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Kratos Ir suėmimai 
ok. Lietuvoje 

KGB ieškojo L. K. B. Kronikos. — Konfiskuotos 
rašomosios mašinėles ir religine literatūra 

Ok. Lietuva. — Paskutiniajam Į Per krata, pas S. Kriaučiūnaitę, 
"Darbininko" numery įdėta ką ' O. Norkytę, L. Razminaitę — Pa 
tik gauta ištrauka iš "Lietuvos' nevėžy buvo paimta daug religi-
Katalikų Bažnyčios Kronikos" Nr. nes literatūros. Per kratą pas Z. 
8, kurioje informuojama apie 
gausias kratas ir suėmimus Lie
tuvoje praėjusių metų lapkričio 
20 ryšium su byla Nr. 345, lie
čiančia religinės ir sovietinę sant 
varką "šmeižiančios" literatūros 
gaminimą. Iš visko atrodo, kad 
saugumas ieškojo Kronikos leidė
jų. Nelaukdami, kol mus pasieks 
Kronika, pasinaudojame "Dar
bininko" informacija. 

Razminaitę Šiauliuose buvo pa
imta religinės literatūros ir rašo
moji mašinėlė. Per kratą pas A. 
Ratkevičių, Pasvaly — buvo pa
imta daug religinės literatūros. 
Per kratą pas St Skripkų buvo 
paimta visa biblioteka. Be to, kra 
tos buvo padarytos pas P. Stra-
šinskaitę, O. Tamulynaitę, K. 
Misiūnaitę, Dambrauską, Kačer-
gį, Kapustą, Jasėną, L Mickeliū-
naitę ir kt. Visi buvo kelis kartus 

4-

Per kratą pas kunigą I. Lauriū! apklausinėjami. 
ną, Kebelių parapijos kleboną, 
kuri užtruko 8 vai., buvo paimta: 
dvi rašomosios mašinėlės, rank
raščiai, religinio turinio knygos, 
religinio turinio paveikslai. 

Per kratą pas Valkininkų kle
boną kurt. A. Keiną (trukusią vi
są dieną) — buvo paimta daug 
religinės literatūros, keletas LKB 
Kronikos numerių, asmeniški už 
rašai, iškarpos iš sovietų laikraš
čių. 

Per kratą pas Smilgių klebo
ną kum B. Babrauską (Biržų ra
jonas) buvo ipaimta 10 maišų re
liginės literatūros, trys rašomos 
mašinėlės, keletas LKB Kronikos 
nr-ių. Kratą darė 1.5 KGB parei
gūnų. Krata buvo daryta net baž
nyčioje, altoriuje, kur laikomas 
Švenčiausias Sakramentas. Krata 
truko visą dieną. 

Per kratą pas kun. I. Buliauską 
(Krinčine) buvo paimta religinė 
literatūra. Per kratą pas A. Jauge-
lį buvo paimta religinė literatū
ra, net religiniai žurnalai iš prieš
revoliucinio laikotarpio. Po kra
tos — šiurkštus apklausinėjimas. 

Per kratą pas A. Reškevičių 
(Kaune) buvo paimta rašomoji 
mašinėlė, religinė literatūra. Kra 
tą darė keturi pareigūnai septy
nias valandas. 

Per kratą pas B. I augelį (Kau
ne) buvo paimta religinė litera
tūra ir matricos. 

Per kratą pas I. Urboną (Kau
ne) buvo paimta religinė litera
tūra. Po kratos — ilgas apklausi
nėjimas. 

Per kratą pas N. Cicėnaitę ir 
T. Mačiukiene (Kaune) buvo pa
imti užrašai, maldaknygė, Sv. 
Raštas (1972 m. laidos, išrekla
muotas užsienyje, kaip visiškos 
religinės laisvės Lietuvoje įrody
mas). 

Per kratą pas I. Turauską (Kau 
ne) — buvo paimti laiškai, ke
lios maldaknygės, religinė litera
tūra ir Lietuvos tautinė vėliava. 

Per kratą pas Petrą PI mirą (Kau 
me) — buvo paimta religinė lite
ratūra ir įvairūs asmeniniai užra
šai. Apkaltintas religinės litera
tūros ir sovietų santvarką "šmei
žiančios" literatūros gaminimu. 
Areštuotas. Dėl tokio pat kalti
nimo areštuotas Povilas Petronis, 

Per kratą pas I. Stašaitį Sali
ninkų kaime buvo paimti šv. pa
veikslai, maldaknygės, religinė li
teratūra. Gruodžio 4 areštuotas 
dėl tokio pat apkaltinimo. 

Per 10 valandų trukusią kratą 
pas Z. Urboną Vilniuje — buvo 
paimtos maldaknygės "Marija, 
Gelbėk Mus", matricos ir savo 
spausdinimo prietaisas. 

Per kratą pas B. Lepenj Vil
niuje — buvo paimta religinė li
teratūra, keli LKB Kronikos nu
meriai, rašomoji mašinėlė. Po 
kratos — grubus apklausinėji
mas. 

Amerika Europai 
nepamainoma 

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos kancleris William Brand-
tas, minint balandžio pirmą 
2? metų sukalttį nuo NATO 
Įsteigimo, minėjo, kad Ameri
ka yra nepamainomas gyny
bos partneris. Jis įsitikinęs, 
kad politiniai ir ekonominiai 
ginčai Europos su Amerika bus 
išspręsti. 

Mažinama kainų 
kontrolė 

WASHTNGTONAS. — Iki ba
landžio pabaigos dar veikia kai
nų ir atlyginimų kontrolės nuo
statai , tačiau Pragyvenimo bran 
gumui stebėti taryba nuėmė jau 
dabar kontrolę 165 įmonėms, 
kurios samdo 6 proc. visos dar-
bos jėgos. J tą skaičių įeina ei
lė pramonės įmonių, u rmo pre
kybos centrų, finansinių institu
cijų ir patarnavimų, kaip nuo
mos, viešbučių bilietai, pataisy
mai i r kt. 

Dar tebekontreliuojamos 24 
proc. kainų ir 26 proc. atlygini
mų. 

Neobjektyvi kritika 

BRITANIJA GRASINA IŠSTOTI 
IŠ BENDROSIOS RINKOS 

LIUKSEMBURGAS, — Bri- pasilikti. Taip kalbėjo užsienio 
tan i ja formaliai pareikalavo, j reikalų rninisteris James Cal-
kad Europos Bendrosios rinkos ; laghan, 
valstybės peržiūrėtų i r pakeistų į Ko naujoji britų d3rbiečių vy-
visą eilę sąlygų, kuriomis Bri-1 riausybė nori iš Bendrosios rin-
tan i ja y r a įėjusi į bendrą siste-j kos ir kuo nepasitenkina? Nori 
mą. Je igu kitos aštuonios va l s - idaug : pakeitimų žemės ūkio po-
tybės t o nepadarys, britai iš- į ktikoj, kurie įgalintų sumažinti 
s tos . Iki t o laiko, koJ vyks svars < maisto produktų kainas; suma-
tymas , Bri tani ja susilaikys nuoįž in t i britų mokėjimus bendram 
tol imesnės ūkinės integracijos; Rinkos biudžetui; monetarinę u-
Bendrosios rinkos linkui. Kai \ niją įvedus, išvengti galimo ne
bus pada ry ta , tada britai bal- j darbo. Callaghano manymu, 
suos, a r ve r t a Bendrojoj r inkoj 1980 metais suplanuota mone

tar inė unija yra nereali, pavo
j i n g a 

Smilgių, Biržų aps.. bažnyčia, kurioj 
kur laikomas Švč. Sakramentas 

padaryta krata net altoriuje, 
(Iš Br. Kviklio archyvo) 

N E W YORK. _ C a r e Booth 
Luce. našlė Time'* žurnalo įkū
rėjo, buvusi Kongreso atstovė, 
ambasadorė Italijoje, rašytoja, 
parašė tam pačiam žurnale laiš
ką, priekaištaudama jo užimtą, 
neobjektyvią liniją prez. Nixono 
atžvilgiu. J i pri taria ABC tele
vizijos komentatoriui 

'Pravda" atakuoja 
Kongresą 

Programa veikė 
blogai 

Ragina išvaryti 
baltuosius 

i tokiems. H a r r y I. 
Kuns 

Reasoneriui. kuris "Time" kri-
su Maskva r.ir.alauja priedo, 

Tie rniriisterio pareiškimai y-
ra tik dalis to, ką jis vėliau 
d a r pasakys. Jeigu jo reikalavi
mai jau dabar atrodys nepriim-

MASKVA. — Sovietų • 'Prav- į tini, tai britai gali paprašyti sa-
d a " uža takavo tuos amerikie- įvo piliečių pasisakyti, ar ver ta 
čius, kur ie priešinasi sovietams i pasilikti Bendrojoj rinkoj. Dar 
da romoms nuolaidoms. Labiau-! CaTaghan sakė, kad Rinka tur i 
šiai kliuvo Kongreso žmonėms, 

ka ip sen. Jacksonas, 
pr ie prekybos sutar t ies 

BERKELEY. — Hears t fun
dacijos maisto programa buvo 
atlikta netikusiai. Iki pasiekė 
neturtinguosius, daug maisto i r 
pinigų buvo pavogta, nusukta. 
Skubiai suorganizuota administ-

, racija ir padalinimas veikė blo-
riau ištyrę nuotrauKas iš M e r k u - į ^ n e p i an inga i . Buvo išdalinta 
rijaus. pradeda abejoti, ar jis tik-1 maisto už du miiijonus do'erių. 
rai turi Mėnulį, kuris suktųsi | viso 150,000 paketų. 

Pasadena. — Astronautai, ge-

apHnk planetą. Greičiausiai, tai 
yra ultravioletinių spindulių, a-
einančių iš kitos žvaigždės, susi

koncentravimas, pagautas Mari-
ner 10 nuotraukoje. 

Ču netiki "taika 
mūsų generacijai" 

PEKINAS. — Kinijos prem
jeras Ču En- la jus , kalbėdamas 
Kambodijos komunistų vado 
Khieu Sampham garbei suruoš
tuose pietuose, paneigė prez. 
Nixono dažnai kartojamą frazę 
"taika mūsų generacijai". Ču 
sakė; "Revoliucijos žmonės ne
tiki, kad taika ?alėtų būti išlai-

1 kyta bent mūsų generacijoje. 
Nebus taikos tol, kol egzistuos 
imperializmas, o kol bus impe
rializmas, neišvengiamai bus ir 
revoMucija. ir karas" . 

Nbcono vardo Ču neminėjo, 
bet visiems buvo aišku, apie ką 
kalbama, ir kad Vakarų politika 
Kinijos atžvilgiu priimama su 
rezervais. Kitomis progomis Pe
kinas kartoja, kad santykiai su 
Amerika a r Vakarais nepasikei
tė, bet pakankamai ai-ku. kad 
jie atšalo. 

Prasidėjo ir ketvirta savaitė, 
kai nuo Patnci jos Hears t nieko 
negirdėti, ir jos tėvams gyve
nimas nepakenčiamas. 

Plienas vėl 
pabrangs 

WASHTNGTONAS. — Ikį ba
landžio 15 tu r i būti sudarytas 
naujas kontraktas t a r p plieno 
bendrovių ir darbininkų unijos. 

tiką pavadino neapskaičiuotai 
piktą, norinčią sunaikinti Nixo-
ną, ir tos linijos anksčiau a r 
vėliau gailėsis žurnalas. "Kaip 

', ironiška, kad didelis Nbcono kr i -
KAMPALA.^- Ugandos pre- Wįas> k a i p R e a 5 o n e r . ^ jfcjy 

ginti Nixoną nuo "Time" viena
šališkų užpuolimų", — ražo Lu-
ce. 

zidentas Adi Am'-r. atidarė Af
rikos valstybių tmijos sesiją, sa
vo kalboje paminėdamas, jog 
jau atėjo laikas- visiems juodie
siems susiorganizuoti ir karinė
mis jėgomis išstumti baltuosius 
iš Pietų Afrikos ir kitų gretimų 
teritorijų. 

Religijos dėstytojų 
kursai Jugoslavijoj 

Zagrebas. — Katalikų Bažny
čia Jugoslavijoje šiuo metu ypač 
stengiasi tikėjimo tiesų mokymą 
— katekizaciįą pritaikinti dabar
ties laikų reikalavimams. Tuo 
tikslu Dubrovniko mieste buvo 
surengti religijos dėstytojų kur
sai, kuriuose dalyvavo apie 150 

kad nebūtų kliudoma emigraci
ja sovietų piliečiams. 

suderinti savo politiką su Ame
rika, bent neveikti prieš Ame
riką. 

Į tą kalbą tuoj atsakė P r a n 
cūzijos užsienio reikalų minis-

! teris Michel Jobert, kad "Rin-

MASKVA. 
t i s 'Tzviestija ' ' piktokai 

Sovietu la ikraš- ' ta j a u * ^ d a U § s u m o k ė J ° -. j kad Britanija galėtų dalyvauti. 
" o naujų primokė jimų padarvt i kuoja Kissingen. kao j is vienas į , . „ r 

nori išspręst i Vid. Rytų politi- į 
ką, kai iš tikrųjų t3i priklauso; 
ne jam. bet Genevos konferen
c i j a i . 

J E R U Z A L E . — Goldos Meiri 
vyr iausybę ištiko bėda, kai pa- į 
sit r aukė iš kabinete Religinės 
par t i jos nariai. Tokiu būdu vy-

NEW YORK _ Tuo metu, 
kai arabai ta ikė naftos boikotą, 
sovietų nafta plauliė į Ameriką. 
Muitinė sako. kad į New Yorko 
ir Nevv Jersey uostus du Ame
rikos ir du graikų tanklaiviai j r iausybė daugumos parlamente 
šių metų pradžioj? atvežė įvai- j ne tur i i r gali būti nuvers ta 
rių naftos produktų, įskai tant j kiekvienu metu. Negalėjo susi-
ir gazolino, viso 840,000 s ta t i - į t a r t i dėl aptarimo, kas y ra žy
mų. idas. 

Derybos prasidėjo vakar . Iš vis- Į r e H g j j o s m o k v t o : ų g i v a i r i u k r a š 
ko matyti, jog umjos užsipra- į t o w g k u p i j ų / J u r n e t u b u v o st0lii. 
šymas yra labai didelis, ir jei 
susitars. pldenas vėl gerokai pa
b a i g a . 

WASHTNGTOXAS. — Henry 
Kissingeris y ra narasęs laišką 
sen. Ed. Kennodžiui i r jam mi
nėjo, kad nors ir nėra forma
laus pasižadėjimo remti Pietų 

j Vietnamą, bet tai būtina daryti , 
] atsižvelgiant į esamas sąlygas, 
kitaip Pietų Vietnamas negalės 
išsilaikyti, ir amerikiečių sudė
tos aukos nueitų niekais. 

Šią savaitę Kongresas svars
tys P. Vietnamui paramos rei
kalą. Adminis^raciji prašo 474 
mjl. dolerių, ir jaučiama t a m 
didelė opozicija. 

įuojamos ivaraos religijos dėsty
mo problemos rr aptariami nauji 
vaikų, jaunime ir suaugusiųjų 
katechizacijos metodai. Priimtas 
nutarimas Jusr>slaivijoįe įsteigti 
Katechetikos institutą naujiems 
religijos mokovams rengti. Taip 
pat siekiama pasiųsti kuo dau
giau religijos mokytojų pasitobu
linti į užsienio u:iiversitetus. 

Jugoslavijoįo yra labai aktua
lus religijos vadovėlių klausimas. 
Į serbų ir kroatu kalbas buvo iš
versti Austrijos katalikų mokyk
lose vartojami religijos vadovė
liai. Jau pirm•• "ns vadovėlių pasi 
rodymo d ienom :s buvo parduota 
daugiau negu 43,000 egzemplio
rių. Didelio pasisekimo susilaukė 
Jugoslavijos katalikų savaitraš
čio "Glas K"r<-ila" ir vaikams 
skirto mėnesinio religinio leidi
nio "Mali Kondl" suorganizuo
ta "Religijos m Rymosi olimpija-
dfi". Jos metu mokyklinio am-

i žiaus vaikam- buvo paskelbtos 
i šventojo Rast' 
i n o va ržybos. 

Egėjo jūroje graikai užtiko didžiulius naftos kiekius. 'Visos Graikijos 
salos plaukioja ant naftos". — sakoma pranešimuose. Nuotraukoj: lai
vas gręžėjas. Beje. i Egėjo jūros naftą reiškia pretenzijų ir Turkija. 

Rumunija 
ekonominį 
gyvenimą 

centralizuoja 

BUKAREŠTĄ? - Rumuni
ja, kovodama su korupcija ir 
atsilikimais planuos^, įsteigė a t 
skirą teismą, kuris turės patvir
t inti kiekvieną f marš inę t rans-

geresnio pažini- akciją. Visa tai rodo. kad Ru-
jmunija dar smarkiau kontro-

DAMASKAS. — Sirijos ar
mija suėmė du Jungtinių Tau
tų stebėtoju* — Amerikos ma
rmą ir Airijos kareivį. Nors Ši

ltuos ekonominį gyvenimą. Prie
šingai da ro kiti Rytų Europos 
kraštai . Naujasis teismas turės 
teisę pats nubausti už mažus 
prasižengimus, o už didesnius 
nukreipti į reguliarius teismus. 

