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Pagrobtasis lėktuvas jau 
Šiaurės Korėjoj 

SEOUL. — Pagrobtasis Ja
ponijos lėktuvas jau šiaurės Ko
rėjoje. Po ilgų derybų, japonų 
studentai išleido visus keleivius 
ir merginas patarnautojas, pri
ėmę kaip įkaitą viceministerį-
Išskrido tik 9 studentai, ne 15, 
koip pirmiau buvo skelbta. 

Lėktuvui pakilus ir įskridus į 
Š. Korėją, nutrūko radijo kon
taktas su P. Korėja ir nieke 
tikro nežinoma. Tačiau š . Ko
rėjos radijas pranešė, kad "rei
kalai pasikeitė" ir apie 3 lakū
nų bei transportacijos vicemi-
nist. paleidimą nekalba. Mano
ma, kad Š. Korėjos pakeitimas 
nuomonės yra reakcija, kad ke
leiviai prieš tai buvo išleisti. 

{< Įtempimas 
Guatemaloįe 

GUATEMALOS MIESTAS. — 
Nuo antradienio teroristai lai
ko suėmę V. Vokietijos amba
sadorių Kari von Spretti ir rei
kalauja paleisti 16 ar 17 poli
tinių kalinių ir teroristų. Po il
gų svarstymų Guatemalos vy-
raiusybė atsisakė tą padaryti. 
Tie suimtieji jau yra nuteisti, jų 
nusikaltimai įrodyti, o paleidi
mas reikštų laužymą valstybės 
konstitucijos. Dabar Guatema-
la paskelbė ypatingo pavojaus 
stovį ir kovą prieš kraštutinius 
kairiuosius ir dešiniuosius. 

THAILAND 

vadinas, anksčiau šiauriečių 
duoti pažadai, kad su keleiviais 
bus elgiamasi humaniškai i r 
leista grįžti, dabar negalioja. 

99 keleiviai ir 4 patarnauto
jos po 79 valandų teroro, bada
vimo ir įtempimo išskrido at
gal į Japoniją. Seoule pasiliko 
tik vienas ligonis. 

Reikalauja Rusijoj 
demokratinių reformų 

MASKVA. — Kad Sovietų 
Svjungos neištiktų katastrofa 
ir ji nesubyrėtų, reikia demo
kratinių reformų — taip para
šė Kremliui trys sov" ,tų moks
lininkai. Laišką pasirašė ato
mų specialistas Andrei Sacha-
rov, fizikas V. F. Turčin ir is
torikas R. A. Medvedev. Pas-
tarieiji abu yra Sovietų Mokslo 
akademijos nariai. Raštas ra
šytas kovo 19 ir adresuotas val
dančiam triumviratui: Brežne
vui, Kosiginui ir Podgorny. 

Raštas yra 4CO0 žodžių. Sura
šyta visa litanija sovietinių ne
gerovių, pradedant nuo girta
vimo, jaunimo palaidumo, bai
giant ekonominėm nesėkmėm. 
Primenama ir nedemokratiškas 
elgesys su rašytojais ir kitais 
kritikais, nebuvimas spaudos 
laisvės, kad reikia paleisti po-

| litinius kalinius, reformuoti mo-
i kymo sistemą ir kt. 

KATALIKAI 
PASAULY 

§v. Raštas j 2700 kalbų 
ROMA. — Paulius VI vardu, 

Su paštininkais kaip 
ir susitarta 

VVASHINGTONAS. — Po de
vynių dienų derybų, atrodo, 
buvo susitarta tarp pašto dar
bininkų ir valdžios atstovų dėl Krikščionių Vienybės sekretoriato 
atlyginimo pakėlimo. Unijų va- pirmininkas kardinolas Wille-
dovai sutiko, kad atlyginimas brands įteikė 25.000 dolerių ben-
būtų pakeltas 6 ' ' nuo praėjusių drajai katalikų ir protestantų 
metų gruodžio 27 d. Paskui : Biblijos Komisijai, kuri rengia vi-
gaus Srr pakėlimo po pašto re- į so šv. Rašto vertimą, tinkantį 
organizacijos. Tiems pakeli- ! vartoti katalikų ir protestantų 
mams reikalingas kongreso pat- į Bažnyčiose, Šventojo Tėvo įna-

Kambodija. Pilkai pažymėtose vietose nemaža gyvento jų komunistų arba Sihanouko šalininkų įtakoje. 

BOSTCN. — Massachusetts 
gubernatorius Sargent, respub
likonas, pasirašė valstijos kont
roversinį įstatymą, kuriuo tos 
valstijos kareiviai turi teisę at
sisakyti vykti į Vietnamą, ka
dangi tokio karo nėra, kariau
jama neoficialiai. Karą paskelb
ti tur i teisę tik kongresas, o to 
jis iki šiol nepadarė. Nežinia, 
kaip į tai pažiūrės kiti įstatymų 
žinovai. 

Staliną traukia iš 
užmiršimo 

virtinimas. 
Paštininkų unijos priešinasi, 

kad pašto departamentas būtų 
paverstas privačia korporacija, 
bet tuo reikalu ateity jie neat
sisako derėtis ir siūlys savo pro
jektus. 

Ryšium su paštininkų atly
ginimo pakėlimu, yra ir ne taip 
linksmų žinių; Nbcono administ
racija pareiškė .kad bus reika
linga pakelti laiškų persiuntimo 
kainą nuo 6 iki 10 centų. 

• Vakar buvo pranešta, kad 

šas įgalins iki 1975 metų pareng
ti abiem Bažnyčiom priimtiną 
Senojo Testamento vertimą is 
originalios hebrajų kalbos. Ka
talikų ir protestantų mišri komi
sija baigia parengti tarpkonfesinį 
Naujojo Testamento leidinį origi
nalia graikų kalba, kurio laikan
tis bus daromi vertimai į kitas 
kalbas. Šiuo metu, pareiškė Vati
kano atstovas tarpkonfesinėje 
Biblijos komisijoje, jėzuitas Wal-
ter Abbot, yra numatyta išleisti 
pataisyti šv. Rašto vertimai į 
610 įvairių kalbų. Katalikų Baž-

MASKVA. — Kitą mėnesį su-1 ną buvo visai nuvainikavęs, bet 
eina 25 metai nuo Hitlerio žlugi- Į vėliau sovietų propaganda apsi 

Šiaurės Airijoj, Londondery mieste, katalikų ir protestantų riaušės nesiliauja. Čia matome, kaip kariuomenės dali
nys vejasi riaušininkus. 

REIKĖS LEIDIMO IR MIŠIOMS 
LAIKYTI 

Praha. —Čekoslovakijos komu
nistų partijos organas "Vycho-
doslovensk Pravda" rašo, kad 
jau atėjo laikas visai pakeisti Ii-; 
bėralinę laikyseną lotynų ir sla
vų apeigų katalikų Bažnyčios at-i 
žvilgiu. "Priklausymas kuriai 
nors religijai, rašo laikraštis, ko-| 
munistų partijoje negali būti lai- j 
komas privačiu dalyku. Aktyvi ko-1 
va prieš religines ideologijas 
esanti pirmoji kovojančių ateistų 
pareiga.LigŠiolinė liberalinė lai
kysena katalikų Bažnyčios ir kitų 
mažesnių religinių bendruome
nių atžvilgiu privedė prie jų veik
los sustiprėjimo ir prie komunis
tinio ideologinio auklėjimo susilp 
nėjimo". 

Po to Slovakijos kultūros minis
terijos bažnytiniams reikalams 
tvarkyti skyrius paskelbė aplin
kraštį, kuriuo nustatoma, kad 
ateityje Slovakijos katalikų kuni
gai be komunistų valdžios leidi
mo net privačiai negalės aukoti 
šv. Mišių. Tikinčiųjų dvasinius 

reikalus aptarnauti tegali tik pa
rapijos klebonas, gavęs atitinka
mą autorizaciją. Norint vykti į 
kaimyninę parapiją klausyti iš
pažinčių ar suteikti sakramentus 
ligonims, reikia gauti atskirą lei
dimą. Kiti kunigai, ne parapijų 
klebonai, norėdami aukoti šv. 
Mišias ar vykdyti kitas religines 
apeigas, turi gauti atskirą leidi
mą. 

KALENDORIUS 
Balandžio 4 d.: šv. Izidorius, 

šv. Alėta, šilinis, Eglė. 
Balandžio 5 d.: Atvelykis, šv. 

Vincentas, šv. Irena, Rimvydas, 
Žyginte. 

Balandžio 6 d.: šv. Celestinas, 
šv. Platone, Daugirutis, Zintė. 

Saulė teka 5:30, leidžias 6:18. 

ORAS 
Dalinai saulėta, temperatūra 

viri 40 laipsnių. 

Mūšiai Sirijos pasieny 
JERUZALE. — Izraelio ir Si

rijos susišaudymas truko pus-
aštuntos valandos. Izraelis sa
ko, kad numušė tris MIG-21 lėk
tuvus ir patys neteko vieno. Si
rija gi sako, kad jie numušė 
septynis Izraelio lėktuvus ir pa
ėmė į nelaisvę du lakūnus. 

Tokio susikirtimo galima bu
vo laukti po to, kai buvo žino
ma, kad per tris šių metų mė
nesius arabų partizanai iš Siri
jos teritorijos buvo užpuolę Iz
raelio karinius postus 185 kar
tus. Tarptautiniam Raudonajam 
Kryžiui tarpininkaujant, Izrae
lis grąžino Sirijai 8 lavonus si-
rų kareivių, kurie buvo atsiųs
ti visokiems sabotažų veiks
mams. 

Susikirtimas įvyko prie Go-
lan aukštumos, kur šiaip buvo 
laikoma ramia vieta. Manoma, 
kad sirai susirūpino, kad ši Iz
raelio okupuota teritoriia nori
ma visai prijungti, nes žvdai 
jau pradėjo statyti ne tik ka
rinius sutvirtinimus, b^t ir tu
rinčius ūkinės reikšmės page
rinimus. 

mo, tai rusai ir tam paminėti 
ruošiasi. Jau pagamino ir pra
deda rodyti filmą, kuriame Sta
linas vėl visam žibėjime. Pusiau 
dokumentiniam - «į «i*oa u propa
gandiniai'! f}\.»-^jj&JL;tJ? ? *į?;_ _ 
domas kaip karo laimėtojas, 
nors ir maršalui Žukovui ne
gailima tikro herojaus vardo. 

Filmas vadinasi "Išlaisvini
mas". Stalinas čia duoda labai 
naudingus patarimus genero
lams, vaizduoiamas labai išmin
tingas valstybininkas, kuris su
gebėjo įtikinti Rooseveltą pra
dėti antrąjį frondą Europoje, 
nežiūrint net ir didžiausio Chur-
chillio prieišnirnosi. 

Filme yra daugiau realių sce
nų, negu bet Kada sovietuose 
teko matyti. Parodytas karių 
ne tik heroizmas, bet ir baime, 
laimėjimai ir pralaimėjimai, žu
vę vokiečių ir sovietų kariai. 

Chruščiovas savo laiku Stali-

Švedija teis Amerikos 
dezertyrus 

STOCKHOLM. — Švedijos 
vyriausybė pranešė, kad 10 a-
merikiečių, kariuomenės dezer
tyrų, kurie prekiavo narkoti
kais, bus teisiami iš Švedijos 
išvaryti. Jų vardų dar nepa
skelbė. 

žiūrėjo, kad tas kenkia komu
nizmo plitimui ir nėra kaip su
derinti tokio ankstesnio nepap
rasto šlovinimo "neklystančiam 
ir genialiam" varui m jo darbe-
1=. •2-'V/f> ><M-
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buvo įrodęs, kad v kaip tik 
buvo menkas strategas ir igno
ravo generolų patarimus ka;p 
karą vesti, kad dėl jo kaltės 
bereikalingai žuvo keli milijo
nai karių. 

Grasina Sovietų 
ambasadai 

BUENOS AIRES. — Kraštu
tinių dešiniųjų pogrindinė or
ganizacija pagrasino, kad jie iš
sprogdins Sovietų ambasadą, jei 
iki penktadienio vakaro amba
sadorius iš Argentinos neišva
žiuos. Jie jį kaltina šnipinėji
mu, laiko KGB agentu. 

Ambasadorių Jurį Pivovaro-
vą tos pačios organizacijos na
riai praėjusį sekmadieni bandė 
pagrobti, bet nepasisekė, nebu
vo tokie gabūs, kaip kraštuti
niai kairieji, kuriems ambasa
dorius grobti pasidarė vieni nie
kai. 

Organizacija turi ir savo var
dą: MANO. Jie pagrasino su
sprogdinti ir Luna parko cirką. 
kur dabar vieši sovietų cirkas. 
Sako, kad cirko žmonės Pivova-
rovui padeda šnipinėti. 

sunkvežimių vairuotojų unijos ! nyčios atstovai aktyviai dalyvau-
vadovybė susitarė su kompani-j ja 110 įvairių kalbų vertimų pa-
jomis ir streiko nebus. Tie, ku-1 rengime. Norint pasiekti, kad šv. 
rie jau buvo pradėję streikuoti,i Raštas būtų prieinamas viso pa-
paraginti grįžti į darbą. Sutar- Į šaulio žmonėms, jį reikia išvers-
tis įsigalios, kai balsavimo ke-Įti, į 2.700 kalbų ir dia-
liu vairuotojai ją patvirtins. j lėktų, kurie šiuo metu varto-

jjami pasaulyje. 
Popiežius j parodą nevyks 

VATIKANAS.— Vatikano 
spaudos centro direktorius Mons. 
Valainc, kalbėdamas spaudos 
konferencijoje, pasakė, kad pasau
lio spaudoje plačiai pasklidusi 
žinia anie numatvtą popiežiaus 
kelionę į Braziliją ir Japoniją, ne
atitinka tiesai. Paulius VI šiemet 
nėra numatęs vykti į Braziliją, 
kur šiemet rengiamas tautinis 
Brazilijos Eucharistinis kongre
sas ir kurio proga bus pašventinta 
nauja katedra Brazilijos sostinė
je. Taip pat atsakė neigiamai ir 
į kvietimą apsilankyti Japonijoje 
į pasaulinę parodą Osakos mies
te. John VoSpe. Transportacijos sekre

torius, turis dideli galvosūkį dėl ori
nio susisiekimo tvarkytojų neoficia
laus streiko. 

WASHTNGTONAS. _ Jau 
devintą dieną "sirginėja" ori
nio susisieikimo kontrolieriai ir 
smarkiai stabdo lėktuvų judėji
mą. Reikalas atsidūrė federali-
niam teisme, kur kontrolierių 
unijos vadai prižadėjo raginti 
savo narius mesti streiką ir 
grįžti į darbą. Tada ir teismas 
atšaukė savo sprendimą prieš 
tris unijos narius, kad jie atsi
sako klausyti teismo ir bus bau
džiami. 

Kontrolierių unija šauks spau 
1 dos konferenciją ir kitokiais bū-
I dais, telefonais ir telegramomis 

ragins savo narius grįžti j dar-
Į bą. Rezultate vakar jau mažiau 
1 buvo "sergančių". 

Astronautas Jaces A. Lo ta. Loveli ir ̂ : uu jo ^i^gaa už poros savaičių skris i mėnuli. 

Lenkai minės popiežiaus jubiliejų 

ROMA — Krokuvos arkivysku
pas kardinolas Wojtyla, šiomis 
dienomis atvykęs i Romą, priva
čioje audiencijoje buvo priimtas 
Pauliaus VI ir sutiko su visais 
Romoje gyvenančiais lenkų ti
kinčiaisiais. Ta proga Romos len
kų šv. Stanislovo bažnyčioje au
kojo šv. Mišias ir pasakė pro
graminę kalbą. Kardinolas Woj-
tyla pranešė, kad Lenkijos kata
likų vyskupai netrukus rengiasi 
išleisti bendrą ganytoįinį laišką 
apie katalikų kunigų celibatą. 
Taip pat kardinolas VVojtyla ap
tarė Lenkijos vyskupų konferen
cijos nutarimus ir ateities veiklos 
programą. Lenkijos katalikų 
vyskupai, norėdami tinkamai 
paminėti Pauliaus VI 50 metų 
kunigystės auksinę sukakti, nu
tarė visose Lenkijos katalikų 
bažnyčiose surengti maldos die
nas už popiežių ir katalikų kuni
gus bei specialias tautines iškil
mes Gniezne, Kalisze, Censtacha-
voje. VVroclavve ir Krokuvoje. 

