ša' 
lia mirkimo vėsiam Spyglio eže
rėlyje ir kepimo karštoje saulutė
je, bus dar visa eilė paskaitų, įdo
mių vakaro programų, praneši
mų bei grupinių diskusijų. Ši sen
draugių stovykla susilaukia kas
met daugiau ir daugiau stovyk
lautojų — vyresnieji sendrau
giai, jaunieji akademikai ir at
žalynas. Jauniausiam atžalynui 
veiks vaikų darželis, o vyresnie
siems — organizuoti užsiėmimai.

Stovyklavimas prasidės sekma
dienį, rugpiūčio 3 d., 12 vai. ir 
baigsis sekančio sekmadienio, 
rugpiūčio 10 d., 12 vai...

Nakvynės bus arba naujai 
pertvarkytuose stovyklautojų na
meliuose, arba naujame pastate, 
kur kambaryje telpa penkios (su
sispaudus šešios) lovos. Prie kam
barių yra virtuvėlė, kur galima 
bus pašildyti maistą mažiems 
vaikams. Visos stovyklos patalpos 
turi dušus ir šiltą, šaltą vande
nį.

Lovos turi matracus, pagal
ves ir antklodę. Reikia atsivežti 
lovos baltinius ir, kas norėtų, pa
pildomą anklodę. Stovyklautojų 
nameliai yra pritaikyti ne tiktai 
pavienių asmenų, bet ir šeimų, 
stovyklavimui.

Mokesčiai yra nurodomi čia 
pridėtame kainoraštyje. Registra
cijai ir papildomai informacijai 
prašome kreiptis pas J. Mikailą, 
24334 Pierce Avė., Southfield, 
Michigan 48075.

Registracija. Dėl riboto patal
pų skaičiaus, bus laikomasi se
kančių registracijos taisyklių.

1. Registruojasi pavieniai as
menys ir šeimos, prisiųsdami se
kančias informacijas:

a. Pavardė, vardai
b. Adresas
c. Ar žadate stovyklauti visą 

savaitę?
d. Amžius stovyklautojų že

miau 16 metų.
e. Kuriam ASS skyriui priklau

sote?
f. Kelis vaikus žadate leisti į 

darželį?
2. Registruojantis prisiunčia

mas ir registracijos mokestis. Ki
taip registracija nebus galiojanti.

Šeimos (kambariuose) —1500 
dol.
.Šeimos (nameliuose) ir pavie
niai asmenys — 5.00 dol.

Registracijos mokestis be rim
tos priežasties negrąžinamas. 
Čekius prašome rašyti J. Mikai
los vardu.

3. Atskirų kambarių paskirsty
mas yra paliekamas ASS stovyk
los registratoriui — administrato
riui. Jūsų p ageidaujamo kamba
rio prašymas bus svarstomas, bet 
nebūtinai patenkinamas.

Stovyklos adresas. Lithuanian 
Youth Gamp Dainava, 15100 Au- 
stin Road, Manchester, Michi
gan. Stovykla yra penkios mylios 
į vakarus nuo Manchester ant 
Manchester — Napoleon kelio.

Stovyklos programa ir kitos in
formacijos bus skelbiamos peri
odinėje spaudoje.

ASS skyriai yra prašomi pain
formuoti visus sendraugius ir pa
raginti dalyvauti šioje visų sen
draugių stovykloje.

Jūsų Kristuje.
ASS Centro valdyba

Prel. J. Končius Balfo parodoje Chicagoje. Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Dešinėj A. Baliūnas, parodos rengimo komiteto pirmininkas. Pa
roda uždaroma balandžio 15 d.

Pasirengimai jaunimo stovyklos 
Neringos statybai

MARGUČIU RITINĖJIMAS 
MARQUETTE PARKE

Prano Dielininkaičio mokslei
vių ateitininkų kuopa kasmet 
Atvelykyje organizuoja margu
čių ritinėjimo varžybas. Šiais me
tais jos įvyks šį sekmadienį, ba
landžio 13 d., 3 v. p.p. Marąuette 
Parko parapijos salėje. Bus suskir
stoma į grupes pagal amžių. Ga
li dalyvauti ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikai. Varžybų laimė
tojai gaus dovanėles. Dalyviai 
atsineša bent po 4 gerai išvirtus 
ir nuspalvintus margučius. Pri
trūkę savų margučių, galės jų įsi
gyti ten pat vietoje. Tėveliai prie 
kavutės galės stebėti šias jauni
mo varžybas. Kviečiame daly
vauti.

CICERO MOKSLEIVIU
ATEITININKŲ VAKARAS

Cicero ateitininkų moksleivių 
vakaras įvyks balandžio 26 d. Mo 
kiniai, režisuojami akt. Juliaus 
Balučio, suvaidins Al. Barono 
vaizdelį “Gražiausia diena”. Tra
dicinis vakaras įvyks parapijos sa
lėje. Jis sutraukia daug vietos gy

ventojų ir svečių, paprastai tai 
būna graži labai graži ir įdomi 
šventė, nes tiek jaunieji, tiek vy
resnieji turi progos išklausyti įdo
mios programėlės ir taip pasi
klausyti.

K.

ŠV. TĖVAS DOMISI AFRIKA

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialioje audiencijoje priėmė To
go respublikos Afrikoje užsienio 
reikalų ministrą Hundele kartu 
su kultūros komisija atvykusį 
vizitui į Italiją. Ta proga šv. 
Tėvas priminė katalikų Bažny
čios ypatingą dėmesį Afrikos 
kontinentui, ką patvirtina ir 
Šventojo Tėvo nutarimas asme
niškai apsilankyti Afrikoje 
Katalikų Bažnyčia skelbdama 
Kristaus evangeliją nepaneigia 
atskirų tautų savitos kultūros 
apraiškas bet stengiasi jas tin
kamai panaudoti bendroje gė
rio siekimui ir tikrojo tautos 
charakterio ugdymui. Tai ypač

Kovo 23 d. Nekaltai Prad. 
Švč. Mergelės Marijos kongre- 
gracijos motiniškame name 
Putname, Conn., įvyko seserų 
rėmėjų centro valdybos posė
dis, kuriam vadovavo jos pir
mininkas prel. Pranciškus Ju
ras. Dalyvavo iš Waterburio, 
Hartfordo, Providence ir Wor- 
cesterio atstovai. Svarbiausias 
posėdžio darbų tvarkos klausi
mas buvo Jaunimo stovyklos 
Neringa statyba.
Balandžio 27 d. remčiu seimas

Pirmiausia teko ilgokai už
trukti, svarstant tradicinio rė
mėjų seimo kvietimo laiką. No
rima buvo išvengti susidūrimų 
su kitais vykstančiais paren
gimais ar suvažiavimais, tačiau 
nepavyko išvengti. Seimas nu
matytas šaukti balandžio 27 d. 
su tokia programa: 11:30 vai. 
pamaldos, po pamaldų pietūs, 
pasitarimai ir meninė progra
ma sudaryta iš kongregacijos 
bei jos rėmėjų veiklos monta
žo. Seserys nuoširdžiai kviečia 
kuo daugiau atsilankyti rėmė
jų į seimą.

Naujos jaunimo stovyklos 
statyba vis labiau aktualėja
Vienuolyno namo viršininkė 

sesuo M. Paulė nušvietė nau
jos jaunimo stovyklos statybos 
reikalą ir visus klausimus, su
sijusius su ta statyba. Dabar
tinėje stovykloje su dideliu var
gu talpinama 120 mergaičių, 
daug prašymų lieka nepatenkin 
tų. Lietuvių visuomenės susido
mėjimas mergaičių stovykla y- 
ra toks didelis, kad be jokių 
skelbimų iki gegužės mėnesio 
jau būna visos vietos užimtos 
— užprašytos. Išeivijos gyveni
mo sąlygose ypač atskirai gy
venančių lietuvių šeimų jauni
mui stovykla yra didelė tauti
nė, moralinė ir kūrybinė atgai
va. Stovykloje išgyventi įspū
džiai, įgytos žinios jaunimo sie
loje palieka gilius pėdsakus.

Kongregacijos seserys ilgą 
laiką studijavo jaunimo stovyk
los statybos klausimą, rimtai 
svarstė kiekvieną iš šalies duo-

patvirtina Togo respublikos pa
vyzdys, kur krikščioniškoji kul 
tūra tiek daug prisidėjo prie 
krašto gerovės, švietimo ir dva 
sinės kultūros kėlimo.

Astronautas Lon Lind atlieka bandymus erdvių centre Houston, Tex.. besiruošiant nusileisti šią vasarą mė
nulyje.

tą pasiūlymą ir priėjo prie tam 
tikrų išvadų, kurios gal geriau
siai atitiks jaunimo stovyklos 
reikalavimams ir pačios kongre
gacijos veikimo uždaviniams. 
Stovykla statoma 6 myl. nuo 
vienuolyno prie ežero kaimelio 
pobūdžio su atskiru administ
racijos pastatu. Pora namelių 
ir administracijos pastatas bus 
apšildomas, kad būtų galima 
jais ir žiemą panaudoti įvai
riems jaunimo ar senimo suva
žiavimams. Stovykla numatyta 
240 mergaičių. Pradžioje bus 
priimama tik 120 mergaičių, o 
paskui palaipsniui stovyklauto
jų skaičius bus didinamas. Be 
4 savaičių stovyklos veiks dar 
dviejų savaičių jau lietuviškai 
nekalbančių, bet lietuviškos dva 
sios mergaičių stovykla. Po še
šių savaičių bus išnuomoja jau
nimo organizacijų rengiamoms 
stovykloms, kaip tai daroma 
su Dainavos stovykla. Paruošia
mieji darbai norima atlikti iš ru 
dens, o pavasarį atlikti staty
bą, kad 1970 m. vasarą galėtų 
jaunimas stovyklauti naujoje 
stovykloje.

Statoma jaunimo stovykla 
nėra kongregacijos, bet lietuvių 
visuomenės reikalas, todėl lietu
vių visuomenė turėtų daugiau 
dėmesio kreipti į jaunimo staty 
bos reikalą. Kolonijose tektų 
organizuoti komitetus ir ban
dyti įvairiais būdais sukelti kuo 
daugiau lėšų.
Būtina Lietuvių bendruomenės 

parama
Inž. Izbickas iš Bostono, ak

tyvus LB veikėjas, iškėlė labai 
svarbią mintį. Kongregacija, 
statydama jaunimo stovyklą, 
kuo mažiausia turi sau naudos, 
bet kuo daugiau vargo ir rū
pesčio. Juk jaunimo stovykla 
reikalinga ne vienuolynui, ne 
vienuolėms, bet lietuvių visuo
menei, ypač Lietuvių bendruo
menei, kuriai jaunimo stovykla 
rengia ateities narius. Įsivaiz
duokime, jis kalbėjo, kad kon
gregacija vieną dieną, nepakel
dama visų sunkumų, susijusių 
su jaunimo stovykla, uždaro 
jaunimo stovyklą, kas tada įvyk 
tų. Kiek būtų priekaištų, kiek 
triukšmo, o dabar ta pati vi
suomenė nenori net girdėti apie 
stovyklos statybą. Todėl LB c. 
valdybos ir Rytinio pakraščio 
apylinkių, iš kur daugiausia jau 
nimo atvyksta į stovyklą, pa
reiga atkreipti reikiamą dėmesį 
į stovyklos statybą, nes ji yra 
gyvybinis reikalas lietuviškai 
visuomenei. Inž. Izbicko iškeltai 
minčiai visi pritarė. Numatomas 
stovyklos statybos vajus, ku
riuo turėtų susidomėti ir JAV 
Lietuvių bendruomenė.

Seneliai džiaugiasi 
Matulaičio namais

Motina M. Augusta papasa
kojo apie senelių gyvenimą Ma
tulaičio namuose. Statant Ma
tulaičio namus, buvo didelis 
klausimas, ar koplyčią statyti 
drauge su namų statyba, ar 
atidėti vėliau. Nepaisant finan
sinių sunkumų, buvo apsispręs
ta įrengti koplyčią drauge su 
viso namo statyba. Dabar jau 
paaiškėjo koplyčios reakalingu-

KARO
PADARINIŲ

OPERA
Šį šeštadienį Metropolitan per
duoda priešpaskutinę savo tran 
sliaciją iš New Yorko.

Istorija, sakoma, kartojasi. 
Britų istorikas Arnold Toynbee 
yra nuomonės, kad žmonijos is
torijoje kiekviena civilizacija 
turi savo kilimo ir kritimo lai
kotarpius — iškyla ir žūsta. 
Boris Pastemak mano, kad į- 
vairūs sutapimai, pasikartoji
mai, kurių mes dažnai nesuge
bame patirti, yra niekas dau
giau, kaip mūsų nesugebėjimas 
matyti Dievo didžiojo reginio 
pasaulyje. Visa ateina iš jo, taip 
pat ir karai. Ir tai esą istorinio 
vyksmo pasikartojimas.

Vienas tokių besikartojančių 
žlugimo padarinių yra “Woz- 
zeck” opera. Ši opera yra su- į 
dėtinis darbas: darbas rašyto- į 
jo, kuris gyveno prieš šimtą! 
metų, ir darbas kompozito- P 
riaus, kuris gyveno šimtu metų 
vėliau. Tarp jų istorijos ratas 
įvykdė vieną revoliuciją ir pra
dėjo gyvenimą vėl nuo tos pa
čios vietos, nuo kurios buvo 
pradėta anksčiau.