Išreikalavo 
pinigus ir nužudė 

B U E N O S AIRES. — Už vie
ną pagrobtą argentinietį biznie
rių te ror i s ta i išreikalavo, žmo
na su r inko ir .sumokėjo 45.000 
dolerių. J o vis dar ilgai nepa
leido ir po pinigų sumokėjimo. 
Dabar policija a t rado tą vyrą 
nušautą. 

Bondys gelbsti 
Baltijos vandenis 

Helsinkis. — Pasirašyta kon
vencija dėl Baltijos jūros rajono 
aplinkos apsaugos. Pasirašė Suo
mija, abi Vokietijos, Švedija. Da
nija. Lenkija ir Sovietų Sąjunga. 

Konvencija turi užkirsti kelią 
Baltijos jūros užteršimui pramo
nės ir ne pramonės atliekomis, i 
vandenį versti nuodingas medžia
gas, sunaudotą alyvą ir kt. Suda
ryta septynių kraštų mišri komi
sija, kuri stebės, kaip toji konven
cija vykdoma. 

Neramios žinios 
Maskvoje 

WASHINGTONAS. — š ios sa
vaitės "U.S. Nev.s" rašo. jog 
Kongreso sluoksniuose kursuoja 
žinios, atvežtos iš Maskvos, kad 
Henry Kissingeris susirūpinės 
neramiomis. nepastoviomis ži
niomis apie Sov. Rusijos ir kom. 
Kinijos santykius. Jų nesutari
mas šiuo metu r.ustelbtas Vi
duriniųjų Rytų jvykiais. i r apie 
tai mažiau rašoma. Yra žino
ma, jog sovietai irgi labai susi
rūpinę, kad tik Amfrika neatei
tų į pagalbą Kinijai savo kari
niais ir techniniak ištekliais 

WASHINGTONAS. — Sosti
nėj pradėtos teisti buvęs prez. 
Nixono sekretorius Dwight 
Chapin. apkaltintas, kad sakė 
netiesą 'Grand jury" apie savo 
politinius triukus 1972 kampa
nijos metu. 

Šanchajaus, didžiausio pasauly miesto, gatvėje 

imti per klaidą, bet juos 
dienas išlaikė ir žadėjo paleisti 
tik šiandien, 

Esso kompanija, kuri sumo
kėjo 14.2 mil. dokrių, vis da r 
nesulaukė savo direktoriaus Sa-
muelsono. ir mažai turima vil
ties, kad j is bū bą gyvas. 

\VASHTNGTOXAS. _ Sen. 
Mike Mansfieldos. demokratų 
vadas Senate. įteikė įs ta tymo 
projektą, kad Kiniiai prekyboje 
būtų ta ikomas didžiausio palan-

mai gali baust i ir mirt ies baus- į kūmo dėsnis, kaip tai y ra daro
me, i ma kitiero Amerikos d raugams . 

rija ir prisipažino, kad jie su- Rumunijoj, kaip ir Sovietų čą-
. . jungoj , už didelius ūkinius nu

sikaltimus a r išeikvoūmus Uis-

KALENDORILS 

Balandžio 3 : šv. Pankracijus, 
šv. Fara, Vytenis. Rimtaute. 

Balandžio 4: šv. Izidorius, šv. 
Eleta. Šilinis. Gerimantą. 

Saulė teka 6:32, leidžias 7:17. 

ORAS 

Didėjantis debesuotumas, 50 
proc. galimybė lietaus su per
kūnija, šilčiau, apie 68 laipsniai, 

file:///VASHTNGTOXAS
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KAZIUKO MUGE CLEVELANDE 
Nuo ankstyvo ryto Naujosios skamba gražios, lietuviškos dai-

parapijos salėje vyksta brūzdė-i nos. primenančios paliktą tėvy-
jimas. Skautės, skautai bei jų, nę ir smagiai praleistas stovyk-
tėveliai kala, stato stalus, velka j loję dienas. 

Į sceną yra pakviečiama Vy
riausia Skautininke su savo va-
dija. ir visi. tradiciniai susiėmę 

pilnas dėžes jų pačių pagamintų 
eksponatų ir meniškai dėlioja 
ant lentynų. Nuo scenos pakimba 
medinės saulės, o viduryje salės 
visiems šypsosi didžiulė, tauti 
niais rūbais pasipuošusi lėlė. 

Iš apatinės salės pakvimpa 
mamyčių ruošiamos vaišės, o 
tortų stalas lūžta nuo saldumy
nų. Visi skuba, dirba, kad tik 
viską pabaigtų prieš pirmie
siems svečiams pasirodant. 

Pagaliau jau turi būti mugės 
pradžia. Ps. M. Nasvytienė, sto
vėdama prie mikrofono, duoda 
pasiruošimo Įsakymus, nes tuo
jau Įžygiuos šaunioji Clevelando 
skautija. Bet pasigendam "'Ne
ringos" skaučių — jos gi čia tu
rėtų būt i ' Pasigirsta jaunatviš
kas juokas, ir pamatom priean
gyje, prieš einant į salę. visas ne 
ringietes apsupusias savo tunti-
ūjjikę v. s. N. Kersnauskaitę. 
Norėdamos jai atsidėkoti už jos 
visą rūpestį ir meilę, parodytą 
joms. jos dovanoja jai ramunes, 
kabina ant kaklo širdeles ir pri
segusios prie uniformos gėlę. 
susikabinusios rate dainuoja jų 
visų pamiltą dainą •'Pajūry 

Mugės pradžia. | salę įžygiuo-

rankomis, sugieda "Sutelk mus. 
Viešpatie, būrin." 

Kaziuko mugė pasibaigus. 
Skirstomės namo. Ne vienas lyg 
su širdgėla galvoja — nejaugi 
reikės laukti ištisus metus, kol 
vėl galėsim čia susirinkti, pabu
voti ir skautiškoje šeimoje pra
leisti kelias malonias valandas. 

Dali/vė 

PAUKŠTYTES PASISAKO 
APIE JŪRŲ SKAUTUS 

Jūrų skautai yra vaikai, kurie bū
n a ant laivų vandenyje. Jie ran
dasi visados prie vandens, nes 
jiems vanduo labai patinka. Ten 
jie maudosi ir plaukia laivais. Aš 
juos matau stovykloje, -kai mes 
maudomės. 

Žibutė Lieruvninkaitė 
Man labai patinka jūrų skaučių 
uniformos. Jos praleidžia daug 
laiko laivuose. 

Loreta Mikėnaitė 
Jūrų skautės yra skautės, kaip ir 
mes. Jos tik vadinasi kitaip ir da
ro kitokius darbus. Aš esu labai 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS "UGOS 

2**»M » r M i>:*rU Sireet 
j-Lampiu 03-iioe ir Calii *»r»ia 

Pirmad. a-ntraJ »r Ketvirtad nuo 
6 Iki ".: 3" vai vaKa.ro* 

A *̂i;i.t imu 2 iki ! S « vai 
Tr*ei&<i ir p< nktad. uždaryta. 

oflae te»«»r. 4:«-4042 
i-u-/Ki «.•*. \ \ vii...«»k .,-:u>4» 

TeL — 925-3388 

Dft. S. GESTAUTAS 
Servų, emocinė*, šeimos problemos 

•J6Ž4 W**t 7lst Street 
Valandos* pagal susitarime . 
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Second dass Postas* paid at Chicago, Dlinois. Published daily 
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"Vilijos"' jaun. skaučių draugovė su vadovėmis pe. A. Klimiene ir sese 
A. Sna.'-skiene rimtai nusiteikę seka Kernavės tunto paukštyčių šven
tės iškilmingąją dali. N'uotr. A. Grigaičio 

bės vadovauti seses, įtraukiant 
jas i stovykl.vs vadovių eiles. 

Motinos Dienai artėjant siun 
čiu Jums du Sesės Gabijos šiai 
progai parašytus pasirodymus. 

Budėkime! 
s. fil. Danutė Eidukienė 

JAV Vidurio Rajono Vadeivė 

SVARBI PAREIGA 
Mes lietuviai, gyvendami Ame

rikoje labai lerkgvai galime nu-! 
tautėti. Lankydami amerikonų 

atžymėjimas buvo duotas už skau daugybės'dainų mokėjimu ir :gra 
tiškuma. Tvarkingumą, ir pašto- žiu dainavimu. Dėkoju už gražų 
vyk lės papuošimus, kurių tarpe i priėmimą ir lietuvišką—skautiš-
buvo '.padarytas stovyklavietės į ką svetingumą, 
modelis. Už pavyzdingą darbą. Balandžio mėnuo atneša 
Gražutis buvo pakeltas į paskjlci- imums dvi svarbias šventes — šv. 
ninkus. i Velykas ir šv. Jurgio dieną. Lin-

Po stovyklos Gražutis įsijungė llam jas abi iŠBlmingad ir džiaugs- j ^ į ^ a s T m e s "nenaiaae ffįos 
į darbą laikraštėlyje "Skiltis." •• minga i švęsta ir nepraleisti P ^ U ^ į ^ į lietuviškai kalbeli. Mes fie 
Pradžioje tai buvo draugovės lai- j gos supažindin:: seses su įspšdin \Uxvjaiįs gjmc,' turime didelę pa
kraštėlis, dabar jau >Ta išsrplė- j gaiš lietuviškais Velykų papro-į r e i g ą ^ į . ^ ^ $aĮyje gyyenda-
tes ir apima visą Lituanikos tunjciais. 
tą. Tuo laiku. Gražučio pareigos j Chicagos skautai-tės balan-
buvo skyrių redaktorius. Tos pa-ldžio mėn. 21 d. minės Sv. Jurgio 
reigos turėjo būti labiau admi-j dieną bendra iskjLmmga sueiga, 

Subscription Rates: $22.00 — Chicago and Cook County. Illinois. 
Elsewhere in U.S.A. $20.00. Canada $22.00. Foreign 
Countries — $23.00. 

"Draugo" prenumerata mokama iŠ anksto 
metams 6 mėn 3 men 1 mėn. 

Chicago, Cook, ui 
Kanadoje 
Kitur JAV 
Užsienyje 
Savaitinis 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik is anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą 

$22.00 
22.00 
20.00 
23.00 
I3JM 

$13.00 
1.J.00 
11.00 
1X00 
7.00 

$8.00 
8.00 
6.50 
8.00 

— 

$4.50 
4.50 
3.00 
5.00 

— 
• Redakcija dirba kasdien 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 
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nistracinės, Gražutis sako, kad 
ne kartą ir jam -pačiam teko 
straipsnius rašyti, kai savanorių 
neatsirasdavo. "Skiltis" yra lei-į vizijoje: Lietuviai Televizijoje 

kuri vyks naujos Madam Curie 
mokyklos salėje. Sueiga bus fil
muojama k vėliau rodoma tele-

6i\am& maždaug kas tris mėne
sius. Dabartinės Gražučio parei
gos yra "Skilties" platinimas. 

Krėvės draugovė augo skaičiu
mi ir 1968 m. skilo į dvi. Naujoji 
buvo pavadinta Perkūno draugo
vė. Gražutis perėjo į šią naują 

programoje. Prašau vadoves se
sėms ypatinga: pabrėžti unifor
mų tvaridaguano svarbą. 

mi; nepamiršti tėvų kalbos, tradi- j 
cijų, ir papročių. Sią 'pareigą mes 
atliekame skautaudami. 

PR 8-3229-4 

Dft. ANKA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Mda Mačiukevičiūtė, 
Minijos Laivas 

— Kanados kataliktį protes
tantų, anglikonų, liuteronų, pres 
byterijonų ir kitų Bažnyčių at-

Sv. Jutgio š.'.enstei artinantis, stovai paskelbė dešimties dienų, 
prašau vadoves, pakėlimu vyrės- akciją ūkiniai atsilikusiem kraš-

DR. K. 0. BALU KAS 
Aku>erija u* moterų ligoti 

l >inekologint~ CTiinirgija 
6449 So. Pula>ki Road (Oawford 
Medkal BuUdiną) Tet. Ll 5-644« 
8007 W. 73 PL Jastice, IL, 599-0500 
Priima ligonius pagal &u*taxirjaa, 
j<?i neatsiliepia, stambinti $74-8012 

niškumo laipsniais ar apdovano 
j imu ž\"menim:s atžymėti ir įver 

ja trijų tuntų skautės ir skautai, i patenkinta būti Kernavės tunto j žvmeniu 
jų vadijos, akademikių-kų skau
tų atstovai, o juos sutinka išsiri
kiavusios skautininkės ir židi-
nietės. Gražiai sutinkami Det
roito skautai ir skautės, pa
darę malonią staigmeną kleve-
landiškiams, atvažiavę \ mugę. 
Gausių plojimų lydima, į salę 
įžygiuoja Seserijos Vyriausia 
Skautininke v. s. L. Milukienė, 
jos pavaduotoja s. I. Kerelienė. 
Vid. rajono vadeivė s. D. Eidu
kienė ir dalis seserijos vadijos. 
Jos buvo pakviestos "Neringos" 
tuntiiiinkės v. s. X. Kersnauskai-
tės atidaryti š. m. Kaziuko mu-
gc-

Seka sveikinimai. Seserijos va 
dijos pristatymas ir Vyriausia 
Skautininke kviečiama pravesti 
skautininkės įžodį naujos vado
vės Raudos Gelažienės. Poniai S. 
Kersnauskienei v. s. L. Milukie
nė prisega ordeną "Už nuopel
nus" su rėmėjo kaspinu už jos 
ilgų metų darbą ir paramą "Ne
ringos" skaučių tuntui. 

Pasibaigus iškilmėms, v. s. L. 
\Clukienė perkerpa kaspiną, ir 
1974 m. Clevelando skautijos 
Kaziuko mugė prasideda. Cleve
lando visuomenė skuba salėn ir, 
įvertindama skaučių-tų darbus, 
užgula gausiais eksponatais nu
klotus stalus. Greitai išperkamo* 
koplytėlės, vazos, vyčiai, pagal
vėlės ir medinės gėlės. Girdisi 
nauji užsakymai tų, kurie nespė
jo įsigyti tautodailės darbų ir 
prašo jiems asmeniškai jų pa
gaminti. 

ptankštyrė 
Renata Bielskytė 

Man patinka jūrų skaučių uni
formos, nes aš mėgstu mėlyną 

draugove ir ėjo adjutanto parei-įtinti netik jaunąsias vadoves, bet 
gas. Jis tais pačiais metais pasiekeiir tą vadovauti neturinčią gali-
pirma patyrimo laipsnį. Už ener!,mybės, bet darbščią ir paredgin-
gingą darbą draugovės įsikūrime j gą eilinę sesę, 
jis buvo apdovanotas pažangumo j Darbo metai jau įpusėjo, bet 

;nežiūrint raginimų, dar nesu ga-
Tapęs skautu Vyčiu, Gražutisivusi vienetų registracijos lapu. 

buvo vienas iš steigėjų naujo Vy-: Prašau tuntininkes šią pareigą 
čių būrelio 1969 m., kuris buvo j neatidėliojant atlikti ir savaitės 
pavadintas Čiurlionio būrelio varį bėgyje registracijos lapus prisiųs-

spalvą. Aš turiu dvi drauges, ku-j^ReJkaias atsirado naujam būre-|ti. (Ačiū Omahos tuntui už šios 
rios yra jūrų skautės. ; liui nes kartu su juo kandidatą- pareigos atlikimą). 

Vida Pociūtė vo nemažas skaičius skautų, ku-! P a v a s a r i u i a r t ė f a j U frįjp" 
^ c l ų ^ s u d a r e ^ m e ypatingą dėmesį planuoda-

tam remti. Ta proga renkamos 
aukos ir rengiami žemės ūkio 
specialistai minėtiem kraštam 
padėti. 

KURIAM GALUI M0KITI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $500 IKI $1,000. 
• . . O 1 . : ^ ' ' ; v - • 

kartais yra angelai, kartais ne. 
Jie yra dažniausiai prie vandens, 
todėl jie vadinasi jūrų skautai. 
Per sueigas jie kalba apie naujus 
dalykus. Jie plaukioja laivais ir 
jiems yra smagu. 

Raiša Plioplytė 
Jtirų skautai maudosi visą dieną. 
Jie mažai laiko praleidžia ant že
mės, jie plaukioja jūroje. Jie val
go žuvis 

Dana Kizlaitytė 

GABUS JAUNAS VADOVAS 
S-v.v.Sr. Gražutis Matutis pra

dėjo eiti skautybės keliu 1966 m., 
būdamas 13 metų amžiaus. Pir-

naują būrelį. Gražutis pasidarė j mos iškylas, kad jos netrukdytų sio bureho pirmas vadas. Be to , i j^ i »£. -_^ • i j i 
„ , . , v . r* i - darbo lituanistinėms mokykloms. 
Gražutis buvo perėmęs Perkūno <» •. K K_» -n i n ~ ' 

Sesių is hetimškų mokyx.lų išve
dimas yra nepateisinamas. 