KARNULU- Indija. — Pasku
tiniu metu Indijoje pastebimas 
nemažas susidomėjimas katalikų 
Bažnyčia. Pietų Indijos Kamulu 
provincijoje vien paskutinių 
dviejų mėnesių laikotarpyje į ka
talikų Bažnyčią perėjo 3.000 a n 
glikonų. Daugumas Indijos angli
konų Bažnyčios kunigų yra palan 
kūs katalikų ir anglikonų Bažny
čių susijungimui ir tik laukia Va
tikano sprendimo, kuriuo būtų 
pripažinta anglikonų kunigystės 
teisėtumas. 

LOMŽA. — Paulius VI šiomis 
dienomis paskyrė naują vyskupą 
Lomžos vyskupijai Lenkijoje, bu 
vusį Lomžos kunigų seminarijos 
rektorių Mykolą Sasinowskį. 

, 
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VEIKĖJŲ DĖMESIUI 
Primenama, kad moksleivių,, kongresas taip pat išrinks naują 

studentų ir sendraugių skyrių at- penkiolikos narių ateitininkų ta-
stovų rinkimas į VIII ateitininkų rybą. Pasvarstykime būsimus kan 
kongresą turi būti baigtas iki 
1970 metų balandžio 30 d. 

Kongrese bus svarstomi Ateiti- nes interpretacijos organui. Ta 
ninku federacijos konstitucijos ryba svarsto naujai keliamas pro-
pakeitimo projektai.Visi pakeiti- blemas bei aktualius gyvenimo 
mų pasiūlymai turi būti atsiųsti reiškinius. 
raštu dr. L.. Bajoriūnui (17689 

didatus šiai tarybai, ateitininkų 
kūrybinės iniciatyvos ir idelogi 

Goidvrin, Southfield, Mich. 
48075) ne vėliau kaip dvi sa
vaites prieš kongreso atidarymą. 
Pačiame kongrese pakeitimų ne
bus galima iškelti. Konstitucija 
keičiama dviem .trečdaliais atsto
vų sutikimu. 

Kovo mėnesį išėjo pirmasis 19-
70 metų Ateitininkų Federacijos 
Valdybos biuletenis, apibūdinan
tis VIII ateitininkų kongresą, 
Ateitininkų federacijos sąjungas ir 
jos organus. Kartu su biuleteniu 
yra pridėta 1963 metų ateitinin-

AteitininKai margučius ritinėja Chicagoje. Gimimo M. Marijos pa r . salėje. 

Numatoma, kad ateitim . , j kų federacijos konstitucija. 

DETROITO SENDRAUGIAI 
IŠRENKA ATSTOVUS 

Dievo Apvaizdos parapijos pa
talpose kovo 22 d. 3 v. p.p. dr. 
VI. Bublys atidarė susirinkimą 
bendra malda "Tėve mūsų". Susi 
rinkimą pravesti pakvietė Praną 
Zaranką, o sekretoriauti sendrau
gių valdybos sekretorę Dalią 
Mikaite -Navasaitienę. 

Susirinkime dalyvavo 30 na
rių, iš kurių buvo išrinkta bal
sams Skaičiuoti komisija: Pranas 
Polteraitis, Benediktas Neveraus-
kas ir dr. Kęstutis Keblys. Detroi
to skyrius turi teisę išrinkti į atei
tininkų kongresą keturis atsto
vus.. Iš septynių kandidatų balsų 
dauguma buvo išrinkti šie atsto
vai: Janina Udrienė, dr. Vladas 
Bublys, inž. Jurgis Mikaila ir dr. 
Romuldas Kriaučiūnas Ateitinin 
kų federacijos valdybai priklauso 
trys detroitietiškiai, kurie taip 
pat atstovaus federaciją kongre
se: federacijos vadas prof. dr. 
Justinas Pikūnas, reikalų vedė
jas dr. Leonas Bajoriūnas, sen 
draugių referentas dr. Kęstutis 
Keblys. 

Inž. Jurgis Mikaila kalbėjo apie 
Amerikos katalikų vadovybės ir 
laikraščių nesusigaudymą, ski
riant gana dideles pinigines su
mas komunistuojančioms organi
zacijoms ir iškeliant neigiamus 
faktus, kurie garbės nedaro Kata
likų Bažnyčiai. Kalboje iškeltos 
žinios kiek įaudrino susirinku-

paaiškino skaidres apie Graikijos' 
praeitį. 

Detroito ateitininkai ruošiasi \ 
gausiai dalyvauti ateitininkų aš- J 
tuntame kongrese Dainavoje-1 
Chicagoje ir reikšmingai pami-' 
nėti ateitininkijos jubiliejinius 
metus. 

K. Užupytė 

kusijos apie mokslo pažangu
mą Lietuvoje kaip lietuviai prie
šinasi rusų spaudai ir t.t. Studen
tai turėjo progą apžiūrėti Lietu
vos spaudą ir jos turinį. 

Pasikalbėjimai baigėsi kai visi 
susėdo pasižiūrėti p. Vėžio skai
drių iš Lietuvos. Viena skaidrė 
po kitos parodė lietuvių garsias 
vietoves. Redaktoriaus Kviklio ko 
mentarai paaiškino naujesnius 
pokarinius Lietuvos vaizdus. 

Susirinkimui pasibaigus, stu
dentai dar kartą pasivaišino ir 
šnekučiuodami skirstėsi. Buvo 
galima girdėti kaip būrys studen
tų ruošėsi papuošti salę šo
kiams. Daugumas studentų 
nuvažiavo j kavinę išgirsti orkes 
tro. Laikui bėgant ir muzikai nu
tilus, studentai vienas po kito 
išvažinėjo namo. I.S. 

ATEITININKU ŠALPOS 
FONDAS 

Atsiliepdami į Ateitininkų šal
pos fondo prašymą dr. A. Lau
cius, Mt. Olive, 111. ir dr. K. Šu
kys, Bradley, 111. atsiuntė po 100 
dol. Nuoširdus ačiū. 

Šiais jubiliejiniais ateitininkijos 

ATEITININKŲ VEIKLA 

— Balandžio 3-5 d. Chica-
gos studentų kandidatų kursai. 

— Balandžio 5 d. Margučių 
ritinėjimą ruošia Chicagos Pr. 
Dielininkaičio moksleivių kuopa. 

—Balandžio 10 d. 7:30 v.v. 
Chicagos studentų Korp! Šatrija 
susirinks 1819 48 th Ct., Cicero-
je. Aldona Zailskąitė praves lite
ratūrinės kūrybos "seniūną". 

— Balandžio 11-12 d. Toronto 
moksleivių kuopos šventė; Balti -
morės moksleivių metinė šventė. 

—Balandžio 12 d. Cicero Vysk. 
Valančiaus kuopos metinė šven
tė. 

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

— Balandžio 24 d. Chicagos stu 
dentų Korp! Šatrijos susirinkimas 

— Balandžio 25-26 d. Clevelan-
do moksleivių kuopos šventė. 

Balandžio 30 d. At-kų kon-

P J X K J . I A \ \ VOKIETIJOJ 

Paskut in į Gavėnios sejkmadie 
nį visoee Vakarų Vokietijos ka
tal ikų bažnyčiose buvo praves
t a j au dvyliktoji "Misereor" rin
kl iava alkstant iems pasaulyje 
padėt i . N « o 1950 me tų iki šiol 
Vokiet i jos katal ikai šiems tiks
lams paaukojo daugiau negu 
642 milijonus marikių. Pagal 
j a u paskelbtus duomenis tiki-

1nuogi, k a d Mų metų rinkliava 
žymiai viršys anks tesnes rink
liavas. 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 

prašymus. 

P A I E Š K O J I M A S 
M Y K O L A S K A R E C K A S , s M y 

kolo, gyvenęs Chicagoje. VVabash 
gatvėje. Mykolą Karecką arba apie 

VIEŠNAGĖ LIETUVOJE 
TURISTU GRUPĖMS 

PRATĘSTA IKI 10 DIENŲ 
— o — 

Gordon Travel Service, Inc., 
P ruden t i a l Plaza, Chicago, ką jj žinančius prašau atsiliepti: K. Ra-
t i k gavo telegramą iš Inturis- manauskas, ^ ^ ^ ^ į ^ į ^ 
t o , k a d tur is tų g rupės galės bū
t i Lietuvoje dešimt dienų. Gru
p ė m s pa tv i r t in ta sekant i pro
g r a m a : septynios pa ros Vilniu
je , t a m e t a rpe viena ekskursi ja 
| K a u n ą ir viena j T r a k u s ; ir 
t r y s p a r o s Druskininkuose. 

• Redakcija dirba ' kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija diEba kas
dien 8:30 — 4:30. šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

S P E C I A L I K A I N A 

S10 

Gordon Travel Service šią va
s a r ą organizuoja t r i s grupines 
ekskurs i j a s į Lietuvą, išvyks
t anč i a s liepos 6, liepos 30 ir 
rrigpiūčio 24. Y r a galimybė, 

greso atstovų galutinė išrinkimo ^ turės ime d a r vieną ekskur 

Laumame eiles 

CHICAGOS STUDENTU 
ATEITININKU DRAUGOVĖS 

SUSIRINKIMAS 

Pektadieni, kovo 20 d. jau se
niai saulei nusileidus Chicagos 
studentų ateitininkų draugovės 
nariai susibūrė pas p. Jasaičius. 
Tik įėjus į vidų girdėjosi jauni
mo šnekos. Kiti sau gėrė kavą ir 
vaišinosi pyragaičiais. Valdybos 
nariai, pasinaudodami keliomis 
minutėmis, kol dauguma susirin-

metais ne vien tik žodžiais, bet 
ir konkrečiu darbu bei parama 
liudykime savo ateitininkiškąją 
gyvybę. Visas aukas prašome 
siųsti At-kų fondo iždininkui dr. 
Šauliui, 2639 W. 86th St, Chica
go, 111. 60652. Čekius galima iš
rašyti "Ateitis Relief Fund" 
vardu. 

sius. Diskusijose dalyvavo: Žara n- ko, užbaigė pasiruošimus susirin 
ka, Mikaila, Miką, Aleškevičius, | kimui. 
Polteraitis, Keblys ir federacijos 

Netolimoj ateityje At-kų šal
pos fondo valdyba paskelbs spau
doje praėjusių metų apyvartą, 
kas įgalins kiekvieną pilniau su-j kaitės-Balčiūnienės rečitalis -
pažinti su Fondo darbais. ! koncertas Detroite. 

data. 
— Gegužės 2-3 d. Bendra Chi

cagos ateitininkų metinė šventė; 
VVashingtono moksleivių metinė 
šventė 

— Gegužės 3 d. Hamiltono 
moksleivių kuopos šventė; Los 
Angeles moksleivių metinė šven
tė. 

— Gegužės 9 d. Cicero Vysk. 
Valančiaus kuopos "Pavasario 
vakaras". 

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

— Gegužės 29-31 d. Studentų' ( A r c a d e ) 
kųjsai^Dajn^įjp. 

— Birželio 7 d. At-kų Šeimos 
šventė Dainavoje. 

— Birželio 21 -liepos 5 d. Mok
sleivių stovykla Dainavoje. 

— Liepos 4-5 MAS suvažiavi
mas Dainavoje. 

— Liepos 5-19 d. Jaunučių sto
vykla Dainavoje. 

— Liepos 11-18 d. Stovykla 
Montrealyje. 

— Liepos 26 -rugpiūčio 8 d. 
Moksleivių ir jaunučių stovykla 
VVasagoje. * 

— Rugpiūčio 2-9 d. Sendrau
gių stovykla Dainavoje. 

— Rugpiūčio 30 - rugsėjo 4 d. 
Jaunimo stovykla Dainavoje. 

— Rugsėjo 4-7 Aštuntasi at-kų 
kongresas Chicagoje. 

— Spalio 10 d. Nijolės Čižaus-

siją, birželio 1 d., je igu užsire
g i s t ruos p a k a n k a m a s narių 
skaič ius . 

PETE'S AUTO REPAIR 
Taisoma — Motorai, automatinės 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motor Tune-up. I r kiti 
pataisymai. PETRAS PlSNYS. 
62 l t—15 S. Damen Ave. Tel. 
3988. 

a l f e . . is^^R-^ - ~ ^ 

S15.00 
Pusmet in i s s u š u k a v i m a s , 

Pi lnna k a i n a 
M O D E R N I M P R E S S I O N 

C O I F F U R E S 
THERESE RIZZOVE, sav. 

6655 S. M o z a r t — T e t 776-7126 
Vz bloko j vak. nuo California 

a n t 6 7-tos 
Antr., treč. i r žešt. 9 iki 5:30 

Ketv. ir penkt. 9 iki 9. Sekm. ir 
pirm. uždarj-ta. 

N ::;•:".•:• • ' • . . . , 

sav. 
737-

Gordon Travel Service turi į 
i lgametę pat i r t į p lanuojant ke
liones į Lietuvą t iems, kurie 
nor i ap lankyt i t en savo artimuo
sius. Mūsų agentūros geras pa
t a r n a v i m a s ir prieinamos kai
nos žinomi lietuvių ta rpe . 

Dėd smulkesnės informacijos 
skambinki te Angelei Šimaity* 
tea, 644-3003, a rba atvykite Į 
mūsų įstaiga, Prudent ia l Plaza, 

Randolph S t 

iiIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIlIllllHIIHIIIIIIIIillIlII 

Šiame t o m e Bagdanav ič ius anali
zuo ja v isą eilę įvair ių t a u t ų pasa
kų, į j u n g d a m a s d a r n e s p a u s d i n t a s 
l i e t u v i š k a s p a s a k a s , š ioje s tud i ja 
da ly je y r a a p t a r i a m a draus t in io 
k a m b a r i o pasakų sus ig l aud imas 
su t ėvo , norinčio v e s t i savo duk-

. t e r i , p a s a k o m i s ir s u Pe l enes va-
į r i j a n t a i s . 

M i c h i g a n A v e . , C h i c a g o , DL ; ciz. yra- p l a t u s s k y r i u s apie vilki-
6 0 6 0 1 . ( N u o p i r m a d i e n i o i k i j n ę rel igi ją . 
p e n k t a d i e n i o ) . ' D a u g medž iagos k u l t ū r ų i s tor i ja i . 

Į K n y g a g a u n a m a D r a u g e ?r pas 
f s k . ) j p l a t i n t o j u s . Kaina 5 do!. K n y c o s 

j K lubo n a r i a m s — t rečda l iu p ig iau . 
uimmiimmimmmimn 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

m M Ė G Ė J A M S 

D a u g su t aupys i t e p i r k d a m i čia 
įvairių fi lmų foto a p a r a t u s bei 
jų re ikmenis . Pas inaudok i t e pa 
tog iu planu a t i d e d a n t pas i r ink
t u s r e ikmen i s ypa t inga i p roga i . 
P i lna i užba ig tų foto n u o t r a u k ų 
a p t a r n a v i m a s . At idarą p i rmad . 
ir ke tv i r t ad . vaka ra i s iki 9 va i . 

R E I K M E N Y S F O T O G R A F A M S 

3314 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tefal PHospect ¥-8998 

Perskaitę "Draugą", duo-

NMIHIIIIIIHII k l t e B ktiems pasiskaityti. 

i 

vadas dr. J. Pikunas. 

Sendraugių skyr. pirmininkas 
išdalino šafįpogEafuotą žinia
raštį —Ateitininkijos Jubilieji
niai Metai. Jame randame žinias 
apie ateitininkų aštuntąjį kon
gresą ir At-kų federaciją, 1970-jų 
metų veiklos kalendorių ir Atei
tininkų federacijos konstituciją; 
vienas biuletenio, puslapis apta
ria At-kų federaciją angliškai, 
praneša apie birželio 7 d. ruošia
mą At-kų Šeimos šventę Daina
voje ir apie ruošiamą Vijolės Č§-
žauskaitės-Balčiūnienės rečitalį -
koncertą spalio 10 d. Detroite. 

Po susirinkimo architektas Al
gimantas Bublys, neseniai pra
leidęs atotogas Graikijoj. Kietoje, 
Kipre ir kitose salose, parodė ir 

Aštuntą valančia susirinkimas 
prasidėjo, pirmininkaujant Lai
mai Nainytei. Po invokacijos sekė 
skelbimai apie mūsų ruošiamus 
šokius Velykų dieną. Studentas 
Jurgis Bradūnas paskelbė, kad ba
landžio 3.4, ir 5 dieną įvyks kan
didatų kursai. 