Komp. Alban Berg (miręs 
1935) savo “Wozzeck” opero
je atsiliepė toms Europos ne
teisybėms, kurios siautė po I 
pasaulinio karo. Jo harmonijoje 
ir orkestracijoje žymu to laiko
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išgyvenimai, tačiau niekur ne
prarandamas žmogiškumas jo 
kūryboje ir tos kūrybos įgy
vendinimu scenoje. Tai opera, 
kurioje kiekviena scena, o jų y- 
ra 15, kiekvienas žodis ir kiek
viena gaida yra apskaičiuota ir 
savo vietoje. “Wozzeck” ope
ros turinys yra apie kareivį, ku
ris yra paliestas karo laikų mo
ralės ir aplinkybių. Tai labai 
tinka ir dabartinių laikų dva
siai, kai niekad nesibaigia karas 
ir vis dar nėra taikos. Jis ar
timas ir lietuviams, nes dau
gelis lietuvių karių jau antrojo 
pasaulinio karo metu išgyveno 
visa tai likę be tėvynės, kas 
ir toje operoje vaizduojama.

Komp. Berg buvo 29 m. amž., 
kai jis pirmą kartą matė Bue
cherio dramą “Wozzeck” Vie
noje. Po kelių savaičių kaip tik 
ir prasidėjo I pas. karas ir jis

Intelsat susižinojimo satelitas stovi Hughes Aircraft b-ves kieme, ne
toli Los Angeles, Calif., kuris išmestas į erdvę galės tarnauti telefonu 
ir televizijos tikslams. Jis turės 5000 dviejų pusių telefono šaukimo 
galimumų ir 12 spalvotų televizijos perdavimo įtaisų. Į jį žiūri iš Auga
lijos' inžinierius Butler, gi ant jo pečių sėdi jo 4 metų sūnelis. Butler 
dirbo kartu su lOOkitų inžinierių iš 10 valstybių. Satelitas numa
tomas į erdves išmesti 1970 na

buvo pašauktas karo tarnybon. 
Būdamas kareiviu, jis gerai pa
žino karių gyvenimą ir tai pa
vaizdavo savo operoje. Sutrau
kęs Buecherio dramą į 15 t mm 
pų epizodų, Beng savo muziką 
pagrindė Masinėm formom — 
suita, rondo, variacijomis, so
nata, passacaglia. Berg buvo 
Arnoldo Schonbergo mokinys Ir 
sekė 12 tonų sistemą, bet ‘ Woz- 
zeek” operoje jis to griežtai ne
silaiko. Trys tos operos ištrau
kos buvo pirmą kartą atliktos 
1924 m. Frankfurto muzikos 
festivalyje ir sukėlė sensaciją. 
Po .137 repeticijų, pirmą kartą 
“Wozzeck” opera buvo pastaty
ta 1925 m. Berlyne, o 1931 m., 
diriguojant Leopoldui Stokows- 
kiui, Amerikoje.

šioje transliacijoje girdėsime 
dainuojant kareivį Wozzeck — 
bassbaritoną Geraint Evans kar 
tu su kitais 12 siustų ir cho
ru. Diriguoja anglas Collin Da- 
vis. Pastatymą finansavo Fran
cis Gode t Foundation, ši trans
liacija šį šeštadienį 1 vai. bus 
girdima jau iš kitoo naujos ra
dijo stoties, kūri yra WAIT, 
banga 820. V. R.

Paiėškojimas
Paieškoma agronome REGINA 

MALINAUSKAITE ir jos brolis 
STEPAS MALINAUSKAS, buvęs 
popierio fabriko direktorius. Ieško 
agr. Viktorija Kazilionytė. Rašyti: 
J. Dėdinui, 1517 W. Fullertoji Ave„ 
Chicago, III. 60614,

Studentas (liet. tėvų), 20 metų, 6’2” 
blondinas, nori susirašinėti su lietuvių 
tėvų mergaite. Michigan State. Adr. 
DRAUGAS, Ad. 6367, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, III. 60629.

B A N G A ...
TV. Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard, ir taisymas. 
2648 VV. 68rd St., Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

mas seneliams. Ji yra neatski
riama būtinybė. Įgyti vargonė
liai, iš senelių susidarė choras, 
kuris per pamaldas gieda. Tai 
yra tam tikras jų gyvenimo pa
įvairinimas. Vasario 16-sios mi
nėjimas Matulaičio namuose pi a 
ėjo labai įspūdingai. Buvo pa
maldos, po pamaldų surengtas 
minėjimas. Vienas iš senelių 
pasakė turiningą kalbą, vienuo
lyno bendrabučio mergaitės at
liko meninę programą. Seneliai 
domisi pramogomis, iš savo dar 
bų buvo surengę bazarą, vaidi
nimą Iš šalies kai atvyksta su 
koncertu. Iš Montrealio pasisiū
lė atvykti 40 kanklininkų koncer 
tuoti. Motinėlė pageidavo, kad 
ir iš lietuvių atsirastų, kurie 
atvyktų į Matulaičio namus sa
vo muzika, daina ar kitokia pra 
moga galėtų paįvairinti sulau
kusių žilos senatvės žmonių gy
venimą. Matulaičio namų gy
ventojų tarpe yra susidariusi 
jauki nuotaika. Pr.

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų.

A. VILIMAS

M O V I N G

“B U YERS GUIDE"
During the coming special seasons, we recommend the fine firms 
listed below for their ųuality work, and excellent production 

;—.... r
Northvvestem Business 

College
2405 W. Armitage Avė.

Chicago__________AR 6-1788
SUBURBAN CAMERA SHOP 
Ilurgalns are at Suburbau Ciuneru.

Best Ręst Bedding 
Company 

10927 S. Michigan
Chicago PQ 5-7818

BAMBOO INN, Ine.

828 VVEST S4th PLAOE 
Telef. — FRontier 6-1882

Polaroid — 240 ....................... $90.90
Polaroid — 220 ....................... $55.96
Polaroid — 210 ...................... $37.00
Blg Swinger ........................... $19.00

104 W. BURLINGTON
LA GRANGE 352-5184

THE CHICAGO TOKYO 
BANK

40 No. Dearborn St. 
Chicago 236-1200

11 No. Clark St.
Chicago AN 3-1221
FRANTZ VVHOLESALE SUPPLY 

COMPANY, INC.
Building Materials, Roofing, 

Suspended Ceilings 
11834 South Michigan

Chicago ___________CQ 4-8000

fight birth defects

M ARCH 
DIMES

Salon 
3918 West 
71st Street 
Chicago LU

OPEN 7 DAYS A



Mūsų uždaviniai

ŠVIETIMO IR ŠEIMOS 

METAIS
. Šeima yra židinys, kur kiek

vienas gauna pirmuosius reli
ginius, tautinius ir žmogiškuo
sius išsiauklėjimo pradus. Jei 
seimą išlaiko savo vidinę šili
mą, tautines tradicijas, bent 

,kurios atitinka tikrovę, 
tai ji išlieka tuo ugniakuru, 
prie kurio šildosi net ir užau
gę jos nariai.

Tačiau mūsų sąlygose kei
čiasi ir šeimų pobūdis. Sveti
ma aplinka, kurioje tenka tė
vams auklėti savo vaikus, pra
radimas pastovaus pagrindo, 
kuri jie galėjo turėti savame 
kraite *r ?Prastinėie aplinkoje, 
iššaukia šeimų gyvenime dva
sinį lūžį, neretai turintį lemia
mos reikšmės tolimesniam lie
tuviškos šeimos pastovumui ir 
bendriems siekimams. Tas lū
žis, kurį sudarė visko prara
dimas ir kūrimasis ant slidaus 
pagrindo, pakeitė šeimų vi
dinę damą ir sumažino tauti
nių tradicijų įtaką. Taip yra 
ypač su tomis šeimomis, ku
rios savo jaunystę praleido 
nenormaliose lagerinėse sąly- 
g'ose ir kūrimosi rūpesčiuose, 
negalėdamos pilnai atsidėti sa
vo prieauglio auklėjimui.

Švietimo ir šeimos metais 
kaip tik kreiptinas dėmesys į 
pilnutinio šeimos gyvenimo ug 
dymą, kad jaunesnės šeimos 
pajustų rūpestį ir pagalbą iš 
šalies — iš tų, kurie sielojasi 
savo tautos likimu išeivijoje. 
Didesnių uždavinių siekti turi
me bendromis jėgomis, kai pa
skirų neužtenka. Auklėjimo 
sritis kaip tik yra tokia, ku
riai reikia sujungtų pastangų, 
kad rezultatai išsiauklėjimo ir 
tautinio subrendimo požiūriu 
būtų žymesni. šiais metais 
reiktų daugiau kalbėti apie 
pagalbą lietuviškai šeimai iš
eivijoje, o ne tik apie šeimos 
pareigas, kurias ji turi atlikti 
visuomenei. Organizuota visuo 
menė turėtų padėti šeimoms. 
Jos turi susilaukti pagalbos iš 
mokyklų, parapijų, organizaci
jų ir visuomeninių veiksnių.

*
Platesnis mūsų jaunosios 

kartos išsimokslinimas yra 
svarbus paskiram žmogui, kar
tu ir tai tautos daliai, iš ku
rios jis yra kilęs. Jaunimo iš
mokslinimas yra didelių, kar
tais herojiškų šeimos pastan
gų vaisius. Visuomenė džiau
giasi, kad iš jos tarpo jau y- 
ra daug tokių, kurie užima 
mokslo katedras universitetuo
se, aukštas vietas valdžioj ar 
privačiose institucijose, kurie 
pasižymi išradimais, įvairiais 
techniškais patobulinimais, ne
šančiais šiam kraštui ir visai 
žmonijai naujus civilizacijos 
laimėjimus. Bet to dar neuž
tenka. Reikia ieškoti būdų, 
kad jie neatitrūktų nuo savo 
kamieno, nuo savo šeimų ir 
visuomenės. O juos susigrąžin
ti savo tarpan reikia šeimos 
nuoširdumo dvasios iš visos 
lietuviškos visuomenės, kad jie 
savųjų tarpe nesijaustų sveti
mesni, negu svetimųjų eilėse.

Kiekvienas lietuvio moksli
nis laimėjimas yra visos tau
tos laimėjimas. Kiekvienas kū 
rybinis lietuvio pasireiškimas 
yra tautos sugebėjimų konkre

Spaudoj ir gyvenime

ŠVEDIJOS ELGESYS SU LIETUVOS IR 
JAV PABĖGĖLIAIS

Laikraštininkas Paul Scott laik
ytyje “Human Events” bal. 5 d. 
umeryje įdėjo straipsnį “Sveden’s 
louble Standard”. Čia palygina, 
aip Švedija elgiasi su JAV dezęr- 
,-rais ir kaip elgėsi su pabėgusiais 
uo raudonosios kariuomenės lietu
mis, estais, latviais ir kitais. P. 
;ott cituoja JAV senato Ginkluo- 
} jėgų pakomisijos pravestus ty
mus, kurie atskleidė tokius faktus: 
Švedijos vyriausybė nepaisė žmo- 
iškumo reikalavimų kas liečia ka

tus parodymas. Švietimo me
tais reiktų kaip tik realizuoti 
užmojį — sukviesti lietuvių 
mokslininkų ir intelektualų su
važiavimą, kad jie savo tarpe 
galėtų pasidalinti laimėjimais 
ir kartu bent dalį savo žinių 
perteikti lietuvių visuomenei 
išeivijoje. Kartu reikėtų juos 
apjungti ir konkrečiam darbui 
lietuviškuose laukuose, nes 
kiekvieno įnašas ne tik pagei
daujamas, bet pavergtos tau
tos kultūrai yra reikalingas.

Mūsų bendruomeniniai veiks 
niai išėmėt turėtų didesnį dė
mesį kreipti į savo intelektua
linę jaunesniąją kartą ir su
daryti sąlygas jai grįžti į savą 
visuomenę. Ir ji turėtų savųjų 
tarpe rasti šeimos šilimos da
lelę ir šeimos nuoširdumą, kad 
galėtų savuosius suprasti ir 
būti savųjų suprasta.

*
Didžiausiais visuomeninės 

veiklos idealistais šiuo metu 
reikia laikyti mokytojus, ku
rie dirba lietuviškose mokyk
lose. Tačiau dar didesni idea
listai yra šeimų tėvai, kurie 
savo vaikų geresniam išauklė
jimui ir išmokslinimui atiduo
da savo visą gyvenimą. Mo
kytojai kukliai be dideliu iš- 
”kių pagelbsti tėvams išau
ginti jau šeimose įdaigintus lie 
tuviškus daigus, suteikdami 
da,iriau lietuviškų žinių, bran
dindami tautinį susipratimą, 
išmokydami savos kalbos. Ta
čiau tai nereiškia, kad jau tuo 
yra nugalėtos visos kliūtys iš
saugoti tautiniam savitumui 
svetimų įtakų poveiky. Užtat 
reikia ir visuomeninės pagal
bos. Reikia bendrų pastangų 
sudaryti sąlygoms, kad jauni
mas laiku patektų į lietuviš
kas organizacijas, kad savose 
organizacijose jaustųsi tikru 
jų nariu, kad šeimų ir moky
tojų bendravimas sudarytų 
tautiškai bręsti palankesnę 
aplinką.

Negalima viso® tautinio auk
lėjimo ir lietuviško mokymo 
naštos palikti tik šeimoms. Tai 
būtų klaida, žinant, kad jos 
daug laiko turi atiduoti sukur
ti materialiniam pagrindui pa
siruošimui ateičiai. Visuomenė 
turėtų tiesioginiu būdu padėti 
šeimoms sukurti tautinę dva
sią, atitinkančią dabarties tik
rovę ir išryškinančią tautinius 
uždavinius. Vaikai, ypač uni
versitetuose besimoką jaunuo
liai turi pajusti, kad jie nėra 
svetimi nei savo šeimose, nei 
savo visuomenėje. Jie turi jaus 
ti, kad yra reikalingi ne kokiai 
nežymiai programos daliai at
likti, bet kad yra pilnateisė ir 
aktyvi savos visuomenės da
lis.