Planuojant vasaros stovyklas 
prašau atkreipti dėmesį į gabias, 

Skautas vytis v. si. Gražutis Ma
tutis, Lituanicos tunto Perkūno 
djcaugovės draugininkas 

Apatinė salė sausakimšė žmo
nių, nes ten jų laukia švediškas 
stalas, kuriuo rūpinasi sesė B. 
Kazėnienė ir profesionaliai ap- moję sto\ykloje jis buvo paskir 
tarnauja tėvai, pasipuošę bal-i tas vadovu Krėvės draugovei ir 
tomis virėjų kepurėmis. Židinie- ] Briedžių skilčiai. SI. Jasaičio mo
tės vikriai sukasi prie tortų sa
lo, kad tik visi būtų aptarnauti 
ir skaniai pavalgydinti. 

Po kelių valandų visi apsipir-
kę ir pasisotinę sėdasi skautiš
kai programai. Mažus ir vyres
nius linksmai nuteikia vyr. skau
čių gražiai paruoštas vaidinimas 
"Grybų karas". Įsakymas duo
tas — visos skautės ir skautai 
j sceną. Scena tampa perpildyta 
skautėmis ir skautais — nuo ma
žiausių Aguonėlių iki pražilusių 
vadovų. Ir kiek čia gražaus skau
tiško jaunimo Vieoje salėje 

komas. Gražutis greitai įsigijo gel 
toną šlipsą. Atsižvelgdamas į tą 
pirmą stovyklą Gražutis prisipa
žįsta, kad ji buvo jam pati įspū
dingiausia ir joje susipažino daug 
draugų su kuriais net ir dabar pa 
laiko ryšį. 

Pradžioje 1967m., Gražutis įsi 
gijo antrą patyrimo laipsnj. Vė
liau buvo išrinktas skilties pa-
vyTriingiausiu skautu. Tu metu 
stovykloje ėjo skiltininko parei
gas, kurias jis gerai atliko. Jo skil | tuntų bei KJ<)ipėdos vietininkijos 
tis. Briedžiai, buvo apdovanota j sesės ir broliai, pasižyrną ypatin-
pirma vieta š i lčiu konkurse, lasjgu tvarkingumu, skautišiaaosu 

draugovės vadovo pareigas. Vasa 
ros metu lankė Ąžuolo mokyklą 
ir buvo pakeltas į skiltininko 
laipsnį. 

Gražutis eina ir dabar draugi
ninko pareigas Perkūno draugo
vėje. Jis visada linkęs įsijungti ir 
•padėti bet kur jis yra reikalingas. 
Pavyzdžiui, jis buvo skiltininkų 
kursuose vadovas 1970, 1971 ir 
i973.m. Jis buvo sporto vadovas 
1971 m. stovykloje ir instrukto
rius 1972 m. stovykloje. Jo dar
bas buvo atžymėtas pakėlimui į 
vyr. skiltininką 197Im. ir Vėlia
vos žymeniu 1973m. 

Gražutis i»da ir toliau dirbti 
su skautais kiek tik galėdamas. 
Jam maloniausia skautus moky
ti ir auklėti. Jo dabartinis užsi
mojimas yra stengtis pritaikyti 
skautiško gyvenimo būdą 
ne tik garotos aplinkoje, bet taip 
pat auklėti jaunesniuosius bro
lius kovoti su miestiško gyveni
mo problemomis, vadovaujantis 
sikautybės principais. 

G.M. 

VIDURIO RAJONO SESĖMS 

Kaziuko mugėms sėkmingai 
praėjus, sveikinu visas vadoves, 
seses ir ju talkininkus-kes paro
džiusias daug darbštumo ir su
manumo jas ruošiant. Linkiu to 
kiu pat uolumu ir užsidegimu p» 
si reikšti ir siekti skautybės prin
cipų įgyvendinimo mūsų kasdie
niniame gyvenime. 

Geriausi linkėjimai Omahos se 
sems ir broliams š.m balandžio 
7 d. ruošiantiems savo pirmąją 
Kaziuko rmigę. 

S.m. kovo 2S—24 d.d. lankiau 
si Clevelando vienetų Kaziuko 
mugėje. f>abai gerą įspūdį paliko 
netik pati mugė. bet ypatingai 
jos rengėjai Neringos ir Pilėnų 

dar ruekad neturėjusias galimy-1 <^-», 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • VALIANT 

"U WILL LIKĘ US" 

4030 Archer — VI 7-1515 

EKSKURSIJOS I LIETUVA 1974 METAIS 
Gautos 4 papildomos grupės, Skubėkite registruotis. 

American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 10 gru
pinių ketiomų j Lietuva. Tat yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo 
organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimą šioje srityje. KIEKVIENĄ 
GRUPE LYDĖS PATYRCS KELIONIŲ PALYDOVAS. 

VISOS GRUPCS LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (I dieną Kaune) 
DATOS YTtA SEKANČIOS: 

BIR2EL[0 MP.N. 11 D. 
BIRŽELIO MKN. 17 D. 
BIR2ELIO M£N. 27 D. 
LIEPOS MEN. 8 D. 
LIEPOS MĖN 23 D. 

LIEPOS MKN 31 D. 

RUGPICCIO MĖN. 4 l 

RUGSĖJO M* N. 1 D 

SPALIO MĖN 2 D 

— CHICAGO — UŽPILDYTA 
— CHICAGO — NEW YORK — UŽPILDYTA 
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų 
— CHICAGO — NEW YORK — UŽPILDYTA 
— CHICAGO — 15 dienų 
sustoja Romoje 
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Romoje 
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Helsinki 
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
arba 20 dienų, sustoja Romoje 
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Helsinki 

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS ARTIMOJE ATEITYJE 

Taipgi mūsų biurą* organizuoja keliones j Havajus — viena š. m. rugpiūčio 
meoeaL kitą vaaario mteesf 1975 m. Patariama registruotis dabar. 

DEL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ABBA RAŠYKITE: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 Sttifti Wett«ni Avenue 

Chicago, URMU 60843 Tel. (312) 238-9787 

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTV IB ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Tel, — 6564533 

FO.Y VAL1.EY NLKIHCAU CENTER 
8«0 Summit Street 

Route oS — Hąin lUinois 

Tel. KElianee 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydyto jas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
3925 YVest 59th Street 

Vai.: pirmad.. antratl.. ketvirtad. ir 
penkta/i. nuo 12-4 vai., p. p. 6-8 
vai. va»k., £eStad. 12-2 vai. ,p. .p. o 
trečiad. uždaryta. 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUtELIONAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
2750 West 71st Street 

Tei. 7~6-3?l?, neatsiliepus &tuuabmtl 
>v4«-:i9(ni. VaiandOb riasal susitarimą. 

TeL ofiso IE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 W<st 71-rt Street 
Vai. pirm. ketv. i ik» 1 popiet, 

antrad., peokt. 1-5. tre<5. ir iešt. tik 
susitarus. 

Dr Ant. Rudoko kabinetą perime 

DR. EDMOND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL GR 6-2400 

Vai. pasa i susitarimą.: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10—4, .4e9tad. 10—3 vai. . 
Ofe. teL 735-4477 S . FB 8-6960 

m, E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — \ e r t v & 
EroorinCs Ligos.. 

CRAWTORD MKDICAJL BCJL3MNG 
<tH8 fio. Polanki Road 

Valandos pagal sn»itarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
kfi/ iKii nt VAIKU tidx 

SPECIALISTTf 
MED1CAI, BULLDENG 

T156 South We>tern Av»naue 
Valandom: Kasdien nuo 10 v. r>1o iki 
3 v. popiet. Trečiad. ir Seštad. truo 

10 v. ry to i k i 1 \ . popiet. 
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rezid. telef. — 239-2911* 

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR ti-*80l 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE O M N I UGOS 

2454 West 71st Street 
("l-oa ir Campbell A v c kampan) 

Vai.: piraiad.. antrad.. ketv. ir penkt. 
nuo 3 ikį 7 vai. p. p. 

Tik susitarus. 

Rezid. teL — Cl 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA EB MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGLVft CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., \V A 5-2670 
Valandos 
atsiliepia, 

pagal <4><atariraa. Jei ne-
skambiBU: MI 2-0001. 

Tet — BE 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
i O K ft A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penik*. 
nuo 1- iki 3 vai. ir nuo 5 iki S 
vai. A-a'-. . SeAtad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofa. PO 7-6060 

DR. A. 
Rez. GA 3-7273 

JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Strpet 
Va!.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 

6 ik! s vai. Trečiad. ir ft«\Atad. uAdaryta 

Norintiems *b— t tM Mtluta B Lietuvos sudarome reikalingu* iškvietano 
dokaoMotiia. Taip pat teikiame infonnacijaa kelionių reikalais po viaą Ame-
r * i ir kitus paasikte kraitaa, parduodame bilietus, parūpiname vizas — 
be JoJdo papildoato 

Visi telefonai 6.VM381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tti Coort, O«*ro 
Vai. ka*dten 10-12 ir 4-7. Tr*-<Mad. ir 
VAtid. tLk susitarua 

TeL ofiao ir bato OLympic 2-4159 

Dft P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. fiOtt Avenue Cicero 
Kasdien I-a vai. ir 6-& vai. vak. 

Ijūcyrus trečiadienius. 
3**tad)enlai» į j iki 4 <••»! popiet. 

,1 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HAI<STED 8TREBT TEL, — CA 5 - 72A2 

DIDELIS PASIRINKIMAS FAIRIAUSTŲ TELEVIZIJOS 
RAMO IR 3TE8E0 APARATŲ. PARDAVIMAS TR TAISYMAS. 

HPALV0TOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

' "mmimmammmmmmmm 
Apsimoka akelbtto dien. DRAUGE, 

nes jis plafiauoiai skaitomas lie 

tuvių dienraštis.. Gi skelbimų kai-

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2613 W. 71st St. — TeL 787-5149 
Tikrina aki-. Pritaiko akuuns ir 

"contact leiuea". 
VaL pasai susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1 - 4 popiet 
ir ketv. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545 

DR. J. i . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofteo tel. R E 5-44 IS 
Rezid. GR 6-OS17 

Valandos: pirm. ir ketv. nu» 1 vai. 
iki 3 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir p«nkt. mio 1-3 vai. p. p. 

ir vakarais pagal susitarusią. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2«.V2 W. r>9tta St. 

Tel. PRospert 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treČ. ir 

p«nkt. rmo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki S 
v. v. š>štad. i-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Ofiso tel. HK 4-2123. Namu GI 8-619S 

DR. Y. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
J-4 ir 6-3. Treč. ir Sefttad. uždaryta 

Tel. PRo«peot «-»400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VA&KAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avetroe 

Vai.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad. 
2-5 p. p. penktad. ir šestad. 2-4 n. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
susitarus. 

Tel . OflAo P R «-644« 

DR. F. C. WINSKONAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Valandon: 1—6 vai. popiet. 

Trec. ir «eAtad. i-ata; .-^usitiarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Palanki Road 
Oftao teL 7A7-2141; namn e.t«-4S5n 
Vai • pirm. antr. ketv. 2—6 fr «—8. 

2—is. &rtt. pagal susitarimą. 
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Pietaris be Algimanto — 
..-. 

PLAČIOS SOVIETINĖS CENZŪROS ŽIRKLES 
Kalbėti apie savitos lietuvių ir padavimų tomelį išleidžiant: 

ku l tūros ir rašti jos kūrimą iš- "V. Krėvė, verčiamas hitleri-
eivijoje šiandien ver ta i r pras- ninku ir lietuvių buržuazinių na-
minga, nes t au t a ne t iktai tė- cionalistų. padari viešą antita-
vynėje tau t inę kuh-ūrą kuria. rybinį pareiškimą apie savo po-

Bgiems amžiams lietuvių tau- litinę veiklą 1940 — 1941 me
ta i buvo a t imta galimybė puo- tais. Tai didelė rašytojo klaida, 
gelėti savo raštą ir spaudą. Iš kurios jis nepajėgė išvengti, gi 
pradžių lietuvius slėgė sunki klaida privedė j j prie dar dides-
lenkų įtaka, kurią vėliau pakei- nes klaidos, jog jis, pasidavęs 
t ė kietas rusiškas carinis rėži- įvairių bauginimų bei antitary-
m a s , negailestinga lietuviškų binių šmeižtų gandams, 1944 m. 
r a š t ų cenzūza ir ištisus 40 metų pavasarį išvaduojant Tarybinei 
(1864 — 1904) t rukęs spaudos armijai Lietuvą, išvyko j Vaka-
draudimas, kaip rusinimo poli- rus" (16 pusi.), 
tikos- priemonė. Šiaip jau bolševikų šlovinamo 

Galima net tvirtinti , kad mū- Balio Sruogos raštuose, poka-
sų kultūrinės apraiškos išliko no metais išleistuose, neranda-
lietuviškai gyvos vien dėl to, me dramų, kuriose lietuviai he-
k a d lietuvių spauda ir knygos rojai muša rusus, nes turėjo bu
bu vo leidžiamos svetur — Prū- ti atvirkščiai — rusai turėjo 
suose ir Amerikoje. Taigi išeivi- mušti lietuvius arba šie turėjo 
j o s indėlis į lietuvių kul tūros lo- aklai paklusti rusams. 
byną yra labai didelis. Prie to, * 
k a s senosios išeivijos buvo iš- Tačiau iš visų mūsų klasikų. 
leista, pridėkim pokario metais tur būt, skaudžiausiai nukentė-
išeivijoje sukur tą ir išleistą mū- jo Vincas Pietaris (1850 — 
su literatūrą. Susidarys tūks- 1902). pirmojo lietuvių istori-
tančiai knygų, žurnalų ir laik- aio romano autorius. Sovietiniai 
raščių komplektų. Tenka pasi- redaktoriai labai stropiai surin-
džiaugti, kad nemaža dalis mū- ko visus mūsų klasiko raštus, 
sų rašytojų, istorikų, kultūrinin- smulkiausius apsakymėlius, į-
kų savo kūriniais neatskiriamai skaitant ir laiškus. Išleista 712 
įėjo į lietuvių kul tūros istoriją pusi. knyga. Ruošdami V. Pie-
i r niekas iš ten nebegalės jų iš- tario biografiją, jie taip pat su-

ISLANDIJA - ĮŽYMYBIŲ KRAŠTĄ T^ran 
Islandijos paviršius šal tas 

kaip ledas, o požemis karš tas 
kaip ugnis. Jį ne tik turi didžiau 
sią ledyną Europoje, bet ta ip 
pat ir daugiausia karšto van
dens versmių bei ugniakalnių. 

Islandija šimtais metų buvo 
užsidaręs kraš tas . Dabar ji jau 
yra į t raukta į turistinį žemė
lapi, t u r * įvairių pagerinimų ir 
modernų susisieikimą. Tačiau 
dar ir šiandien didžiausia jos 
dalis yra laisva nuo tr iukšmo 
ir pramonės. Daugiausia jos pa
viršių sudaro plati aukštuma su 
kalnų, ledo ir ugniakalnių lavos 
laukais. Vešlūs augalai auga a-
pie fiordus, upių lankose ir van 

ANTANAS ORINTI S 

r is ta i kar ta is kopia į šį garsų 
ugniakainį i r taip pa t ir į kitą 
ugniakalnį Askja. kuris veikė 
iki 1961 metų. Neužterštas dū
mais ir švarus oras visoje Is
landijoje daro gražų vaizdą. Ga
lingos ledynų upės leidžiasi nuo 
aukštų kalnų ir kai ku r sudaro 
milžiniškus krioklius. 

Gražūs vaizdai 

plėšti . 

Tiesa, kad ir šiuo metu oku
puotoje Lietuvoje išleidžiama 
skaičiumi nemaža knygų. Ir da
bart inėmis sąlygomis mūsų ra
šytojai bei kultūrininkai ten su
k u r i a nemirštamų vertybių, ku
r ios taip pa t įeis j lietuvių kul
t ū r o s istoriją. Tačiau visi, ku
rie sekame i r skai tome ten iš
leidžiamas lietuviškas knygas, 
gera i žinome, kad beveik visi . , . . 
f J -, • U - J J° Algimanto. 
leidimai y r a vienu ar ki tu būdu . j ^ . . , 

registravo smulkiuosius įvykius, 
galima net sakyti, visus mūsų 
rašytojo nusičiaudėjimus, bet 
praleido vieną "menkniekį", mū
sų jau minėtą didžiausią ir pa
grindinį, dvitomį veikalą, j o kū
rybos darbų vainiką — Algi
mantą, pirmąjį lietimų istorinį 
romaną, kurio ugi šiol buvo iš
mistos keturios ar penkios lai
dos. 