' 'Draugo" redaktorius p. Bro
nius Kviklys įdomiai kalbėjo apie 
lietuvių kultūros genocidą ir lie
tuvių priešinimąsi. Tikrai buvo 
nuostabu sužinoti, kaip rusai 
žlugdo literatūrinį ir mokslinį 
judėjimą Lietuvoje.Net mokslinės 
knygos, spausdintos Lietuvoje, 
yra rusiškai parašytos. Br. Kvi
klys savo žodžius patvirtino pa
rodydamas įvairiausių knygų, ku
rios buvo išleisto-; Lietuvoje. Po 
paskaitos sekė klausimai ir dis-

HIGHERSAVINGSRME 
PAID (2UARTERLY 

Lemonto at-kai egzaminų metu. Egz. komisiją sudarė s tud. R. Abromai ty 
tė, kuri. F. Gureckas. stud. K Abromaitytė ir E. Razmienė. 

ATEIKITE f MARGUČIU RITINĖJIMO VARŽYBAS 

• <ikė! P r Diciimnkaičio k u o p o s margučių i T\}J m. 

Prano Dielininkaičio mokslei-j 
vių ateitininkų kuopa kasmet: 
ruošia margučių ritinėjimo varžy
bas. Šiemet jos bus Atvelykio sek
madienį, balandžio 5 d. 3 v. po p. 
Marquette Parko par. salėje. No
rintieji dalyvaus važybose atsi
neša bent keturis gerai išvirtus' 
ir nuspalvintus margučius. Ku
riems pritrūks margučių, galės už 
prieinamą kainą juos įsigyti ten 
par. Visi ritinėtojai bus paskirstyti 

i pagal amžių i būrelius. Laimėto-! 
jai savo būreliuose gaus dovanė- į 
les. 

Tie, kurie esate jau dalyvavę 
ar tik stebėję ankstyvesnesnes 
varžybas, pajutote su kokiu en
tuziazmu, džiaugsmu bei krykš
tavimu jaunieji įsitraukia į ma*--

[guČių ririnėn'mą. Mieli tėveliai. 

suteikite vaikučiams galimybę 
kelias valandas žaisti ir pratęsti 
šią lietuvišką velykinę tradiciją. 
Prie kavutės patys tėveliai galės 
pasišnekučiuoti ir pasiklausyti 
laimingu vaikų klykavimų. 

GYVOJO ŽOD2IO CIKLAS 
PASIBAIGĖ 

Tarpusavy mes jautėm krikš
čionišką meilę, džiaugsmą, ra
mybę, santūrumą, nuolankumą, 
gėrį ir pasitikėjimą. Šv. "Povilas 
mus moko (Gal 5:22), kad tai Šv. 
Dvasios vaisiai. 

Mes esame dėkingi Viešpačiui 
ir vieni kitiems, kad turėjome 
proga tai pagirt?. 

Chicagos Sendraugių valdyba 

ON REGU L AR PASSBOOK SAVJNGS ACCOUNTS 
EEFECTFVE JANUARY tmof 

5 3 # 
PER 
ANNUM 

Ūž~Taupymo Certifikatus 
1 metų $1.000 

Minknum ^ ^ ^ ANNUM 

GALIOJA NUO 1970 M. VASARIO 1 D. 

s 

Už Taupymo Certifikatus 
PER 2-jų m e t ų S5.000 

Minimum 

i 

INSURED 

Aft-ntaupoft ap<lran*t©s iki $20,000 
• 
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Parapija — 

KRIKŠČIONIŠKA ŠEIMA 
Parapija katalikų Bažnyčioje 

yra mažiausioji bendruomeni
nė krikščioniška ląstelė, ku
rioje išryškėja visos Bažny
čios paskirtis. Ji yra ne tik 
bendruomenė, sujungta bend
rų tikslų, bet ir krikščioniška 
šeima, kurios vienas narys tu
ri rūpintis ir kito reikalais. 
Šeimą jungia daugelis bendrų 
bruožų, kurių ryškiausias ir 
stipriausias yra meilės ryšys 
— noras gyventi vienas kito 
džiaugsmais ir liūdėti dėl bet 
kurio nario pralaimėjimų. 

Si krikščioniška bendruome
nė, kuri parapijoje yra apjun
giama tam tikra teritorija ir 
tikinčiųjų skaičiumi ar tam 
tikra grupe žmonių, yra kartu 
ir juridinis vienetas. Parapija, 
kaip visuotinės Bažnyčios gy
venimo ir tikslų vaizdas, yra 
savo prigimtimi pašaukta tai
kyti visą Kristaus mokslą gy
venimo praktikoje ir visus Baž 
nyčios nuostatus, kuriais re
miasi organizacinis vienetas. 
Katalikų Bažnyčia, būdama 
tobula organizacija kaip ir val
stybė, savo gyvenimą tiek vi
duje, tiek išorėje tvarko nuo
statais, įstatymais, potvar
kiais. Tais pačiais nuostatais 
tvarkoma ir religinė šeima, 
mažiausioji krikščioniško gy
venimo ląstelė — parapija. 

Priklausymas parapijai yra 
krikščioniško tikėjimo išorinis 
pareiškimas, nes tuo įsijungia
ma Kristaus įsteigton institu-
cijon. Lietuvoje ir daugelyje 
Europos kraštų reikėjo pa
reikšti tik nenorint parapijai 
priklausyti, nes ten priklauso
mumą aprėžė teritorija, šia
me krašte priešingai — pri
klausymas parapijai yra pozi
tyvus noro jai priklausyti pa
reiškimas, tai reiškia kokiu 
nors įsirašymu tapimas jos na
riu. Kitokiu atveju parapija 
neturi jokių teisių j narį, kuris 
savo tikėjimu gali būti jai ar
timas, bet savo nenoru pri
klausyti parapijai svetimas, 
kuriam galimi moraliniai, o ne 
teisiniai patarnavimai. Tokie 
yra nuostatai, tvarką parapiją, 
tokių nuostatų reikia laikytis 
norint būti parapijos nariu. 

Dažnu atveju mes klystame 
ir klaidiname kitus, kai mėgi
name teisinti savo krikščioniš
ką nusiteikimą vien tuo, kad 
esame krikštyti. Tai krikščio-
nybėn įjungimo ženklas, bet 
jo neužtenka — reikia akty
vaus dalyvavimo krikščioniš
kam gyvenime. Niekas nėra 
atleidžiamas nuo Evangelijos 
skleidimo, juoba jos įsisavini
mo savo gyvenime. Taip pat 
niekas nėra atleidžiamas nuo 
Bažnyčios nuostatų žinojimo 
ir jų vykdymo, jei krikščionis 
nenori išsižadėti priklausymo 
Kristui. Reikia kartu pridėti, 
kad niekas negali būti net ver
čiamas priimti kokius patvar
kymus, nes tikėti galima tik 
laisvu apsisprendimu, o ne iš 
prievartos. Tačiau ir Kristaus 
įsteigtoji Bažnyčia turi laisvę 
vykdyti savo nuostatus, nors 
ir turi pareigą mėginti įtikinti, 
jog tik kartu su Bažnyčia ga
lima pilnai gyventi Kristaus 
mokslo dėsniais. 

Visuotinė Bažnyčia yra po
piežius, vyskupai ir Dievo tau
ta. Jie visi turi įsijungti į 
krikščionišką gyvenimą pagal 
savo sugebėjimus ir pareigų 
apimtį. Parapiją sudaro Die

vo tautos dalis kartu su dva
sine vadovybe, turinčia šven
timų galią, kaip vyskupai ar 
kunigai, atlieką pareigas Baž
nyčioje, vyskupijoje ar para
pijoje. Tiek hierarchinė vado
vybė, tiek Dievo tauta dalinasi 
savo tarpe pareigomis pagal 
savo turimas galias ir atsa
komybe pagal savo užimamas 
pareigas. 

Dėlto mėginimas paneigti 
kieno nors pareigas ir atsako
mybę yra griovimas pačios 
Bažnyčios a r bent mažiausios 
jos dalelės — parapijos, nes 
ne parapija keičia nuostatus, 
o tik aukščiausieji vadovai. 
Tai daro popiežius, tai daro 
savo ribose vyskupųj konferen
cijos arba paskiri vyskupai. 
Ir tai liečia tikėjimo tie
sų mokymą, teisinius sprendi
mus, sakramentų teikimą, li
turginius patvarkymus ir dau
gelį kitų religinio gyvenimo 
apraiškų. Tik gerbiant pačią 
instituciją ir išlaikant šeimos 
dvasią galima siekti parapijai 
skirtų tikslų. 

Skirtinga savo pobūdžiu ir 
sąlygomis yra lietuviška pa
rapija išeivijoje. Ji jau yra miš 
ri savo nariais ir sunkiai api
brėžiama savo teritorija. Jos 
nariai yra tik tie, kurie patys 
savo noru įsirašo parapijos 
nariais, nes pravesti tikslią 
registraciją beveik neįmano
ma dėl plataus išsisklaidymo 
kitų parapijų ribose. Lietuviš
kos parapijos šeimyninis po
būdis priklauso tik nuo bendra 
darbiavimo, nuo aktyvaus da
lyvavimo parapiniam gyveni
me ir nuo bendrų pastangų iš
laikyti jos gyvybę. O parapi
nę gyvybę palaiko ne tik hie
rarchinė šeimos vadovybė, bet 
ir aktyvi, krikščioniškam gy
venime dalyvaujanti Dievo 
tauta. 

Norime ar nenorime, turime 
pripažinti dabarties tikrovę, 
kuri jau skiriasi nuo buvusios 
prieš kelias dešimtis metų. Ir 
ne nuo praeity įdėtos pastan
gos, bet dabartinis mūsų pa
čių priklausymas parapijai lai
duoja ilgesnę parapijos lietu
viškumo ateitį. Kai vieni ki
tus įžeidinėja pigiais "nacio
nalistų" ar komunistų" keiks
mažodžiais, tai parapijos gy
vybei kertamos šaknys, griau
namas tikėjimas ir pastūmėja
mi parapiečiai ar net parapi
jos vadovybė nusisukti nuo 
tokių, kurie kasas po parapijos 
pamatais. Iliustracijai verta 
atkreipti dėmesį j atsitiktinį 
nepateisinamą elgesį, kai erzi
nami besirenkantieji į didžio
sios savaitės pamaldas, juos 
kurstant lietuviškumu, nors 
žinoma, kad joms dar nėra lie
tuviškų tekstų, iš kurių galėtų 
sava kalba melstis. 

Vieną reiktų šiuo metu atsi
minti, — kad nė viena organi
zacija taip ilgai neišsilaikė ir 
neišsilaikys, kaip parapija, ku
ri sugeba net tuo atveju, kai 
lietuvių skaičius visiškai su
mažėja, išlaikyti tautinį pobū
dį. Bet tai priklauso ne nuo 
kovos dėl kovos, o nuo akty
vaus priklausymo savo para
pijai, nuo pastangų jai išlai
kyti, nuo pagalbos jos gyvybei 
reikštis gyvu parapiečių religi
niu gyvenimu, — gyva krikš
čionybe ir gyva lietuvybe. 

Pr. Gr. 

LENKŲ - VOKIEČIŲ DERYBOS 
Daugiašalis pasitarimas, bet pavėluotas pokalbis 

GEDIMINAS GALVA 

Rimties valandėle* 

M A Č I A U V I E Š P A T Į 
Visi keturi evangelistai nuro-Įzus tarė jai: "Neliesk manęs, nes 

Federalinė Vokietija, ketvir 
čiui šimtmečio praslinkus, prade 
jo nepaprastą politinį koncertą.' išlaikyti 

i Vėliau Sovietai bandė prisitai-
j kyti JAV reikalavimams ir ju su-

že-1 šauktame Beiruto 1945.VH.30 d buvusias vokiškas 
Jis žymiai sunkiau atliekamas, I mes savo rankose. Jie kūrėsi nau- į pasitarime siūlė vieton vakarinio 
kaip koncertas trimis fortepio- jose žemėse, lyg užminuotame j Oderio intakos Neisės pasirinkti 
nais. ! lauke. Kai kurie vokiečiai pramo-ijo mažą intaką Queis. Byrnes, 

Sovietai, pasitelkę vadinamus nininkai, toliau numatą už J A V valstybės sekretorius, apie 
Varšuvos santarvės dalyvius, Fe- j savuosius politikus, dėjo didžiau- j §įą nuolaidą nenorėjo net girdė-
deralinei Vokietijai pateikė šias j šias pastangas užmegzti diplomą!

 tį_ j i s pasitraukė iš derybų. Tuo-
sąlygas: pripažinti Lenkijos va- tinius santykius su lenkais. Jų'met Sovietai pamažu įgyvendino 

pastangos liko bergždžios.Kon- didžiausią reikalavimą pravesti 
servatyvūs krikščionių demokra-, Lenkijos sieną Neise, vakariniu 
tų politikai nei vienu ženklu ne- į Oderio intaku ligi Cekoslovaki-

karinę Oderio-Neisės sieną, Rytų 
Vokietiją laikyti nepriklausoma 
valstybe ir įsipareigoti, kad kraš
te nebus laikomi branduoliniai Į norėjo pažeisti istorinio jojimo į jos.Washingtonas prisitaikė nau-
ginklai. Politiniam koncertui va- I rytus politikos palikimo 
dovauja Sovietai.Jie spūsteri, rei 
kalui esant, pvz. Rytų Vokietiją 
nuosaikiau laikytis ir vienu me
tu nekelti visų aštriųjų klausimų. 

Federalinės Vokietijos vyriau
sybė, teturinti 12 balsų persvarą 
Bundestage, derybų net negalėtų 
pradėti su Lenkija, Rytų Vokieti
ja ir Sovietais, jei ne ypatingos 
šio meto sąlygos: Sovietų pas
tangos Vakarų Europoje apsi
drausti nuo karinio spaudimo, 
stiprinti įtaką vidurio Europoje, 
vakariečių galybių tylus pritari
mas išbandyti tai, ko jos nesuge
bėjo padaryti ir vokiečių tautos 
nusivylimas kalbomis vokišką
sias valstybes sujungti. 

Pavėluotas pokalbis 

Federalinės Vokietijos prisitai
kymo politika ir šūkis, kad vo
kiečių apjungimas sumažins po
litinę įtampą, sudarė sąlygas 
kraštui ūkiškai kilti, bet vertė ati 
dėti ateičiai pokalbį su rytų kai
mynais. Konradas Adenaueris 
svajojo apie 1937 m. sienas. Pa
bėgėliai vylėsi grįžti į savo tėvy
nę, nors ji ėmė vis labiau tolti. 
Kancleris Ludvrig Erhardas ban 
dė atsiplėšti nuo JAV, bet jis, ne
suradęs politinio pakaitalo, tęsė 
seną politiką, kuri esanti sauges
nė už naujus bandymus. 

Federalinė Vokietija praleido 
ne vieną palankią sąlygą pokal
biui pradėti.Iki 1959 m. vokie

čiai galėjo užmegzti diplomati
nius santykius su lenkais, neįsipa
reigoję pripažinti Lenkijos va-
vakarinės sienos. Anuo metu dar 

| joms sąlygoms, bet Lenkijos va 
Net Walter Ulbrichtas 1963.1.1 j karinės sienos nepripažino iki 

d. pateikė žinomą septynių nuos
tatų raštą Federalinei Vokietijai, 
reikalaudamas gerbti Rytu Vokie
tijos valstybę, bet nereikalauda
mas jos tarptautinio politinio pri
pažinimo. 