Šeimos ir švietimo metais ir 
reikia ieškoti geriausių ir pa
tikimiausių būdų padėti tam 
pagrindiniam lietuviško gyve
nimo narveliui — šeimai spin
duliuoti savo vidine šilima į 
aplinką, į savo jaunimą, į vi
suomenę. Organizatoriai yra 
tik padėjėjai, o veikti turi pa
čios šeimos — tėvai ir vaikai. 
Tik įžiebus karštesnę kibirkštį 
šeimų gyvenime, galima tikė
tis geresnių tautinio sąmonin
gumo rezultatų. Pr. Gr.

rinius pabėgėlius tuojau po II Pa
saulinio karo. Tada gan gausiai vo
kiečių, estų, latvių ir lietuvių ka
rių rizikavo savo gyvybėmis mažais 
laiveliais persiirdami skersai Balti
jos jūrą. Jie vyko į Švediją, ieško
dami politinio pabėgėlio prieglaudos 
nuo beveik tikro ištrėmimo į Sibi
rą ar nužudymo, kuris laukė, jei
gu rusai juos būtų pagavę.

Grubiai nepaisydama šių kari
nių pabėgėlių likimo, Švedija, prisi
taikydama prie Rusijos reikalavimų,

--r g

Amerikiečių armijos vyrai bando naują minų ieškojimo prietaisą San Diego, Calif. Naujasis prietaisas, paga
mintas Ryan Aeronautical b-vės, yra labai patogus saugiai surasti paslėptas minas.

POLITIKA ANT LŪŽTANČIO LEDO
Čekų įniršis iššaukė naują Maskvos spaudhną

Čekoslovakijos ledo ritulio 
rinktinės dvigubas laimėjimas 
rungtynėse prieš Sovietų rink
tinę Stockholme iššaukė nenu
matytus įvykius. Jaroslav Holi- 
kas, laimėjęs persvarą varžy
bose, tapo dienos didvyriu. Če
koslovakijos rinktinės laimėji
mas sukėlė džiaugsmą žiūrovuo
se.

Sportininkų laimėjimas iššau
kė Čekoslovakijoje naujus po
litinius žygius ant plono lūžtan
čio ledo. Prahoje, Wraclawo 
aikštėje susirinkusi 100,000 mi
nia šaukė: šiandieną Tarasa- 
vas, rytoj Brežnevas. Kiti ne
draugingi balsai aidėjo: “Šį 
kartą mes laimėjome. Rusai te
vyksta prie Usuri”.

Miniai neišsiskirsčius jaunuo
liai užpuolė “Aerofloto“ įstai
gą. Sunaikino viską, kas į ran
kas pateko. Kai policija apsupo 
degančią sovietinę įstaigą, mi
nia ramiai dainavo, lyg nieko 
nebūtų įvykę.

Tuo pačiu metu kovo 28 d. 
Bratislavoje įvyko minios su
sirėmimai su policija. Usti ai
dėjo įspėjantys šūviai.

ISovietų spaudimas
Čekoslovakijos vyriausybė ko 

vo 29 d. atsiprašė Sovietų dėl 
nelemtų įvykių. Rusai, praradę 
pasaulio ledo ritulio laimėtojo

tuos pabėgusius karius perdavė ru
sų vyriausybei. Kitais žodžiais, Šve
dijos vyriausybė toje baltiečių by
loje nesutiko duoti prieglobstį vo
kiečių, estų, latvių, lietuvių ka
riams, kurie jau buvo tuo laiku Šve
dijoje, ir juos perdavė rusų parei
gūnams.

Gi dabar, Švedijos vyriausybė el
giasi priešingai — pasirenka teik
ti prieglobstį JAV ginkluotų jėgų 
dezertyrams ir pabėgėliams”.

Priekaištai visai teisingi ir Šve
dijos toks elgesys yra nepateisina
mas pataikavimas raudonosios dik
tatūros atstovams. J. Daugi.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Taip, aš sutinku, kad ji yra tokia mergaitė, kokią 

man ją dabar atvaizdavai, bet aš negaliu suprasti, kas 
gi yra su Charlotte. Ji man labai patinka. Ji man pa
tiko iš pirmo pamatymo. Aš tau sakiau, kad ji man 
priminė Peggy, bet aš galvoju — ji neapkenčia manęs.

— Ne, priešingai, ji mėgsta tave. Ji daug kartų 
man pasakojo apie tave. Bet nesakyk, kad ši yra kaip 
Peggy, tarp jos ir Charlottės yra milžiniškas skirtumas. 
Atsimink, Charlottė yra reto tipo mergina. Ji nėra nei 
Peggy nei Hildergardė. Ji eina savo keliu ir ji reikalin
ga vyro, kuris atitiktų jos charakterį.

— Aš žinau, Vytautai, ji myli tave.
— Ne, tu nesi tikslus. Mes esame tik geri drau

gai.
— Nesakyk man. Aš nesu aklas. Ji myli tave. Bet 

nebijok, aš nesu pavydus, nes tu esi puikus vyras. O, 
tu nežinai, kas yra tikra meilė. Aš atsimenu, kaip mes 
su Peggy ilgai vaikščiodavome ir ji buvo tokia kerinti ir 
pilna seksiško patrauklumo.

— Tu, Donaldai, šiandien esi truputį keistas, — 
nusijuokė Vytautas. — Tos merginos, kurios labai seksiš- 
kai patrauklios, nėra geros žmonos. Jos yra per socialios, 
kaip “Maedchen fuer alles”, kaip vokiečiai sako, mer

GEDIMINAS GALVA

vardą, netrukus pradėjo politinį 
spaudimą. Kompartijos dienraš 
tis Pravda dideliu įniršiu smer
kė čekų ir slovakų iš anksto 
ruoštus tautinius susirinkimus 
ir prieš Sovietus nukreiptus žy
gius.

Balandžio 1 d. į Prahą atvy
ko Sovietų krašto apsaugos mi
nisteris Andrėj Grečko, užtru
kęs Prahoje iki IV.9, ir užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojas 
Vladimir Semionovas su palyda. 
Jie priekaištavo Čekoslovakijos 
komunistų partijai ir vyriausy
bei dėl netesėjimo įs'pareigoji- 
mų ir grasė dar daugiau sovie
tinės kariuomenės siųsti į kraš
tą.

Galimas dalykas, kad grasini
mas daugiau kariuomenės siųs
ti į Čekoslovakiją yra tik poli
tinio spaudimo priemonė. Po 
susidūrimo su kinais Maskva 
kreipėsi į komunistines respub
likas, kad jos išsiųstų 400,000 
karių į Sibirą, prie Kinijos sie
nos. Ar Sovietai teprašė ka
rinės talkos satelitinėms respuib 
likoms nusilpninti?

Drama Hradčany pilyje
Sovietų atstovai atvyko į Pra 

hą nušalinti kompartijos va
dovo A. Dubčeko. Kairieji so
vietinės politikos rėmėjai darė 
didelį spaudimą į ministerį pir
mininką Černiką pasitraukti. 
Abu pasiliko pareigose. Galimas 
dalykas, kad Sovietų politikos 
ramsčiai dės balandžio 17 d. pa
stangas įvykstančiame partijos 
Centro komiteto suvažiavime 
juos ir jų rėmėjus nušalinti.

Balandžio 2 d. Hradčany pi
lyje susirinko komunistų par
tijos centro komiteto prezidiu
mo 21 narys posėdžio, kuris už
sitęsė visą naktį. Posėdyje bu
vo jaučiamas Maskvos šalto vė
jo dvelkimas. Jis neišvertė nė 
vieno dabartinio ramsčio, bet

visi sutarė dar kartą nusilenk
ti Maskvai.

Prezidiumo nutarimas, pa
skelbtas balandžio 3 d., tarna
vo nuraminti Maskvai. Drama
tiškas posėdis baigtas savęs kal
tinimu.

Prezidiumo nutarimai
Čekai ir slovakai išmoko da

ryti nusilenkimus Maskvai ir 
ginti savuosius reikalus. Šiame 
nutarime ryškiai juntamas mas 
kvinis spaudimas, kai smerkia
mi: “chuliganiški išsišokimai,
barbariškas elgesys su sovieti- 

• nių organų ir įstaigų naudoja
mais objektais, grubus ir nedo
ras įžeidimas Sovietų atstovų
ir jų simbolių išniekinimas”.

Įsidėmėtina ši prezidiumo raš 
to vieta: “Mes pažymime, kad 
šie poelgiai buvo ne atsitikti
niai, bet siaučiant aistroms, ku
rias dirbtinai kursto dalis in
formacijos priemonių, intensyvi 
buržuazinė propaganda užsie
nyje, ir slypėjo socializmui ne
draugingos jėgos, kurios nuo 
rugpiūčio mėnesio šitaip veikė 
ne kartą”. Ne tik rašto sukir
pimas, bet ir išsireiškimai ro
do Maskvos spaudimą.

Prezidiumas siūlo
Prezidiumas, išpažinęs savo 

kaltę, daro šiuos nutarimus: 
pagerinti santykius su Sovie
tais, trukdyti socializmui prie
šiškų ir dešiniųjų jėgų bandy
mus pažeidinėti partijos link
mę, sudaryti politinę atsakin
gumo ir drausmingumo aplinką 
ramiai dirbti, vadovaujant ko
munistų partijai įgyvendinti de 
mokratinį centralizmą.

Demokratinis centralizmas, 
kompartijos diktatūra, jau nu
stelbia demokratinius polėkius.

Prezidiumas pripažįsta, kad 
komunistų partija padarė eilę 
'klaidų: nepatraukusi atsakomy
bėn komunistų, 'veikusių prieš 
partiją, nesudraudžiusi Sovie-

gaitės viskam. Man tokio stiliaus merginos nepatinka. 
Jos tinka restoranams ir naktiniams klubams, antros ei
lės scenai ir t. t. Jos netinka šeimyninio gyvenimo at
mosferai. Iš kitos pusės visos moterys seksiškai patrauk
lios, jeigu jos myli savo vyrus. Bet tai jau privatus rei
kalas ir jis nedemonstruojamas gatvėse ir šokių salėse.

— Tu galvoji Hildergarde yra man ne perjauna? 
— paklausė ramiai Donaldas. — Aš jau dvidešimt sep- 
tynerių metų, o ji dar tik septyniolikos.

— Neišsigąsk, devyni ar dešimt metų nėra didelis 
skirtumas. Atsimink paprastą taisyklę, kad moteris bręs
ta daug greičiau. Per penketą ar dešimtį metų ji bus 
tokio pat amžiaus kaip ir tu.

Donaldas svarstė, išsitraukė cigaretę ir pasakė:
— O, ji yra tokia drovi.
— Taip, ji yra kukli, kaip jau aš sakiau. Ir tai yra 

nuostabi kvalifikacija mergaitei ar moteriškei. Ir tu ga
li tada būti tikras, kad turi nenuvalkiotą merginą. Tai 
reiškia nepaliestą kitų vyrų.

— Gerai, jau gerai. Sakyk, ar esi šiandien laisvas?
— Taip, turiu labai daug laiko.
— Nori aplankyti Boleslavą ligoninėje? Aš jo jau 

labai seniai nemačiau.
— Gerai, puiku.
— Tai eime, Vytautai.
Donaldas apsuko mašiną ir paspaudė miesto link.
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Pirmas pavasario lietus palaistė stovyklą. Milda įėjo 
į kambarį ir pasakė skaitančiam knygą broliui:

— Vytautai, žmonės vėl pasakoja blogas naujie
nas.

Rimties valandėlei

TIESOS SIEKIANT
Mokslo žmonės stengiasi sa

vuoju protu preiti prie aukščiau
sios tiesos. Tai gražus žygis. 
Tačiau atsiranda tokių, kurie 
šiame naujybių ir gudragalvia
vimo amžiuje argumentuose 
dažnai mato norą neišaiškinti 
tiesą, bet linkimą ją nuslėpti ar 
pritemdyti.

Siauraprotybė yra vaizdžiai 
apibūdinta ir rytiečių pasakė
čioje apie dramblį ir tris nere
gius.

Trys neregiai panorėjo pama
tyti dramblį. Dalykas nebuvo 
lengvas. Jiems atvedė dramblį; 
jie prisiartino. Vienas prisilytė- 
jo prie šnipo, antras prie kojos, 
trečias prie uodegos.

— Jis panašus į grūstuvį, — 
sušuko pirmas.

— Į piestą, — sušuko antra
sis.

— Ne, mano bičiuliai, — atsi
liepė tretysis, — jis panašus į 
šluotą.

Kieno buvo tiesa? Visų ir nė 
vieno, nes visi sprendė apie de
tales ir vienas nepažino visu
mos.

Ernestas Heilo čia taip sam
protauja :

“Rytiečių padavimuose, gal 
būt, nėra gilesnės už tą pamo
kos. Kaip tie trys neregiai yra 
panašūs į žmones, o dramblys 
— į tiesą. Kiekvienas prie jos 
prisilyti, ir niekas jos nemato. 
Kiekvienas prie jos prisilyti iš 
tos pusės, kuri jam artimiau
sia; niekas nemato visos jos di
dybės ir vientisybės.”

