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KATALIKAI
PASAULY
Lenkijos katalikai veikia

ROMA. — Krokuvos arkivys
kupas kardinolas Vojtyla, lanky
damasis Romoje, suteikė pasikal
bėjimą Italijos katalikų dienraš
čiui “Avenire”. Kardinolas Voj
tyla pabrėžė, kad visa lenkų tau
ta ypatingu dėmesiu sekė Vati
kano II-jį susirinkimą ir karštai 
meldėsi, kad jo užsibrėžti tikslai 
būtų pasiekti. Visi Lenkijos vys
kupai dalyvavo Susirinkime ir 
daug prisidėjo prie visos Bažny
čios atsinaujinimo darbų.

Siekiant plačiau supažindinti 
Lenkijos dvasiškiją ir pasaulie
čius su Susirinkimo darbais, Len
kijoj išleisti visi Susirinkimo nu
tarimai lenkų kalba. Taip pat bu
vo surengta daugelis konferen
cijų, kursų ir kongresų kunigams 
ir pasauliečiams padėti plačiau 
pažinti Susirinkimo siekimus.

Mišios — lenkų kalba
Savaime aišku — pareiškė 

kardinolas Vojtyla — kad kiek
viena tauta eina savitu keliu Va
tikano II -jo Susirinkimo nutari
mus įgyvendinant. Ypatingai 
ryškiai tai matyti liturginės re
formos vykdyme. Lenkijoje jau 
išleistas mišiolas lenkų ir lotynų 
kalbomis. Visos Sv. Mišių maldos 
kalbamos lenkiškai, išskyrus tik 
kanono maldas. Naujai pertvar
kytas ir visas bažnytinis gyveni
mas. Ypatingo dėmesio kreipia
ma į dvasinių pašaukimų ugdymo 
ir pasauliečių dalyvavimo baž
nytiniame gyvenime klausimus. 
Baigdamas pasikalbėjimą, kardi
nolas Vojtyla pareiškė, kad Len
kijos tauta, nežiūrint visų sunku
mų, nenustoja vilties, kad Pau
lius VI-sis, kaip pats yra pareiš
kęs, pirma proga galės atvykti į 
Lenkiją aplankyti Švenč. Merge
lės Marijos šventovę Čenstakavo- 
je.

John F. Dearden, Detroito arkivys
kupas, vienas iš keturių naujųjų kar
dinolų JAV-se

Amerika seka įvykius Prahoje
Padėtis Čekoslovakijoje aprimusi — A. Dubčekas tebekalba apie laisvėjimą — Mask
vos įgaliotiniai tariasi, gi žurnalistai pasisako prieš spaudos varžymą — Kinija už 
čekų “teisingą kovą" ir prieš Maskvos "carus", imperialistus

KALENDORIUS
Šiandien, balandžio 5 d.: Di

dysis Šeštadienis. Šv. Vincentas 
Fer., šv. Irena, Rimvydas, Žy
gintą.

Ryt, balandžio 6 d.: Kristaus 
Prisikėlimas — Velykos. Šv. 
Celestinas, šv. Platone, Daugi- 
rutis, Žinte.

Poryt, balandžio 7 d.: šv. E- 
pifanas, šv. Kasiida, Minvydas, 
Kiną.

Užiporyt, balandžio 8 d.: šv. 
Dionizas, šv. Koncesa, Girtau
tas, Mata.

ORAS
Oro biuras praneša; Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, kiek vėsiau, rytą ga
limi lengvi lietaus krituliai, tem 
peratūra sieks apie 50 1. F., ryt 
— giedra.

Saulė teka 5:27, leidžias 6:20.

Kinija remia čekus
“Naujieji tcarai” ir jų 

imperializmas
HONG KONG. — Kom. Kini

ja vakar paskelbė remianti če
kų ir slovakų rengtas, prieš o- 
■kupantą nukreiptas, demonstra 
cijas. Ji nurodė, kad “naujieji 
Kremliaus carai su savo impe
rializmu veržiasi į Prahą’’.