Sovietai lūkuriavo. Jie nebuvo 
anuo metu verčiami stiprinti į-
taką vidurio Europoje ir šiam 

šio meto. 
Derybos su pertraukomis 

Federalinės Vokietijos delega
cijos pirmininkas Georg Ferdi-
nand Duckvvitzas kovo 8 d. at
vykęs į Varšuvą kitą dieną dery
boms pradėti, pareiškė spaudos 
atstovams: aš neturiu jokių nau-

žygiui nebuvo tinkamų sąlygų, jų siūlymų, todėl nežinau, kiek 
Maskva pasitenkino Federalinės i ilgai užtruksiu derybose. Aiškiau 
Vokietijos puolimu ir niekinimu, j tarus, Federalinė Vokietija neno

ri vienu mostu pripažinti Lenki 
jos vakarinės sienos. Galimas da-

kuris šiuo metu jau sustabdytas. 
Oderio — Neisės siena 

Didžioji dalis Rytpriūsių, Po
meranija, Žemutinė ir Aukštuti
nė Silezija lenkams atiteko ne už 

lykas, kad lenkai pasitenkins tik 
ūkiniais pasitarimais, kurie Var
šuvos manymu yra svarbesni už 
neužsibaigiančias Oderio-Neisės 

6 mil. lenkų žuvusių karo metu i sienos mįslės sprendimą. Lenkai 
ir išrūkusių iš nacių sukurtų i su ja susieti ateičiai, buvusiose 
žmonėms naikinti kaminų, ne vokiškose žemėse įkurdinę 8,5 
už lenkų nežmonišką pažemini
mą ir paženklinimą, ne už 38 
proc. krašto turtų sunaikinimą 
karinio siautėjimo metais, bet 
dėl Sovietų noro pasistūmėti į 
vakarus. Dalį Lenkijos jie užėmė 
jau 1939 m Curzono siena dingo 
žemėlapiuose. Lenkai spusterti 
slinkti į vakarus. 

I " Karo pabaigoje 1944 m. gruo

do, kad sekmadienio rytą labai 
anksti paaiškėjo, jog Jėzaus kapas 
tuščias. Kareiviai, kuriuos nu
siuntė sinedrijono nariai, ėjo ten 
sargybą nuo užvakar, ir tikriau
sias dalykas, kad tą ankstyvo ry
to valandą išsitiesę žemėje dar 
tebemiegojo. 2emės drebėjimas, 
angelo pasirodymas ir plačiai ati
darytas kapas taip išgąsdino juos, 
kad jie tuojau pabėgo, stengda
miesi pasprukti pro arti esančius 
miesto vartus. Atsidūrę apgyven
toje vietoje ir atsigavę nuo išgąs
čio, jie atsiminė, kad tasai pabė
gimas yra tikras sauvališkas pa
sišalinimas iš sargybos vietos ir 
nusipelno pačios aukščiausios 
bausmės, kokią numato romėnų 
karinė drausmė. Jiems reikėjo ras 
ti kokią nors išeitį, ir jie suma
niai nusprendė, kad jų didžiausia 
viltis yra sinedrijono nariai, ku
riems tas reikalas rūpėjo. Tad jie 
nusprendė tiesiog pas juos tartis. 

Kapas neilgam tebuvo paliktas 
vienas, nes būrelis pamaldžiųjų 
moterų jau buvo pakeliui iš mies
to: Marija Magdalena pirmoji nu
ėjo prie kapo, kuris jau buvo tuš
čias. Marija Magdalena pranešė 
Jėzaus mokiniams ir apaštalams 
apie jo prisikėlimą iš numirusių
jų, bet niekas nenorėjo tikėti. 

Marija Magdalena, kuri grįžo 
prie kapo su Petru ir Jonu ar 
truputį vėliau pati viena, nebe-
pasitraukė kartu su jais, bet "Sto
vėjo pas kapą lauke ir verkė" 
(Jon 20,11). Po kurio laiko ji pa
silenkė dar kartą pažvelgti pro 
žemas ir siauras prieangio duris 

džio 2 d. Stalinas ir de Gaulle pir- i šalinti 

mil. gyventojų. Vokiečiai svajoja 
apie praeitį. 

Lenkų-vokiečių derybų mintį 
iškėlė W. Gomulka praėjusių 
metų gegužės 17 d. Jis pasirinko 
tinkamą matą kalbėti apie tau- i i laidojamojo kambario nišą, nes 
tų suartėjimą, nes dar toli buvo j S11^ nuliūdimas vertė ją tikėti 
vokiečių rinkimai. VV. Gomulkai H ir tuo, kuo nebesitikima. Bet I £ £ £ „ £ T j i 7 r ^ r o d T m a n , lyg 
rūpėjo pasitelkti vokiečius ūki- šįkart ji nelauktai pamatė du 
nėms negerovėms Lenkijoje pa- i angelus, sėdinčius vieną galugal 

aš dar neužžengiau pas savo Tė
vą. Eik verčiau pas mano bro
lius ir jiems sakyk: Aš žengiu pas 
savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas ma
no Dievą ir jūsų Dievą" (Jon. 
20,17). Reikėjo skubiai pasakyti 
jo mokiniams, kuriuos jis vadina 
broliais, kad jis netrukus užžengs 
pas savo Tėvą ir savo ir jų Die
vą, ir dėl to ji "reikšdama savo 
atsidavimą, neturėjo nudelsti per 
duoti žinią." 

Ji tuojau pat atliko tai, kas bu
vo nurodyta: "Marija Magdalena 
nuėjo ir paskelbė mokiniams: AŠ 
mačiau Viešpatį! Ir jis man tai 
pasakė" (Jon 20,18). Bet jos 
džiaugsmingas pranešimas susi
laukė visiškai pažeminančio at
balsio: "Jie išgirdę jį gyvą esant 
ir ją jį mačius, netikėjo" (Mork. 
16,11). 

Iš tikrųjų pirmieji krikščionys 
prisikėlimo liudininkų moterų 
parodymus apskritai priėmė la
bai abejingai. Net ir vėliau, kai 
apaštalai ir visa Bažnyčia nebe
pajudinamai ir oficialiai buvo į-
sitikinę Jėzaus prisikėlimu, dar vis 
tebesilaikyta tam tikro atkaklaus 
nenoro atsižvelgti į moterų paro
dymus. Iš tikrųjų nė viena mo
teris nėra suminėta toje žymio
je pastraipoje, kurioje apaštalas 
Paulius išvardina daugelį Kris
taus prisikėlimo liudininkų, nors 
ir ne visus: "Prisikėlė trečiąją die
ną, kaip sako Raštai, kad pasi
rodė Kefui ir po to vienuolikai. 
Paskiau jau pasirodė daugiau 
kaip penkiem šimtams brolių vie 
nu kartu, kurių daugelis tebėra 
gyvi ir dabar, o kai kurie užmi
go. Paskiau jis pasirodė Jokūbui, 
paskui visiems apaštalams. Visų 

mutiniai surado vakarinę sieną 
Lenkijai. Pasirašius sutartį de 
Gaulle pareišiė, kad Sovietai jau 
pasiekė savo "tTkslą prie Oderio, 
todėl nereiks siekti Reino. 

Pasitarimai prasidėjo spalio 9 
d. Šalims sutarus, jie buvo laiki
nai nutraukti iki spalio 29 d. 
Lenkija ir Rytų Vokietija spalio 
28 d. pasirašė tarpusavio sienos 
gerbimo ir ūkinio bendravimo 

lenkai nebuvo tikri, kad pavyks ' dėl Oderio - Neisės sienos. 

W. Churchillis pranešė Lenki 
jos laikinajai vyriausybei Lon- į sutartį. Lenkai padarė naują 
done, kad Anglija pripažinsianti Į mostą, kuris nepalengvino Fede-
Sovietų - - Lenkijos susitarimą ralinės Vokietijos atstovams tęsti 

vyje, o kitą kojūgalyje prie tos 
nišos, kur buvo padėtas kūnas. 

ne laiku gimusiam" (1 Korint 
15, 4-8). 

Betgi tikras dalykas, kad pa-
! tys tiesioginiai Jėzaus mokiniai, 

O šiedu tarė jai: "Motenske, k o , / - ,. & 

„I.A « M k a i P t o l I< 

pasitarimus su lenkais. 

Van Alien 

Satelitas Explorer 1. Amerikos pirmasis satelitas paleistas 1958 m. sausio 31 d., balandžio 4 d. pateks į 
žemes orbitą ir sudegs: Jis aplėkė žemę puse mil. kartu. Astrofizikos Cambridge. Mass., mokslininkas dr. 
James Van Allen skelbia, kad keliavimas erdvėmis yra pavojingas, dėl radiacijos, ką parodė Explorer 1 

verki?" Ji jiems atsakė "Nes pa 
ėmė mano Viešpatį ir nežinau, 
kur jį padėjot!" Tai pasakius, ji 
atsigręžė atgal, lyg dar ieškoda
ma jo, ir pamatė prieš save sto
vintį žmogų. Bet ji vargu ar ap
žvelgė jį, nes, persiėmusį savo liū
desiu, bus palaikiusi jį daržinin
ku. O žmogus tarė jai: "Moteriš
ke, ko verki?" Ji atsakė: "Viešpa
tie, jei tu jį išsinešei, pasakyk 
man, kur jį padėjai; aš jį pasiim
siu". Bet tasai žmogus buvo Jė
zus. 

"Jėzus jai tarė: Marija!" 
"Atsigręžusi ji jam tarė: Rabbi! 

Tai yra: Mokytojau!" 
Tai buvo pirmas kartas, kai 

iau vis labiau aiškės, vi
siškai nebuvo linkę tikėti niekam, 
ar tai buvo vyras, ar moteris, kas 
tik sakėsi, kad yra matęs prisi
kėlusį Jėzų. 

Priešingai , sinedriono nariai, 
pas kuriuos prisistatė nuo kapo 
pabėgę kareiviai, buvo žymiai 
greitesni patikėti jiems. Tiems žy
dų vadams neatrodė kuo nors ne 
patikima ta istorija, kurią papa
sakojo nuo bėgimo ar baimės dar 
vis kvapo neatgaunantieji karei
viai. Bet, žinoma, jie, kaip ir ka
reiviai, matė reikalą ieškoti išei
ties patiems sau ir tiems sargy
biniams, kuriuos jie buvo ten pa
statę. Kaip ir paprastai, jie pra
dėjo skleisti prieš saulę uždan-

prisikėlusis buvo pamatytas irį gas, kad nepraeitų šviesa. "Vy-
pažintas žmogiškojo asmens, jei- i riausieji kunigai, susirinkę su vy-
gu jis nebuvo dar prieš tai apsi
reiškęs savo motinai, nors evan
gelistai mums nieko apie tai ne
sako. 

Atpažinusi mokytoją, Marija 
puolėsi apkabinti jo kojų, bet Jė-

resniaisiais ir pasitarę, davė ka
reiviams daug pinigų tardami: 
Sakykite, kad jo mokiniai atėjo 
naktį ir jį pavogė, mums bemie
gant Ir jei apie tai išgirstų val-

(Nukelta į 5 psl.). 

KUBA RUOŠIA PARTIZANUS 
AMERIKAI 

Kaip jau buvo rašyta, per 
Kanadą j Kubą išvyko 500 jau
nuolių amerikiečių; kita proga 
vėl iškeliavo apie 470. Skelbia
ma, kad jie atvyko padėti Cas-
trui nuimti ct&rinių švendrių 
derlių, bet tikrumoje jie Kuboje 

napn^ciksomi terorizmo ir partiza-

Viena pasaulyje 
DANUTĖ BINDOKTENĖ 

ROMANAS 
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— Labai malonus žmogus tavo kolega, —atvirai 
pasigėrėjo Vita. — O kaip tau patinka tautiniai dra
bužiai iš arčiau? 

— Nuostabus! — sušuko Tomas. — Kiekvieni vis 
kitoki. Iš kur tiek spalvų. Tiek raštų derinių? Talen
tingos tautos dukra eis, Vita. 

—Atsiprašau, panele, — susistabdė prabėgančią 
choristę Vita, kreipdamasi j ją lietuviškai. — Štai 
dr. Lukas, amerikietis, yra labai susidomėjęs tauti
niais drabužiais. Gal malonėtumėte jam truputį paaiš
kinti savo aprangą? 

Mergaitė užraudo, paskui maloniai nusišypsojo ir 
ėmė taisyklinga anglų kalba pasakoti apie savo dėvi
mų drabužių ir įvairių jų raštų reikšmę. Neužmiršo 
pasigirti ir gintariniais karoliais, kurie net trimis eilė
mis sunkiai vijosi aplink jos kaklą ir sviro ant krū
tinės. 

Tomas mergaite ir drabužiais buvo sužavėtas. 
— Aš tikrai nemaniau, kad jie taip gerai angliš

kai kalba, — ištarė, kai mergaitė pagaliau nuskubėjo 
šalin. 

Vitai truputį aštriai nuskambėjo Tomo pastaba, 
tarsi jis būtų kalbėjęs apie kitos planetos gyventojus, 
bet pasiryžo negadinti nuotaikos. 

—Ar pirmą kartą tautinio ansamblio spektakly-

ninės taktikos. Specialioje mo
kykloje mokėsi įvairių tautų 
jaunuoliai, o jų mokytojai — 
kubiečių, kiniečių ir rusų spe
cialistai. Kad tai tikra, paskel
bė Kuboje išeinantis laikraštis 
"Verde Olivo". Laikraštis yra 
iliustruotas ir nuotraukomis. 
Tie amerikiečiai partizanai ne
seniai Kuboje buvo parodyti ir 
Kuboje esantiems draugišku 
valstybių diplornatams. kl. ' je? — paklausė nusiš\psooam.a-

— Teko matyti ukrainiečius, — atsiminė jis. — 
Tiesa, jų vyrai vikriau šoka, bet lietuvių spektaklis 
daug geresnį bendrą įspūdį daro. 

Tuo tarpu sugrįžo dr. Lapenas, atsivesdamas už 
parankės laibą, tamsiais ilgokais plaukais merginą. Vi
ta pažvelgė į ją ir pasijuto nusivylusi. Tai ne Jūratė! 
Visai nepanaši į jos jaunystės draugę... 

Atėjusioji taip pat atidžiai tyrinėjo Vitos veidą. 
Staiga jos akys nušvito. 

— Vita! — sušuko ištiesdama abi rankas. — 
Beveik nepažinau tavęs! 

— Jūratė? — vis dar netikėjo ji. 
— Ta pati, Vitele. Ta pati! — džiaugsmingai kar

tojo Jūratė. — Manęs niekas nepažįsta. Bet tu, Vitu-
le, visai nepasikeitusi. Pradžioje nepažinau tik dėlto, 
kad nesitikėjau tave čia matyti. 

—Tu tai pasikeitusi: — vis dar neatsigavo Vi
ta. — Gatvėje sutikus, tikrai nepažinčiau. 

— Ką manai, tiek metų... Jau pasenau. 
— Užaugai, Jūrate, — juokėsi Vita. — Apie senat

vę dar mums nereikia kalbėti kol kas! — pridūrė 
žvilgterėjusi į Tomą. 

— Ar tavo vyras? — linktelėjo ir Jūratė jo pu
sėn. — Supažindink. 

—Aš vis tebesenmergiauju, — šyptelėjo Vita. 
—Čia tik mano geras bičiulis dr. Tomas Lukas. 

Tomas šiltai paspaudė Jūratės ranką. 
— Jūsų tauta, panele, pasižymi ne tik tautinių 

drabužių, bet ir merginų žavumu, —pasakė, net Jūra-
Į tė užraudo. 

— Vita, taip būtų gera pasiplepėti, senus laikus 
prisiminti. — skubėjo kalbėti Jūratė. — Tačiau tuoj 

į bus skambutis, turiu bėgti 
— Kada išvažiuoji namo? — pasiteiravo Vita. 

— Rytoj apie pietus. Autobusais. 
— O kur tu nakvosi ? Gal pas pažįstamus? 
— Viešbutyje. Mes visi ten apsistoję. 
— Gal galėtum pas mane pernakvoti? Praleistu

me sekmadienį kartu, o vakare lėktuvu išskristum na
mo. Aš užmokėsiu už bilietą. 

— Pinigų ir pati turiu... Ačiū, tikrai neblogas su
manymas. Galėtume išsikalbėti iki soties, —nušvito 
Jūratė. 

— Tai sutinki? — dar pasitikrino Vita. 
Tuo tarpu sučirškė skambutis. 
— Vita, aš turiu lėkti! Ateik už scenos po spek

taklio, susitarsime. Malonu buvo jus sutikti, dr. Lu
kai ! — ji dingo, sušvytavosi raštuotu sijonu. 

Vita padėkojo dr. Lapėnui už pagalbą ir su To
mu grįžo į savo vietą. 

— Tikiu, kad dar pasimatysime, panele Vita! — 
šūktelėjo iš paskos daktaras. 

— Aš taip pat, — nuoširdžiai atsakė mergina. 
Nušvitusi scena vėl liejo j salę dainų garsus, judė

jo šokių sūkuriais. Spektaklis tęsėsi toliau ir publika 
vis šilčiau plojo. Stebuklingoji dirigento lazdelė ritmin
gai švytavo pakeltoje jo rankoje, sujungdama muzi
ką, dainą ir žmones į darnų junginį. 