Lietuvis skaitytojas, žinoma, 
negali įsivaizduoti Pietario be 

Net t ie , kurie 

Islandijoje yra gražių regi
nių. Patar iama lankytojams at
sigabenti užtektinai fotografa
vimui filmų, 

Švarių ir erdvių plaukimo ba-
denyno pakraščiuose, skalauja- j seinų yra visoje šalyje. Jie ap-
muose šiltos Golfo srovės. Įšildomi iki reikalingos tempe-

Isiandijos pietuose Atlanto • r a tū ros šiltų versmių vandeniu, 
vandenyne ugniakalnių y ra su- Islandiečiai juose maudosi išti-
daryta nauja sala Surtsey. Jos į sus metus. Stovyklavimui ir 
paviršius daugiau primena mė- j sportui galimybės didžiausios, 
nulį, negu žemę. Amerikos a s t - iYpač daug gerų vietų pašiiūži-
ronautai ne kartą lankė tą kie- ninkams kalnuose. kur gali 
tą salą ir mokėsi nusileisti lyg Į čiuožti ir vidurvasaryje. Savai-
ant mėnulio. t inės kelionės daromos laivu a-

Šiandien Islandijoje greitai! pie salą. k u r per trumpą laiką 
galima pasiekti daug jos įdomių f d aug ką galima pamatyti : le-
vietų žemės kebais ir lėktuvais, i dynų ir gražių kalnų vaizdų. 
iSpecialiai pastatytais autobu- j Westman sala, esanti Islandijos 
sais galima pasiekti ir negyve-1 pietuose, labai vertinga ir lan-
namas vietas. Atskirai nuo! kytojams įdomi. Turistams pa-
Surtsey yra garsus Islandijos į maty t i gražiąją Islandiją spe-
ugniakalnis Hekla, kuris da r ! dal ia is lėktuvais kelionės daro-
veikė iki 1970 metų. Drąsūs tu- Į mos į visas svarbesnes vietas, 

j įjungiant į j a s net vidurnakčio 

indoktrinuoti , žiauriai išcenzū-

. , . . . „ . . , .. , . , . , , , jaunystėje 9kaitė šj puiku įsto-
įcejiskai sužaloti, komunistiškai . . . , - A 

nnj romaną apie senovės lietu
vių kovas, darbus ir žygius ir, 
gal bū t yra dešimtmečių bėgy
je pamiršę Pietario vardą, Al
gimanto niekada pamiršta ne-

ruot i ir k i ta is būdais išprievar 
t au t i . 

Okupuotosios Lietuvos kultu 
r ininkams po ilgų prašymų pa- — - „ ( I Į Į Į 
vyko šiaip ta ip •'rehabilituoti" 
ka i kuriuos mūsų klasikus. Bu
vo išleisti Lazdynų Pelėdos, Vie
nuolio - Žukausko. G. Petkevi
čai tės - Bitės, P. Višinskio, vys
k u p o A Baranausko Maironio, 
Vinco Krėvės. Balio Sruogos ir 
ka i kurių kitų autor ių raštai. 
Deja, visų šių ir ki tų autorių 
raš ta i y r a t iktai "rinktiniai". . .. 
„ . , . . . . , , nigaiksciais 
Rinktiniai ne t a prasme, kad %, _ 
čia būtų a t r ink t i ir atspausdinti . 7 . , . . , . , . mantas ' okupantams d a r ir šian geriausi jų kuriniai, bet . atvirks ,_._ ... . » , ._ 
čiai, dažniausiai menkesnės ver
tės., mažiau idėjiniai. Sakysime. 
nebuvo išleisti Maironio raštai, 
ka ip mes juos žinome i r supran- ._„ ^ 
t a m e : paskelbta t ik dalis jo ei- *''' 
lėraščių, išleidžiant daugelį ki
tų raštų. Panašiai atsitiko su 
v y s k A- Baranausko raštais — 
nebuvo įdėti jo religiniai kūri
niai, na. žinoma, nepateko ir ei
lėraščių ciklas "Kelionė Peta-
burkan", kur. be ko kita, yra A , . , . . , . „rn_ , . , . . . 
i r toks posmelis: "Kad tu. gu- ** ±dziU^ ^ P * * ^ * ****• 
de. (autorius čia tu rė jo galvoje . . . r . . . __ 

, , , . u Baigiant grisiame prie tų pa-
rusą) nesulauktum — nebus .. ° r. *>, . . K , . . v 

•, . . ,„ „ . , - cm minčių, kuriomis pradėjome 
kaip tu nor i !" Ncpatekimo prie- T. . . . . . . . , J . , 
- i _sa „^„ i - rasmj. Išeivijos kurvba ir knv-
zast is paaiškinta knvgos rzan- , * . *~* . . . . . , , : 

Z. i - i i u gu leidimas neturi būti priklau-
goje : 'Vyrauja mušu skaityto- h V . , . , . _ _ -

!*• -J t i_„ /c somi nuo okupantu p!.anų ir uz-jams svetima ideologija (o . , _ , . . , . į į į ) mojų. Mūsų kūrybinis lygis. 
" ' Šiuo metu daug kur prašokąs 

okupuotąją Lietuvą, tu r i būti 
Į rašyt. Vienuolio raš tus ne- pakeltas j viršų ir išplėstas į ša-

pateko ne t iktai jo gražūs re- lis. 
portažai iš nepriklausomybės Jei šiandien okupantai "išker-
kovų meto, bet ir kai kurie ro- pa" Algimantą, mes jį čia išleis-
manai. V. Krėvės negi išmesi kime ir duokime savo jaunimui. 
iš lietuvių l i teratūros. Tačiau iš- Turi būti leidžiami mūsų klasi-
tisai Krėvės raštai niekada ne- kų raštai ir naujųjų rašytojų 
buvo išleisti ir nėra duomenų, necenzūruojami veikalai Visų 

. kad tai būtų padary ta . Būdin- lietuvių pareiga mūsų raštiją 
g a s yra sovietinių redaktorių remti, prenumeruojant ir per-
pr ierašas V. Krėvės apsakymų k ant lietuviškas knygas, b, kv. 

Bet, gal būt, Algimantas bus 
išleistas atskiru leidiniu? Ne! 
Įžanginėse leidėjų pastabose 
(25-26 pusi.) pateiktas šiuo 
reikalu paaiškinimas neteikia 
jokių vilčių: "V. Pietaris 'Algi
mante' pavaizdavo ištisines lie
tuvių kovas su iusų žemių ku-

Vadinasi V. Pietario "Algi-

dien pavojingas: gali sukelti ir 
taip jau lietuvių jaunimo tarpe 
gyvas "nacionalines tendenci
j a s " ir pakenkti rusifikacijos 

Parodyti Pietarį be jo "Algi
manto", žinoma, nelengva. Ta
čiau "didžiojo brolio" galva su
mani, o letena stipri i r sunki 
Jos pirštai nesunkiai didžiulė
mis cenzūros žirklėmis negailes
tingai iškrpo iš V- Pietario raš-

Norvegijos 990 km. (600 my-
lių). Uolėtos salos yra t a rp Sko- Į 
tijos ir Irlandijos. 

Krašto sostinė Reykiavikas į 
yra šiandien apytikriai vidurki, 
trumpiausio kelio tarp Maskvos 
ir New Yorko. 

Islandijos paviršius sudaro 
103.106 kv. km. (39.979 kv. my
lių). Krantų ilgis sudaro 6.000 
km. (3,700 mylių). Tačiau d 
savo krantų išlankstymo jos 
kelio sistema turi apie 9.000 km. 
(5.625 mylių) ilgio. Viduryje y-
ra keletas ledynų. Didžiausias 
jų yra Vatnajokuli. kuris yra 
didžiausias Europoje. 

Daug kalnų neperžengia 1,000 
metrų ar 3,000 pėdų aukštumo. 
Aukščiausia vir?ūnė yra Hvarv-
nadalshnjukur pietų rytuose. Jo 
aukštis 2.119 metrų, netoli 7, į 
000 pėdų. 

Apie 80<?c Islandijos yra dar 
neapgyvendinta. Visa Islandijos 
sala turi tik apie 200.000 gy
ventojų. Apie pusė jų susikon
centravę sostinėje ar prie jos. 
Islandija, nors ir šiaurės kraš
tas, neturi eskimų ir baltųjų lo
kių. 

Viceprez. Gerald Ford respublikonių moterų suvažiavime. Dešinėje JAV 
prezidento žmona ponia Xixon. 

čiasi ir aprūpina gyventojus. 
Tačiau kiaulių ūkis dar tebėra 
mažas. Java i auginami tik t a m 
tikrose vietose. Jų žemė paruoš
ta ir daugiau t inka auginti žo
lei, kuri piaunama, džiovinama, 
o šienas naudojamas paša ru i 

Daržovės mažais kiekiais au-
' ginamos lauke, bet daugiausia 

šildvmui 

reigūnai suka galvas, kaip šį rei-! saulės ir Grenlandijos pamaty-
kalą sutvarkyti. Vieni siūlo griež- Į mą. 

Islandija draugiškai priima ir 
gerai informuoja visus turis
tu s . Geri viešbučiai ir kitos pa
stogės šiandien yra prieinamos 
ne tik miestuose, bet ir įvairio
se krašto dalyse, kurie laiko ry-

tinti kalinių laikymo rėžimą, kiti 
atvirkščiai, dar labiau atleisti varž 
tus. Yra nuomonių, kad kalėjimų 
administraciją galima sumažinti, o 
ateityje teksią gal ir galutinai pa
naikinti. Mat. ateisiąs laikas, kai 
kaliniai ne tiktai iš kalėjimų ne
bėgsią, bet patys padėsią kalėji
mus administruoti. 

Kalbamu klausimu rašinį paskel
bė laikraštis "News for You". Str. 
autorius paskelbė žinią, kad kali
nys Bobbie Ferguson. 39 m- am
žiaus, turėtų būti paleistas i laisvę 
ateinančiais metais, tačiau jis ne
norįs išeiti iš kalėjimo ir paprašęs 
Iowos valstijos gubernatoriaus Ro
berto Ray leidimo pasilikti kalėji
me ligi gyvos galvos. Savo prašyme 
gubernatoriui kalinys rašo: "Aš 
neturiu nei šeimos, nei draugų. Aš 
nenoriu plėšikauti arba vogti. Tai
gi aš prašau, padėti man pasilikti 
čia visą gyvenimą". 

Minėtas Ferguson keliais atve
jais buvo kalintas už valkatavimą, 
vagiliavimą ir plėšikavmą. Kai tik 
išeidavo j laisvę, vėl darydavo nau 
jus nusikaltimus. Jei policija jo il
giau nesurasdavo, jis pats prisis
tatydavo. Jis mėgsta kalėjimą ir 
jame dirba valytojo darbą. 

Tačiau gubernatorius negali jam 
prailginti bausmės — gali tiktai 
sutrumpinti. Tačiau kiti pareigūnai 
nurodo, kad reikią daryti viską. 
kad Fergusiui tokia "malonė" bū
tų suteikta. Kalėjimo pareigūnai 
mano, kad tokių atsitikimų yra ir 
kituose kalėjimuose. "Žmonės pra
deda bijoti išorinio pasaulio. Kalė
jimas yra jų apsauga" — rašo 
vienas autorius. Tikrai keisti lai
kai, kad žmonės nebenori išeiti :š 
kalėjimų. Jurgis Rekašius 

Žmonės daugiausia euro- ; ?., 
pietiški Daugiausia norvegų.! ^ tadaržauose ir jų 
Bet taip pat mažesnis kiekis v- ! f u d o J ^ s J t U v e r s m ^ « a -
ra iš šiaurinės Britanijos salų * * Šiltadaržiuose auginami ne 
, ,. "įtik agurKai ir pamidorai, bet 

IsTandijos sala buvo apgyven-1 ^ P a t . ^ l ė s j * v a i a i a i ' fcB* 
dinta skandinavų vikingų.' 1262 ; b a m m a i * vynuoges. 

DARBŠTUMO PA\"VZDŽIAI 

Astronomas Kopernikas vie
ną knygą rašė 36 metus. Graikų 
filosofas Platonas "Dialogus" 
rašė 18 metų. Pilnas vokiečių 
rašytojo Goethes kūrinių rinki
nys sudaro 33 tomus. Goetė ne 
t ik rašė. bet ir galvojo. 

Be to jis buvo ministe-
riu, teatro direktoriumi žurna
lo redaktoriumi, o visas t as pa
reigas turėjo laiku atlikti Ang
lų rašytojas Šekspyras ir rašy
to jas Strinbergas yra parašę iš
t i sas bibliotekas. Prancūzų ra-

m. Islandija buvo valdoma Nor- j Islandijoje žuvininkystė vai-1 šytojas Balzakas, turėdamas 51 
vegi jos, vėliau pateko Danijos j dina didžiausią vaidmenį jos e- į metus amžiaus, jau buvo 90 ro-
valdžiai. 1918 m. Islandija pa-1 kenominiame gyvenime. I r 90 \ manų autorius. Garsus rusų 
siskelbė atskira valstybe, bet j proc. ekspor to sudaro kaip t ik Į rašytojas Levas Tolstojus vėlai 
sąjungoje su Darijos karalyste. \ jūros produktai . Apie penkta- pradėjo r a š y t i o parašė 100 to-
1944 m. paskelbta respublika, j dalis gyventojų y r a įsijungę į 
kurios priešakyje yra preziden-į žuvininkyste ir žuvų apdirbimą. 
tas. į Senais laikais žuvies produktų 

Islandija šiandieną yra ne tik i eksportas buvo labai svarbus. 
šį su išoriniu pasauliu ir stip-1 Jungtinių Tautų tikrasis narys, j Dabar d a r jos žuvies produk-
riai laikosi. bet ir keletos kitų tarptautinių Į tai eina į Afrikos ir kitas prie 

Legendos api«> I.tfandiia ' o rg a T U z a c i )U narys ir artimai ! Viduržemio jū ros valstybes. Pir
mame šio amžiaus dešimtmety 
sūdyti žuvį buvo pagrmdinis žu
vies apdirbimas. O šiandieną 
greitas ž u v r e sušaldymas yra 
svarbesnis. Tokią suvaldytą žu-

Į bendradarbiauja su kitomis val-
Legenda sako. kad vienas pir- | stybėmis. 

mųjų skandinavų tyrinėtojų pa
vasario metu pamatęs ten dar 
pilną fiordą IMų ir visą kraštą 
pavadino Iceiand, t . y, ledų že-

Pragvvenimo šalt'mis 

landija tik dėl to, kad jis y ra 
šaltas, tai netiesa. 

Visa Islandija, išskyrus Grim-

Is'andijos pagrindinis užsiė 
mimas anksčiau buvo žemdir- vį dažniausiai siunčia j Br i tam 

m ė - - Islandija. Jei kas galvo-1 bystė. bet. kylant žuvininkystei j ją ir Vakarų Vokietiją. Maži 
ja , kad kraš tas vadinamas Is- ir augant pramonei, jis sumažė- į vėžiukai ir sardinės konservuo-

jo. Tačiau dar ir dabar žemdir- i jamos ir parduodamos. Dide-
bystė stovi antroje vietoje ir 15 į liais kiekiais ir Įvairiais pavida-
proc. žmonių ūkininkauja. Gy-įlais ekspor tuojama silkių. Pa-

sey salą. yra pietinėje Arktikos ' ^ ' ^ ūk:s, ypač avių. yra ir da-j grindinis žuvavimas Islandijoje 
dalyje. Ji skalaujama šiltos G o l - | b a r Jų pagrindinis užsiėmimas. Į yra menkės vasarą ir silkės žie-
fo srovės. Temperatūros a t - JYra apie 800,000 avių, kurios 
žvilgiu ten nėra didelių kraštu- vasarą ganosi kalnų pievose, o 
tinumų. Temperatūra netoli | rudenį suvaromos j tvartus, pa
k r a n t e kur daugiausia žmonės j prastai rugsėjo mėnesį suren

giama daug pasilinksminimų. į 
kuriuos atvyksta daug žmonių 
ir iš miestų. 

mą. 

gyvena, maloni. Vasaros vėsios, 
žiemos malonios. 

Islandija yra kalnų sala šiau
rės vandenyne. Savo plotu penk
tadaliu didesnė už Irlandiją. 
Nuo šiaurės iki pietų didžiausias 

mų veikalų. Taip pat rusų ra
šytojas Dostojevskis daugumą 
savo raštų parašė išėjęs iš ka
torgos. Garsas kompozitoriaus 
Mocarto kūriniams, kurių yra 
apie 1,000, ranka perrašyti rei
kia per 50 metų. Humboldto 
mokslo darbai sudaro 30 didelių 
tomų. Dailininkas Leonardo da 
Vinči buvo ne t ik žymus daili
ninkas — piešėjas, bet ir skulp
torius, inžinierius, architektas, 
fizikas, matemat ikas , gydytojas, 
gamtininkas. J is suspėjo tiek 
p a d a r y t i kad eiliniam žmogui 
sunku net suprasti , kaip jis ga
lėjo rasti tiek laiko visam tam 
padaryti . 

Garsusis išradėjas italas 
Marconi buvo iš tų žmonių, 
kurių išradimai sudaro pasauly 
atskirą gadynę. Jis pats pirmas 
praktiškai įvykdė bevielio tele
grafo elektromagnetinėmis ban
gomis idėją. 1895 m. visa ener-

Paskutiniuoju metu silkių žu
vavimas buvo ta ip išplėstas, kad 
islandieč ai norėjo t am tikslui 
net laivyną padidinti. Kadangi 
silkių sugavimas priklauso n u o j g į j a Marconi ėmėsi spręsti ra
jų ten atsiradimo, o jos ten at- ^ j 0 problemą. Darbštumu Mar-

Pieno ūkis Islandijoje irgi la- J siranda ne reguliariai, tai dėl to konis prilygsta Edisonui. "Prieš 
bai svarbus. Islandiečiai pieną.; s i l k i l i apdirbimo įmonės svyruo-
sviestu ir sūriu apsirūpina pa-j Ja- ^ i 'k ių gaudymo metu Islan-

ilgis 300 km. (190 mylių) ir nuo j tys. Pieninių kooperatyvai^ ge- |dijoe fiordų mažuose uostuose 
vakarų iki rvtų 500 km. (3001 rai mechanizuoti ir panašūs į; darbas vyks ta kaip skruzdėly-
mylių). Trurr::viausias kelias iki j Skandinavijos kooperatyvus. 
artimiausio kaimyno Grenlandi- I Arkliai, tarnavę pagrindiniam 
jos 278 km. (190 mylių), Sko-1 transportui, šiandien palikti tik 
t i jos 800 km- (500 mylių) ir i sportui. Vištų ūkiai gerai ver-

Islandija kiekvieną vasarą pa
gauna po 400 - 500 banginių- Is
landijos vandenyse sugaunama 

darbą turi visi nusilenkti' . sa
ko dr. T. Toth. >Išk. 