Bažnyčia, kapi pastebi Pijus 
XII savo enciklikoje “Humani 
generis” (1950 m. rugpiūčio 
12 d.), leidžia laisvai diskutuoti 
visus klausimus, kurie dar nėra 
iškilmingai paskelbti dogmomis, 
bet reikia prisiminti, kad ne vi
sur galima laisvai ginčytis, 
ypač tuose klausimuose, kurie 
glaudžiai jungiasi su mūsų reli
gija. Kai kurie klaidingai teigia, 
kad galima diskutuoti popiežių 
potvarkius arba pareikštą nuo
monę enciklikose, todėl, kad to
se enciklikose nepažymėta, jog 
popiežius jas paskelbęs kaip vy
riausias Bajnyčios mokytojas ir 
įsakęs visai Bažnyčiai jų klau
syti. Todėl, pareiškė Sv. Tėvas 
Pijus XII, reikia atsargiai elgtis 
su enciklikomis, ypač, kada po
piežius kalba apie dalykus, giau 
džiai susijusius su tikėjimu; 
šiuo atveju nieku būdu negali
ma tęsti diskusijų. Tiesa, kad 
teologai turi visada atsižvelgti 
į apreiškimo šaltinius, norėda
mi įrodyti Bažnyčios skelbiamo

tams nedraugingų išsišokimų, 
nesudrausminusi spaudos.

Nutarimuose siūloma patvar
kyti Listy, Reporter, Zitršek, 
Politika laikraščių leidimą, kad 
jie atitiktų socialistinius tiks-

(Nukelta j 5 psl.).

— Nekreipk dėmesio į jokias žinias, mūsų žmonės 
turi labai daug laiko sufabrikuoti gandams, — atsakė 
jis nepakeldamas nuo knygos galvos.

Ne, ne, tai ne gandai, bet realūs faktai. Man pa
sakojo, kad amerikiečiai patikrins visus pabėgėlius, jie 
norį surasti visus karo nusikaltėlius, fašistus, nacius ir 
jų bendradarbius.

— Mes nesame jokie bendradarbiai, aš jau tau 
daug kartų sakiau. Mes tik pabėgome nuo raudonųjų. 
Tai ir viskas. Nebijok, Milda.

— Bet klausyk, tu neduodi man pasakoti. Žmonės 
sako, kad, jei amerikiečiai ras tavo atsakymuose klai
dų, jie išmes tave iš Unros globos ir atiduos tada vo
kiečių globai. Dieve saugok, kaip gi mes galėtume gy
venti tarp vokiečių, kurie dabar patys alkani.

— Milda, aš visai nenoriu klausyti tokių liūdnų kai 
bų.

— Ar tu nenori susitikti su Boleslavu. Žmonės sako, 
kad lenkai yra tuo atžvilgiu geriau informuoti.

— Gerai, tai galiu padaryti. Bet aš tavęs prašau 
nutilti ir nedėti į širdį tokių kvailų gandų. Aš eisiu 
pas Boleslavą.

Boleslavas jau buvo keletą savaičių kaip grįžęs iš 
ligoninės. Jis dabar buvo lenkų komiteto specialioj glo
boj ir gyveno pirmajame aukšte. Jo kambarys buvo daug 
didesnis, su dviem dideliais langais.

Vytautas Boleslovą rado lovoje su pieštuku ir di
deliu popieriaus lapu rankose. Jo veidas atrodė truputį 
mažesnis ir jaunesnis, jo akys linksmai švietė.

— Sveikas, pranaše, — pasisveikino Vytautas.
— Nesityčiok, aš joks pranašas, klausyk, aš sura

dau, kad kažkur giliai mano sieloje slypi poetinė gyslelė.
tlautdauj

mokslo teisingumą. Iš to seka, 
kad teologai turi studijuoti nuo
lat Apreiškimo šaltinius: Sv. 
Raštą ir Tradiciją, bet taip pat 
turi prisiminti, kad Dievas tik 
vienai Bažnyčiai davė autorite
tą aiškinti apreikštąsias tiesas. 
Todėl teologų mokslo duomenys 
turi sutikti su Bažnyčios moks
lu ir jos formulėmis.

Popiežius Pijus XII savo en
ciklikoje “Humani generis” lie
čia ir gamtos mokslus, kurie 
glaudžiai susiję su religija. Ka
dangi tas pats Dievas kalba 
mums per gamtos kūrinius ir 
per Šv. Raštą, todėl negali bū
ti prieštaravimų tarp gamtos 
mokslų ir Apreiškimo. Kas lie
čia žmogaus evoliuciją iš že
mesniųjų organizmų (kaip iš 
beždžionės ar panašiai), pagal 
Pijų XII, katalikas privalo lai
kytis tos tiesos, kad žmogaus 
siela tiesiogiai buvo Dievo su
tverta. O dėl žmogaus kūno 
evoliucijos, ši teorija tiek tega
lioja, kiek galioja jos argumen
tai, kurie tačiau ligšiol nepasi
rodė stipresni už argumentus, 
pateiktus teologijos, tai yra, 
kad Dievas tiesiogiai sutvėrė ir 
žmogaus kūną ir sielą. Todėl 
nuomonės, palankios ir nepalan
kios evoliucijai, turėtų būti ap- 
svarstomos ir apsprendžiamos 
rimtai, šaltai, bešaliai. Tuo tar
pu kai kas katalikų tarpe pri
ima žmogaus kūno evoliucijos 
hipotezę, lyg įrodytą ir negin
čijamą tiesą.

Pijus XII paliečia ir polige- 
nizmo teoriją, tai yra, kad žmo
nės yra kilę ne iš vienos poros 
žmonių. Su šia teorija katali
kai negali sutikti, nes ji tiesio
giai priešinasi katalikų dogmai 
apie gimtąją nuodėmę. Mokslas 
turės prieiti prie tos pačios iš
vados, nes tiesa yra viena.

Pasak Prancūzų Akademijos 
nario Fmaeois Mauriac, nuo 
pirmųjų žingsnių tikėjimo švie
sa pastato mus prieš blogio 
misteriją. Sunku tikėti į pirma
pradę nuodėmę, nebūdami kalti. 
Sunku tikėti, kad gimstame pa
smerkti. Ir vis dėlto šviesa ro
do, kad žmogiškoji prigimtis 
yra pažeista. Galiu ginčytis dėl 
tos žaizdos priežasties, kurią 
man nurodo tikėjimas, bet ne 
dėl fakto, kad žaizda kraujuo
ja pačioje širdyje prigimties, 
pajėgios mylėti ir aukotis iki 
pačios gyvybės atidavimo. Švie
sa, kurią gavau, su kuria susi
gyvenau, išryškino manyje ir 
mano broliuose šį prieštaravi
mą: niekšybę ir šventumą, žiau
rumą ir meilę tame pačiame as
menyje. Kas tai pastebėjo vie
ną kartą, matys visuomet. Kas 
tai matė, nebegali nepakelti 
akių švieson, kuri savo gelmėje 
išryškina blogio misteriją. Kas 
gi toji šviesa? Tai yra Kristus, 
Tėvo Sūnus, Dievo Avinėlis.

K. Baras
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MISCELLANEODS R E A L ESTATE CLASSIFIED GUIDE
Flnest TRANSMISSION Service 

IN THE ARKA
r.,SXpert ,W»rkmanshi,p Satisfaetion 
r'u?,I'anteed. Auto a.lr condltioners 
nurtalled & servloed. Ali makos & 
toodels.
Action Automatic Transinission Co,
4300 w. 63rd St., Tel. 735-4536

iiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

„. ..x.llfx>NAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiin

televizijos
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos, Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 68rd St., Tel. 434-0421 

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

SO.-

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai Ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe WA 6-8063

Heating Contractor E GARBAGE DRUMS
įrengtu naujus tr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning j 
naujus ir senus namus. Stogu 
rtnas (guttera), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 
4444 S. VVestern, Chicago 9, IU.

Telefonas VI 7-3447.

AR JŪSŲ NAMAS EINA 
PARDAVIMUI?

JEI TAIP, TUOJAU SKAMBINKITE

ARCHER REALTY COMPANY
Archer Realty Company trumpiausiu laiku atnai 

Jums geriausius rezultatus.

Mes esame didžiausia narnų pardavimo įstaiga S. W. rajone 
Mūsų įstaigoje yra didžiausias nuosavybių pasirinkimas, todėl mes 
turime labai plačią klijentūrą.
Mes parduodame. Mes perkame. Mes keičiame.

Remkite “Draugę”. Skelbkitčs “Drauge

REAL ESTATE

Mes garsinamės didžiuosiuose Ohicagos laikraščiuose, per radijo ir 
siunčiame specialius pamfletus.
Mūsų trijose didelėse raštinėse dirba 34 asmenys, patyrę profesiona
lai, 365 dienas metuose, nuo 9 ryto iki 9 vakaro — viskas išimtinai 

Jūsų patarnavimams.

Dabar! šis laikas yra geriausias metų laikas parduoti ir pirkti. Tuo
jau pat skambinkit 471-0770, kai atsilieps telefonistė, prašykite vienin
telį čia dirbantį lietuvį A. Kairį ir ikalbėkie lietuviškai. Jei jo tuo laiku 
įstaigoje nebūtų, palikite savo pavardę ir telefoną, jis grįžęs Jums pa
skambins ir suteiks visas informacijas.

ARCHER REALTY COMPANY
3118 West 59th Street, Chicago, Illinois

Tel. 471-0770, asfc for Mr. A. Kairys.

Archer Realty šūkis: “Jei mes neparduosime, mes nupirksime!”
P. S. Jei esate nepasiruošę savo nuosavybės parduoti dabar, išsikirp-

kite šį garsinimą ir pasilaikykite jį vėlesniam laikui.

5 kam h. (3 mieg.)), 18 metų mūr. 
bungalovv prie 71 ir Richmond. 
šaldytuvas, virimui pečius, auto- 
mat. skalbiamoji mašina, oro vė
sintuvas. Tuščias------ galima tuoj
užimti. $20,000. WA 5-6015.

NORI PIRKTI

Noriu pirkti namą iš savininko Mar- 
quette Parke. Vieno ar dviejų -butų 
po 6 kamb. Skambint 778-0288.

IftNdOMOJAMA — FOR KENT

IŠNUOM. miegamas kambarys vie
nam asmeniui ar vedusių porai 
Evergreen Parke. Galima naudotis1 
visais buto patogumais. Skambint 
636-5034.

IŠNUOM. 2 mieg. kamb. 1-me 
aukšte prie vieno asmens. Mote
rims ar vyrams. Galima naudotis 
virtuve ir kitais patogumais. Mar
ąuette pke. Skambinti WA 5-6742.

Išnuom. 2-me aukšte 4 mažų kamb. 
butas vienam ar dviem suaugu- 
gusiems. 6911 S. Clarem°nt, WA 
5-7994.

IŠNUOM. kambarys dirbančiam 
vyrui galima naudotis virtuve.

778-7736
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agenvy, 2925 W. «3. PR 8-0032 
Nelaukit — užstregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkltSs dBl pa
tarnavimo nemokamai.

IŠNUOM. 2 kamb. butas rūsy. Mar
ąuette pko. apyl. Skambint po 5 v.v.

925-4889
Marąuette pke. išnuom. sausame 
beismente 3 moderniški dideli kam
bariai. Tinka 1—2 žmonėms.

776-1260

DĖMESIO!

WITH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

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

KODĖL?

KAIP

KADA

REAL ESTATE

2 butai - $18,900.00
Puikus ir daug geresnis už kai ku
riuos kitus permodeliuotus 5 ir 5 
kamb., su 2 dideliais miegamais, ir 
gražiais valgomaisiais. 2 modernios at
skiros garu šildymo sistemos, visas 
naujas modern “plumbing”, naujas 
alumin. “siding”, naujas 2 maš. gara
žas. Geroje St. Gali apylinkėje. Pasi
naudokite bargenu, kol ne pervėlu. 
Kreipkitės į Miracle Man. Skambinki
te dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

MŪR. 5 BUTŲ NAMAS, arti Wes- 
te-rn Electric Co. $720 pajamų per 
mėn. Mažos mėnesinės išlaidos. 
$43,900. SVOBODA. 2134 S. 61st 
Court, BI 2-2162. Jei neatsako, 
skambinkite LA 1-7038.

BARGAIN

Tikrai liuksusinė. Daili 114 aukšto 
mūro rezidencija su 3 dvigubais mie
gamaisiais, 2 vonios, šeimai įrengtas 
rūsys pasilinksminimui. Centr. air con- 
dition visam namui. Garažas. Daug 
priedų. Labai geroj vietoj. Arti 66 ir 
Pulaski. Kaina tokia, kad pirksite da
bar. Būkite laimingi, kreipkitės j Mi
racle Man. Skambinkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

Mūrinis. 2 butai po 3 mieg. 14 me
tų. Namas yra Evergreen Parke. 
Reikia parduoti. Bargenas.

778-6916

Marąuette Pk. — 2450 W. 71 St. 2-jų 
aukštų namas 3 metų senumo. Pir
mam aukšte biznio patalpa; ir 2 kamb. 
butas užpakaly; 6 kamb. viršuj. Skam
binti 737-4376.

$9,900 už 2-jų butų namą. 4 ir 4 
kamb. Modem. vonios. Garažas. Piet
vakariuose. Apyl. Kedvale ir 28th St. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St, LA 1- 
7038.

2 po 5% kamb., 10 metų mūr. na
mas prie 95 ir Pulaski. Alumin 
langai atskiri šildymai. 2 auto mūr 
garažas su įvažiavimu iš šono. 
$45,000. WA 5-6015

1

R K AL ESTATE

Naujas 6 butų namas su maudy
mosi baseinu. Air conditioned. Ki
limai, šaldytuvai, virimui kronys. 
Pajamų $11,000 per metus.