Visai jauna būdama, Vita buvo įsitikinusi, kad 
orkestrui ar chorui dirigentas nebūtinai reikalingas. 
Jis stovi ten ir mosuoja rankomis tik šiaip sau, dėl 
mados. Juk kiekvienas dalyvis savo vaidmenį atminti
nai žino ir gali savarankiškai atlikti. Tik pradėjusi 

Į dainuoti chore, suprato ir įvertino dirigento paskirtį. 
: Kokia iš tikrųjų maišalynė pasidarytų, jeigu ta3 ypa-
1 tingas žmogus nestovėtų prieš visus ir nepaimtų didžią
ją atsakomybę į savo talentingas rankas. 

f, Bu* d»ugUūį 



DRAUGAS, šeštadienis, 1970 nx. balandžio m. 4 d. 

LIETUVIU RADIJO FORUMAS 
!š pasikalbėjimo su Marija ir inž. R. Rudžiais 

J a u daugiau kaip š imtas šeš- j nešimai, su jais pasikalbėjimai 
tadienių, kai Chicagos ir plačiu I būna čia pat, tai nė ra koks per-
apvlinklų lietuviai, o net ir ne j davimas j juostelę įrašyto pa- j 
lietuviai klausosi Lietuvių f o- Į sikalbėjimo. Planuojame naujas 
rūmo — radijo prcgramos, ku- i švenčių programas, stengiamės 
rią suorganizavo, išlaiko ir per-1 įtraukti j Chicagą atvykstan-
duoda Marija ir inž. Antanas čius garsiuosius lietuvius, pvz. 
Rudžiai. P rograma būna kas šeš j paskutiniu metu dirigentas Ma-
tadienio vakarą nuo 8 iki 9 v., 
banga 93.1 iš stoties WXRT-M, 
trumpomis bangomis, be t iš ga
lingos stoties. 

— Kaip sugalvojote šią pro
gramą pradėt i? — paklausiau 

jos iniciatorių Marijos ir inž. 
Ant. Rudžius. 

Lietuviškieii reikalai mums 
visada buvo prie širdies. Anks
čiau daugiau laiko ir jėgų pa-
švęsdavome visuomeninei veik
lai. Tačiau čia dažnai buvo jun
t a m a s gana st iprus susiskaldy
mas, net ir trynimasis. Norė
jome griebtis ko nors daugiau 
pozityvaus, pasinaudoti tomis 
galimybėmis, kuriu mums lais
va šalis leidžia atsiekti. 

Buvo planai lietuviams įsigy
ti visą radijo stotį Chicagoje. 
Jau buvo atsiradusi ir proga — 
nupirkti WHPC. Stotis buvo 
tiek palanki, kad leido peržiū
rėti jų visas apyskaitas. Gali
mybė buvo gera, tačiau nebuvo 
galima į t raukt i reikiamą skaičių 
bendrininkų. Nebuvo reikiamo 
dėmesio. Lietuviai yra labai ge- j 
ri žmonės, naujų ateivių tarpe 
tori t a ip pa t žymių asmenų. Tik j 
lietuvių daugelis sužaibuoja t au j 
tinėje srityje, o paskiau taip ir 
paskęsta savo versle, savo pro
fesijoje. Ryžomės nors radijo 
valandą pa tys suorganizuoti. 

— Tai a t rodo, kad dabar di- j 
dyią»ą dali savo laisvalaikio ir 
skir iate radijo valandai orga
nizuoti ir pravest i? 

— Galima s?kvti. kad dabar 
laisvo laiko netunme, f 'k jį da
l i jame paga^ reikalo svarbumą. 
Kol susikontaktuoji su kalbė-
toiais. būna nem?žai sugaišties, 
reikia daus: galvoiimo, daug pla 
navimo, daug telefonavimų ir 
susirašinėjimo. Gražiai talkina 
V. Kasniūnas. Techniniuose rei
kaluose padeda mūsų sūnus 
techn. inž Antanas , o j a m tal
kina Marius Kasniūnas. 

— Kair> toli JŪSŲ programa 
yra gi rdima? 

— Gauname atsiliepimų iš 
klaususiu Liet-7-vHi forumo pro
gramos Milv/avkėje. Kenoshoie. 
Rockforde, Union Pier. Pasitai
ko net telefoniniu pašaukimu 
m-ogramos metu iš minėtu mies 
tų. 

-Tūs'i nrogr^mof'1 nėra skel 
hirin Tai š?<ys rad'fo valandos 
jšlarkyr^as pareikalauja juk ne
mažai lėša? 

— Teisvbė. Rdkėio itaisvti 
namuose s+udiis su visais a m -
ratais . išvesti !?idn<= i radijo sto
ti, turė t i a tv i ra telefoninį rysi 
klausytoiu nak 'ausimams. Vis
kas -nareikalauia tūkstančiu do
leriu. Bet a rg i tai smaila, ieigru 
yra. ealima pasi tarnaut i lietuviu 
reikalui, Lietuvos garsinimui? 

— Ar d a u e būna t°lefoninln 
pašaukimų iš klausytojų? 

— Buvo programų, k u r tu
rėjome net 23 telefoną vimus. 
ir t a i yra labai daug. Bendrai 
suėmus, mūsų programą klau
sytojai jau y r a šaukę apie 1.500 
kartų, žmonės klausosi ir klau
sia. Yra pasitenkinimas, kad 
tuo būdu mūsiškiai arali turėti 
tiesioginį pasikalbėjimą su visa ' 
eile aukš tu J A V pareigūnų. Lie
tuviu radiio programoje tai nau 
jas būdas. Mūsų programoje 
jau y r a buvęs Illinois guberna
torius Shaniro. buvęs paštų mi-
nisteris, eilė kongreso atstovų, 
Chicaeos p a š f o viršininkas vice 
pre7idento Humnhrey sesuo, 
kuri y ra tvark ius i pagalbos tei
kimą paverg toms tautoms. 

— Ar sunku tokins asmenis 
gaut i U"tuvių televizijos vaJan-
dai? 

— Nelengva. Jie nelekia vi
sur. Reikia turėt i pažinčių ir 
refldamą tik*]*.. Ir tie jų pra-

rijošius ir kt. 
— Ką numatote, a r ilgai iš

tesėsite šitokią programą išlai
ky t i ? 

*— Dievas žino. Reikia pri
pažinti, kad Lietuvių forumo 
radijo programos paruošimas ar 
iš^ikymas pareikaląuia daue 
laiko ir lėšų. Reik sugaišt ne t ik 
su pačios programos sudarymu, 
bet ir vis paruošti raportus r a 
diio stočiai, kad galėtų vis in-
fomuoti vyriausybės įstaigas, 
kas čia daroma. 

— Ar turėsite programą ir 
vasarą? 

C L A S S I F I E D G U I D E 

% 1 6, 9 0 0 BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency, 2925 W. 63 F R 8-6032 

_ , . Nelaukit uzsiregistruok.it dabar! 
P i lno dydž io 6 kamb. bungalOw. r>ilr Aptarnauja pietvakarine dalį 9 me
nas rū sys . Pi lna pastoaė. Tuojau ga- tus. Savininkai kreipkitės del pa-
.. . . . * ^ .. T L • • - tarnavimo nemokamai. 
Įima u j i m u , namas tuščias. Laoai a r t i •— 
N e k a l t o Prasidėjimo bažn. ir Peace I Š N U O M . mieg. kamb. su naujais 
L u t h e r a n bažn. Nepaprastas pirki- baldais dirbančiai moteriai . Skam-

Heat ing Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau ae-
nus vteu rosiu namo apšildymo 
pečius ir alr-oonditioning — 
naujus Ir senus namus. Stosru 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
fiTEATTNG * g H E P T METAI 
4444 S. Vf estern. Cnicagc 9. HL 

Telefoną. VI 7-S447 

nys. Kre ipki tės 
Skambinki te daba r . 

Miracle M a n . binkite tarp 9 v. 
247-1119. 

r. ir 1 popiet tel. 

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

S T A S - • -v* 

U L A 
h 

% INTERCONTINENTAL R. E. 
PALMDALE, CALIFORN1A 93550 

IŠNUOM. miegamas kamb.. mažoje 
šeimoje, vyrui ar moteriai. Kreiptis 2-
me aukšte iš priekio. 

4622 S. Califomia Ave. 

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

— Nenutrauksime. Ir vasa
rą daugelis pasilieka namie, o 
kiti išvykę į artimesnes vasar
vietes klausosi mūsų progra
mos. 

— Ar J u m s rupi t ik pasikal
bėjimai, a r taip pat i r meniška 

(Nuskelta į 5 pusi.) 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymus. 

Petrauskas Builrfers & Co. 
Tel. — 585-5285 

Namq tel . (213) 479-3615, West L.A. 
Pl rk i te žeme Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininku, akrais ne sklypais! 

By appomtment 
6514 S. R0CKWELL 
FULLPRICE $18,900 

, $1,900 down. F.H.A. or you can as-
sume $10,800 low interest mortgage. 
4 or 5 bedrooms, dining room, modern 
kitchen and iy2 batbs. New gas 
furnace. 

KLEIN REALTY 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visu 
rūšių grindis 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

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

PROGOS — OPPOBTOHTIES 

MAISTO KRAUTUVE IR 
NAMAS 

Moderniška, pilnai įrengta. 4 kamb. 
užpaaly. Brutto pajamų virš$9,000 
Kaina $45.000. Nebrangiai. Parduoda 
dėl silpnos sveikatos. Geras pirkinys. 
Pamatę jsitiinsdte. Skambinkite 927-
4316. 

D £ M E S I O ! 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namo, Gyvybes, 
sveikatos, biznio 
automobil iu. 

Patogios ižeimo-
kčjimo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave.. PR 8-2233 

J E I G U J U M S R E I K I A 
GRAŽIU VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai Ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 

445-3511 

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

SKAMBINTI RE 7-9615 

A. f A. 
S T E P U I K A I R I U I 

m i r u s , 
žmona I R E N Ą ir še imą nuoširdžiai užjau
čiame. 

Alfredas ir Nora Kulpavičlai 

G R A Ž U S 
Didelis , e rdvus 6 kamb. mūrinis — 
4 didel i miegamieji, visi viename 
aukšte . 2 vonios. Gražus rūsys, iškal
tas panel - lentoms, plytelės. 2 maš. 
mūr. garažas , šoninis įvažiavimas. 
Ger iaus ios s ta tybos . Arti 111-os ir 
Pulaski . Džiaugsitės geru pirkiniu. 
Pi rki te geriausią. Kreipkitės į Miracle 
M a n . Skambinki te dabar. 

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

R E A L E S T A T E 

Mūr. 1% aukšto — 5 kamb. (3 
mieg.) ir 6 kamb. (3 mieg.) su pui
kiai įrengtu skiepu. Pr ie pat Mari
jos mokyklos. 

Mūr. bungalow — 7 kamb. Moder 
nus ir erdvus. 64 ir Fairfield Ave. 

Beveik naujas 4 moderniu bu tu 
m a r a s — S po 4 k a m b . u* 7 kamb . 
59 Ir Kedzie. $75,000. 

Maisto krautuve - Brighton Parke . 
Insurance — Income T a i 

Notary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W. 43rd St , CL 4-2390 

• • • • • • • • • • • s a i 
D A Ž Y M A S 

Pigiai dažau namus ii vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
i. Rudis — TeL CL 4-1050 

•mw«iwww«H!iiiiiitCTiiimMm^ 

Išpiešus mirčiai mums taip mielą ir brangų draugą 
A. + A. 

DR, VYTAUTĄ ŽYMANTĄ 
reiškiame gilią užuojautą jo mielai žmonai HALINAI 
ir kartu liūdime su ja. 

JŪRGILAI 

Medinis. iy2 aukšto, 5 ir 4 kamb 
Arti 67-os ir Washtenaw. Žemi 
taksai. Nuoma 80 dol. Geras Pigus. 
778-6916 
OYVNEK WILL SACRIFICE 

EVCOME PROPERTY 
Nr. 55th and S: Califomia — 1% 
Story Frame — in excel: condition. 
Nr. Schools, Churches, Shopping. 

Call O w n e i - ^ - 778-0763 

pe ln ingas biznis — taverna su 
res toranu. Trumpos valandos ir t ik 
5 d ienas a tdara . Mūr. namas su bu 
tu. $21,000. 

Medinis — 2 butai po 6 kamb. 
ir eks t r a totas. Mažas ; mok S j imas. 
$13,900. 

P r i e 63 tr Roekwell 5 kamb. bun-
\ galow. Garažas. $15,500. 

Mūr. namas — 5 kamb. butas l r 
tavernos biznis. Labai pelningas. 
$33,000. 

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

Mielai birutininkei 
A. + A. 

TERESEI MITKIENEI mirus, 
Jos vyrui kpt. JURGIUI MITKUI, dukterims ir jų šei
moms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Detroito blrutininkes 
M 
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS 

siunčiamas nemokamai kiekvienam, 
paštu ar telefoną — LC 5 9500. 

kas tik j] užsisako 

15 bu tu , 2-ju aukštu mūr. prie 
67 lr Califomia. $20,000 metiniu 
pajamų. $127,000. Įnešus $45,000 
savininkas duos paskola 7%. 

134 aukšto, 5 metų mūr . 2 švarūs 
butai — 5% i r 4% kamb. Prie 63 
lr Aust: n. Virimo — kepimo pe
čiai, ąžuolo medis, dvigubas mūr . 
garažas. $51,000 arba pasiūlymas. 

6 kamb. , 20 metų didele svari 
mūr . rezidencija prie 71 lr Califor-
nla. 2 aute-, garažas. Galima tuoj 
užimti. $27,500. 

S k a m b . 15 metu. " r a n c h " st i
liaus mfir. namas. 84 ir Kedzie. 
$23,000. 

5 $4 k a m b . 16 metų mūr . " ranch" 
ant 60 p. sklypo. Prie 79 ir Rock-
weli. 2 vonios, centr. vėsinimas, 
Įruoštas rūsys. Garažas. Rimtas s i r -
kinys. 

11 b o t o . 16 metu, 2-jų aukštų 
mfir. namas prie 71 lr Califomia. 
$152.00*. 

LEONAS REAL ESTATE 
rNCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
2735 W. 71st S t — Tel. 925-6015 

CICERO .— 4 miegamais mūrinė re' 
zidencija. Apyl. 16 ir 50 Ave. Ga
ražas. Plytelių vonia, spintelės vir
tuvėje. Mokesčiai tik 5.180. Kaina 
$18,500. SVOBODA, 2134 S. 61st 
Court, BI 2-2162. Jei neatsako, 
SKanvbinkite LA 1-7038. 

STEBĖKITE 
Modernus, 14 metu, 5 kamb. ( 3 

mieg.) mūr. namas, be to 3 kamb. 
įrengta pajamoms su atskira vir tu
ve ir vonia. Garažas. Arti tarp nau
jų gražių namų. Marąuette pke. Naš
lė nori $27,000. 

Pr ie Ford City 5% kamb.. 8 me
tų modernus mūras, apie 40 pėdų 
sklypas, l į į auto garažas. $22,900.00. 

l i uksus 4 butu m ū r a s arti Maria 
High. Naujas gazu šild., alumin. lan
gai, mūro garažas, platus sklypas. 
$45.000. 

9 kamb. svarus mūras. Bevelk 
naujas garažas. Naujas gazu šildy
mas. Prie Califoraijosį Marąuette 
Pke. $20,400. 

2 aukštu mūras. 1 didelis butas, 
laisva, graži biznio patalpa, prie jos 
3 kamb. butas, 2 au to garažas. Apie 
40 p. sklypas. Marąuette pke. $20,000. 

Pigus lotas dviem butam statyti 
Marąuette pke. 

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

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariataa Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BE LL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave, — PR 8-2233 
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBUC 

4259 S, Maplewo©d Av., CL 4-7450 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

Gerų prekių didelis pasir inkimas. Au
tomobil ia i šaldytuvai , televizijos, do-
ler. certifikatai, mais tas , ako rdeona i 
2608 W . fi9th St. Cbicago. m . 60628 

TF.UEF. WA 5-2787 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, DI. 60632. TeL T A 7-5980 

šfiiiminSlT^iETirv^ 
COSMOS E X P R E S 8 

2501 W . 6» St. Tel. W A 5-2787 
3333 S. Halsted Tel. 254-3320 
Didelis Įvairių p rek ių pasirinkimas, 

i Pr i imam užsakymus automobil iams 
i — Moskvitch i r Zaporozec. 