įvairių žuvų, o upės ir ežerai 
duoda daug lašišų ir upėtakių. 
Dėl žuvies — pagrindinio pra
gyvenimo šaltinio — Islandija 
kovoja net prieš Anglija. 

Spaudoj ir gyvenime 

NEŽINOMO ŽMOGAUS 
PASAKOJIMAS 

A P. ČECHOV 

Vertė Pe t ras CKUinu 

Orlovas nieko neatsakė. Buvo ne ūpe ir kalbėti 
nenorėjo. Pekarskis, vis dar abejodamas, pabarbeno 
pirštais į stalą, pagalvojo ir t a r ė : 

— A š vis tik nesupratau judviejų. Tu ne stu
dentas, jinai ne siuvėja. Abu judu žmonės su ištekliais. 
Manyčiau, tu galėtum parūpinti j a i atskirą butą. 

— Ne. negalėčiau. Paskaityk tik Turgenevą. 
— Kam man skaityti? Aš jau skaičiau. 
— Turgenevas savo kūriniuose moko. kad kiekvie 

na, aukštumoje esanti, garbingai galvojanti m rgaitė, 
su mylimu vyru keliautų pasaulio kraštan ir į m a u 
tų jo idėjoms — tarė Orlovas ironiškai kraipvdamas 
primerktas akis. Pasaulio kraš tas — tai licentia poeti-
ca:visas pasaulis su savo pakraščiais yra mylimo vyro 
bute. Dėliai šito. negyventi viename bute su moterimi. 
kuri tave myli — reiškia nepripažinti jos aukštos pa
skirties ir nesidalinti jos idealais. Taip. mano dūšia, 
Turgenevas rašė, o štai, aš dabar privalau už jį košę 
srėbti. 

— Kam čia Turgenevas, nesuprantu. — trukte-
ejimų n z e - . . . . . . lčjęs pečiais, tarė Gruzinas. — O prisimenate, 2or-

Neretas atveji*, kai kalmiav ima ,., , . . . . . . . . . . . r . 
maištauti grobti .argus ir kitusj*1*- k a l P J1 8 a i " T r i J U 0 8 e susitikimuose", eina vateare 

aidžios krize.; kalėjimo pareigūnus. Kalėjimų pa-j k*žin kur Italijoj ir staiga girdi: Vieni penaanrio a me 

ŽMOGAUS AR KALĖJIMŲ KRIZĖ 
Pergyvenome ir pergyvename | Bet yra jų ir daugiau, jų tarpe ka 

jvairias krizes. Neretai kelios kri-
aės, it susikibusios bėdos, paliečia 
ianones. štAi dabar Amerikoje jau
čiama naftos krizu, v 

8egretamente! — uždainavo Gruzinas. — Puiku! 
— Xa. bet juk ji ne per prievartą pas tave a tė jo 

— tarė Pekarskis. — Tu juk pats to panorėjai. 
— Nu. štai dar ką! Aš ne tik kad nenorėjau, be t 

ir galvot negalvojau, kad tai kada nors įvyks. Kai j i 
kalbėdavo, kad pereis pas mane. aš maniau, kad t ik 
meiliai juokauja. — Visi nusijuokė. 

— Aš negalėjau to norėti — tęsė Orlovas tokiu 
tonu. lyg būtų verčiamas teisintis. Aš, ne Turgenevo 
herojus ir, jei man kada nors tektų laisvinti Bulgariją, 
nepasigesiu moterų kompanijos. Į meilę, visų pirma, 
aš žiūriu, kaip j reikalingumą mano organizmui, ka ip 
j pažeminimą ir priešingybę mano sielai, reikia ją pa
tenkinti gerai apsisvarstant, arba visiškai nuo jos a t 
sisakyti, priešingai — tavo gyveniman įneš tokius pa t 
nešvarius elementus, kaip ji pati. Kad jinai būtų sal
dybė, o ne kančia, aš stengiuosi daryti ją gražią i r 
apsiausti gausybe iliuzijų. Aš nevyksiu pas moterį, jei 
iš anksto nebūsiu įsitikinęs, kad jinai graži, pa t rauk
li, o pats nebūsiu geroje nuotaikoje. Ir tik šitokiose 
sąlygose mums pavyksta apgauti vienas kitą ir mums 
atrodo, kad mes mylime ir esame laimingi. Bet ar ga
liu aš norėti varinių puodų ir nesušukuotos galvos, ar 
ba rodytis nenusiprausus ir neūpe? Zinaida Feodo-
rovna savo nuoširdžiu paprastumu, nori priversti ma
ne pamėgti tai, nuo ko aš visą gyvenimą purčiausi. J i 
norėtų, kad mano bute sklistų virtuvės ir indų plovi
mo kvapas. Jai reikalinga su triukšmu kraustytis į 
naują butą. važinėti savais arkliais: jai reikalinga skai
čiuoti mano baltinius: jai reikalinga kiekvieną minutę 
kištis į mano privatų gyvenimą, sekti kiekvieną ma

no žingsnį ir, tuo par.iu laiku įtikinėta, kad mano įpio- \ 

čiai bei laisvė, pasilieka su manimi. Jinai įsitikinusi, 
kad mes, kaipo jaunavedžiai, pačiu artimiausiu laiku 
išvyksime kelionėn, t. y. ji nori visą laiką neatskiria
mai būti su manimi ir šalia manęs tiek kupė. tiek vieš
bučiuose, tuo tarpu, kelionėje, aš mėgstu skaityti i r ne
galiu pakęsti pasikalbėjimų. 

— O tu suteik ja i kitokį įkvėpimą — tarė Pe
karskis. 

— Kaip? T u manai ji mane supras? Susimilda
mas, mudu taip skirtingos galvosenos! Jos nuomone, 
pasišalinti nuo tėvelio, mamytės, ar nuo vyro ir nueiti 
pas mylimą vyrą. tai y ra pilietinės drąsos viršūnė, o 
pagal mane — vaikiškumas. Pamylėti ir susidėti su 
vyriškiu, reiškia naujo gyvenimo pradžią, o mano nuo
mone — šitai nieko nereiškia. Meilė ir vyras jos gyve
nime reiškia svarbiausią esmę. ir. galimas dalykas, kad 
šiuo atveju veikia nesuvokimo filosofija: pamėgink tik 
ją įtikinti, kad meilė y r a paprasčiausias reikalas, kaip 
maistas , a r drabužis, kad pasaulis nepražus, jei vyrai 
ir žmonos bus biogi. kad galima būti ištvirkėliu, 
skriaudiku ir tuo pačiu metu. genialiu ir padoru žmo
gumi; iš kitos gi pusės, galima atsisakyti meilės sma
guriavimų ir tuo pat metu būti kvailu bei žiauriu gy
vuliu. Dabarties kultūringas žmogus net gi žemesnės 
klasės, pav. prancūzų darbininkas kiekvieną dieną iš
leidžia pietums dešimt sū; vynui prie pietų — penkis 
sū, gi moteriai — nuo penkių ligi dešimties sū. o savo 
protą bei nervus, pilnutiniai atiduoda darbui. Zinaida 
Feodorovna gi. meilei atiduoda ne sū, o visą savo 
sielą. Aš. leiskime, mėginsiu ją kitaip nuteikti, ta i ji
nai a t sakydama prapliups nuoširdžiu verksmu, kad aš 
ją pražudžiau, kad gyvenime, nieko jai nebeliko. 

(Bus daug iau i 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 

SKAUČIŲ T U N T A S ĮSIGIJO 
VMJAVA 

Kovo 18 d. šv. Aintano paraoi-
fos s*lė?e nylco J a u č i u Neries 
twrto vėliavos šventinimo 
rrvės. Tunto i&il-rni-ngoje sueigo
je svečiais dalyvauti buvo pa-

— Vieno* arkivyskupui kar
dinolui Koenig vadovaujant, Ro
moje buvo sušaukta Vatikano 
sekretori jato santykiam su ne-
tikinčiaisiais palaikyti narių ir 
ekspertų speciali sesija. Jos s tu
dijų programoje buvo dvi te-

Krikšč ionvbės santvkiai 
kirų r&Sq yra dsufif ir įvairių 

Aušros vartų Lituanistinėm mos: 
mokyklos tė\-ų komitetas taria su marks i s t inėmis ideologijomis 
nuoširdžiausią i U u u g f c į aėiū dabarties pasaulyje" ir 'Šių 
\*z gautą iš LB v?taybos iždinin- dienų pasaul io evangelizacija 
ko A. CŠodo auką 100 dol. mo- ateizmo ir sekuliarizacijos aki-
kykiai. 

Daugelis pageidauja kad mi
nis L B nariui kamšose atsisvei-

vaizdoje". 

• 

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

kviesti Y'nco Kudirkos vierinm- )ri"imo žodi tartu LB ats tovas , i £ iuo reikalu informacijas su- Ornahos skaut< s užriša tautinę 
juostą ant pašventintos vėliavos. 

k * ; skautai, abiejų oafeUniu tė- ! f * ** p r i k a s a n t i e j i L B « - * * » * » ; Kazimiero vienuo'ajos | T š k , d l L i l e i k ; t n ė L ^ ^ 
'. , ' " . . . q - .darome viena serma ir butų !a- įs.-seies. k u n w dpugol; metų va- l hene (uznsa juosta). R. Micutaitė. 

remeiai ir gyegaa. a w - ^ ^ iš mūsų tarpo I dovauja š ia i mokvklai . Telefo- , G. Reškevičienė. 
«a n-ra'/ede tunto aduitante vyr. , . f . . . » * « 
sk. v. skilt. Danguolė An^nėiv- • ̂ « * y r u B nariui kas nors i s L B 
tė. įžengus tuminirrkei Irenai Li- t a r ? ° * » * » atsisveflammo žodi. 

susitarus su mirusiojo giminė
mis. Stenkimės ši gražų papro-

nas 7 5 6 - 0 3 1 1 . I Nuotr. Teresės Gaidelvtės 

leikienei ir pasisveikinus su išsi
rikiavusiomis sko ulėmis, buvo; 
perskaitytas jos įsakymas. Be- N igyvendinu mūsų kolonijoje. 

č iąs vėUavos įsigijimą. \ ^ ^ ^ T A B Y B 0 8 

Naują vėliava pašventino O- j SUSIRINKIMAS 
•mahos skautu-čiu karilionas kuru 
Leonardas Musteikis. Dalvvavo* Kovo 24 d. Lietuvių Piliečių 
amerikiečiu ir lietuviu tautinės.: klube jvyko Worcesterio Lietu-
o taip pat skautų \netrnmkijos i n vių Organizacijų tarybos susi -
"Zivilės" draugovės vėliavos. Bu- * rmkimas. kuri malda at idarė ir 
v o sndarvtas vėliavos šventini-1 pravedė pirm. Pr . Stanelis . J i s 
m o aktas, kuriame įrašyti vado- padarė pranešimą iš praėjusių 
vaujantieji asmens ir jų pareigos; metų įvykusios Maldos dienos, 
tuo laiku, kai vėliava buvo gami- i o vicepirm. A. Minikauskas iš I 
narna ir Šventinama: LSS vyriau- Vasario 16-tos minėjimo. B u v o i 
šioji skautininke v.s. Lilė Milu-j svarstyta Organizacijų T a r y b o s • 
fcenė, Neries tunto tuntinmkė į ateities tolimesnė veikla. L B Į 
s. Irena Lileikienė, dvasios vadas į pirm. V. židžiūnas iškėlė min-
fcim. s. Leonardas Musteikis, vė-i tį, kad reikia sudaryti parengi- j 
liavos mecenatė s. Ramutė Mirų-• rnų kalendorių ir vienį k i t i ems Į 
taitė, vėliavos gamintoja s. Lai- i nepakenksime. Susir inkimas j 
•mute Antanėlienė. vėHajvos kū! tam pilnai p r t a r ė . Valdyba im- j 
mai dr. Juozas ir Salomėja Sfcau- į sis iniciatyvos šį reikalą sutvar- į 
dJiai. ikyri. Kurie savo organizacijose; 

Pašventinta vėliavą iš kurnu. manote turėti parengimus, ma-
perėmė tuntmmkė ir perdavė se-! lonėkite pranešti tarybos sek-
sei Rosvit3i Zaikauskaitei. Pagrm į retcrei laiškeliu ar te lefonu. B . 
dfpę sv-erkmimo kalba pasakė ka - ; Miliauskas, 54 Coral St . . Wor-
perionas kun. Musteikis, primfcv j cester, Mass. Telefonas 755 
damas didžiuoskis vėliavoje $ra - | -18$4 . 
švtus principus: Dievui, tėvynei,; 
artimui. P> to sveikino kurna Sa- : REG19TRACIIA I MOKYKLĄ 
kntiėja Skaudienė. kviesdama 
faanima kovoti dėl Lietuvos bris į SHK> laiku vyks ta registraci-
vės, o atgavus nepriklausomybe, -i* š v - Kazimiero parapijos mo-
parvežti vėliava i Lietuvą, į Gedi- Į kykioje ateinantiems mokslo 
m i n o oilį. Raštu sveikino Vidu- ' metams. Priimami mokinia i į 
rio rajono vadeivė s. filisterė D a - ' v a i k ų dsrzelį ir v isus skyrius. 
n u t ė Eidukienė, 

Oficialiai daliai pasibaigus,' 
buvo išneštos vėliavos ir praskiėj 
Jo !ais\ri pokalbiai vaišinantis' kai 
v a ir skanumynais. Vawes pa-
rtiosė Neries tuntas >r vėliavos 
kūmai d r. Juozas ir Salomėja 
Skaudžiai, kurie visa laiką buvo j 
dosnūs skaiučių rėrnėjai ir daba* Į 
5ia proga jteikė 100 dol. auka 
tunto veiklai paremti. 

Sueigos metu salėje buvo iška 
bintas skelbimas balandžio 7d. į 
t e n pat įvyks Kaziuko mugė. Vi-j 
si fc\iečiami gausiai dalyvauti. 

J.D. 
Worcestet, Mass. 

METINIS s r s I R l N K D L \ . S 

Kovo 17 d .sv. Kazimiero pa
rapijos salėje buvo sujauktas 
Worcesterio LB apylinkės me-j 
t inis susirinkimas, kurį atidarė, 
ir pravedė pirm. V. Židžiūnas. ! 

Per įv>-kusį gaisrą Maironio; 
Parke sudegė L B iždo knygos . . 
todėl smulkios finansinės apy
skaitos valdyba negalėjo susi
rinkimui duoti, r^rrnininkas P3"1 

darė praėjusių metu darbo veik-1 
los apžvalgą. Valdyba dirbo vie-; 
rungai ir atliko daug gražių dar- j 
bų. apie ką spaudoje jau buvo į 
rašyta. 

Didžiausią dėme<* LB skiria į 
Aušros Vartų Lit. mokyklai ir 
rūpinasi jos išlaikymu. Mokyk
loje dirba trys jaunos mokyto
jos ; A. DabriJaitė. L. Pauliuko-
nytė ir B . Miliauskaitė. 

susirinkimas. įvertindamas i 
gražiai valdybos atliktus dar-i 
bus, perrinko ir s^ka ntiems me-
ttĖM tą pačią: pirm. V. Zidžiū-i 
«as . vicepirm. vyr. Uetuvių skau i 
t ų vadovas P. Molis. sekr. T. I 
Jakubauskienė. i*d. A. Gfodaa. S 
parengimų vadove T. Markevi-I 
čieoė, nariai jaunimo reikalams 
R. JaJrabauskas ir J. Steiny*. 
Maža*; pakeitimas padaryt** re
vizijos komisijoje. 

Po susirinxrmo d r Gailiūnas 
ič Hartfordo. Conn.. skaitė pa
skaitą ir naud<xiamas skaidres 
aupažindino puouką su gerais 
v blogais grybais, e vi*aų Ji* 

A. t A. ONAI PABEDINSKAITEI 
užbaigus tremties kelionę, brolį KAZĮ PABEDINSKE 
su žmona BRONISLAVA ir jų sūnus J0N£ ir LEONĄ su 
šeimomis giliai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Stase, Cezaris ir Linas 
Surdokai 

A. -j- A. 

DR. LEONARDUI PLECHAVIČIUI iv,m, 
žmonai su šeima, jo seserims ELENAI LEGECKIENEI 
ir PRANEI BALANDIENEI su šeimomis, giminėms ir jo 
draugams reiškiu širdingą užuojautą. 

Jonas Našliunas 

ADDTOVOUR 
INCOME 
There's no better time to save, than 
now. 

Choose from six different savings pro-
grams with interest rates that have 
never been higher. 