8439 WEST 95th STREET 
Susitarimui skambint 423-5549

DOCTOR, AM I DREAMING?
Did we drive down California Avė. to

2747 West 84th Street?
Was this 36 ft. tvide rambling brick 

ranch with centrai air conditioning 
open Sunday from 1 to 5? Did I walk 
on all that plush wall to wall carpet- 
ing, look thru Thermopane windows, 
knock on real plaster and hardtvoods? 
Did I smile in the 1968 sunny “ceiling 
of light” kitchen? Were all those 
push-button custom GE appliances 
really mine? Did you \vatch me play 
shuffleboard on a gleaming 50 ft. 
court while you relaxed in a spacious 
Bruno Klemka built sitting and buffet 
area? Did you smile at me from your 
tax deductible panelled office at 
home? Was the custom-built sewing 
and hobbyroom real?

Did the owner reduce the price ,to 
$46,500? •

Did they say a trade was possible? 
I’m awake! It’s real!
It’s better than newl 
There’s nothing to do! 
l.et’s see the owner Sundayl

Taverna — Mūrinis namas, 2 butai 
viršuj. Mūr. 3 maš. garažas. Viskas ge
ram stovy. Gazo šilima. 4001 Archer 
Ave., VI 7-8762.

Arti Marąuette pko
Skubiai parduodamas Marąuette 

pko apyl. 10 metų senumo namas— 
2 butai po 4% kamb., įrengtas rū
sys, 2 maš. garažas.

6 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuete pko. apyl. .

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartaa — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

6 kamb. to metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1 *4 aukšto, 2 butai—-5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento. 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
$28,500.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

5Jjį Itin b. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 7lst St. Tel. 925-6015

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaitvti.

2 po A kamb. mūr. Moderniom to- 
nls, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. *29,900.

2 no 5$4 kamb. lr 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

10 butų po S kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,600.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų l- 
stalgoa. *18,606.

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

SALES ■ M0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
A L E X S A T A S— R E ALT 0 R

Maln office 5727 W. Oermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Tortine šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Orange Park 
lr kituose vakariuįnonn priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų įstaigą 
tr išsirinkti Iš katalogo.

mminniiuiuniunMiiiumiimuumi»iiiiiiuiiuiiiuiiuniiiiiniiiiuiiimnu>

REAL ESTATE

CICERO PARKHOLME
2-jų butų po 6 kamb. mūr. namas. 
Gazo šiluma, garažas ir kiti priedai. 
Tik $27,500.

CICERO PARKHOLME
6 kamb. (3 mieg.) ir 1 kamb. pa
stogėje, mūr. bungalow. Gazo šiluma, 
alumin, langai ir durys. Beismentas 
išdekoruotas su įrengtu baru. Gara
žas. Tik $21.500.

LINARTAS REALTY 
4936 W. 15 St. 652-4343

SAVININKAS parduoda 1*^ aukš
to mūr. namą Marąuette pke. 6 
kamb. apačioje, 4 kamb. viršuj, ply
telių vonios, virtuvės su spintelėmis. 
Pilnas rūsys, plytelių grindys, centr. 
šildymas gazu. Naujos rinos ir sto
gas. 2 maš. garažas, Apyl. 66th ir 
Campbell.

Skambinti RE 7-8151
2 po 4 kamb. med. Brighton pke. 

švarus. Nebrangus.
3 butų mūr. 5—4%—4 kamb. 

Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
$75,000.

10 butų mūras prie pat Marąuette 
pko. $89,900.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Tai 

Notary Public

2737 W. 43 St. CL 4-2390

GERI NAMAI

1 % aukšto namas — 6 ir 5 kamb. 
Uždari porčial. Karpetai. Kabinetų 
virtuvės. 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 butų, 2-jij auikštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

0 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 5 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

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

įjotas dviem butam, 30 pBdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Prie 68 lr Western 2 butai po B 
kamb. Platus sklypas. $20,600.

Prie 71 lr Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,600.

1$4 aukšto, 2 butai. 6 ir 4 temk 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
'25 p. $13,900.

70 lr Washtenaw. Mūras — 2 po 
6 kamb. lr butas rūsy 8-ju kamb. 
$28,900.

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

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitold 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av. CL 4-7450

7$

1 po 0 kamb. 8 metu rūras, karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke.
*42,000.

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

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln- 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
*26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. TelraukltBe.

Rooming house. Pajamų *50,000 
metams. Labai gerai išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. TelraukltBe.

6 kamb. mūr. “Bullt-lns’’, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Maru. pke. *20,600.

1M aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. 1 
Ujimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oaklsy flū.SOO

PROGOS — OPPORTUNITIES HELP VVANTEI1 — VYRAI

PARDUODAMAS 
Marquetfe Parke 

gerai einantis biznis:

Valgykla “Tulpė”
2447 W. 69th St., GR 6-9504

Po 8 v. vak. skambinkit HE 4-4758

Taverna — 
Sūriu Parduotuvė

Puikioj vietoj ant U.S. vieškelio, 
į Patraukli taverna ir sūrių parduotu- 
i vė. Moderniška gyv. patalpa, plius 5 
sklypai prie kanalo, einančio į ežerą. 
Ištisų metų biznis. 50 mylių nuo Chi- 
cagos. Gera proga investavimui. Rašyti:

P.O. Box 278 — Bris tol, Wisconsln 
Tel. 414-857-9925

Dėl mirties skubiai parduodamas la
bai nužeminta kaina gerą pelną per 
50 metų duodantis jewelry biznis ir 
namas. Kreipkitės į 3223 S. Halsted 
St.

STATYBININKAI

CONSTRUCTION C0.

i REZIDENCINIAI, 
{komerciniai, 
MEDICINOS IR 
kitokį pastatai!

JĮ 2457 West 691h Street J Tel HE 4-7482

PARDAVIMUI

MUZfiJAUS RETENYBEI
Baigiančios pranykti Neprkl. I ,ię- 

tuvos sidabrinės monetos pardavi
mui: 5 litai J, Basanavičius, 10 litų 
Vytautas Didysis, 10 litų prez. A. 
Smetona ir kitos. Kainoraštis — pa
reikalavus. P. Zablockis, 2333 Oma
no St„ Vancouver 10, B. Ci, Canada

HELP VVANTED — VYRAI

Reikalingas darbininkas iki 62 m. 
amž. Atlyginimas $3.00 j vai. Dar
bas nuolatinis. Tiktų buvęs ūkinin
kas. Kreiptis asmeniškai pirmad. 
iki penktad. 8 v. r. iki 4 popiet pas 

Stanley, 9724 So, Karlui Avenue

VYRAI IR MOTERYS

MEN & WOMEN 
Needed at Once For 

LIGHT ASSEMBLY WORK 
No Age Limit Sfteady Work 

430 W. Erie 'Street 
Phone 664-4950

WATCHMAKERS !
Young Men and Woracn 

Ijooking For a New Fleld of 
(Iccupatlon.

Exeellent m/odern shop and 
vvorking conditions.

• All company benefits.
• Vacattons with pay
• Pension plan
• Permanent positton

BUIA3VA WATCH COMPANY 
SERVICE CENTER 

1940 W. Roosevelt Rd., Broadvietv, 
Illinois. Call for appt.: 681-3550

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

CATHOLIC PUBLISHING C0. NEEDS HARD W0RKING
ADVERTISING SPACE SALESMEN 0R SALESWOMEN 

FOR CHURCH BULLETIN
GOOD COMMISSIONS — ADVANCEMENT OPPORTUNITIES

Send Short Resume To Division Manager
J. S. P A L U C H, INC.

1800 W. WINNEMAC, CHICAGO, ILLINOIS 60640

HELP WANTED — VYRAI

ELECTRICAL
W E L D E R S 

MACHINISTS 
MACHINE OPERATORS

(Shears, Press Brake)
Permanent job openings available immediately with this leader 

in the mfg. of industrial and institutional conveyor systems.
Day Shift: 7 A.M. to 3:30 P.M. Night Shift 3:30 P.M. to 12:00 A.M. 

Excellent opportunity for advancement in a T 
rapid advancement program.

See MR. KRIPPNER, 8:30 A.M. — 5 P.M. Moli. Thru Friday

OLSON CONVEYORS
10601 W. Belmont Avenue Franklin Park, Illinois

1 block West of Mannbeim Rd. on Belmont AVe. (3200 N.)
An Eąual Opportunity Employer

OPPORTUNITY —

YOU
Commission with guarantee — 

hign income opportunity furnLshed. 
No traveling. No door to door, 
prospects come to you in your own 
office. Work for large nationwide 
company. Management positions 
opening.

CALL — 892-4203

CO L LATO R
H E LPE RS
IMMEDIATE OPENINGS 

For Schriber Oollator helpers. 
Will train mechanically inclined 
young men as helpers.

Excellent working conditions in 
modern air conditioned plant.

36 Vz hour week with consider- 
able o vertime.

Mušt be willing to work days 
or nights.

APPLY IN PERSON TO 
MR. PAWEL

W0RKMAN
BUSINESS FORMS INC.

7220 West VVilson Avė., Chicago 
PHONE — 867-7575

D R I V E R S
TRACTOR & TRAILER 

Pennanent Work
* Experience not necessary.
* Paid training period.
* Mušt be 24 years or older.

Interviews to ba conducted 
MONDAY-AprU 14th, 9 A.M

No Phone Calls 
Apply in person:

McLEAN TRUCKING C0.
10280 So. Harlem Avenue 
BRIDGEVTEW, ILLINOIS

An Eąual Opp.ortun.ity Emiployer

HELP VVANTED — MOTERYS

NURSES AIDĖS — ALL SHIFTS
Orderlies 7 A. M. to 3 P. M. Beautlful 
nursing home ln Morton Grove 
Benefits offered.

CAI.U MRS. ZEMKNKA 
(Ulrector, of nursea)

MRS KRAZINSKl 
Dir. of assistanoe ln nursing

CALL — iHi5-M10O

ASSEMBLY
LIGHT — VARIETY 

Small Plant: Building Small Elec- 
tro-Mechanical Devices, needs per
son with good eyesight and steady 
hands.

Hours 8 to 4:30 — 5 Days. 
Mušt have own transportation. 

APPLY IN PERSON
EXTEL CORPORATION

5255 Michigan, Roseniont, lllinnis 
PHONE 678-0430

SWITCHBOARD

OPERATOR
EXPERIENCED

40 hour week. Good sarting sala- 
ry. Excellent company benefits.

APPLY — MU 4-6565

I. J. GRASS NOODLE C0.
6009 So. Wentworth Avė. 

CHICAGO, ILLINOIS

Platinkite “Draugę



KAZIUKO MUGIŲ 

IDEALISTINIS CHARAKTERIS

AURELIJA BLAŠAITIENE
Kiekvieną metų pavasarį mū

sų kolonijas džiugina skautiški 
vienetai savo nuotaikingomis ir 
turtingomis mugėmis. Kaziuko 
mugės, tapusios tradicine jauni
mo švente, per eilę metų išryškėjo 
savo pobūdžio, tikslais ir tam ti
krais visoms mugėms bendrais 
tradiciniais elemėhtais, kurie 
lyg ir sukristalizavo savotišką 
Kaziuko mugės idealą. Jau seno
kai iŠ Lietuvos atsivežta lietuviš
koji skautybė nustojo buvusi 
vien Baden-Powellio tarptauti
nės idėjos įgyvendintoja. Vyres
nioji skautų-skaučių karta, taip 
sėkmingai jauniesiems perdavė 
lietuviškosios skautybės tradici
jas, savo programose ir veikloje žy 
miai sustiprino lietuviškumo mo
mentą. Jei Dievo meilės ir artimo 
tarnybos idealai su Bažnyčios, 
mokyklų ir tėvų pagalba sėk
mingai perduodami jaunimui, tai 
lietuvybės išlaikymo uždavinys 
visu savo sunkumu krinta ant 
lituanistinių mokyklų pečių. Ta
čiau patyrusių ir pasišventusių 
mokytojų trūkumas, svetima ap
linka, vaizdingų mokymų prie
monių stoka savo tikslą ne pil
nai pasiekia.

Kaziuko mugės —- mokykloms 
pagalba

Patyrusių vadovų rankose per 
eilę metų Kaziuko mugės, nors 
ir maža dalimi, bet sėkmingai su
gebėjo tą spragą dalinai užpildy
ti. Nustojusi būti vien Vilniaus 
Kaziuko mugės tęsiniu, ši jauni
mo šventė tapo rėmu, kuriame 
bandoma sutalpinti gyvą lietu
vių tautodailės, meno, rankdar
bių bei tradicijų pristatymą, pa
čiame įvairaus amžiaus jauni
mui tame kūrybiniame darbe ak
tyviai dalyvaujant. Kaziuko mu
gė — tai pastangų ir kūrybinių 
sugebėjimų suma, drauge dir
bant vadovėms, skautininkėms, 
akademikėms, įVairių sričių spe
cialistams, tėvams, rėmėjams ir 
talkininkams.

Turėjusi progos aplankyti kele
tą mugių įvairiose vietovėse, no
rėčiau tikrai vykusios mugės pa
vyzdžiu pristatyti šių metų Cle
velando mugę, kurios sumani ir 
giliai lietuviškai jaučianti šeimi
ninkė —Neringos Tunto tunti- 
ninkė s. Nijolė Kersnauskaitė 
nuo pat atidarymo iki pabaigos 
sugebėjo mugės dalyviams ir sve
čiams padėti atitrūkti nuo ap
linkos ir pasinerti į spalvingą, 
skoningą, bet idėjomis ir nuotai
komis grynai lietuvišką vakarą.