E . Žukauskas 

HELP WANTED — V Y R A I 

OPENINGS FOR YOUNG MEN 
To be t ra ined in Aceounting-Dept. 
Comact — 

iMr. W. Wehmeyer 
AJ) .S . ANKER CORP. 

TeL: 654-4540 

R e i k a l i n g i 
2 VYRAI IKI 50 METŲ 

AMŽIAUS 
Mėsos sunkvežmūus 

Prikrauti ir iškrauti 
Darbo vai. nuo 6:30 ryto iki 3 v. 
popiet. 5 dienas savailįįe. Daug 
priedų. 

1230 Fulton Street 
]Ą bl. | šiaurę nuo Lake Street 

A. ABALL R00FING C0, 
Įsteigta pr ieš 49 metui , 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai 
some a r b a dedame uaujus kaminus, 
rinas, nu tekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Ta isome m ū r a "tuck 
pointlng". Pilnai aps idraudė . Vtea» 
darbas garantuotas . 

Tel, — LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku. 

DONUT MAKER 
Experienced or will train 
Apply In Person Only 

M I S T E R DONUT 
1465 W. 95th St, Chieago, Plinois 

HELP WANTED — MOTERYS 

M^į£?S-T-SĮĮSį 

Skelbkitis "Drauge", 

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

stereo, oro resintnvai. 
Pardavimas ir taisymas. 

J. M I G L I N A S 
Krautuve Marąuette Parke, 

2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namu teL — PR 6-1063 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd S t ree t 

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai . E lekt ronin is mo
toro pat ikr in imas. Vilkikas. 

Tel. G R 6-3134 a r b a GR 6-3353 
Savininkas Juozas ( Joe) .luraitis 

Reikalinga moteris prižiūrėti sergan
čią moterį. Geras adyginimas. Gali 
gyventi vietoje ar ateinanti. Skam
binti FR 6-1103. 

P A R D U O D A M I 
IŠ MODELINIŲ N A M Ų BALDAI 

3 0 % iki 5 0 % nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western TeL GR 6-4421 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

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

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspausdin
tas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių aglų kal
ba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, kurias galima 
gauti DRAUGE. 

IIIIIIIHIIIIIIHIIIUIIIHIiniinillllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIlIflIlIlIlIUIIIIIIIIIIIII 

R E A L E S T A T E 

SALES • M0RT6A6ES - UANA6EMENT 

Nuo abejingumo nėra kelio Į meilę, 
be t nuo neapykantos yra 

rašo 
PETRAS MAL.DETKLS 
savo naujoje knygoje 

Meile Dvideš imtajame A m ž i u j e 
Kai tėvai i r kiti vyresnie^ šiandien ^ u n i m o neišven

giamai y ra įtraukiami j sekso diskusijas, ši knyga jiems 
iabai gera pagalba Ji peržvelgia visas modernias pažiūras 
apie lytinę meilę i r padeda susiorientuoti įvairiausiuose pa- : 

siūlymuose. \ 
Kaygą išleido l ie tuviškos Knygos Klubas \ 

Jos 273 psL kamuoja 5 doL Ji gaunama Drauge ir \ 
pas platintojas. 

Namų Apšildymas 
įdedu visų rūšių pečius, van 
dens Šildytuvus ir power h u -
midifiers. Išvalau l r su remon
tuoju alyvos ir dujų pečius. 
Alyvos pečius pe rd i rbu del d u 
ju. Sutaisau blograi veikiančia* 
"stearo" kontroles. 

Dirbu Clceroje. Chicagoje ir 
rakarų priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

Member of M.L.S. 
A L E X Š A T A S — R E f l L T O R 

Maln oftlce 5727 W. Cermak Rd., Cicero, minois. TeL OL 6-2238 
Turfene ttmtus namo Benryne, Ciceroj. Riverside. La Grange Park 

tr kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti Į mūsų ištai
gą ir išsirinkti i* katalogo. 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVERS ANT) HANDLES 

30 and 50 gal. Free deUvery 
5622 S. Racine, 434-1113 

REIKALINGOS 

Siuvamu Masinę Operatorės 
Turi būt prityrusios siūti mo te 

r iškus sportinius rūbus. Patogi a i r 
oonditioned dirbtuvė. Geros sąlygos. 

JAMIE30N, INC. 
1006 S. Mjchtean — 427-7487 

JOIN US 
TODAY 

• 

We have iramediate 
openings in our 

H i g h l a n d Park Store*.. 

* SALES 
* CASHIERS 
* STOCK CLERKS 

Part time or full time. 
EARN 1S YOU LEARN! 
WE WILL TRJUN YOU! 

Apply in person to store 
manager, 

or call f or appointment 
83 1-44 30 

T O P P S 
Interstate Dept . Stores 

1603 01d DeeHieWRoad 
HIGHLAND PARK, E L 

Between Ridge Rd. & Ri 41 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

Perskaitę Draugi, dvokite kitiems pasiskaityti 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle j naujas patalpas 

3009 W, 83rd STREET TEL 471 -0321 

^ W E N E E D 1 0 0 

SEWING MACHIME OPERATORS 
Alsa — 5 PRESSERS NEE0ED 

Experienced on single needle, button holes-nrerrow, or other 
tv'pes of factory sewing machines. 
Elxcellent working conditions in air-conditir>ned factory. Higliest 
pay. AU benefits. Apply or phone: 

WABANSIA GARMENT C0MPAHY 
2300 Wabanaa Avenue, Chieago, Illinois Pkon* 884*1260 

ASK FOR EMILY 
A n B<ju*i Op-»rtwaty EnK>l«r«r 

http://uzsiregistruok.it


MIRĖ DVIGUBAS PIONIERIUS 

A. a. J. Glušauskas - JLrminas 
Į gražiąsias Adelaidės kapines' tiems po tokį platų bei keistą že

myną tautiečiams tatai buvo 
brangiau už auksą, kiekviename 

(ar tokiai įstaigai toks gamtovaiz 
džio puošnumas reikalingas?), 
kovo 21 d. atsigulė ilsėtis Jurgis numeryje rasdavo vis daugiau 
Glušauskas-Arminas, pernai at- ; pažįstamų pavardžių, adresų. 
šventęs 60-tąjį gimtadienį, neat 
laikęs prieš porą dienų pakarto 
tink> širdies trenksmo. 

Gimė Balbieriškio bažnytkai-

Baigęs savo darbo sutartį, apsi
gyvena Pietų Australijos sostinė
je Adelaidėje, įsigyja smarkiai pa
dėvėtą spaustuvėlę ir 1951 m. pa— 

myje, Marijampolės apskr. 1935 čioje pradžioje, vietoj naujų metų 
m. eksternu išlaikė valstybinius pasveikinimo išsiuntinėja skaity-
kvotimus brandos pažymėjimui tojams "tikrą" laikraštį. Entu-
gauti. Per pirmąjį bolševikmetį ziazmas, pasididžiavimas, ateitis 
buvo paskirtas miškų pramonės atrodė skaisčiai. Tačiau Sydnėjuje 
komisaru, bet gi tuo pačiu metu ėmus leisti bendruomeninį savait 
dalyvavo rezistencijoje prieš sa- Į raštį "Mūsų Pastogę" ir dar vė-
vo darbdavius, globojo savo įstai- į liau -Melburne katalikų centro 
goję lietuvius patriotus. Antram j taip pat savaitraštį "Tėviškės 
bolševikmečiui artėjant, drauge : Aidus", J. Arminui, kaip priva-
SH miškininkais sudarė koloną ir t ininkui, teliko arba varžytis tu-
patraukė ne į rytus, bet į vaka- j rinio pranašumu (apmokant ben 
rus. 1948 m. baigia Nuerenbergo dradarbius) arba užsidaryti: ko-
aukštąją prekybos mokyklą, tais kiem 7000 tautiečių iš viso trys ^ ^ 
pačiais metais išplaukia Austrą- savaitraščiai nuostolinga praban v , , , 
lijon. Pasirašęs su valdžia dvejų; ga. Ir žmogus (be jokios organi-
metų darbo sutartį, buvo išsiųs- zacijos už savo nugaros) užsida-
tas į tolimą dykumą, Leigh \ rė. 
Creek rudosios anglies kasyklas Kaip spaudoje taip ir knygų , 
w . „. . rS. v. , . j i . T A - • i tuviai būdavo per spaudą praso-zemes paviršiuje, l ų pačiu me- Ieidvboje a.a. J. Arminui tenka . . . *\. \ . 7 ** , 

K n T" 

DPvAUGAS. Šeštadienis, 19TO m. IM&UMIS© A 4 i 

LIET. RADU O FORUMAS 

(Atkelta iš 4 pusi.) 
programa? 

Gediz miesto, Turkijoj, vargšai gyventojai prie žemės dre bejimo sugriautų namų. 

sų bei atskaitomybės komisijas, vi
suomet atrado laiko praeidamas 
pro žmogų nukelt kepurę ir persi
mesti geru žodžiu. 

Jo kantriam bei taikingam bu
ri bene bus turėję įtakos ir bitės 

• Kalnuose, kur prieš vesdamas gy 
: verto, liko be priežiūros ne viena 
dešimtis avilių su nebaigtu ko
pinėti medum. Adelaidiškiai lie-

tų rugsėjo Iz d., begyvendamas pionieriaus Australijoje vainikas. • ^ . , , . v . 
brezentinėje palapinėje, uodų kan 
džiojamas, ėmė rotatorium spau
sdinti "Australijos Lietuvį", iš 
viso šiame kontinente pirmąjį 
mūsų kalba laikraštį. Išbarsty 

1970 metų nauja 
geriausia dovana 

Lietuvon 
Spec;a!ūs Rubity 

PAŽYMĖJIMAI 
DIDŽIAUSIOS VERTĖS 

ŽEMOS KAINOS 
Jūsų gimines galės pasi

rinkti įvairiausių geriausios 
rūšies pirkinių Vneshposy"-
torg Užsienio valutos krau
tuvėse už pusę kainos arba 
net pigiau. 

Reikalaukite mūsų nemoka
mo naujo katalogo. 

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP. 
125 East 23rd Street 

New York, N. Y. 
10010 

Atitepęs alyvomis senas mašinas, 
išleidžia prof. V. Žemkalnio 
"Dr. Kudirka", P. Merrime "Lo
kys" (vertimas), Radzevičiūtės 
"Žemelė šventoji" t (vertimas), 
specialiai užsakytą P. Andriušio 
"Sudiev, kvietkeli", kurią premi

javo (1951 m.) rašytojų draugijja 
su pagelba Venecuelos dosnių 
lietuvių. Šiaurės Amerikos,Pietų 
Amerikos ir Australijos lietuvių 
kultūrinio bendravimo vaisius. 

Eilę metų dirbęs viename as
menyje kaip leidėjas, redaktorius, 
raidžių rinkėjas, laužytojas, pre
sų sukėjas, administratorius, 
sekretorius, pamatė, jog šioje ko
mercinėje santvarkoje tėra du 
išėjimai : arba plėsti spaustuvę, 
samdytis darbo jėgą, daryti apy 
vartą arba pasiieškoti visai naujo 

mi jam paskambinti, jeigu 
spiečių. 

Lietuviškųjų laikraščių ir kny
gų pionierius Australijoje J. Glu
šauskas -Arminas paliko šiapus 
Anapilio vienišą žmoną. 

P. Andr. 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

dovas, mes jį perkalbėsim ir ap 
saugosime jus nuo pavojaus. Tai
gi, jie, paėmę pinigus, padarė, 
kaip buvo pamokyti; ir tas gan
das yra paplitęs žvduose iki šiai 
dienai" (Mat. 28,12-15). 

Pamokymas, kurį pabėgusieji 
kareiviai gavo iš sinedrijono na
rių — sakyti, kad "jį pavogė 
mums bemiegant", — nebuvo 

Mūsų kolonijose 
Worcester, Mass. 

Tėvų Pranciškor.ų rėmėjų 1 
skyrius balandžio 26 d., sekma
dienį, 1 vai. Maironio Parke. 
Shrewsgury, Mass., ruošia pa
vasario pietus. P o jų bus trum
pa paskaitėlė. Paskaitėlę skaity5 
tėvų pranciškonų provinciolas 
kun. L. Apdriekus. 

Kviečiame visus gausiai at 
silankyti į šiuos pietus, kuriuo
se prityrusių šeimininkių būsi
te skaniai pavaišinti ir išgirsi
te vieną kitą žodeli, liečiant' 
mūši1, gyvenimo aktualijas. 

Jūs , gerosios mamytės, pail
sėkite šį sekmadienį ir negamin 
kitę pietų namuose, bet su šei 
momis atvažiuokite į Maironio 
Parką, pakvieskite ir kitus, c 
čia lauks šeimininkės su ska 
niausiais pietumis. į. M 

Rockford, 111. 
LIETUVIŲ MOTERŲ ŽINIAI 

LAIŠKAI "DRAUGUI ueui" Į 
PASIŪLYMAS 

LB APYLINKĖMS 

koks akylumo stebuklas ir šv. 
darbo. Ėmė studijuoti Adelaidės Augustino trumpas atsakymas y-

ra galutinis kai jis iškalbingai 

: 

kreipiasi į sinedrijoną ir sąmonin
gai klausia: "Kaip čia yra? Ar 
pristatai užmigusius liudininkus?" 
Žymiai didesnio įspūdžio darė jų 
pinigai, paimti iš to paties iždo, 

Kviečiame visas Rockforde 
gyvenančias lietuviškai kalcan- ( 

čias lietuves moter i s į pirmą vi
suotiną moterų susirinkimą 
Rockforde balandžio 12 d. 2 v 
p. p. Lietuvių klubo patalpose. 

Tai vienintelė prega mums 
visoms rockfordietėms susitikti, 
pabendrauti. Atvykime visos. 

• - l 

SVARBU 
Imame užsakymus automobi
liams ir butams. 

- LIETUVIŠKO STILIAUS 
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY 

5440 S. Pulaski Road, 
Chicago, 111. 60629 

ČESLOVAS VITKAUSKAS 
Diatrict Manager 

TeL: 585-0242; 585-024S 

iš kurio buvo duoti ir Judui. Šiaip pasirodykime, kad mes esame 
ar taip, o melas paplito, ir kai vieningos ir j au t r io s bendriem? 
Matas rašė savo evangeliją, tas lietuviškos labdaros reikalams 

Atvažiuoja iš Chicagos Lietu
vos Dukter į s teigėjas kun. dr. 
F. Gureckas ir pirm. E. Kielie-
nė. Išgirsime įdomių pranešimų. 
Atvykite — nesigailėsite. Po su 

skandžiai ir 
D. komisij 

universitete ekonomiką, pragy
vendamas iš spaudos darbų. 

Baigęs mokslus, garsioje Har-
vester firmoje gavo padorią tar
nybą ir vėl visas grįžo lietuviš-
kon bendruomenės tarnybon, 
taip pat nešykštėjo laisvalaikio 
Adelaidės Lietuvių sąjungai, kuri 
metų eilę tobulino pirktuosius na

mus, visą laiką leido (vėl rotato'melas buvo jau pasidaręs oficia 
r iumi) vietos apylinkės dvisavaičius žydu aiškinimas, dėl ko ka
tinuką, nesislapstė berenkamas į p a s buvo tuščias. Iš tikrųjų čia 
visokiausius informacijų, propa- galima įžiūrėti sėklą tų šmeižtų 
gandos, leidinių komitetus, finan derliaus, kuris sekančiais šimt

mečiais aprūpino oficialųjį juda- sirinkimo bendri 
izmą medžiaga Jėzaus biografijai kavutė. L. 
sudarinėti. 

Evangelijos pasakoja, kad Jė
zus fariziejų užantspaudotame 
kape prisikėlė. Istorija pasakoja, 
kad Jėzus, po to nužudytas tūks
tančius kartų, pasirodė kas kar-i 
tą vis gyvesnis, negu prieš tai. 
Taigi, kai tebėra vis ta pati tak-j 
tika, yra visiško pagrindo tikėti,: 
kad tas pats atsitiks Jėzui, kurį 
istorinė kritika prikalė ant kry
žiaus. 

Tokie kritikai iš tikrųjų netu- Į 
ri jokio originalumo. Jie nedaro 
nieko kita, kaip tik kartoja vis 
tą pačią taktiką, kopijuoja vis 
tuos pačius senus metodus. Jie 
nuplagijavo, pasisavino fariziejų 
metodą. 