Each program is designed to earn more 
for your savings dollar. 

Opert a new account or add to an 
existing one. Either way. your money 
earns more at Standard Federak 

We've been helping people save for 6 5 
years. 

3̂ »G*6 
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įttį our 65th year 
Assets ov»>r $198.000 000.00 
Peserves over $18.00 ,000 00 

4192 Arclter Avtnae (at Socrameim>» Oicogo . Illinort S0632 - 847-1140 

" ' T • - - - -

R E A L E S T Ą T E 

Parduodama Taverna, (irožio 
Saiionas ir 2 namai su pajamom. 
$130.000. Kreiptis: Club Aldon*. 
4358 S. VTestern Ave. Tel. 847-09TO 

'i-ju botu po 6 kam b. mūr. namas, i 
2 maš. garažas. Gazo šilima. Paja
mos virš S5.000.00 per metus. Mar-
ąuette pke. $34,000.00. 991-2037 

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

G Ė L Ė S 
\e>(u\(<iiK hank.etam>, l&tducuT^ind 

ir kitokioms pmeuiiL> 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
244S W. 63rd Street. Chicago. ItL 

TtX,. PR 8-08X3 — PR &-t»834 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 

geru prekių didelis pasirinkimas. Au-
tomobiliiu. šaldytuvai, televizijos, do-
er. certifikatai. mai5=tas, akordeonai. 
2«08 XV. r.»th St., « iuoas... OI wx;-.'9 

TELEF. — WA 5-2787 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir jdedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. fdedu vandens šil
dytuvus. Kreiptis — 

A. BANYS — 447-8800 

B E A L E S T Ą T E 

Coldwater, Mich. parduodamas 120 x 
143 p. sklypas vasarnamiui prie van-
dens. Skambint po T v.v. tel. 767-0124. 

Savininkas parduoda 6 butų mūri
nį namą Marąuette parko apyl. 

Skambint 434-56.% 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTAKV r r e u c 

INCOME TAX SEKVICE 
Tvarkingai patarnauja vt<«ais Real 

Escate reikaiais. Be to čia veikia 
Notariata.s, daromi ir liudijimai, ver
timai, užpildomi pilietybSs pareiški
mai ir įvairūs blankat 
4259 So. >Iaplewood, CL 4-7450 

VYRAI IK HOTKRYS 

C0UPLE, permanent position 
To do house\vork and driving. 
7) day week. Monday thru Fri-
day. Top salary. 

Call — 446-8342 

PERMANENT POSITION 
for strong young man or woroan 
mušt be careful driver 8 hr. day 
5 day week. salary open 

Phone — 446-8342 

NAMŲ PARDAVIMAS 
Dabar laikas nutarti, jei namą 

šiemet parduosite. Namus {kainuo
ju veltui. 

Brokeris P. 2umbaJds 
778-6916 

HELP WANTED MOTERYS 

SIUNTINIAI [ LIETUVA 
ir kitos kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
CTricago, m. 60632, teL YA 7-5986 

HKT, — 2«<£ — S©% Ptefem mokėsit 
ui apdraiula nuo ugAtes ir aotocno-
bilio pa.-

F R A N K Z A P O L I S 
tam% \\vst »5iit s w « , 

TeL GA 4-8654 

M O V I N G 
&ER&NAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktais. Ir K toli miesto leidi' 
mai ir pilna apdrauda. 
2647 W. 67t* Pla«e — WA 5-8663 

Įralrlų prekių paatrlniumaa moto
ciklai, ialdyturai, mai»tmi. doleriniu! 
CERTTFIKATA1 [R \VTOMOBILIAl 

COSMOS PARCELS EXPRES8 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
MOI w. mtt sc, Obioaco, DL OMM 
ttU 8. HslMed. Chlc&go, Dl. «OMS 

T«L WA &-1TS7; 904-SSM 
V. ValJuidiMM 

Dabar Laikas Pirkti 
Paikiu, kaip nao.la«* • kamb. mo

dernus mūras, (renetas beismeotas. 
2 auto *rar. Tuoj sralenite keltis } 
Marqu«*tte parką. $22.000. 

I.luk>u« 3-ju hutu. apie 15 metų 
mOras ir mūro sraražas. Tik 1 blo
kas nuo parko. $45.000. 

Didelis modernus 6 kamb. namas, 
plius S kamb. b»-ismente. 2 auto ga
ražas. Platus lota*. Arti mū«u. Pa
žiūrėkit. Slfl.SOO. 

2 botu mūras, 2 auto mflr. garažas. 
Modern. vonioa, virtuves, naujas ga-
zu šildymas ir elektra. Arti Paramos. 
I2S.800. 

Koks pirkinys! Naujo stiliaus 4 
butu mūras pajamoms. XaSle atiduo
da už ?47.ono. Arti parko. 

IV, aukšto 2f> metu mūr. 2 buta.1. 
Įrengtas beism^ntas, platus lotas. Ga
ražas. Arti mūsų. $26.900. 

8 Imtu mūras. Apie $ 14.000 paja
mų. Parūpintas finansavimas rimtam 
žmosrui. Arti parko. S59.9O0. 

Kolonistn poniikas 2-jų aukštu 
mūras. Dideli T kamoariai. Trengtas 
beismentao. oentr. šildymas ir vėsini
mas. 2 auto garažas. Arti Kedzle ir 
parko. $39.5on. 

VALDIS REAL ESTATE 
7061 S. Washtenaw Av. RE 7-7200 

GENERAL OFFICE TYPIST 
Ase eompletely open 

«'«• u.- a siuatl. hi?li!y c-ompetent 
oi'fn>' in Tlit- Loop. Sp'-cialinnr in 
profit sharin? and pension plans. 

We need an aoourate typist who 
can type both MUOOJMCS and corres-
pondeni---. W« orfer top benefits 
plūs salary oommensurate w.'ith the 
position. 

Call HA 7-0430 
Restoranui reikalinga virėjos pa
dėjėja dirbti tik penktad. ir šeštad. 
63-čios ir Kedzie apyl. Makmi ap
linka. Reikalinga nors kiek kalbėt 
angliškai. Skambinkit po 4 vai. p. 
p. 776-6715 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame vt*ts 
rūšių jrrfc'.uis. 

i. BUBNYS — teL RE 7-5168 

GERAS PASIRINKIMAS 
t$4 aukšto puošnus mūr. 5 — pir

mam aukšte. 3 V4 antram. {rengtas 
•klepas. Priimsime rimta pasiūlymą. 

15 metu mūr. btmg. Oar. ir įruoš
tas aklepas. Arti Kedzie ir ?8-oe. 

2 po 4 mūr., gar. ir pilnas skiepas. 
Brlirhton pke. 

4 po 4 kamb. 2 aukštų mūr. Nauji 
Šildymo* Įrengimai. Geros pajamos. 
Skubiai reikia parduoti. 

Nanjas 8 po 4 kamb, mfir.. arti 
Kedzie ir parko. 

10 po S Vi mūr. Gerai Išlaikytas 
Netoli Kedzie Ir Marouette Rd. 

Iasarance — Inoome T*« 
Notary PubUc 

s m j u n s REAL ESTRTE 
2951 W. 63rd St.# 436-7878 
» « > « > » • « » > » » » • » > » » » « « » > « » » 

Namu valdymas — lncome Tax 
Notariatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave . , 778-2233 

HEJLP WANTED — VYRAI 

W E L D E R 
Fnll or Part Time. Nigbls or Days 
Exper. in are or gas wrelding. Good 
starting rate. profit sharing, free 
hospitalization. 

D0R-0-MATIC 
7350 W. \VUson Ave., Chieagt) 

(Wesl M Harl>>m) 
TeL — 867-7400 

An Equal Opportunity Employer 

HKATIN'G OOVTRACJTOR 
įrengiu mieste Ir užmiesty naujus 

Ir perstatau senus visu rflfttu namo 
apAUdymui peoius. air condttlonlng 
Ir vandens boilerius. D'rbu greit, tą-
Cinlnsal Ir garantuotai. 

DOMAS žrKAUSKAS 
4444 So. Western A**. 

ChJcago, OI. «00O« 
T « t V I 7 -S447 

kvi i t rurr i t imni i 

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

Radijai 
Stervo Ir oro vėsintavai 

Pardavimą* Ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
3846 W. 6Mi St. — Tel 776-1486 

iiiMiiitiniiiiitiitiitiiuiiiiHiiniiiiMiiiiiifi 

A R REIKIA VraTTNTV 
K O R T E L I Ų ? 

Vizitinių korteMų naudopmas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias viziti
nes korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" spaustuve 
visais panašiais rerikalafts. Busite pa
tenkinti kiekvieną kartą. 
miiiiHiimiititmiiiHMinmntiiirmtmni 

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

Apdraustas perkraastyTUM 
jvairip a t s tumą 

823 WEST S4tt) P L A C R 
Tel. FRontler f -1882 

Tik $14.300. Labai gerai prižiūrė
tas 5 Kamb. med. namas. Gazo ši
luma. 2 raaS. garažas. Prie 68 ir 
Western. 

McKtoley Park. Modernus 5 kamb. 
mūr. namas. 2 maš. g»ražas. S19.50U. 

Kampinio 20 metu -enumo 6 kamb. 
mūro rezidencija. Pilnai įrengtas rū-
ays. Garažas. N'amą puoAia eglaitei. 
Apylinkėje SS ir California. Kaina 
J41.900 

l«mont, ni . Liuksusinis 8 metų se
numo C kamb. mūro rezidencija. 
Jrerngtas rūsys, 2 H vonios, židinys. 
Tik $55.fi0fi. 

I*tnont. 111. Naujas S miegamųjų 
bt-level. 1 V~ vonios. trengas rūsys. 
Kaina $41.500. 

t% aukito mūr. fi kamb. apačioj. 
4 vlrSoj. Pilnas rūsys. Didelis lotas. 
Garažas. $27.!»no. Apyl. i>4 ir Maple-
wood. 

2-jų HiikCti, mūr. Butai po R kamb. 
Garažas. Tik $29.900. 

Prie «S Ir Anstin. Geras investavi
mas. 2 aukStij mūras duodas 1,000 
dol. men. Susideda 1S tavernos ir S 
kamb. (S mtear.) apafioj Ir 10 pa
vieniu kamb. viršuj. Viskas pilnai iš
nuomota. Kaina 5 kartai metiniu 
pajamų. 

DRAUDIMAI _ I N S U R A N C E 
Kasat), masina, •retkatos Ir KyryMs 

Nanra pirkimas bei pardavimas. 
Bntq nuomavimas. 

BUD S REALTY 
B A L Y S BUDRAITIS 

44W9 S. Archer Avenoe 
Tel. 254-5551 

E X T E ?, M I N ft T 0 R 
Man with car for local extermi-

nating and sanitation Company. 
Top pay. Experienced or we will 
train. 

Call IERRY: 772-5050 

Assistant Production 
F O R E M A N 

MAJ0R CLO0K COMPANY 
NEEDS MECHANICAUY 

INCLINED MAN. 
Mušt have basic repai r know-
leėge of Cuckoo 400 D a y and 
VVestminster Clocks. S150 a 
week t o start. Good future. 

Call MR. WAX 
944-0510 

D fi M E S I O 

iimiinmiiiiimiiiiimiiiHHiiiiHiiiiiiiiiii 
A R PASD3ARĖTE SAVO 

TESTAMENTE ? 

Jeiga dar ne, įsigykite &\ labai 
naudinga leidini: 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

SI) LEGALISKOMIS FORMOMIS 

Panioaė — 
dipL teis. Pranag dalaa 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

IsNUOM. 4 kamb. butas 2-me 
aukšte vidutinio amž. porai. 

4419 S. Artevian Ave. 
BVTAI — rinktiniams nuomininkams 
Best Agencj, 2925 W. <Wr<1. PR S-«WS3 

N«lankite. uJS«re«rlstnioklt dabar. 
Aptarnanja pt»tv<»k«xtn< d*l) » ove-
tua tskvtmnkaa kretpklUs d«l pauu--

žiatimc noscokamid. 

Cla nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų galia, 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV 
veikiančius įstatymus, bet ir Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Atskiru skyriumi — "Klausimai 
Ir atsakymai" — aiškinami su tes
tamentu sudarymu taisyklės ir 
duoda lengvai suprantamus auro-
dytnus, ka daryti, fr kaip, kode! fcr 
ko vengti. 

Gaunama "DRAUGE" 
Kaina su Leganškemfe Formtimla — 
O.ah be to fermų — $3.t0. 
mfnoJ3 gyventojai prašomi prtdSn 

3 proc. mokesčiams. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiuuiiiiiiiua 
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kos peraianflamnfi Altos cent-' 
rui. 
Nuosavos pajamos, kurios susi- i 
daro iš parengimu, dalyvavimo' 
WLD 3T kitų šaltiniu, skiria-; 

10* paruošiami .;; darbai. Bus imos Altos centrui kaip papildo- : 
^i.šidėta prie organizacijų komi (mos aukos Mrbi naudojamos] 
eto, kuris ruošia Tautos šven-1 skyriaus veiklos rerkalams. 

Birželio masinių trėmimų mi
nėjimas įvyks birželio 16 d. Ra
tine, Wis. Ruošiamas k a r t u su 
Iv-no?hos Altos fk^Titim. Atlie
kami VVisconsino Lietuvių die-

DTUUGdS. trečiadienis, 1071 m. telarrižio m. • d 

tė? minėjimą rugsėjo 8 d. Pel
nas bus skiriama.; LF naudai. 

Užsakyta skyriaus lėšomis 
Lietuvių EncHdopetiija angliš
kai \Visconsino universiteto 
\filwaukee skyriui. Miiwaukee 
LB ap\-liiikė prisidėjo 30 dol. 

19?4 m. skyriaus valdybą su
da ro : Vikt. Kažemėkaitis — pir
mininkas, J. Piečkaitis — vice-
pirm., St. Budrys — sekr., M. 
Tamulėnas — ižd.. George Ka
počių-:. Rima Kažemėkaitis, L. 
Kuliavas. P. Petrušaitis i r \ l a r -

Kadangi LE buvo jau užsaky- į t a Stanai t is — nariai. 
ta, tai už tuos pinigus ta i pa
čiai bibliotekai Įteikta "USSR 
- German agression against Li-
thuania" ir "Day of Shame" 
knygos. i 

Kun- J . Kupris, MIC, Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, yra 
skyriaus garbės pirmininkas. 

Jurgis Milą-

Grandies ansamblio madų parodoje, grand.etės modeliavo autentiškus tautinius drabužius, išaustus daili
ninkų Antano ir Anastazijos Tamošaičių. Iš kairės: Laima Gečaitė (žemaitiškas išaustas 1938 m., priejuos
tę išaudė audėja Dragunaitienė Chicagoje. Vilija Vakarytė (dzūkiškas - vilnietiškas), Ramoną Kaunaitė 
(aukš ta i t i škas) . Rima Januleviciūtė (vilnietiškas). audė p . Dragunaitienė), Fausta Bobinaitė (Mažoji 
Lietuva — klaipėdietiškas). Nuotr. D. Vakarės 

(Skyriaus kasoje vedamos dvi! — Amerikoje yra 10 miL Lo-
sąskaitos — aukų ir nuosavų tynų Amerikos gyventoju. 1970 
pajamų. Visos surenkamos au- ' m. buvo 1.5 mil. mažiau. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
r ime ir šiandien po pamaldų. 
Programa gana įvairi ir sūdė-

Brooklyn, N . Y. 
K E l J G t M S KONCERTAS i n g a '. 

Didysis Xew Yorkas ta i y ra l , . , P a s i r o d o \ Jog P^g ramą a t 
t a s centras , per kur, dauguma i h k s P a , a W o s choras, diriguo- j *ųi kur lauke jo susmukę cho-

Jis pradės koncertą vargonais,, 
pagrodamas solo Improvizaci
ją, tema "šventas Dieve", M. j 
Suržinski. 

Nuoširdžiai padėkojau muz. 
A. Kačanauskui už informaci
jas. Jis gi pats nuskubėjo j vir-

musų tautiečių peržengė šios £«.-
mės slenkstį. Taip buvo šiais 
laikais, ta ip buvo po antrojo 
pasaulinio karo ir taip buvo net 
ta i s laikais, kada New Yorkas 
vadinosi Naujuoju Amsterda
mu. J a u net tada mūsų tautie
t i s Kur t ius čia apsistojęs padė
jo New Yorke organizuoti mo
kyklas. 

Įdomu pasikalbėti su mūsų 
žilagalviais po 60 - 70 metų. Jie 
puikiai prisimena savo pirmą
sias dienas praleistas New Yor
ke. Deja, ta i dienos ne rožėmis 
klotos. Atsigaudavę jie po sun
kaus darbo savųjų tarpe. J ie čia 
kū rė parapijas, s ta tė bažnyčias, 
organizavo vaidintojų būrelius 
i r choras . Esą, lietuvių buvo 
apgyventos ištisos gatvės Brook 
lyne, i r čia šeštadienių ir sek
madienių vakara is skambėdavę 
lietuviškos dainos. Net i r kita
taučia i išmokdavę lietuviškai, 
besimaišydami kartu. 