Nors spaudoje tilpę aprašymai 
mugės pasisekimą tinkamai įver
tino, tačiau vistik ne pilnai pris
tatė, kas tą mugės turinį nuotai
kas sudarė.

Senovės atgaivinimas
Gabaus ir giliai lietuviško inž. 

E. Kersnausko pagamintos dekorą 
cijos bendrajam mugės apipavi
dalinimui, anot vienos skautinin- 
kės, erdvėje naujosios parapijos 
slaėje davė “senoviškos Lietuvos 
pilies kiemo’efektą. Pasieniais 
iki pat lubų pasistiepę stulpai, 
kurių viršūnes puošė lietuviški 
ornamentai, vykusiai sujungti su 
skautybės simboliais (strėlės ir 
stilizuotos rūtų šakelės), sudarė 
didingą kilimo į viršų atmosfe
rą. Vienodi mugės pavilijonai 
lenktais stogeliais, taip pat pa
puošti kukliais ornamentais, pla
ningas, neperkrautas eksponatų 
išdėstymas buvo lyg ir pasienio 

iornamentinių stulpų atspindys, 
didingi stilizuotomis gėlėmis pa
puošti pilioriai sudarė puošnų į- 
ėjimą į pačią mugę. Scenoje paka
bintos saulės vainikavo puošnią 
visumą, sudarydamos vilties ir 
džiaugsmo nuotaiką. Bet ir nyk
štukais aprengtos paukštytės, 
pardavinėjančios balionus, atro
dė, kaip spalvingos Lietuvos pie
vų plakštakė.

Tai tik apipavidalinimas, tik 
rėmai, kuriuose tilpo skoningai 
iškabinti, planingai išdėstyti ek
sponatai, vengiant perkrovimo, 
“atsargas” bei duplikatus paslė
pus po stalais dėžėse, iš kurių nuo
lat stalai buvo papildomi. Čia bu
vo matyti skaučių plastikoje iš
lietos lėkštės su lietuviškais or
namentais dugne, tautinių juos
tų raštais, degintos papuošalų 
dėžutės, druskinės, tautinės lėlės, 
kurių grynai lietuviška ornamen
tika ir spalvų derinimas vertė 

Į žiūrovą stebėtis, kad po tiek me
tų, nutolus nuo Lietuvos, mūsų 
jaunimas taip gyvai suprato ir pa
juto lietuviškų raštų stilių ir de
rinimą.

Vilniaus papročiai

Šį kartą skautininkės, tiek prisi- 
derind’amos prie bendro mugės 
pobūdžio, tiek ypatingai norėda
mos iškelti «nūsų tautodailės 
grožį, pirmą kartą Clevelando 
visuomenei pristatė tikras Vil
niaus verbas, skautininkių paga
mintas iš sausų tikrų gėlių, kurių 
suderinimas ir spalvingi raštai 
verte vėrė svečių akį. Ypatingai 
dėmesį teko atkreipti į stilizuotus 
dekoratyvinius sienų takelius, ku
riuose buvo pritaikytas lietuviš
kų kraičio skrynių raštas namų 
puošimo tikslams. Punsko lietu
vaičių austi kilimėliai, takeliai ir 
rankšluoščiai su lietuviškų dai
nų bei himno tekstais tikrai bu
vo pasigėrėtini tiek savo estetine 
išvaizda, tiek labai kruopščiai 
bei menišku tų darbų atlikimu. 
O šimtai baravykų, kurių aps
čiai buvo visoje mugėje, ir ber
niukų bei mergaičių' vardais iš
rašytos širdelės stabdė ne vieną 
jaunuolį ir bendros rimties ap
linkoje įnešė jaunatviško žais
mingumo. Akademikės, šalia 
skoningų albumų ir siuvinėtų pa
galvėlių, ypatingai pirkėjus vi- 

! Bojo lietuviškų jų pačių keptų 
riestainių virtinėmis. Ir visa tai 
— audiniai, verbos lėkštės, jūros 
skautų medinės koplyčios ir ne
paprasto grožio Aušros Vartų 
Dievo Motinos drožinys, — va
landėlei netik Lietuvą atmenan
čiam, bet ir joje niekada nebuvu
siam bent keliom valandoms at
kūrė šviesią, spalvingą ir gyvą 
Lietuvą. O s. B. Rėkaus per visą 
mugę duodama lietuviška muzi
ka, glostyte glostė dalyvių širdis, 
kai virš spalvingų Vilniaus var
pų skraidė nostalgiška meliodi 
ja “Vilniaus kalneliai sveikina 
mus”...

Kelias tobulėti
Ne be to, kad ir tokioje mugė

je galima būtų rasti vieną kitą ne
didelį priekaištą, nes gi kelias į 
tobulumą ilgas ir sunkus. Norė
tųsi, kad rengėjai visų pirma tu-

POLITIKA. .
(Atkelta iš 3 pusi.)

lūs. Spaudai tvarkyti turi būti 
panaudotos atitinkamos priemo 
nes — suprasti cenzūrą, kuri 
tarnautų socializmui.

Sovietams įsiteikiantis ilgas 
raštas baigiamas; žūt būt turi
me sudaryti sąlygas visiems pi
liečiams ramiai ir kūrybiškai 
gyventi.

Čekoslovakija prieš audrą
Čekų ir slovakų stiprybė glū

di ne komunistų partijoje, vy
riausybėje, bet studentuose, or
ganizuotuose darbininkuose ir 
visoje tautoje. Tautos kovin
gas nusiteikimas įtempė santy
kius su Sovietais, bet išgelbėjo 
kovotojus, siekusius reformų.

Čekoslovakijos komunistų par 
tijos centro komiteto suvažia
vimas balandžio 17 d. turės pa
sirinkti vieną iš galimybių: pa
likti dabartinius vadovus, ku
rie daro nuolaidas Sovietams, 
bet siekia tautinių tikslų, ar pa
siduoti Sovietų spaudimui, su
daryti jiems palankią vadovy
bę, bet iššaukti tautos kovingą 
pasipriešinimą.

Čekoslovakijos studentai jau 
pradėjo sanbrūzdį prieš spau
dos cenzūrą. Darbininkai graso 
streiku, jei nebūsią panaikinti 
spaudos varžymai.

Politika ant lūžtančio ledo ne
ša naują grėsmę čekams ir slo
vakams.

LB Philadelphijos apylinkės pirm. Alg. 
Philadelphijoje, šalia ps. G. Surdėnas.

Gečys atidaro Kaziuko mugę 
Nuotr. V. Gruzdžio

mas pozityvios kritikos ir tarima
sis turėtų kiekvienos vadovės bei 
vadovo žinių lobį dar labiau pra
turtinti.

— Illinois valstijoj 1953-67 
m. buvo 365 viesulai. 1967 m. 
balandžio 21 d. perėjo net 7 vie
sulai.

retų minty, jog Kaziuko mugė 
pirmoje vietoje yra jaunimo 
šventė. Mugė turi būti linksma, 
neperžengiant tam tikrų lietu
viškų orumo ribų. Ji turi būti jau
natviška, nepamirštant suaugu
sių. Ji turi būti visų ir visiems, i 
Pavyzdžiui, programą sudarant, 
vistik reikėtų tradicinio skautiš
ko gyvumo, vengiant liūdesio ir 
jaunimui nesuprantamos nostal
gijos. Programos dalyviams ir 
žiūrovams reikėtų duoti, daugiau 
juoko, gryno jaunatviško džiaug 
smo, kuris mielas net ir tradici
nių švenčių rimties nuvargin
tiems suaugusiems. Taip pat di
doką svečių dalį sudaro tokio am
žiaus jaunimas, kuris, peraugęs 
tiek mažiesiems džiaugsmo davu
sį židiniečių lėlių teatrą, dar ne
priaugęs prie “teenagerių” kavi
nės, nelabai teturėjo kur pritapti, 
nei ką nusipirkti pągal savo kuk
lias kišenes.

Mugės ruošimas yra didžiulis 
darbas, todėl rengėjos bei rengė
jai ir jų talkininkai užtarnautai 
tiek spaudoje, tiek visuomenės 
akyse susilaukia tinkamo įverti
nimo ir padėkos. Šia proga vistik 
norėčiau priminti, kad tokių re
zultatų tegalima pasiekti tik tuo 
atveju, kada dešimtys kruoppš- 
čių rankų, šimtai ilgų, neapmo
kamų, nuo poilsio ir šeimos nu
vogtų valandų ir miego naktų, 
dygsnis prie dygsnio, raštas prie 
rašto sukuria darnią visumą. Ta 
suma darbų, kuriuos atlieka nie
kur neišvardinti asmenys, jokios 
padėkos ir garbės nereikalaują 
idealistai. Visose kolonijose skau
tininkės atlieka milžinišką dar
bą, ne vien pripuolamai talkinin- 
kaudamos tuntams, bet juose ak
tyviai dirbdamos tiesioginius dar
bus. Tai skautiškos mokyklos iš
augintos vadovės, kurių pagrin
dinis tikslas yra skautiškos orga
nizacijos tobulėjimas ir jos dar
bų pasisekimas.

Iš viso Kaziuko mugių pasiseki
mas priklauso ne vien nuo pa- 
4ių vadovų ir vadovių. Visuotinė 
talka, prisidedant skaučių tė
vams ir pačiai jų darbą remian
čiai visuomenei, kuri savo dėme
siu ir gausiu lankymusi tą darbą 
tiek moraliai, tiek materialiai re
mia, yra lietuviško solidarumo 
pavyzdys.

Dar viena pastabėlė mugių ren 
gėjams. Ar nebūtų tikslu, kad 
įvairių vietovių mugių rengėjai 
turėtų progų susitikti, pasikeisti 
mintimis, idėjomis ir sveika kriti
ka, ieškant naujų būdų mugėms 
patobulinti ir paįvairinti. Ieškoji

SPAUDA — KULTŪROS 
RODIKLIS

Spauda yra savotiškas tautos kui 
tūros rodiklis. Juo daugiau tautie
čių skaito spaudą, juo labiau ir groi 
čiau kyla tautos kultūringumas. 
Tad kiekvieno lietuvio, kuris trokš
ta savo tautai gerovės ir siekia jos 
laisvės, kultūrinės pažangos, yra pa

reiga ne tik pačiam skaityti bent ke
lis lietuviškus laikraščius bei žur
nalus, bet ir kitų lietuvių tarpe 
skiepyti mintį, kad nebūtų nei vie
no atsilikėlio, kuris neskaitytų lie
tuviškų laikraščių.

Jei norime skubesnio ir geresnio 
spaudos kilimo ir jos plitimo, tai 
žadinkime kiekvienas savyje spau
dos pamėgimo troškulį. Sąmonin
gas lietuvis negali apseiti be lietu
viško laikraščio. Sąmoningas lietu
vis visada turi sekti spaudą, kad ži
notų, kas vyksta pasaulyje ir kas 
vyksta okupuotoje Lietuvoje.

J. Mškns

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQTJETTE GtFT PARCKL 8ERV. 
2808 6»th St. Tel. WA 5-2787
2501 fiOth St. Tel. WA 6-2787
3338 So. Halsted St. Tel. 254-8320

Lietuviu bendrove turinti teise 
siuntinius slysti savo vardu 15 Chi
cagos tiesiai 1 Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, Ital. lietpalčių lr kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. lr V. Žukauskai

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis,

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prlefi 49 metus 

Dengiame visų rūSlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me 15 lauko. Taisome mūrų “tuck- 
polntlng". Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

Skanių daiktų 
siuntiniai 

Į LIETUVĄ
Geriausi amerikietiški valgiai. 
Pristatymas pilnai garantuo
tas. Visi muitai ir išlaidos iš 
anksto sumokėti. Gavėjas nie
ko nemoka.
IT—603 $25.00
2’4 sv. rūkytų lašinukų, 4x/2 
sv. kviet. miltų, 4>4 sv. cuk
raus, 2 <4 sv. ryžių, 2’4 sv. 
maišytų vaisių, 2 >4 sv. mar- 
malado.
IT—611 $28.50
20 sv. kviet. miltu, 10 sv. ry
žių, 10 sv. cukraus,
SPECIAL No. 2 $34.50
20 sv. kviet. miltų, 10 sv. ry
žių, 10 sv. taukų.
SPECIAL No. 1 $34.90
10 sv. taukų, 10 sv. kviet. 
miltų, 10 sv. ryžių, 10 sv. 
cukraus.

Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, N.Y. 10010
Pražyklte neapmokamo 

katalogo.

Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus, 
sūnums

PETRUI IR JURGIUI
MA2EIKAMS

bei jų šeimoms
reiškiame nuoširdžių užuojautų.

Eugenija ir Bronius Blinstrubai 

Birutė ir Kazys Sekmakai 

Vanda ir Jonas Stankai

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

illlllllliiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiinilllillllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. BUDIS — Tel. CL 4-1050
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

iiimiiimmiiiiiiimmiimmiiiiiiimiiiiiii
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781
METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii

A A.

MARY PETRILA
PAGAL TĖVUS DABULSKY

Gyveno Brighton Parko apyl.
Mirė bal. 11 d., 1969, 3:30 vai. ryto, sulaukus 80 m. amžiau*.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šilalės. Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys; Bernice Keller, žentai 

Rudolph, Mary Gorski, žentas Casimer, Alice Jelen, žentas Adolph, ir 
Emily Chiri, žentas Gabriel. 2 sūnūs: Frank, marti Lottie, ir Michael, 
7 anūkai, 4 proanūkai ir kiti giminės.