Šiai rimties valandėlei medžia
ga panaudota iš Giuseppe Riccio-
tti veikalo "Kristaus gyvenimas", 
kun. P. Dauknio, MIC, vertimo, 
1962 m. K. Br. 

Ne tik lietuvių sapudoje, bet 
ir per susibūrimus girdėti fcend-
ruomenininkų balsai, kad JAV 
j L B tarybą atstovai būtų ren
kami nuo apylinkių, bet ne nuo 
apygardų, kaip iki šiol renka
ma. Iki šiol j LB tarybą buvo 
išrenkami tik iš didžiųjų lietu
vių kolonijų atstovai. Bet LB 
apylinkės y ra susiorganizavu
sios beveik visose JAV lietuvių 
kolonijose ir LB taryboje jos 
neatstovaujamos. Tarybai iš ar
ti nėra žinoma su kokiomis sun
kiomis problemomis susiduria 
mažųjų kolonijų L B apylinkių 
darbuotojai. Yra pasisakoma, 
kad LB taryboje nuo apylinkių 
atstovai ka r tu per tarybos su
važiavimus atstovautų ir mažą
sias lietuvių kolonijas. Tarybo-
ie atstovaujamos visos apvlin-
kės sudarytų mišresnį politinių 
ir luomų atstovavimą LB. Xuo 
apylinkių renkami atstovai įneš
t ų į tarybą naudingesnių nasiū-
lymų. o ta rybos nariai geriau j 
susipažinę su bendrais didžiai- į 
šiais LB uždaviniais paskleistu | 
iuos stipriau po apylinkes ir bū-
t u didesnis paskatinimas lietu- j 
viams priklausyti LB apylin- į 
kėms. 

Nepakeitus i LB tarybą rin-1 
kimu įstatų, beveik nėra vilties j 
ir tobuliausiam bendruomeninin Į 
kui patekti į LB tarybą, iš ma-
žuių LB apylinkių, nes jiems 
kelią patekti į tarybą užkerta 
didžiųjų kolonijų balsuotojai. 

Todėl d ristu per spaudą apy
linkėms pasiūK'ti. Būtent r e r 
L B tarybos rirkirrrus p a n t S t i 
atskirus balsavimui lapelius, 
kad tputiečiai badavimo forma 
pareikštu savo nuomone ši""" 
neeOmia klausimu. Tokius ta
nelius paruošt-" apyii^kin valdv-
boms nėra su~ku. bet tū tų la
bai, mano supratimu, geras pa
sitarti avimas LB tarybai ir pa
čiai LB. B. Juška 

— Programą stengiamės kiek 
galint labiau paįvairinti, įvedant 

i ir menišką dalį — aktorius, de
klamatorius, dainininkus. Baltui 

I gražiai deklamavo Petkūnaitė, 
ją pasistengsime įtraukti ir į 
Motinos dienos programą. Bū
na pakviečiamos lituanistinės 
mokyklos, organizacijos, mums 
rūpi jaunimo simpoziumai, Ai-
dučių dainos, Lituanus leidėjų 
žodis, moterų — motinų pasi
reiškimai, inteligentų, pedagogų 
žodis, patarimai apie šeimą, gy
dytojų patarimai ir t. t. Tą ir 
daug kitų dalykų vis stengia
mės įvesti į programą. 

— Amerikiečių stotis turi bū
dus apskaičiuoti, kiek maždaug 
žmonių radijo programas klau
so. Kiek klausoma yra Lietuviu 
forumo programa? 

— Gana gausiai. Vieną pa
togus laikas: šeštadienio va
kare nuo 8 iki 9 vai. Antra, s to

tis, iš kurios duodama progra
ma, yra naudojama įvairių tau
tybių. Yra daug žmonių, kur: 
mėgsta įvairių tautų progra
mas. Susilaukiame skambinimų 
net iš amerikiečių. Programa 
perduodama trumpomis bango
mis, taigi perdavimas aiškesnis. 

Mūsų siekimas — supažindin
ti amerikiečius su garbinga lie
tuvių praeitimi ir lietuvių įna
šu į JAV gyvenimą. Taip pat 
siekiame lietuvius supažindinti 
su Amerika ir jos įstaigomis. 
Programa būna abiem kalbom. 
Stengiamės būti aktualūs ir, iš
kilus kekiai problemai, suor-
eanizuojame atitinkamą progra 
mą. Pvz. turėjome savo radijo 
valandoje policijos viršininką, 
kuris seka -'gengių" reiškimąsi 
miestuose. 

Tenorime, kad ta Lietuvių fo
rumo valanda būtų kuo nau
dingiausia Lietuvai ir lietuviam, 
o taip pa t su mūsų tauta ir tė
vų žeme supažindintų amerikie-
čiij pareigūnus ir platesnę pub
liką. 3. P. Runskis 

JOSEPH P. GIEDRAITIS 
Staigiai mirė bal. 3 A, 1970, 3:45 vai. ryto, sulaukęs pu

sės amžiaus. 
Gims Chicago, BĮ. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genevieve Giedrai

tienė - S.di-kyte. 2 dukterys: Genevieve Maluška. žentas John, 
ir Alma Baer, žentas David, 6 anūkai: Vivian. Jacąueline, Da-
vid. Genevieve Denise ir Ann, brolis Anthony Giedraitis, bro
lienė Alvina, ir kiti giminės, draugai ir pažiįstazni. 

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted 
St. 

Laidotuves įvyks pirmad., bal. 6 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ry to fcus atlydėtai į Šv. Dovydo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius P . J. Ridikas. Tel. YA 7-1911 

m. 
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems kad 1970 

bal. 2 d.. 10:30 vai. vak. mirė mūsų mylima žmona, moti
na ir senelė 

John Cahii New Jersey guberna
toriaus sūnus jau antrą kartą su
imtas už narkotikų naudojimą. 

PAŠVENTINS ALTORIŲ 
Šv. Juozapo — Bažnyčios Glo

bėjo šventės proga, garsioje pa
triarchalinėje Švč. Marijos An
gelų bazilikoje Asyžiuje, popie
žiaus Įgaliotas kard. Villot, pa
šventins naują pagrindinį alto
rių, prie kurio įprastai tik po- i Į 

piežiai aukoja šv. Mišias. 

TEODORA JASINSKIENĖ 
Gimė Rusijoje. Amerikoje išgyveno 14 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Ignas, sūnus Eugeni

jus, marti Regina, duktė Elena 2ukausk,ene. žentas Jonas. 5 
anūkai, 1 proanūkas. ir kiti g minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 4 vai . popiet Petkaus Mar-
ąuette koplyčioje. 2533 W. 71st St. 

Laidotuves įvyks pirmad.. bal. 6 d. iš koplyčios 1 vai. po
piet bus nulydėta į Liet. Tautinea kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sunūs, duktė, marti , žentai ir anūkai 
Laidot. direkt. Donald Petkus. Tel. 476-2345. 

I v 

. 

Teisėjas Wilford Paquet įsakė per 
žiūrėti, kaip buvo Mary Jo Kopech-
ne, praėjusią vasarą važiavusi su 
sen. Kennedy. Apklausinėjimas vėl 
prasidės balandžio 8 d. Edgartown. 

| Mass 

A. A. 

EMILY VENCKUS 
Gyveno 1626 S. 50th Cottrt. Cicero, Illinois. 
Mirė r.al. 2 d.. 1970, sulaukus 82 m amžiaus 
Gimė Lietuvoje 
Pasiuko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Aldona Anglickis ir 

Josephine V'erbrugge. 5 anūkai. 6 proanūkai. sesuo Barbara Emb-
res. švogeris Mattbew. brolis Jacob Paulauskis. brolienė Mary ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad.. 4 vai. popiet A. Petkaus ir Sū
naus kolpyčioje. 1410 S. 50th A v e . Cicero. 111. Laidotuvės įvyks 
pirmad.. bal 6 d. iš koplyčios 9 vai ryto bus atlydėta j šv. Antano 
parap bažnyčią, kurioje ivyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines Nuošir
džiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, anūkai fer proanūkai. 
Laid. ciirekt. Donald Petkus. Tel. 863-2108. 

A. A 

PETRAS GRAKAUSKAS 
Gyveno 750 West 17th Street. Chicago. Illinois. 
Mirė bal 2 d.. 1970. 7:10 vai. ryto. sulaukęs 81 rn amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Kilo iš Zarasu apskrities. Salako parapijos. 

Kiškeliu kaimo. Amerikoje išgyveno 63 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Sopinę Vanco. žentas 

Frank. sūnus Antanas. 2 anūkės La Verne Meyer su vyru John, ir 
Sharlene Grimrnett. 3 proanūkai- Gary ir David Grirnmett ir 
Kathy Meyer. sesuo Apolonija Barauskienė su seimą. Lietuvoje! 
sesuo Teklė Mažeikienė su šeima, ir kiti giminės, draugai ir palįs-j 
tami. 

Priklausė Zarasiškių klubus 
Kūnas pašarvotas Gordon koplyčioje. 1729 S. Halsted St. 
Laidotuvės Įvyks pirmad. balandžio 6 d. iš koplyčios 9:301 

vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, ku-Į 
rioįe ivyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žentą*, anūkės ir proanūkai. 
Informacijai skambinkite TA 9-24/S. 
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x J. Kulikauskas, aktyvus 
ramovėnas, Ohicagos ramovėnų 
skyriaus vicepirmininkas, ne
seniai atšventė savo vardadie-

visuotinas narių susirinknnas 
šaukiamas bal. 4 d., šiandieną 
(estad.), 4 vai. popiet, Chicago 
Savings and Loan Association 
patalpose, 6245 S. VVestern Ave. 
Labai prašomos narės ir vieš-1 ni, dukros — Irenos gimtadie- , , _a . .*. , , . " nios dalvvauti. 

nj ir jos mokslo — universite
to baigimą. Gen. St. Dirmantas x Aldona Sehgal buvo isrink-
pasveikino namų šeimininką, ta Downers Grove Tovsmship. 

X Komp. Bruno Markaitis, o LD.K. Birutės draugijos 26-to precinkto — committee-
SJ, kalbės apie savo oratoriją pirm. M. Babickienė pasveiki- woman ir dalyvavo visų Du 
"100 Saulių" Chicagos univer- ne jauniausią birutininkę Ireną Page apskričio demokratų dele-
siteto Bapust Graduate Stu- j i r visų bimtininkių vardu jai g a tų susirinkime, renkant Sta-
dent Centre, Jį pakvietė šio I įteikė dovaną — tautodailės dir- te Central camrnitteeman. 
centro direktoriai dr. Frank ir į binėlį. Šioje Kulikauskų šeimos 
Helene Nelson, kurie dalyvavo į šventėje dalyvavo apie penkias- * Pianistas Mindaugas Ma-
oratonjos premjeroje. Pašnekę- į dešimt svečių- čiulis dalyvaus lietuvių televizi-
sys vyks Devintosios Chicagos', . jos programoje šį sekmadieni, 
religinio meno parodos proga, '• x L te fcuv lU Prekybos rūmų s k a b i a s muzikinius dalykus, 
kuri vyksta balandžio 5—19 : m e t i n i s b a n k e * a s šįmet įvyks 

gegužės 17 d. Ambassador vieš- x Paskutinė diena reserva-
buty. cijoms į "Puotą Jūros Dugne" 

x Gausios aukos stiprina kuri įvyks šį vakarą Western 
x Rašyt Anatolijus Kairys spaudą. Po 5 dol. aukojo: Ballroom, 8:30 v. v. Dėl reserv. 

tevyko j Los Angeles, kur buvo į A- Markevičius, E. Chicago, skam. LA 3-5499. O tie, kurie 
iškviestas komp. Br. Budriūno j • • ^ i 

dienomis tame pačiame centre. 
"100 Saulių" oratorija buvo iš
pildyta ikovo 22 d. 

pasitarti dėl Dainavos ansamb
liui sukurto veikalo, kuriam 
tekstą parašė A. Kairys, o mu
ziką rašo B. Budriūnas. A. Kai
rys grįš po keleto dienų. 

X Ona Ivinskaitė - Ivins, 
6733 So. Campbell Ave., Chica
go, 111.. jau daugiau kaip tris
dešimt metų bendradarbiauja 
"Drauge", siųsdama įvairių lie
tuviškų bei labdaros draugijų 
korespondencijas. Džiaugdamo- , 
si, ikad jos visada tuvo atspaus
dintos mūsų dienraštyje, pri
siuntė 25 dol. auką, už kurią 
nuoširdžiai dėkojame. 

x Jei kas važiuoja automo
biliu j Hot Springs ir gali pa
imti vieną asmenį prašome pra
nešti tel. KE 2-2291. (sk.) 

neatvyksite gailėsitės — pir-
P. Kemežys, E. Sr. Luois, Dl., madienį iš buvusiųjų girdėsite... 
Vyt. Zdanys, W. Hartford,! Senai, laibai senai, balandžio 4 

Conn. I d. įvyko "Puota Jūros Dugne", 
Mieliems aukotojams esame ir aš joje 'Taivau, midų, vyną 

dėkingi. gėriau, auksažvynę glamonė
jau... L J 5 . 

x Mary Juškienė, nuo rug-Į* tft.) 
sėjo mėnesio ilbuvusi ligoninė
je, grįžo ir yra anūko globoje, 
6022 SL Artesian Ave. Draugai 
ir pažįstami prašomi ją aplan-
r.-:vti. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Šv. Kazimiero seserys — Sesuo Helen, Sesuo Adorata ir Sesuo Ferdinand 
'ankosi Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Chicagbje. Sesuo Ferdinand 

ra Marijos aukšt. mok. bibliotekos vedėja Nuotr. J. Kasakaičio 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE į liauja. Susidomėjimas grupės 

Į (koncertu yra tiek didelis, kad 
— Lankėsi "Lietuvos Pajų- y ^ parduota toli virš 1000 bi-

rio" redaktorius. Iš Montrealio, • uetų. Grandinėlės koncertą ren-
Kanados į Los Angeles buvojgįa "Laisvės Žiburio" radijas, 
atvykęs "Lietuvos Pajūrio" re- j Balandžio 2 d. Clevelando šokė-
daktorius Ansas Lymantas su -jaį j a u šoka Detroite. Tai bus 
žmona ir septyniolikmete duk- 4-tas grupės pasirodymas to 
rele. Los Angeles jis turėjo. miesto lietuviams. Grupe rūpi-
pasitarimų su kai kuriais _Ma- j n a s i L B Detroito apylinkė. 

Balandžio 22 d. įvyksta Gran
dinėlės trumpesnės apimties šo
kių programa Clevelande. Gru-

žosios Lietuvos bičiuliais. Dau-

HETUVIAI DAILININKAI 
RELIGINIO MENO 

PARODOJE 
Dail. Bronė Jameikienė ir 

dail. Adolfas ValešL*a išstatys 
savo darbus Ohicagos religinio 
meno parodoje, į kurią pakvies
ta 42 dalininkai. Dalyvių tarpe 
randame tarptautiniai žinomų 
dailininkų: Cosmo Campoli, 
Mish Kohn, Joachim Probst, 
Egon Weiner ir iSadao Watana-
be. 

Dail Valeškos skaldyto stiklo 
saulės, sukurtos Markaičio ora
torijos "100 Saulių" dekoraci
jai, taip pat bus išstatytos šio
je parodoje. 

Devintoje Chicagos religinio 
meno parodoje taip pat daly
vauja Harold Haydon, Chicagos 
Universiteto meno profesorius, 
Midway studijos direktorius ir 
Sum -Times meno kritikas, ir šie 
Chicago Art instituto profeso
riai: John Fabian, Boris Anis-
feld, Albert Henseknan, Martyl, 
Rudolf Pen. 

Jau šeštą kartą abu lietuviai 
dailininkai dalyvauja šioje pa
rodoje. Ji vyksta prie Chicagos 
universiteto, Baptist Graduate 
Student Center meno galerijo
je, 4901 South Ellis Avenue (j-

Iėjimas iš 49-os gatvės), balan-

klaužadą iškrausto su baldais į 
gatvę. 

Tačiau juodasis nuornininkas 
nesnaudžia; j i s susikviečia po
rą šimtų juodukų, kurie šerifui 
ir jo vyrams neleidžia tokio 
nuomininko iškraustyti. Jau nė 
vienas toks įvykis buvo didžioje 
amerikiečių spaudoje aprašytas 
su foto nuotraukomis. Mums 
atrodo, kad tokie pasielgimai 
eina prie šio krašto teisinės sis
temos, demokratinės tvarkos 
griovimo. 