Ta i buvo senasis VViliamsbur-
g a s Brookiyne, čia būrėsi lietu
viai. Garsusis "Grands t ry t i s" iš
t isai buvo lietuviškas. Si gatvė 
ir parapijų ribas dalinusi: vie
nos pusės gyventojai priklausė 
Angelų Karalienės, o ki tos pu
sės — Apreiškimo parapijai. 

Deja. viskas keičiasi. "Grand
s t r y t i s " neteko savo buvusio 
grožio. Senieji jo gyventojai iš
mirs ; o jaunieji lietuviai išsi
kėlė ten, kur daugiau erdvės, j 
Tačiau pasiliko čia lietuvių baž
nyčios, kur sekmadieniais vis 
d a r tebeskamba lietuviškas žo
dis i r giesmė. I r tik stebiesi 
žmogus, kiek daug sumažėjo 
lankytojų. 

Tokios mintys lydėjo mane, 
kai po kelionės autobusu ir 
dviem traukiniais pasiekiau Ap
reiškimo bažnyčią. Bažnyčia di
delė, graži, atnaujinta, o prieš 
bažnyčią graži aikštelė. Sako, 
jog kadaise parapiečiai ne t sa
vo vestuvinius žiedus paaukoję! 
šios bažnyčios isgražinimui. 

Dabar t in is šios bažnyčios šei
mininkas kun. F. Raugalas sten 
giasi išlaikyti parapiją gyvą ir 
veiksmingą. J i s stengiasi sek
madieniais sut raukt i j savo baž
nyčią kuo daugiau žmonių ir 
sielojasi lietuvybės išlaikymu, 
nor s pa t s nėra Lietuvos matęs. 

S ta iga susitinku muz. A. Ka-
čanauską. J is šios bažnyčios 
vargonininkas ir jo dėka sek
madieniais čia skamba lietuviš
ka giesmė. 

Žinau, jog šioje bažnyčioje 
graži tradicija, tai religiniai 
koncertai jau per eilę metų ruo
šiami Verbų sekmadienį. Ar 
tctts koncer tas įvyksiąs ir šiais 
me ta i s? 'O kaip gi. mes ruošia
mės koncertui ir jis įvyks Ver
bų sekmadienį, balandžio 7 d. 
5 vai. vakare" , paaiškino var
gonininkas, " š ta i , repeticiją tu-

j amas muz. A. Kačanausko, so- ristai. 
listė Irena Stankūnaitė - Silva! Reikia tikėtis, jog balandžio j 
ir vargonų virtuozas muz. A . ' " & W šiemet, kaip ir visuomet, j 
Prižgintas. Choras pagiedos iš- gausus būrys parapiečių susi
t r aukąs iš C. Sasnausko "Re- Į rinks pasidžiaugti religinių gies 
ąuiem". ir iš Dubois "Paskuti- I nūų garsais. St. V. 
nieji Septyni Kristaus Žodžiai". I 
O taip pat J . Žilevičiaus "Stovi Į R a C U i e , W l S C . 
Motina" su soliste Naujalio' 
"Sveika Marija" ir ištrauką iš j 
Haendelio "Mesijo" (oratori-j Kovo 17 d. įvyko vietos Alė
jos ) . Be to, solistė d a r atskirai j tos skyriaus svjširinkimas, ku-
išpildys kelis dalykus. Vargo- į riame išrinkta valdyba ir ap ta r 
nais palydės muz. A. Prižgintas. ; ti veiklos planai. 

ALTOS VEIKLA 

A. + A. 
DR. LEONARDUI PLECHAVIČIUI mirus, 

jo žmonai ZOSEI ir giminėms skausmo valandoje 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu su jais liūdime. 

Pranas ir Irena Norkai 

KM 

Brangiai Motinai 

A. t A. PRANEI MACIJAUSKIENEI mirus, 
dukrą JJLNC ir JUOZfl DAUNORUS ir gimines nuošir
džiai užjaučiame. 

Vladas, Natalija Matuliai 
WaHer, Nanci Matuliai 
ir Vaclovs Pūras 

A.-f-A. 
JONUI DUBICKUI 

mirus, jo žmonai VERONIKAI, dukroms ir giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Dr, A. ir 0 čerikai su šeima 

ir Juozas Satadžius 

A. t A. Dr. Kazys Miecevičius 
CHARLES MTTSEVm 

Gyveno 6052 S. Kildare Avenue. 
Mirė bal. 1 d-. 1974, sulaukęs 71 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuKūdime žmona Genovefa (Miškinytė), 2 ses-

serys Adotfina Miecevičiūtė ir Barbara Miecevičiūtė, dukterėčia Da
lia Jecius su vyru Kęstučiu, 2 sūnėnai Kazys Miecevičius su žmona 
Irena ir Algis Miečius su žmona Ale ir Seimą ir kiti giminės, drau
gai bei oažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evaus koplyčioje. 68« S. We*tem 
Avemie. 

Laidotuvės įvyks ketv.. bal. 4 d. i$ koplyčios 9 vai. ryto bu* at
lydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje {vyks 
gedulingos pamaldos už veborties siela. Po pamaldų bus nulydėtas 
j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuo&rdžiai kviečiam* visus: gimines, draugus ir pažj*amus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, seserys ir Idd gimines. 
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tet. RE 7-8800 

Mielą mūsų sesę ir vadovę DANUTĘ, p. ONJį BRUŠ 
KIENC ir visus šeimos artimuosius, mylimo Tėvelio 

A. t A. ANTANO BRUŠKIO 
netekus, seseriškai užjaučiame ir dalinamės Jūsų 
liūdesio valandomis. 

Kernavės Skaučių Tuntas 

Brangiam tėveliui 

A. t A. ANTANUI BRUŠKIUI mirus, 
mūsų mielą sesę DANUTĘ, jos MAMYTĘ ir kitus artti-
muosius seseriškai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Akademikiu Skaučių Draugove 
CJfteagos Skyrius 

Mielai klasės draugei 

I L t l 
Nijolei Vienožinskaitei-Če^aitskiefreį 

mirus, jos seserį ALĘ (Lenkijoje), brolį VINCĄ (Vilniu
je), pusseseres: JANINA ADAAIONJENC, DALIĄ. BUTĖ
NIENĘ ir BIRUTĘ NJUNEVEE? ? , pusbroli dr. RIMA 
VIENUŽĮ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

Aldona Gimbutaitė-^nlkieru-
Elena Gimbutienė 

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad po kraujo iš
siliejimo ant smegenų 1974 m. kovo 22 d. Lioao mieste, 
Austrijoje, sąmonės neatgavusi, mi rė buvusi Vilkaviškio 
šaulių mot. k. narė i r kat . moterų veikėja 

-

A. A, 

ELZBIETA BLAUZDŽIŪNAITE 
Dideliame skausme Liko dalinai paralyžuota. jos mo

tina Uršulė Brazauskaitė-Blauzdžiūnienė, 96 m. amž., gy
venanti Linzo mieste, Austrijoje. 

U. Blauzdžaūnienės jauniausias sūnus Jonas žuvo Vil
kaviškio m. -lektros stotyje, o Juozas žuvo prie Leningra
do. Uršulė sakydavo: ""Jau du išėjo i r nesugrįžo... Tik tu, 
Elziute, neišeik".- I r j i išėjo i r negrįžo... 

Kun. P. Brazauskas 

JUOZAS NEVERAUSKAS 
Gyveno '527 S. 51st Court, Cicero, Dlinois. 
Mirė balajidžio 2 d., 1974 ryte. sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiesčio parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 17 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminaičiai p. L&slnskai Ir 

kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pa šarvotas Vaiaitis-Butkus koplyčioje. 1446 South 

!50th Ave.. Cicero, DL 
Laidotuvės įvyks ketvirtad, balandžio 4 d. ii koplyčios 10 

vai. ryto bus aUydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
{vyks gedulingo* pamaldos už velioniea sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Giminės. 
Uid direkt. Vasaitis Butkus. Tel. OL 2-1003 

* l 

KREIVĖNO ŠEIMOS PADĖKA 
Vasano 12 d., tragiškai baigusi gyvenimą t amžinastį iškeliavo 

mūsų Motina ir Žm.< 

A. t A. Zuzana Vosyliūtž-Kreivenien* 
Su ypatingu dėkingumu minime dr. P. Kisielių, kurs nelaimin

gosios nepajėgė išplėšti is mirties gal vien dėl ;o. kad t-*; buvo 
žmogaus galios. 

Mirusiąją aplankė ir už ją meldėsi Aušrom Vartų ir i>v. Antano 
parap. kun. B. Vaišnoras, kun. J. Stankevičius, kun. J. Vyšniauskas. 
kun. A. Vilkaitis, o taip pat kan. P. Juknevičius ir seselės mokytojos 
kazimierieiės. Pamaldose giedojo A. Skridul:-. o Butkus-Vasaitis rū
pestingai sutvarkė laidotuves. Nelauktai daujj žmonių pribuvo miru
sios palydėti, už Ją meldėsi, aukojo Sv. Misiąs, žodžiais ir laiškais 
mus užjautė, mums padėjo. Tarp daugelio nepamirštamų ir mus guo
džiančių šv. Mišių užprasymų bei užuojautų buvo LB Švietimo Ta
rybos, o taip pat ir Vargonininkų S-gos pamaldos, kurios priminė, kad 
tragedija palietė lietuvio mokytojo ir \ irgonininko seimą. 72 buvę 
Kreivėno mokiniai mūsų draugyste lietuviškoje klasėje priminė, pa
sirūpindami už mirusiąją ilgalaikėmis S;. Mišių aukomis-, tai buvo 
nelaukta didi padėka Jai, kuri rūpinosi r sudarė sąlygas, kad iš Jos 
namų per daugelį metų j lietuvišką klasę e :tų mokytojas. 

Dėkojame visiems taip nuoširdžiai šiose baisiose dienose mus 
prisiminusiems ir padėjusiems. Savo gyvenimą kankine baigusiai mū
sų Brangiausiajai meldžiame laimės amžinajame gyvenime 

Šeima: mirusios vyras Juozas Kreivėnas; 

dukt$ Ona-Aldona, jos vyras Vytautas Blkulčius ir 
jų vaikai — Birutė. Kęstutis, Simas; 
sūnus Narcizas-Jonas, jo žmona CMga ir jų vaikai — 
Vytautas ir Algis. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S I R S 0 N U S — 
TKYl MODEBNI&K06 KOPLYČIOS 

2533 Wwt 71 st St. Telef. GRovenhilI 6-2345-4 
1410 S. 50th Av*, Cicero T0withall 3-2I0O-O0 

ADUmi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Laidotuvių Direktoriai 

MŽ!H€VANS 
fftftfi SOUTH WESTEBN A VENTE 

TRYS MODERNIŠKOS 
4IR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

M A S I N O M 8 V I E I A 

REpublic 7-8600 REpablic 7-8601 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAiMIO 

L 2 I d o t u Y \ M D I r e k t o r I a.l 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 South Calrfornfa Avenut 
Telefonai: LA 3-0440 ii U 3-9852 

4605-07 Soutft Htnurtage Avenut 
Teletonas YAids 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvi? Laidotuvių Direktorių Asociacijoe N a r U 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 & LITUANICA AVE. ToL Y Ardu 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LAGKAWICZ) IR SOMOS 
2S14 W, 28rd PLACE ToL Vlrgteia 7-6672 
2424 W. 68th STKEET TeL BEpvbUe 7-1213 
11028 Soo«bweet Hrghway, Palos HilK HJL TeL 9T4-4410 

PETRAS 0IELI0NAS 
4348 S. OALEPORNIA AVE. TeL LAiayette 5-3371 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 & HALSTED STREET TeL, Y Ird* 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
8818 K L2TUAMCA AVE. TeL YArd« 7-US#US8 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. SOtfc AVE, OCERO, DLL. TeL OLympie 2-1003 

... 

i t • 
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DRAUGAS, trečiadienis. 1974 m. balandžio m. 3 d. 

» 

PREMIJUOTO ROMANO 
LIUKSUSINE LAIDA 

Pirmą kartą "Draugas" išlei
do liuksusinę premijuoto roma
no laidą. Šiais metais "Draugo" 
premijuotas romanas "Naujųjų 

X Pokalbiui su kun. Algiman
t o Keziu, SJ, yra skirta šio 
penktadienio (balandžio 5) kul
tūrinė vakaronė Jaunimo centro Ja Ru<*žiai-
kavinėje. Pokalbvje bus liečia-1 š i l a i d a >Ta "bota , spausdin-
mos ir diskutuojamos įvairios to ant kreidinio popieriaus ir 
Jaunimo centro veiklos galimv- J r i š t a * gražius kietus viršelius, 
bės. Pradžia 8 v. v. Visi kvie- i B u s galima gauti Laureatės au

tografą, jei pirkėjas norės. Šios 
laidos kaina yra $7.00 ir bus ga
lima pirkti per premijos iškil
mes, kurios vyksta šį sekmadie
nį, balandžio 7 d. Marijos aukš-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

P A B A P I E C I A I SPRJgS 
MOKYKLŲ LIKIMĄ 

Chicagos ark ivyskupi jos mo-
. kyklų ta rvba n u t a r ė svars tv t i 

Metų istorija', yra parašytas; ' { k u r - s u n k įu . 
Birutės Pūkeleviciutes, laimėjo' 
tūkstančio dol. premiją, kurios 
mecenatai vra Antanas ir Mari-

rinčių mokyklų likimas — užda-
ryt a r palikti — būtų sprendžia
mas parapiečių. 

MIRTIS B E J U O K A U J A N T 

Redaguoja 

ŽVAIGŽDUTĖ 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 

J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So., Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636 

¥- *& 

cianu. 
x švč. P . M Gimimo parap. 

Šv. Teresės d-jos narės šį sek
madienį priims komuniją 9:15 
v. r. šv. Mišių metu, po kurių 
bus pusryčiai mūsų parapi
jos salėje. Visos narės susirinks 
salėje 8:30 vai. r. ir eis ka r tu 
į bažnyčią. 

x Rašyt. Marius Katiliškis 
po operacijos sveiksta Šv. Kry
žiaus ligoninėje. 

x Dail. V y t Jonynas šį sa
vaitgalį atvyksta iš New Yorko 
ir balandžio 7 d. 5:30 vai Jau
nimo centro kavinėje rodys sa
vo meno kūrinių skaidres ir 
pats jas aiškins. Įėjimas nemo
kamas. 

x "Peikia Žiburėlio" literatū
rinėje valandėlėje. girdimoje 

tesniosios mokyklos salėje 3 vai. 
popiet. Taip pat bus galima re-
zervuotis šios knygos kopiją, 
skambinant telefonu arba pa
prašant "Draugo" administraci
jos prieš iškilmes ar tuoj po jų. 

Visi, kurie norėtų pirkti šią 
laidą, prašomi kiek galima grei
čiau pasiųsti užsakymus. Je i šis 
žygis pasiseks, paruošime dides
nę liuksusinių knygų laidą. Pa
prasta laida kainuoja S4.50. 

Dierfieldo, Chicagos priemies
čio, policininko sūnus Gordon 
M. Cooper. 17 m., su draugais 
išvykęs į For t Lauderdale , Fla., 
lyg juokaudamas , pasakė pasi
kabinsiąs an t diržo. Taip ir pa
darė. Deja, užduso pirma, negu 
jį nukabino. 

BUVO PAGROBĘ 
B A N K I N I N K O 2MONA 

Banditai buvo pagrobę Orland 
Parko bankininko W. R. Schuss-

Jer žmoną Lonellą, 69 m. Va-
duotpinigių pareikalavo 60,000 
dol. Bankin inkas išėmė iš banko 
pinigus ir rengės i atiduoti ban
ditams, bet j ie , matyt , pabijoję 
pavojaus, d ingo, palikdami ne- i 

, paimtus pinigus i r sur iš tą mote- \ 
į rį automobily, pas t a ty tame \ 

Ištikimiausias draugas Piešė Ramoną* Rapšytė. Marąuette Par
ko lit. m-los 6 sk. mokinė 

AŠ SAPNAVAU LIETUVA 

ŽILAGALVIŲ PIKETAI PRIEŠ Summit pr iemiesty. 
DAKTARUS DAUG VARTOJANČIU 

Chicagoje grupė senesniųjų,! NARKOTIKUS 
per Margučio radiją tarp 7-8 v. pasivadinę "Žilieji panteros",, 
v., šį ketvirtadienį, balandžio 4 . ėmė piketuoti, reikalaudami. ; Chicagoje įvyko kovai su nar-
d. savo poeziją skaitys Eglė kad senesniems būtų labiau pri-. kotikų var to j imu konferencija, 
Juodvalkytė ir Živilė Bilaišytė. einamas gydytojų patarnavimas'. kurioje dalyvavo apie 3,000 at-

ir kad medicinos mokyklose bū' 
globos kur 

j trečdalio avių. Septyniolika pa-
; dalinus iš trijų, bus penki ir dvi 
|trečiosios. Vėl piauti av į? 