“Naujosios Kinijos” spaudos 
agentūros komentatorius teigia, 
kad sovietų kom. partijos or
ganas “Pravda” “su isterijos 
nuotaikomis laiko demonstran
tus chuliganais ir jų teisingą 
kovą šmeižia, ją pavadinęs šo
vinistine psichoze”.

Negrų išpuoliai
Chicagoje

Plėšė krautuves, puolė 
automobilius

CHICAGO. — Didesnio mas
to riaušių, negrų veikėjo dr. 
Kingo mirtieš metinių dieną, 
šiais metais išvengta. Vis dėlto, 
balandžio 3 d., negrų mokykli
nis jaunimas juodųjų agyven- 
toje Madison g. vakarinėje da
lyje sukėlė įprastinius išpuolius. 
Jis plėšikavo, grobdamas pre
kes juodųjų krautuvėse ir ply
tomis, akmenimis apmėtydamas 
automobilius ar autobusus. Su
žeistų Skaičius siekė 89, gi su- 
imtųių, daugiau nepilnamečių 
— buvo 279.
Tvarką palaikė taut. gvardijos 

7.000 vyrų
Chicagos mero Daley inicia

tyva, pašaukta tvarkai palai
kyti taut. gvardijos iki 7.000 
vyrų. Be to. uždrausta kai ku
riose miesto srityse parduoti 
svaiginamuosius gėrimus, gink
lus, jaunimui mažiau 21 metų 
amžiaus uždrausta nuo 7 vai. 
vak. ligi 6 vai. ryto pasirodyti 
gatvėse.

Tos priemonės užkirto kelią 
kilti rimtesnio pobūdžio riau
šėms. Nuotaikas malšino patys 
negrų vadai ir... vakar Chicagą 
palietusi perkūnija su lietumi.

Neramumai dar 3 miestuose
Rasiniai neramumai vakar pa 

stebėti dar 3 miestuose: Balti- 
morėje, kur padegti trys na
mai, Washingtone — čia gais-

Washlngtonas Prahos įvykius 
stebi su rūpesčiu

WASHINGTON. — Valstybės 
departamento pareigūno R. J. 
McCIoskey žodžiais, JAV vy
riausybė “su dėmesiu ir rūpes
čiu” seka sovietų vyriausybės 
naujo spaudimo, nukreipto prieš 
Čekoslovakijos vyriausybę, įro
dymus.

Maršalo A. Grečkos ir L. Sem 
jonovo praėj. antradienį, balan
džio 1 d., pasirodymas Prahoje 
sukėlęs ypatingai prezidento L. 
Svobodos ir partijos vado A. 
Dubčeko nepasitenkinimą, ypač, 
kad Maskvos svečiai atvykę ne
pakviesti.
Teks sumokėti “aukštą politinę 

kainą’
Praha. — Kom. partijos sekre

torius A. Dubček savo kalboje 
užvakar iškėlė jo jau seniai vis 
kartojamą mintį: visų sunkumų 
-nepaisant, Prahos režimas tikisi 
ir ateity “tęsti anksčiau nubrėž
tas laisvėjimo reformas”. Tai jis 
pabrėžė, nurodęs į naujus pavojus 
ir sovietų okupacijos jėgų grasi
nimą, reikalui esant, panaudoti 
jų karinius dalinius.

Vis dėlto, A. Dubčekas primi
nė, kad po kovo 28 d. buvusių 
riaušių “kraštas turės apmokėti 
aukštą kainą”. Jo žodžiais, jei 
pasikartotų buvusios riaušės 
tai jų išdava būtų — miestų ga-

tvėse vėl pasirodytų rusų daliniai 
bei jų tankai.

Pripažino priešsovietines nuotai
kas kraite

Vis dar labai populiarus Dub-

jau buvo pristatę savo griežtą no
tą, kurioje grasino naujomis at
kirčio priemonėmis naujų riau
šių atveju. Dubčekas nurodė: 
“Mes neslepiame atsiradusio pa
vojaus, nors panikai neturėtų bū
ti vietos”.