Kaip žinia, Illinois valstijoje 
ir Chicagoje bedarbių išlaiky
mas kaštuoja netoli bilijono do
lerių. Būdinga, kad ir šios išlai
dos y ra uždedamos nuosavybių 
savininkams ir nesimato, kad 
mokesčiai sumažėtų. Tvaikas nuo 
laiko mūsų politikieriai uždeda 
ant tų žmonių pečių dar didesnę 
naštą, ypač tiems, kurie myli 
darbą, nori taupyti ir turi šio
kias totkias nuosavybes. 

Daugelis mano, kad kuo grei
čiau reikėtų šaukti masinius na
mų savininkų mitingus, kuriuo
se reikėtų pareikšti protestus 
dėl taksų kėlimo ir kad jau atė
jo laikas mokesčių įkėlimą su
stabdyti. 

Mums atrodo, kad jeigu mes, 
mokesčių mokėtojai nesipriešin
sime mokesčių kėlimui, tai ne-

Pr. Nariui jie įteikė 100 dol. 
čekį. (pr.) 

i 
x l L. Šukytės koncertą bi-

\ lietai parduodami ir Orchestra 
Hali kasoje, 220 S. Michigan 
Ave. (pr.) 

x Dr. Joana ir dr. Kęstutis 
Kirvaičiai, 9805 Tully, Oak 
Lawn, UI, Gediminui Kazėnui 
tarpininkaujant, paskyrė Chi
cagos Lietuvių Operos pastaty
mui 100 dol. auką. Jie žada at
silankyti j balandžio 19 dienos 
spektaklį. (pr.) 

X Autobusams bilietai į L. 
Šukytės koncertą nebeparduo- i ^_ . _ . _ , , x Birutė Žemaitienė, dantų 
darni. Autočusai išeis nuo 69-os ! „ X P r o t d r ' ^ Paplauskas - gy^ I n s n a haxzdxMmė „ d r . 
ir Waahtenaw Ave. bal. 5 d., **mana*> tarptautinio masto A L i p s k i s y r a ^ 0 ^ ^ po g 
5:45 vai. popiet. Galės važiu©- V^gpgas, 0 t t a v o s universite- ^ ^ ^ ^ 1 ^ ]olTie ^ l e i . , § 
tf tik turintieji iš anksto nusi- *" lyginamųjų pedagoginių 0%^ į HH|f jii • dantų gydy-' " 
pirkę Marginiuose bilietus m o k s i ų c e n t r ° ?"*****> P81 ' tojų baline, kuris įvyksta bal. 

(pr.) ; <*ologinių ir pedagoginių moks- 4 d . , 7:30 v. v., Jaunimo cen-
! lų f a'.iulteto ordinarinis profeso- ; ̂  (pr ) 

X Lituanicos Tunto Tėvų riUSi eilės knygų autorius, šių 
rengiamas vakaras įvyks bal. metų balandžio 12 d. atvažiuo-1 x Korp! Neo-Lithuania vy
l i d.. Pakšto salėje, 38-ta g-vė i j a į Chicagą pirmą kartą skai- į riausioji valdyba rengia savo 
ir California Ave. Pradžia 7:30 tyti paskaitą Tumo Vaižganto! garbės nario kun. dr. Tumo 
v. v. Dėl staliukų ir smulkesnės 100 metų nuo gimimo minėji-1 Vaižganto rninėjimą. Minėjimas 

X -Aušros Vartę" tuntas g ^ ^ l a i k o ^ ^ lankydamas 
maloniai kviečia visus atšilau- r ^ j ^ reikalais besidomin-
kyti į jų rengiamą "Pavasario č i a i g > - u o s p a r a g i n d a m a S ; ieš_ 
Vakarą", kuirs įvyks balandžio k o d a m a s t^^g į ^ j ų i dėjų P? k v i«tė Lietuvių Kultūrinio 
25 d. 7:30 v. v., B. Pakšto sa- ^ redaguojamam keturius kar- oaržeHo valdyba. Iš New Yor-, 
lėje. Programoje: šokiai, bufe- " tus m e t u g i š e i n a n č i a m ieidi- ke, Detroite, aevelande atliktų ozao 5-19 dienomis 2 - 5 vai. 
tas, pasirodymai ir t t. Stalių- ^ -Lietuvos Pajūris" sustip- š o k i l i b u s sudaryta Grandinėlės P- P- kasdien. Atidarymas šj _ 
kus užsakyti telefonu 585-7569 Tiati padažninti Sutiko entu- ^ ^ Amerikos išvykos koncer- sekmadienį, balandžio 5 d., 2 trukus mums reikės palikti mus 

(P^-)ziastų^ūlančių "leidinį padaryti « programa. Birželio 14 d. va i K. | nuosavybes ir keltis kur kitur 

x Dr Elena ir dr Ado l fas ' m ė n e s i n i u ' ** k u o ^ ^ t ų n e m P T ° M l 3 m i a e v e l a J l d o š o k ė j a i i r 

Miliai, 3028 Polly Lane, Floss- \leidinio &*** * * i r v i s a s , M a " 
moor, DL, yra nauji Chicagos! • ? * • " * ~ ? *?**? ' ^ a U 

Uetuvių Operos mecenatai. B i - ! 5 ^ 1 ^ atsistotų ryškesnėje he-
iietų atskaitomybės vadovui \ Aviškoje perspektyvoje. 

muzi'.cantai išskrenda į Medillin, 
Colombia. 

informacijos skambinkit p. S.; m e T ,;curis bus McKay Public 
Matučiui teL 778-5822 po 6 v. Sehool, 69th ir S. Fairfield gat-
vakaro. (pr.) xių kampas, 4 vai. p.p. Minėji-

x Autobusai į L. Šukytės ^ 4 ruošia Korp! Neo - Lithua-
koncertą bal. 5 d. išeis nuo 69- n i a - Visuomenė kviečiama gau-
os — S, Washtenaw Ave. ne si^i dalyvauti. (pr.) 
5 vai. kaip buvo skelbta bet 
5:45 popiet- (pr.) 

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

(sk.) 

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

X Parduodama likerių ir 
maisto krautuvė lietuvių apy
linkėje. Informacijai rašykite 
adr.: Draugas Adv. 452, 4545 
W. 63rd St., Chicago, UI. 60629 

(ak.) 

URUGVAJUJ 
— Lankėsi iš kitų 

keliami 
gyventi. 

NAMŲ SAVININKŲ [ _ , . . . 
MOKESČIAI IK RŪPESČIAI i Iliustracijai, kaip^ 

nuosavybėms mokesčiai, paue-
Beveik kiekvienas Onicagos kiame konkretų faktą: Marąue-

namų savininkas šiuo metu gau tte Parke prieš 15 metų hetu-
na sąskaitas apmokėti už nekil- į vig ^ rezidenciją mokėjo $280 

k r a * t ' * nojamą x.urtą. Savininkai gavę mokesčių, o daibar už tą pačią 
Jau išvažiavo liet. jėz. prov. padidintas mokesčių sąskaitas! nuosavybę tenka mokėti apie 

i Gediminas Kijauskas, Petras i l n a 2 l 0 arvieisti Ohicagą. Dėl tos 800 dol. metams P . Š. 
•» 1 Daugintis SJ, fStasė Jankaus-
! kas į Braziliją. Į Argentiną — 
i Stepas Paulėnas su žmona, ku-
I rie svečiavosi pas savo motiną 
I Placidą M. de Judin, Povilas 
(Savickas su šeima ir jo sesuo 
I Onutė, kurie svečiavosi pas sa-
I vo gimines Godus, Br. Pijus Gu-
idelevičius. Į Š. Ameriką - Ka-

CICERO KOLONIJOJ 
priežasties daugelis mo-iescių 
mokėtojų ragina vienas kitą, 
kad lietuviai išeitų į gatvę vie- j _ K š i m k u S j ^ yer&jų sa-
šai protestuoti dėl tokių padi - į v a i č i ų ^ į ^ g ligcciinės ir 
dintų mokesčių 'sveiksta dr. P. Kisieliaus prie-

PaAtebėtina, kad juodoji ra- žiūroje, 
sė, mn Chicagoje yra jų mažu-; _ P o c i u s t e i k i s dar ligoni-
ma, t<ičiau jie su savo v i e š a i s ! ^ p N £ m a r t i n i enė sveiksta 

X Dovanų siuntinius j Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga-
ima pasiųsti per Baltic Stores 
i^td. (Z. Juras), 421 Hackney 
ad., London, E. 2. England. 
'HO 8734 fsk.1 

įvyks š. m. balandžio 12 d., 4 
vai. p. p. McKay mokyklos sa
lėj, 6901 S. Fairfield Ave., CM-
cago, m. 60629 (Marąuette Par
ke). Paskaitininkais sutiko bū
ti: prof. Aldona Augustinavi-
čienė, kun. P. Garšva, dr. A. 
Ramūnas. Meninę dalį išpildys 
jaunimas. (pr). 

x Adomu Galdiko pomirtinė 
tapybos paroda įvyks š. m. 
balandžio mėn. 11—19 d. d. 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje. 

(•pr.) 

x Jei kas ieškote pirkti pui
kią 6 kamb. mūr. rezidenciją 
(bungalow), tarp lietuvių kai
mynų, ant kampo 61-os ir Al-
bany, telefonuokite GR 6-0809. 
Kampas ant kurio namas ran
dasi, apaugęs gražiais medžiais. 
Prie 2-jų mašinų garažo yra 
darželis. Priežastis pardavimo 
— savininkas keliasi gyventi 
ūkyje Indianoje. (sk.) 

Parengime Putnarno seselių naudai 
Philadelphijoje R.mas Juzaitis groja 
stovyklinių dainų pynę. 

Alioti-. K. C k o t o 

— Jaunimo darbai Grandinė
lėje, šį šeštadienį, balandžio 4 
d., 3:30 vai. ryto iš Clevelando 
New Yorkto link pajuda autobu
sas, nešinas 50 jaunimo. Pra
džioje tylūs, mieguisti, vėliau 
garsesni Grandinėlės šokėjai ir 
muzikantai važiuoja 000 ir dau
giau mylių, kad vakare Christ 
the King gimnazijos salėje at
liktų lietuviškų sceninių šokių 
spektaklį. Ir nebe reikalo ke-

rolinos Dutkienės sesers sūnus protestais laimi viską, ką tik 1^, ^ ^ 0 gg s a v o vyro priežiū 
Algis Zabalionis ir šiandien iš- reikalauja. Kai juodasis nuomi- : ro^ 
važiuoja Petruškevičių duktė -ninkaa nemoka nuomos namų 
M. Inės su savo vyru Richard savimnkui, tai pastarasis turi — Susirinkimai įvyks Raudo-

Stankevičium. 

KUPU0T0JE LIETUVOJl 
Kauno klinikose buvo at

likta sudėtinga operacija. Ope
ruota V. Parišauskienė, į ku
rios širdį pateko 5 cm ilgio 
adata. Operaciją atliko Lietu
voje plačiai žinomas chirurgas 
prof. Jurgis Brėdikis. Jam pa
vyko prispausti širdį prie stu
buro, išstumti iš jos 'kraują ir 
išimti adatą. Pacientės gyvybė 
buvo išgelbėta. 

teisę jį iš buto iškraustyti už Inos Rožės kareivių draugystės 
nuompinigių nesumocėjimą. Na-i"" 'SLA. J. Krivickas ir Reivy-
mų savininkas tuo reikalu už-|čiai buvo atvažiavę ir sumofcė-
veda teisme bylą. Teismai nu-;.P už visus metus mokesčius, 
sprendžia, kad savininkas gali p- Krivickas yra praradęs de-
jį iš buto iškraustyti. Tačiau šinę ranką mašinos nelaimėj. 
nuomininkas nepaiso teismo Reivyčiai abu sveiki ir gerai 
sprendimo. Pagal veikiantį įsta- atrodo, jiems daug padeda gry-
tymą, savininkai prašo vietos n*s "VVisconsin valstijos oras. 
šerifą tokį nuornininką iš buto. K. P . D. 
iškraustyti. Šerifas nuomininkui 
duoda 5 dienų terminą. Jei iki 
nurodytos dienos nuomininkas 
neapleis buto, tada šerifas at
vykęs su keliais vyrais tokį ne-

Lemonto at-kų kuopa su naujais vadovais: R. Šoliūnaite. K. Griniūte ix J. 
Abromaičiu. I eil. iš k.: R. Kamantas. P. Lieponis, Z. Šoliūnaite, G. Vebe-
iiūnaitė. D. Kamantaitė, R. Vebeliūnaitė. II eil. V, Paškus. L. Soliūnas. 
V. Šoliūnaite. J. Paškutė, D. Vebeliūnaitė, A. Šoliūnaite. R. Kamantaitė. III 
eil. L. Mastis. R. Paškus, E. Razma, A. Lieponis, R. Šoliūnaite, J. Abro
maitis. K. Griniūtė. 

POEZIJOS RINKTNYS SUAUGUSIEMS 

p a r a š y t a s 

A L B I N O B A R A N A U S K O 
Šiame rinkiny poetas atsisveikina su pietinio Vilkaviškio 

apskrities, dar niekeno neapdainuotomis augštumomis. 

Rinkinys gaunamas ..Drauge" i r pas platintojus. Kaina 2 dol. 

x Sol. Iz. Motiekaitienės Dai
navimo studijos mokinių kon- i 
certas įvyks š. m. balandžio 12 į 
d. (sekmadienį), 3 vai. p. p., j 
Jaunimo Centre, 5620 So. Cla-į 
remont Ave. Dainos meno prie-j 
anglis pasiruošęs išpildyti tur-i 
tingą ir įvairią programą. Vi
suomenė maloniai ficviečiama 
atsilankyti. Kaip visuomet — 
visi svečiai bus pavaišinti. 

(pr.) 
X Jnstin Mackiewich, di

džiausios lietuvių taupymo ir 
skolinimo bendrovės — Stan
dard Federal Savings and Loan 
Association prezidentas, jau 
dvylikti metai yra Chicagos 
Lietuvių Operos mecenatas. 
Solisto Stasio Baro tarpininka
vimo dėka, J. Madkiewich pa
skyrė "Likimo galios" operos , , . 

+ + ~_ • -m J I 1 r* • l Alexius ligoninėje, pasiseKe pn-pastatymui oOO dol. auką. Chi-. & J F r 

cagos Lietuvių Opera už šią **» J3™ dešinę renką, kuri bu-
auką yra nuoširdžiai dėkinga, vo pramonės nelaimėje nupiau-
Mecenatų aukos padengia apie ^ Daktarai pastebėjo, kad 
23r'r operos biudžeto ir be jų 
operų statymas būtų neįvykdo- I 
maa dalykas. (pr.) Pusantrus metus. 

MAŽINA SUSISIEKIMĄ 
Milwaukee geležinkelis prašo 

leidimo geg. 5 d. sustabdyti 
dviejų traukinių kursavimą iš 
Chicagos į St. Paul ir Minnea-
poli. 

NEW YORKE 2 M3L. 
PORTORIKIECIŲ 

Vienas portorikiečių veikėjas, 
dabar paskirtas tautybių komi
teto prie gubernatoriaus Rocke-
fellerio pareigūnu, pareiškė, 
kad New Yorke ir apylinkėse 
gyveną du milijonai portorikie
čių, kas sudaro 20 proc. visų 
gyventojų skaičiaus. Tačiau ši 
tautinė grupė reiškiasi ir nusi
kaltimuose, nes daugiau 40 nuo
šimčių iiš viso nusikaltėlių skai
čiaus tenka portoržkiečiajns. 

PRISIUVO NUPIAUTA 
RANKA 

John Brown, 2609 W. Ogden, 
džiaugiasi, kad gydytojams, po 
ketverių valandų operacijos St. 

HEALTHY FOOD RESTAURANT 
L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 

3236 South Halsted Street 
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiunienė Chirasro. UI. 60608 

nervų atgijimas gali užtrukti 

N0KMAM BURŠTEINAS, kailiu krautuvė 
DR SIUVYKLA. 185 N o . Wabash (kampa* Waba*h 
ir L^ke Street) , 2-as aukš tas . A t d a r a kasdien 9 ry to 
iki 6 vak ; pirm. ir ke tv . iki 8 v. v., šežt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus te l . 263-5826 ir bu t e 677-8489-

K a l b a m e l i e t u v i š k a i 