Jauniausias taip pa t nenori 
'nusileist i Dešimtoji dalis avių 

X Chicagos Studentų Ateiti
ninku Velvkų šokiai įvyks b a . i tų įvestas senesnių 

(sekmadienį), ^ ~ P ™ a l o m a genatnja . 

stovų iš g y d y m o centrų, univer-, t a d a m e s v a ž i a v o m j Klaipėdą 

Dabar pusė dešimtos. Laikas 
į miegoti. Kai aš užmigau, aš sap-
; navau apie Lietuvą. Visur buvo 
; gražu: gėlės, medžiai ir upės. 
į Vilniuje mes ėjome į Gedimino j bus lygi vienam ir septynioms 
i pilį ir visur kitur. Tada važia- j dešimtosioms. 
i vome į Kauną ir visus kitus Į Broliai ginčijosi, ginčijosi ir 
i miestus 

GEDIMINO PILIS 
Gediminas statė pilį 
Ten ant kalno, prie Neries, 
Ji per amžius bus Lietuvai, 
Ji mums kelią laisvėn švies. 
Jam sapne, neramią naktį, 
Dangus degė žiburiais, 
Ir išalkęs miško vilkas 
Staugė vienas paneriais. 
Sklido garsas, drumstė tyla. 
Blyško žvaigždės danguje, 
Nemiga buvo valdovui, 
Be ramybės širdyje. 
Smilko aukuro ugnelė. 
Skleidės tyliai jos šviesa. 
Ir praamžiui maldą nešė 
Krivio iškelta ranka. 
Sušlamėjo ąžuoluose 
Balsas, siųstas iš dausų: 
— Gedimine, statyk pilį 
Garbė kils virš debesų! 
Vilnius, pilis Gedimino 
Lietuvos mums garbę mena, 
Ten lietuvis nuo praamžių 
Vilniuj, sostinėj, gyvena! 

Alb. Kašhibienė 

KAS DAROSI PASAULYJE 

Mes valgėme bandelę,: pagaliau nutarė kreiptis į iš-

landžio mėn. 14 d. 

sitetų, valdinių 
į pranešta . 

Knights of Lithuania salėje. 
2455 W. 47th St., 8 vai. vak. 
Bilietai: prie durų — $3.00. iš 
anksto — S2.50. Bilietus iš an
ksto galima įsigyti PLJS Ryšių 
Centre. 2423 West 

ORGANIZUOJA JAUNIMO 
ORKESTRĄ 

įstaigų. Buvo i M e s b u v o m p r > k r a š t o Baltijos 
k a d Cook apskri ty j j ū r o s > k a i m e s p a m a t ė m e ko-

kasmet y ra ap ie 50.000 bylų del | m u n i s t u s a t e i r .ant . Vienas 
var toj imo. 1972 me-narkotikų 

j tais narkot ikų var to j imas padi-
Chicagos parkų distriktas or-įdėjo 1 3 . 5 ^ . Daugiausia, ne t 

ganizuoja jaunimo orkestrą. I apie 70 r c . a r e š tuo jamų dėl nar
ni. 

Pokalbiai po Kazio Bradūno poezijos vakaro Baltimorėje. Vakarą Lie
tuvių salėje kovo 30 d. surengė Baltimorės ateitininkai sendraugiai. Iš 
kairės j dešinę: Cezaris Surdokas, aktorius Juozas Palubinskas, vakare 
skaitęs Kazio Bradūno poeziją, Aleksandras Radžius, dr. Stasys Anku-
das. Baltimorės ateitininkų sendraugių pirmininkas. Antanas Vaič'.ulai- damas senis paliko sūnums sep-
tis. Kazys Bradūnaa ir Alfonsas Nyka-Niliūnaa. Nuotr. K. Cesonio 

X Juozas J. Stangas, Detroit, j X Dail. R. Mozoliauskas buvo 
Mich.. atnaujindamas prenume- j susižeidęs koją, d a b a r baigia 
ratą. prisiuntė auką savo dien-1 sveikti namie, 
raščiui stiprinti. Dėkojame. x Dar iaus - Girėno veteranų 

\T - u e t t e Ypač" ieško grojančių violenčele, kotikų yra jaunesni negu 24 

Road, Chicago, 111. TeL 737-3300. t r i m i t u - r a ^ i r k l a r n e t u ' a I n ž i a u s -
šokiams gros Xeo-Lithuanų or
kestras, (pr.) 

x Kas iš lietuvių yra suinte-1 
resuotas Lietuvoje esančios Ka
talikų Bažnyčios padėtimi ir no
rėtų ką paaukoti jos busimie
siems reikalams. 

Mielai yra priimami var tot i 
ir nevartoti pašto ženklai tokių 
ženklų serijos, monetos, monetų 
rinkiniai ir aukos. 

Prašoma siųsti: 
Rev. Cesius Auglys. St. An-

thony Hospital 2875 \V. 19th 
Street, Chicago. DL 60623 

(pr.) 

X Korp! Gaja, kaip kasmet, 
turės prieš velykinį susikaupi
mą bal. 7 d. su šv. Mišioms 10 
vai. r y t o T. Marijonų koplyčio
je. Po to seks bendri pusryčiai. 
Visus korporantus su šeimomis 
kviečiame dalyvauti Korp! Gaja. 

(pr.) 

X XX-toji Kanados Lietuvių 
Diena, Winnepege. birželio 2P-
30 d. d. ir liepos 1 d.. 1974 m. 

(pr.) 

x Rekolekcijos moterims T. 
Jėzuitų koplyčioje įvyks bal. 4, 
5, 6 d. d., 7 vai. vakarais. Reko
lekcijos baigiamos bal. 7 d., 
Verbų sekmad.. 9 vai. ry to š". 
Mišiomis. Rekolekcijoms vado
vaus T. Leonas Zaremba, SJ. 
Rekolekcijas globoja vyr. Giei-
rininkės. Visos moterys mal j -
niai kviečiamos dalyvauti, (pr.) 

x Jaunimo Centro Choro '.r 
Tautinių šokių Ansamblio kon
certas įvyks bal. 6 d., šešt., 7 v. 
vak.. Jaunimo centre. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboj-, 
2501 W. 71 St., tel. 471-1421, 
arba prie įėjimo. Kviečia Jauni
mo centro choro Tėvų komite
tas, (pr.) 

x Pirmą sykį įvairūs lietu
viškos mnzikos rinkiniai — 
pramoginės, liaudies dainų. kai< 
mo ir daug kitų randami 
8-track stereotape cartridges — 
$6.95, & cassettes — $5.95. Pil
nam sąrašui rašykite Anatote 
Productions \nc~, 5845 So. 
Oakley A ve,, Chicago, Illinois 
60636. TeL (312) 778-2100. 

(ak.) 

nu
stūmė mane į vandenį. Tada aš 
atsibudau ir : a jutau, kad ma
mytė užpylė vandens ant gal
vos, kad aš atsikelčiau. 

Asta Puškoriūtė, 
Clevelando V y s t M. Valančiaus 

lit. mokyklos 7 sk. mok. 
MCSŲ ŠELtfA 

karaliai dažniausiai sostą pavel
di iš savo tėvų. Taip iš kuni- j 
gaikščio Gedimino paveldėjo* Pasaulyje yra daug žmonių, 
sostą jo sūnūs Kęstutis ir Al- J ie yra visi kitoniški. Jie ren-
girdas, o Vytautas iš savo tėvo giasi kitaip, žaidžia kitaip ir 

minčius. Kęstučio. kalba kitaip. Aš buvau Utah 
Išminčiai dalino dalino — ir į Senoji Lietuva, susirišusi uni- valstybėje. J ie visi kalba su ak-

jie nepajėgė padalinti. O broliai i jos ryšiais su Lenkija, buvo centu. Aš noriu būti lietuvaitė, 
vis tiek nenori vienas kitam \ patekusi į sunkią Rusijos prie- i r gerai, kad esu I 
nusileisti. įspaudą. Lietuva apie 120 metų 

Tuo tarpu pro šalį ėjo vienas i išbuvo Rusijos valdžioje. 
žmogus ir vedėsi iš ūkininko nu- Bet 1918 m. pasišventusių 
sipirktą avį. Priėjęs prie brolių; tautos vyrų ir savanorių pa-
paklausė, ko jie taip ginčijasi, i stangomis. Lietuva vėl atgavo 

Sužinojęs priežastį nusišypso-' nepriklausomybę ir laisvę. Bet 

Rasa Tijūnėlytė, 
Dariaus Girėno lit. m-los 

rV sk. mokinė 

jo ir tarė: 
— Aš padalinsiu. . 
I r taip padalino palikimą. jog 

Mano vardas Vytautas Kebu-1 visi trys broliai liko patenkinti, 
ris. Až turiu t r i s jaunesnius 
broliukus ir vieną vyresnę sesu
tę. Turiu mamą ir tėtę. Turiu 
vieną tetą. Ji gyvena Lietuvoj. 
Turiu tr is dėdes, jie gyvena Lie-

į tuvoj. Aš juos visus labai my-
|liu. 

V. Kebur'js, 
I skyr. mokinys 

Brighton Parko lit. m-la 

SEPTYNIOLIKA AVIU 

Seniai, labai seniai, gyveno 
senis. J is turėjo t r i s sūnus. Mir-

Kaip jis padalino palikimą? 

LIETUVA SIEKIA LAISVĖS 

vėl rusai užėmė Lietuvą ir mes 
vėl laukiame laisvės. 

Darius Ivaška, 
Bostono lituanistinė mokykla 

8 ak. 

— Į balą įkritęs, 
kelsi. 

sausas neatsi-

Liet, patarlė 
— Kiaulė, kad ragus turėtų, vi

sus žmones išbadytų. 
l i e t patarlė 

I VILNIŲ 

tyniolika avių ir liepė j as taip 
pasidalinti: Vyriausiam sūnui— 

Kiekviena tauta siekia savo 
nepriklausomos valstybės, nes 
t ik savo valstybėje t au ta gali 
siekti mokslo bei kultūros aukš
tumų ir kurti geresnį gyveni
mą. 

Lietuviai sukūrė savo valsty
bę prieš 700 metų, kuri didžiųjų 
kunigaikščių laikais valdė dide
lius žemės plotus. Ypač didelė1 

Lietuva buvo Vytauto Didžiojoj 
laikais. Ji siekė nuo Baltijos iki j 
Juodųjų Jūrų. Valstybė turėjo 
apie 930,000 kv. kilometrų. Ta 

• . 

Jei mane kas paklaustų. 

x Leokadijos Braždienės de-, 
likatesij krautuvė, 2617. W. 71 į 
S t , tel. PR 8-2030. be kasdieni
nių skanių ir sveikų valgių, š. 
m. Velykoms paruošia margu-

I čius. raguolį, paschą. babkas ir 
įvairių skonių 13-kos rūšių tor
tus i r specialiai: beržo šakas ir 
ežiukus. Paskubėkite su užsa
kymais, kad galėtume išpildyti. 

(sk.) 
x Mikrofonas magnetofone: 

labai patogūs, visokių dydžių 
aparatai. Gradinskas, 2512 \V. 
47 St.. FR 6-1998. Atd. 9-6; 
pirm. ir ket. 12-9. Sekm. ir trec. 
uždaryta. (sk.) 

X Lietuvių Fondas. Nauji LF nariai 
su $100. Įnašais: Vytautas ir JoJyte Su-
duikiai, Kenosha, WL. "X" (pavard-s 
prašė neskelbti). C A. Algirdas T. k 
Auksė T. Antanaičiai. Čikaga. Kas lie
tuviškai galvoja — j LF stoja. LF ad
resas. 2422 W. Marquette Rd.. Chica
go, n. 60829. tel. 925-<W97. (pr) 

X S. m. gegužės 4 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centro didžioje salėje įvyksta 
Lietuvių Fondo milijono užbaigimo va
jaus atidarymas. Bus vakarienė, meni
nė programa ir šokiai. Čikagos ir apy
linkės organizacijos maloniai kviečia
mos dalyvauu, sudarant savo vardo 
stalą 10 asmenų. Auka $12.50 asme
niui. Informaciją teikia LF būstinė, 
2422 W Manąuett* Rd.. tel 925-68f.7 

(sk.) 

i posto. 4416 So. vVestern Ave. 
biuletenio išėjo 
J a m e apstu įvairių posto veiklą 
liečiančių žinių ir nuotraukų. 

X Patiksl inimas. "Draugo" 
balandžio 1 d. laidoje buvo įdė
t a žinutė, k a d "Lietuvių ateiti
ninkų v a k a r a s įvyks gegužės 19 
d.", o t u r ė jo būt i : Lietuvių 
abi tur ientų v a k a r a s i r susipaži
n imas įvyks gegužės 19 d. Sab-
re Room salėje . Lietuviai tėvai , 
kurių vaikai šiemet baigia aukš
tesniąsias mokyklas, j au d a b a r 
kviečiami regis t ruot i savo vai
kus . VakaTą rengia Liet. Mote
rų federacijos Chicagos klubas. 

X Solistai M. Momkiene ir V. 
Nakas , akompanuo jan t A. Va-
saičiui. da lyvaus dzūkų dienos 
ir penkmečio minėjimo - baliaus 
programoje gegužės 18 d J a u 
nimo Centre. (pr.) 

x Marquett* Delikateso 
krautuvės savininkas, L Žvy-
nienė ir St . Urbonienė, 2553 W. 
71 S t Chicagoje, Tel. PR 6-2771. 
y r a pasiruošusios šv . Velykų 
stalui aprūpint i pirkėjus visais 
jų pageidaujamais valgiais, kep 
sniais ir ki tais skanumynais . 
Valgių ir kepsnių pasi r inkimas 
labai įvairus, pa t rauklus ir g a u -
aun. (ak.). 

pusę avių, an t ram sūnui — f i e - Į « plote dabar gyvena apie 60 
ną trečiąją dalį, - o jauniausia-1 milijonų gyventojų, 
iam sūnui duoti vieną dešimtąją '• Lietuviai, kurdami savo vals-; 

j dalį avių Itybę. yra įrodę didelius valsty-' 
I Palaidojo sūnūs tėvą ir pra-1 ainius ir organizacinius gabu-

OKMUUJV o<mi**> c* p. . • n n — „ kraštams Kur norėčiau nuvažiuoti? 
Įdėjo dalintis palikimą. Dalino l m u s - n e t l r K i u e r a s Kraštams 

'-'•'--• - dalino, bet padalinti negalėjo. J » d a v e š a b i u v a d ( m * i r o r ^ a " 
Vyresnvsis sau reikalauja pu- į nizatorių, pvz. kaip Lenkijai — 

sės avių."- septyniolika padą- j karalių Jogailaicių dinastiją, 
linus į dvi dalis, bus aštuoni ir Senoji Lietuvos valstybė bu-
pusė. Bet kaip dabar avį dalinti Į vo karalystė ir kunigaikštystė, 
pusiau? !Jos valdovai buvo karaliai ir 

Antrasis sūnus reikalauja;kunigaikščiai. Kunigaikščiai ir; 

k 50 
METTU 

SimfiKTi! 

"Aš? X Vilnių'', — atsakyčiau. 
"Pasivaikščiot, pasvajot!" 
Parašė ir piešė Vida Pociūtė, Londono lit. m-los X sk. mokinė 

"'Ką ten dar nuveiktum, pasakyk?* 
''Ant kuolelio pasėdėčiau, 
Į bernelius pažiūrėčiau 
Ir gėlelėm pasidžiaugčiau, 
Šventos žemės Lietuvos!" 

Kanada. 

GALVOSŪKIAI 

Pcrnit^f ( į> 

t Tėtė sugav-r fcuvj Piešė Damellė iš Cicero' 

I (mįslė) 
Nei gimsta, nei auga, nei 

miršta, o yra. 
(10 taškų) 

Yra aštuoni metaliniai pini
gai (prileiskim 25 c. monetos). 
Vienas pinigas yra netikras, 
truputį lengvesnis už kitus, kaip 
atskirti netikrąjį pinigą, jei tu
rime svirtines svarstykles be 
svarsčių ir galime sverti tik du 
kar tus? 

- (10 taškų) 
III 

Perskaitykite šiame Tėvynės 
Žvaigždutės numeryje pasaką 

: — mįslę "Septyniolika avių" i r 
išspręskite uždavinį. 

(10 taškų) 
rv 

Kuri upė dukart kerta pu
siaują? 

(5 taškai) 
i • v 

Parašykite, kuriose valstybė-
Įse y ra šie miestai. Už kiekvie-
Įną teisingą atsakymą po 1 taš -
,ką. 

L Kobe 2) Koenigsberg (Ka
raliaučius). 3) Kyoto. 4) Laho-
re 5) Leeds 6) Leicester 7) 
Leipzig 8) Leningrad. 9) Lima, 
10) Lisbon (Lisabona). 

(iALVOSCKIL* ATSAKYMAI 

Vienos gatvės pusėje bus 25 
tarpai — sekcijos, o antroje — 
24. Viso 49 tarpai. Kiekvienam 
tarpui reikalingos 3 kar tys 
(4°*3 147). Taip pat reikalin
gi po 26 stulpai iš abiejų pusių. 
Iš viso bus 52 stulpai. Nors įva
žiavimui nereikia karčių, bet 
stulpai reikalingi būsimiems 

Ivav-t^rn* Tvorai reikalingos 147 
kartys ir 52 stulpai — kuolai. 

n 
Šešėlis ir vėjas. 

rv 
Pirmuoju geografiniu gaubliu 

laikomas Niurnberge (Vokieti
joje) esantis gaublys, kurį pa
gamino geografas M. Beheimas. 

V 
Loch Lomond ežeras. 

VI 
Skandinavijos pusiasalis 

\ 
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