Velionė buvo našlė a. a. Mykolo.
Priklausė Tretininkų, Maldos Apaštalavimo ir Šv. Kazimiero 

Sės. rėmėjų dr-joms.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 5 vai. popiet Eudeikio koplyčoje, 

4330 S. California Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 14 d. iš koplyčios 8:45 vai. ryto' 

bus atlydėta į Švč. M. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, marčios, žentai, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. LA 3-0440

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio m, 12 d.

Mūsų mylimai mamai, močiutei ir seseriai

A. -f- A.
MORTAI ANDRIJAUSKIENEI

(M. KALECKAITEI)
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė jai paskutinj 
patarnavimą ir palydėjo i amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koply
čioje. gedulingas pamaldas ir palydėjimą j Šv. Kazimiero kapines.

Dėkojame kun. B. Sugintui už atsilankymą koplyčioje ir ka
pinėse. i

Širdingai dėkojame kun. K. Ruibiui už užuojautą ir šv. Mi
šių auką.

Nuoširdus ačiū solistui VI. Baltrušaičiui už gražų giedoji
mą laike gedulingų pamaldų.

Ačiū Šv. Kazimiero seselėms už šv. Mišių auką ir atsilan
kymą į koplyčią.

Didelė padėka velionės karstą j bažnyčią ir į amžino po
ilsio vietą nunešusiems.

Esame dėkingi visiems giminėms ir draugams taip gausiai 
aukojusiems šventoms Mišioms, sluntusiems vainikus, gėles ir už
uojautas. Dėkojame visiems mūsų mamytę koplyčioje lankiusiems 
ir i amžino poilsio vietą palydėjusiems.

Širdingai dėkojame laidotuvių direktoriui p. D. Petkui ui jo 
malonų ir rūpestingą patarnavimą.

Gilaus skausmo prislėgti.
Sūnus Vladas su šeima, seserys, broliai bei jų šeimos

PADĖKA
Netekę savo brangaus vyro, tėvo, uošvio ir senelio

A. -f- A.
PRANO 2IBUČIO,

Visiems suteikusiems paskutinį patarnavimą, dalyvaudami 
koplyčioje, bažnyčioje ir laidotuvėse, reiškiame gilią padėką.

Ypatingai dėkojame šv. Antano parapijos klebonui J. 
Stankevičiui, kun. Juškai ir kun. Lechavičiui už gedulingas 
pamaldas ir palydėjimą į kapines.

Taip pat dėkojame dr. Kaunui už velionies priežiūrą sun
kioje ligoje namuose Ir taip pat ligoninėje. Reiškiame padėką 
Bikulčių, Gailių, Predkelių, Tarasevičių, Giedraičių ir Mičiu- 
lių šeimoms už suteiktą pagalbą ligoje ir paguodą liūdesio 
valandoje.

Esame dėkingi gausiai aukojusiems šv. Mišioms, siuntu- 
siems gėles ir pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais bei spau
doje. i

Taip pat nuoSirdžiai dėkojame solistei Mastienei, grabne
šiams ir laidotuvių direktoriui Vasaitis-Butkus.

Žmona, sūnus, duktė, žentas ir anūkai

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar ctmborija jgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui
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DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. balandžio 11 d.fl

X Illinois lietuvių demokratų
komiteto susirinkime balandžio 
9 d. indorsavo John Dowd į me
ro postą Evergreen Parke. Rin
kimai antradienį. Al. S. Kums- 
kis, lietuvių demokratų organi
zacijos pirmininkas, kviečia bai

i suoti už minėtą kandidatą.
X donas Vaidelys, įvairiomis 

progomis rengtų lietuvių spau
dos parodų organizatorius, pa
kviestas surengti lietuvių religi- 

j nės spaudos parodą lietuvių 
religinės spaudos dienos proga.

1 Religinės spaudos diena rengia
ma ryšium su lietuvių visuome
nės supažindinimu su “Krikščio
nis gyvenime” knygų ciklu.

X Margarita Momkienė At
velykio sekmadienį Švč. M. Ma
rijos Gimimo par. bažnyčioje 
lietuviškos sumos metu, 10:30 
vai., giedos solo Agnus Dei 
(G. Bizet).

X “Mielai laukiu kiekvieną 
' dieną mūsų dienraščio, nes jis 
' mūsų šeimai daug džiaugsmo su
teikia” — rašo mums vienas 
skaitytojas iš Atlanto pakraš
čių. Pratęsdami prenumeratą, 
atsilygindami už kalėdines kor
teles ar kalendorius, aukojo: 
po 3 dol. — K. Būdvytis, J. Gri 
gaitis, J. Lukas, 19. Tamulionis, 
J. Gierstikis, V. Valiūnas, Bro
nė Buika, Felicija Gresys, dr. 
F. Tarvydas, E. Zatorskis; po
2 dol. — Br. Bajerčius, Leo 
Morava, Vyt. Vaičiulis, P. Nor
mantas, A. Varnelis, VI. Gela- 

1 žius, P. Mikšys, K. Balionas, B. 
Šarkenis, Mrs. M. Sugžda, Jad
vyga Stačkauskas, W. iSkinder, 
dr. Helene M. A. Ramanauskas, 
Ig. Alūnas, J. Vidmantas, C. 
Murza, St. Vaiškelis, A. Smigels 
kis. Visiems nuoširdžiai dėko
jame.

X Prof. Alfredas Seimas,
tarptautinio masto kalbininkas, 
skaitys įžanginę paskaitą apie 
lietuvių kalbos proistorę šios va
saros mokytojų studijų savaitė
je, kuri prasidės rugpiūčio 17 
d. Dainavoje.

X Už “Draugo” kalendorių 
po 1 dol. atsiuntė: Anna Banis, 
F. Vilkas, P. Aleškaitis, J. Ta- 
pulionis, K. Radikas, J. Urbelis, 
R. Matonis, J. Pauliukonis, H. 
Kripavičius, J. Kavolėlis, Z. Vi- 
kauskas. Visiems dėkojame.

X Lemonto Maironio Litua
nistinės mokyklos pavasario ba
lius įvyks šeštadienį, balandžio 
26 d., Union Center salėje, 8156 
Archer Road, Willow Springs, 
III. Bus linksma meninė progra
ma, šokiams gros Neo-Lithuanų 
orkestras. Stalų rezervacijas 
tvarko tėvų komiteto iždininkas 
Romas Burba, 115445 Carpenter 
St., Lemont, III. 60439.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų 1 sk. svarbus susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 13 
d., 2 vai. po p., tuoj po sąjun- 
giečių susirinkimo Šv. Kryžiaus 
parapijos susirinkimų kamba
ry. Visos rėmėjos kviečiamos 
atsilankyti ir naujų narių atsi
vesti. Rėmėjos turi išsirinkti 
atstoves į Šv. Kazimiero seselių 
rėmėjų metinį seimą, kuris į- 
vyks gegužės 4 d. Marijos aukš 
tesniosios mok. salėje.

X Vidos Didžbalytės su Al
giu Bendoraičiu, abu marketpar- 
kiečiai, sutuoktuvės, įvyksta ba
landžio 19 d., šeštadienį, 3:30 
vai. po p., Švč. P. Marijos Gimi
mo bažnyčioje, 6820 So. Wash- 
tenaw Avė., o vaišės — 6.30 
vai. Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje, 4557 So. Wood st. Jaunų
jų tėvai — Adomas ir Ona Didž- 
baliai ir Antanas ir Marcelė 
Bendoraičiai yra suvalkiečiai ir 
šakiečiai, o dabar visi priklauso 
Šakių apskr. klubui, zanavykų 
krašto žmonės, Lietuvoje buvę 
pavyzdingi ūkininkai. Jaunieji 
abudu baigia aukštąjį mokslą.

X “Danos” spektakliai pra
sidės punktualiai. Informuojame 
malonius operos lankytojus, 
kad statydami lietuvišką operą 
“Daną” laikysimės mūsų tradi
cinio punktualumo. Labai pra
šome publiką nesivėluoti.

Chicagos Lietuvių Opera 
(pr.)

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

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

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

x Ieškomas vyras dirbti pil
ną laiką mėsinėje. Anglų kalba 
ir patyrimas nebūtinas. Lietu
vių apylinkėje, Skambinti 925- 
2787. (sk.)

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba Y A 
7-2040 (sk.)

x Baletas “Jūratė Ir Kasty
tis” statomas geg. 17 d., 8 v.
v. ir gegužės 18 d., 3 valandą 
popiet, Marijos Aukštes. Mokyk, 
auditorijoje. Bilietų kainos — 
$8, $7, $6, $5, $3. Rengia, in
formacijas teikia ir bilietus pla
tina Margutis, 2422 W. Mar
ąuette Rd., Chicago, III. 60629, 
tel. GR 6-2242, GR 6-2271. Mar
gučio darbo vai.: kasdien 10— 
10 v. v.; šeštad. 10—3 popiet. 
Taipgi bilietai gaunami Margi
nių krautuvėje, 2511 W. 69 St., 
tek PR 8-4585. (pr.)

Svečiai Donelaičio lituanistinėje mokykloje. Iš k. į d.: III. kongr. narys F. D. Savickas, A. Mažeikienė, tėvų ko
miteto narė, kongr. atst. Walter McAvoy, I. Širka mokyklos direktorius, A. ]. Cantone, 12 wardo patik., 
mokytoja D. Stravinskienė, A. J, Kerelis, L. B. Marq. parko apyl. pirm., B. Liškus, L. B. Marą. parko apyl. 
sekretorius. Nuotr. V. Noreikos

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Diž. Kęstutis Miklas, Long 
Islando 21 districto Board of 
Education viceprezidentas, su 
žmona išvyko į Floridą dalyvau
ti visos Amerikos švietimo tary 
bos narių suvažiavime, kuris į- 
vyksta Miami Beach balandžio 
12—16. Iš ten Kęstutis Miklas, 
kaip LB tarybos narys, vyksta į 
Chicagą dalyvauti JAV LB ta
rybos konferencijoj, kuri įvyks 
balandžio 19 ir 20 d.

— Montvilų šeimoje, Miami, 
Fla, didelis džiaugsmas: kovo 
1 d. gimė sūnus Andrius - Vy
tautas. Naujagimis pradžiugino 
savo jaunus tėvus — Giedrę ir 
Vidą Montvilus taip pat dar

X Moterų sąjungos 21-mos 
kuopos Town of Lake svarbus 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 13 d., 1 vai. popiet 
Šv. Kryžiaus parap. mokyklos 
kambary. Visos narės kviečia
mos atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti.

X 250 dol. nuolaidos gauna
te pas Gradinską, pirkdami pa
tį geriausią Telefunken hi fi 
stereo radiją — patefoną. 2512 
W. 47 St., FR 6-1998. (sk.)

x Staliukai į Lietuvių Tele
vizijos trijų metų sukaktuvinį, 
didingą Balių - Banketą užsisa
komi paskambinus telefonu 
254-2233. Lietuvių Televizijos 
•balius įvyks š. m. gegužės m. 
24 d. Jaunimo Centro didžioje 
salėje, šokiams gros žinomas 
p. Bichnevičiaus orkestras, (pr.)

X ISioL V. Kojelienės koncer
tui gegužės 4 d. bilietai gauna
mi pas komiteto narius ir Mar
giniuose, 2511 W. 69 st. Kainos 
3, 4, 5 ir 6 dol. (pr.)

X Gustonių Siodžius paauko
jęs Lietuvių Fondui tūkstantinę 
ir norėdamas dar daugiau Fon
dą papildyti bai. 19 d., 7:30 v. 
v., Balio Pakšto salėje, 38th ir 
California Avė., ruošia pobūvį 
su šokiais. Programoje: Izabe
lės Motekaitienės studijos mo
kinės — Zyta .Burnei'kytė ir 
Aušrelė Baronaitytė. Maloniai 
kviečiama lietuvių visuomenė 
pobūvyje dalyvauti ir fondą pa
remti. Įėjimas auka $2.50; stu
dentams $1.50. Staliukus rezer
vuoti pas F. Aniulienę, telf. 
436-1294 iki S v. popiet arba

X Dr. Albertas Gerutis, dip
lomatas ir Lietuvos pasiuntiny
bės Šveicarijoje patarėjas, il
giau kaip 30 metų gyvenąs švei 
carijoje ir ten sekąs tarptauti
nius įvykius, jo redaguotos kny 
gos “Lithuania” išleidimo pro
ga besilankąs JAV-bėse, vakar 
buvo atvykęs ir į “Draugo” re
dakciją, kur domėjosi mūsų 
dienraščio paruošimo darbu, at
naujino senus ryšius su redak
toriais. Tos pačios dienos vaka
re Jaunimo centre susirinkusiai 
visuomenei kalbėjo tema “Euro
pa europiečio akimis”. Iš Ohi- 
cagos išvyksta šį antradienį.

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

X Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistinės mokyklos šokių 
vakaras įvyks bai. 12 d., šeš- 
tajd., 7 v. v., Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje. Gros Romam 
Empire Band-orkestras. Kvie
čiamas visas lietuviškas jauni
mas. (pr.)
X A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šoninės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai. Šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom. — 
Skambinti telef. 436-0446. (sk.)