čekas pripažino: krašte aiškiai 
pastebimos prieš rusus ir prieš 
komunistus nukreiptos nuotai
kos. Dėl to vyriausybė esanti pa
siryžusi griebtis griežtų priemo
nių. Esą, buvusios riaušės ir de
monstracijos sukėlusios susirū
pinimą Sovietų Sąjungoje ir ki
tuose komunistiniuose kraštuose.

Dubčekas kalbėjo per radiją ir 
televiziją, paaiškėjus, kad rusai

“Pats rimčiausias laikotarpis po 
rugpiūčio m. dienų”

Jis toliau teigė, kad laikas 
“padėčiai sutvarkyti ’ nėra neri
botas. Esą, dabar kraštas pergy
vena “pačias rimčiausias dienas 
po rugpiūčio m. įvykių. Aš 
kreipiuos į jus, prašydamas laiky
tis taikos bei disciplinos ir prašy
damas palaikyti tas priemones, 
kurių mums tenka griebtis.”

Kaina 10 o. Nr. 81

Lietuviški velykiniai margučiai

A. Dubčekas tebesitiki galėsiąs tęsti 
reformas...

Kanada traukiasi iš NATO
Tačiau nori pasilikti 

NATO nariu
OTTAVA. — Kanados min. 

pirm. P. E. Trudeau balandžio 
3 d. vakare paskelbė; Kanada 
nutarė siaurinti bei atšaukti sa
vo karinius dalinius Atlanto Są
jungoje (NATO), tačiau neno
rinti ryšius visiškai nutraukti. 
Ji Ūksianti ir tobau NATO na
riu. Nepaskelbta, kiek karinių 
dalinių atitraukiama iš Europos.

Per pastaruosius 5 metus Ka
nada jau yra atitraukusi kai 
kuriuos dalinius. Iš 12 aviacijos 
junginių buvo likę 6, gi vietoje 
buvusių 6.300 karių, pastaruoju 
metu liko 5.000.

Trudeau, kovo 24-25 d. lan
kydamasis B. Rūmuose, prez. 
Nixonui jau buvo pareiškęs, 
kad Kanados vyriausybė su par 
lamentu siekią visiškai pasitrau 
kti iš NATO. Betgi jis parla
mentą įspėjęs, kad NATO šiuo 
metu reikalinga ir todėl Kanada 
negalinti visiškai su ja nutrauk
ti saitus.

Laukiama {padarinių ir JAV-se
WASHINGTON. — Kanados 

mostas — siaurinti ryšius su 
NATO — gali atsiliepti JAV 
Kongreso nuotaikoms. Pernai 
nemaža narių jau yra reikalavę 
atitraukti iš Europos žymų JA 
Valstybių karių skaičių ir tik 
sovietų įvykdyta invazija šiuos 
sumanymus laikinai sustabdė. 
Padėtis kinta ir nuotaikas ga
lėtų pakeisti nauji sovietinio im
perializmo žygiai. Vis dėlto, ne
abejojama, kad Kanados posū
kis turės atsiliepti Kongreso 
narių pažiūroms.

Vėl šūviai išilgai Suezo
Dvikova po 11 dienų pertraukos

TET- AVIV. — Po 11 dienų 
pertraukos, išilgai Suezo kanalo 
vėl įvyko Izraelio ir Egipto ar
tilerijos apsišaudymas. Jis baig
tas, įsikišus J. Tautų paliaubų 
stebėtojams. Abi šalys kaltino 
viena kitą veiksmus pradėjus.

Arabai linki sėkmės

Jis dar nurodė, kad krašto vy 
riausybė dėjusi pastangų nugalė
ti “Naujas tendencijas” (atseit, 
pasipriešinimą okupacijai... 
Red.), bandydama įtikinti gy
ventojus, tačiau dabar esąs atėjęs 
metas “mūsų įtikinėjimo žodžius 
sustiprinti naujomis priemonė
mis”.