R. Kriaučiūnienę tel. RE 7-8375 ' delphijoje, ją pakvietė L. Ben- 
nuo 2 v. popiet. (pr.) druomenė.

Amer. Liet. inžinierių ir architektų sąj. Chicagos skyr. moterų pagel- 
binio vieneto 1969 m. valdyba. Iš k.: vicepirm. E. Varankisnč, sekr. O. 
Paulikienė, pirm. St. Semėnienė, ižd. A. Slionskienė ir vicepirm. B. Brie
dienė. Trūksta narės H. žitkienės. Fotografuota per metinį visuot. su
sirinkimą, įvykusį Birutės ir inž. Juozo Briedžių rezidencijoje.

Nuotr. V. Lapiens

nesenus “senelius” — dr. Hali
ną ir Jurgį Montvilus ir prose
nelę, dr. Halines motiną — Ma
riją Ladukienę. Naujas pilietis 
turi trijų metų brolį — Darių, 
'kuris saivo sumanumu ir gyvu 
būdu padaro daug linksmybės 
visai Montvilų plačiai giminei.

— Lietuvių Fronto bičiulių 
bendrinė studijų ir poilsio sa
vaitė įvyks rugpiūčio 10—17 d. 
Dainavoje.

— Šįmet sukanka 20 metų, 
kai II-jo Pasaulinio karo pasė
koje, komunizmui įsigalėjus nau 
juose Europos plotuose, apie 
milijonas tremtinių, atsisakiu
sių grįžti į gimtuosius kraštus, 
masiniai pajudėjo iš Vokietijos, 
kad įsikurtų naujoje tėvynėje. 
Pagal L. Enciklopedijos duome
nis, jų tarpe buvo apie 60,00C 
lietuvių iš kurių 29,000 atvyko 
į JAV ir 7,700 į Kanadą. Pbiia- 
delphijoje, keliama mintis šią 
sukaktį atitinkamai atžymėti. 
Atžymėjimo programa gali būti 
ir plati ir įvairi. Tikimasi, kad 
ja domėsis ir amerikiečiai.

Stefanija Rūkienė, šešiolika metų 
išbuvusi tremtyje Sibire, kovo 23 d. 
kalba L. Bendruomenės .susirinkime, 
Philadelphijoje.

Nuotr. K. Čikoto

— Stefanijos Rūklenės atvy
kimas Philadelphijon labai su
domino kolonijos lietuvius. Bu
vusi Kibiro tremtinė kovo 23 
d. čia kalbėjo apie Lietuvą, tiks 
liau—apie gyvenimą Lietuvoje. 
Ji kalbą paprastai, nuoširdžiai, 
įtikinančiai. Paprašyta, ji trum 
pai prisiminė išgyvenimus pake
liui į tremtį Sibire ir ten pra
leistus šešiolika metų. Po kalbos 
sekė paklausimai, kuriems, at
rodė, nebus galo. Kalbėti Phila

— Baltiečių vakaras — šiu
pinys Philadelphijoj rengiamas 
jau antri metai. Jis įvyks balan 
džio 19 d. 7:30 vai. v. latvių sa
lėje, 537 North 7tih St. Pro
gramoje iš lietuvių dalyvauja 
solistė Violeta Bendžiūtė ir 
akordeonistas Rimas Juzaitis. 
Solistei akomponuos Virginija 
Mikėnienė. Latviai, programai 
pasikvietė latvių moterų chorą 
iš Wilmington, Del. ir pianistą. 
Estai scenon siunčia solistę Par- 
ve Valsaar. Vakaro tikslas — 
baltiečių pabendravimas ir pi
nigų surinkimas ekumeninės 
dienos ruošimo išlaidoms. Vaka
rą ruošia baltiečių komitetas. 
Kviečiami visi

_  Gabrielius Mironas, Phila
delphia, Pa., išrinktas Bendruo

radijo bei televizijos programo
se. Keturi didieji dienraščiai 

— Seselių kazimieriečių vado-. apįe po ir net
vaujamoje mokykloje dirba trys po kartus: prieš iškilmes 
lietuvaitės mokytojos: Gražina , po šventės rengėjų aprū- 
Bimanavičienė, Onutė Pajaujytė pintoa ŽLniomi3 agentūros išsiun

menės Balso komiteto pirminin- (kuri taip pat studijuoja medi- tinę jo pranešimus ir į piovinci- 
ku. Jis vadovauja ir Balso pro- ciną) ir Kristina Valantinaitė, jog dienraščius bei savaitraščius, 
gramos komisijai. Kiti progra- buv. Aušros Vartų bažnyčios kuriuose (buvo įdėti tie praneši- 

katekistė. Direktorė — sės. Car mai> kaikuriuose ir tai progai
men - Varanauskaitė. skirti straipsniai. Keturi televi-

— Tomas Plepys, Jonas Sta-

mos komisijos nariai yra — 
Kazimieras Čikotas — sekreto
rius, Vincentas Gruzdys, Henri 
kas Savickas ir Vincas šalčiū- 
nas. Komiteto vicepirmininku iš
rinktas Algirdas Jonys. Jis va
dovauja ir finansų komisijai, 
kurios kiti nariai yra — Juo
zas Ardys, Petras Didelis, Ge
diminas Dragūnas, ir Stasys 
Melnikas.

— Jonas IStkladaitis vadovaus 
lėšų telkimui, pranciškonų or
ganizuojamo kultūros židinio 
statybai remti. Lėšų telkimas 
jau pradėtas. Jono Skladaičio 
adresas — 842 Princeton Avė., 
Philadelphia, Pa., 19111, telefo
nas — RA 5-3750.

_  Vytautas Matonis išrink
tas AL Tautinės sąjungos Phi- 
ladelphijos skyriaus pirmininku. 
Kiti valdybos nariai yra — Juo
zas Česonis — vicepirm., Bro
nius Vigelis — sekr., Petras Di
delis — ižd. ir Jonė Kaulinienė 
—. marė. (K. Č.)

Papigintas susisiekimas senesniems
Numatoma, kad tuo galės pa

sinaudoti apie 400,000 Chicago
je gyvenančių vyresnio amžiaus 
asmenų. Ši lengvata tuo tarpu 
įvedama bandymų keliu. Jeigu

Nuo balandžio 20 d. Chicago
je asmenims, vyresniesiems kaip 
65 metai amžiaus, bus papigin
tas susisiekimas miesto autobu
sais, traukmėliais. Važiuojant
Chicagos mieste jiems tereikės viskas gerai klosis, galės pasi-
mokėti 20 centų, o jeigu su per
sėdimu, tai 25 centai. Vykstant 
į priemiesčius: Skokie, West- 
chester, Vincennes — 111 gat
vė, Evanston reikės mokėti 40 
centų, o jei su persėdimu tai 
5 centais brangiau.

Tačiau šiuo papiginimu bus 
galima naudotis tik nuo 9 vai. 
ryto iki 3 vai. p.p., o sekmadie
niais ir šventadieniais nuo 7 
vai. ryto iki 12 vai. nakties.

Kad galėtų gauti papiginimą. 
vyresni kaip 65 m. piliečiai tu
rės parodyti savo Madicare kor
teles, o kurie tokių kortelių ne
turi, tie turės Chicagos miesto 
valdybos Senior Citizens sky
riuje išsiimti liudijimą, vadina
mą “CTA Senior Citizen Redu- 
ced fare permit card”. Jis gau
namas jau nuo dabar miesto ro
tušėje (City Hali) trečiame 
aukšte, o nuo bai. 19 d. jį bus 
galima gauti Chicago Transit 
Authority įstaigoje, Merchan- 
dies Mart, kambarys 7-208. Rei 
kia atsinešti amžiaus įrodymą 
ir nuotrauką kaip pasui (2 colių 
ilgio, iys colio pločio).

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
CICERO KOLONIJOJ

Lietuvių Namų savininkų klu 
bo susirinkimas įvyko balandžio 
8 d., Liberty svetainėj, 14 St. 
ir 49 Ct. Išklausyta du svečiai 
kalbėtojai. J. Palegrini trumpai 
pasisakė jog kandidatuoja j 
mokyklų tarybą ir prašė balsuo
ti. Kitas svetys, mūsų tautietis 
iš Marąuette Parko, P. Bacevi
čius išdėstė savo kolonijos pro
blemas, siūlo laikytis vienybės. 
Kalbama, kad Cicero Avė. bus 
vedamas greitkelis. Sklinda į- 
vairių gandų, bet P. Kimbar- 
kas, kaipo miesto pareigūnas, 
pareiškė, kad tas reikalas ateis 
be rūpesčių. Vis tik tai opus 
klausimas, pora blokų bus na
mai nugriauti, didelis nuostolis 
mūsų Grant Works, tai Lietu
vių kolonija bus sumažinta. To
dėl ir rūpestis. Kai kas ir nak
timis nemiega, bet tas nieko 
nepagelbės, reikia laukti, kol 
viskas išsispręs. K. D.

Iš ZARASIŠKIŲ KLUBO 
VEIKLOS

Kovo 30 d. Hollywood salėje 
įvyko Zarasiškių klubo narių 
susirinkimas. Mirus ilgamečiam 
pirmininkui Izidoriui Taruliui, 
klubas tai skaudžiai pergyveno, 
•buvo nuomonių ,kad klubą rei

ARGENTINOJ

zijos kanalai irgi, atsiuntę į mi 
nėjimo iškilmes (prie Gen. San 
Maryin paminklo ir Aušros Var- 

tinį, klumpakojį, valsus: trys tų bažnyčios) korespondentus, 
draugai ir Biržų valsas, polkas: filmus rodė po du kartus tą 
trys sesutės ir linksma polka ir pačią dieną arba u ir kitą 
keletą dainų Ant kalno kark- vienuolika radijo stočių irgi 
lai siūbavo, Sėjau rūtą ir i.-ct. Įur^jo pranešimų bei komentarų 
Tomas Plepys Vienas akordeonu apie Lietuvos Šventę ir jos reikš 
įgrojo lietuviškos muzikos po- mę šiuo metu Argentinos radi- 
puri. Beveik prieš 50 metų įsi- jo -tinklo programos girdimos ir 
kūręs lietuviškas orkestrėlis su (kaimyninėse valstybėse. Minė
tais pačiais orkestrantais da r jimą organizavo Argentinos Lie- 
ir šiandien tebegroja lietuviškuo tuvių organizacijų ir spaudos 
se parengimuose, priduodami tarybos komisija, pirmininkau- 
jiems lietuviuos nuotaikos. T. jama c Juknevičiaus (Iujn- 
Plepys tik atvykęs į Argentiną vich) Taryba paskelbė atitinka- 
persisiųsdino Lietuvoje gamin-:mą dekiaraciją, suderintą su

šauskas ir Stasys Sakinskas į- 
grojo į laikines plokšteles: suk

tą akordeoną, kuris jam tarnau 
ja iki šiai dienai, jis ir šiam or
kestrui vadovauja.

— Platus atgarsys. šįmet 
1969 Vasario 16-sios minėjimas 
Argentinoje turėjo ypatingai 
platų atgarsį laikraščiuose ir

likti ir pastovus papiginimas.
J. Žvilb.

MIESTELIS MINI ŠIMTMETĮ
Lombard miestelis mini šimt

metį nuo įsteigimo. Ji sbuvo in
korporuotas 1869 m. kovo 29 
dieną.

— Jauniausias JAV-ių prezi
dentas inauguracijos metu bu
vo Theodore Roosevelt, turėjęs 
42 m. amžiaus; seniausias buvo 
William Henry Harrison, turė
jęs 68 m.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9887 

Julija O. Bičifinienė Chicago, III. 60608

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

Kalbame lietuviškai.

kia likviduoti, ibet narių daugu
ma su tuo nesutiko. Dabar, nau
joji valdyba, vadovaujama ener 
gingo naujo pirmininko Stasio 
Bikulčiaus, tęsia toliau klubo 
veiklą. Naujai valdybai linkime 
kuo geriausios sėkmės.

Suprasdamas “Lietuvių Fon
do” reikšmę, kubas nutarė įsto
ti nariu į minėtą fondą su $100, 
tuo įamžindamas buvusį ilgametį 
pirmininką a. a. Izidorių Tarulį 
ir visą pirmą klubo valdybą. 
Klubas įsteigtas 1935 m. vasa
rio 15 d. Pirmą valdybą sudarė 
šie asmenys: pirmininkas — M. 
Šileikis, vicepirm. I. Tarulis, 
Fin. rašt. — T. Mačys, nut. 
rašt. A. Saikus ir ižd. — U. Žu
kauskienė. Tai tikrai gražus 
Zarasiškių klubo nutarimas, 
kuris klubui teikia garbės. Za
rasiškių pavyzdžiu turėtų pasek 
ti ir kiti klubai, draugijos ir 
panašūs sambūriai. Balandžio 
19 d. Zarasiškių klubas rengia 
savo metinį pasilinksminimo va 
karą Hollywood salėje, 2417 
West 43 str. Chicago, III. Įėji
mas tik $1. Kubo narės paga
mins skanių valgių, o vyrai, 
skaniais gėrimais, nuramins 
visų troškulį. Tai pasistenkime 
tą vakarą praleisti su zarasiš- 
kiais. Aš tai būsiu. S. B..

Vliko ta proga išleistu atsišau
kimu. (E)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Utenoje buvo suruoštas 

lietuviškų valgių gaminimo etno
grafinis konkursas. Buvo pa
tiekta apie 300 senų ir naujų 
valgių patiekalų. Pirmąsias vie
tas laimėjo “Dubysos”, Vyžuonų 
ir Kuktiškių kolchozininkės.

Paskaitininkė Halina Mačiulytė - 
Daugirdienė kalba apie kulinari-* 
ją. Ji yra parašiusi knygą apie 
kulinariją, taipgi priklauso ALIAS 
moterų pag. vienetui.

Nuotr. V. Lapienės