Tariasi su (Maskvos rėmėjais
PRAHA. — Radijas paskel

bė: Grečka su Semjonovu buvo 
susitikę ir ilgai tarėsi su parti
jos prezidiumo nariu .Liubomi
ru Strugal. Jis laikomas vienu 
atkakliausių Maskvos šalininkų 
partijoje. Galimas dalykas, abu 
įgaliotiniai tarėsi ir su čekiš
kųjų “kvislingų” trijule — Bi- 
laku, Indra ir Kolderiu.

Iš Budapešto skelbiama, kad 
vieno žymaus komunisto nuo
mone, Vengrija esanti pasiren
gusi paskubėti su savo įnašu, 
siekiant “tvirtinti socializmą 
Čekoslovakijoje’’. Vengrijos ko
munistų partijos sekretorius Z. 
Komocsin padėtį Čekoslovaki
joje laiko esant “painia ir pa
vojinga”.
Spaudos žmonės prieš cenzūrą

PRAHA. — Čekų žurnalistų 
sąjunga vakar atmetė kom. par 
tijos kaltinimą, esą spauda ar 
radijas su televizija buvę atsa
kingi dėl praėj. savaitės riau
šių, demonstracijų krašte. Žur
nalistų nuomone, dabar paskelb 
ti nauji suvaržymai spaudoje 
galį “žymiai pažeisti” krašto 
gyventojų pasitikėjimą vyriau
sybe.

Sąjungos vakar priimtoje ir 
paskelbtoje rezoliucijoje nurody 
ta: žurnalistai remia partijos 
vadovybę dabar kilusioje kri
zėje santykiuose su sovietais, 
tačiau nepritaria naujoms prie
žiūros priemonėms, kurios atsi
radusios okupantui reikalau
jant.

Popiežius už vieningumą, 
lojalumą Bažnyčioje

Palygino su Kristaus kančia
Vatikanas. — Popiežius Pau

lius VI savo žodyje tikintiesiems 
Šv. Petro aikštėje balandžio 2 d., 
Kristaus kančią palygino su šio 
meto Bažnyčios kančiomis. Po
piežius klausė: ar tiesa, kad Baž
nyčia po Vatikano susitikimo 
kenčia? Ir čia pat atsakė — taip.

Popiežius minėjo maišto reiš
kinius, kurie palietę ir pačios 
Bažnyčios atstovus. Esą, nepasi
tenkinimo reiškiniai liečia pasi
priešinimą Bažnyčios autorite
tui, tiesos dėsniams ir pasišventi
mo reikalavimams. Tie asmenys, 
reiškią maišto nuotaikas, kaip 
pabrėžė popiežius, iš tikrųjų, 
“kryžiuoja pačią Bažnyčią”.

pasitarimams

Vllko pirm. dr. K. Valiūnas (kairėje) ir Alto pirm. inž. E. Bartkus su 
Kongreso Atst. Rūmų pirm. John W. McCormack (vidury). Abu pirmi
ninkai su pastaruoju kalbėjosi Lietuvos reikalais, apsilankę Washingtone.

rai kilo peniai sudegintų namų 
vietose ir Kalamazoo, Michiga- 
no v. šiame mieste, pagerbus 
Kingo atmintį, nukentėjo auto
mobiliai, į juos pataikius akme
nims ar plytoms.

Čekai: mes turime

Vietname
Vyksta kariniai valymo 

veiksmai
SAIGONAS. — JAV karinės 

vadovybės žiniomis, amerikie
čiai dar nuo kovo 23 d. šiauri
nėje P. Vietnamo daly vykdo 
valymo veiksmus — juose da
lyvauja 3.000 marinų. Dar 7.000 
vyrų veikia į pietvakarius nuo , 
Da Nango.

Paskelbta apie helikopterio 
nelaimę — viena stambiausių 
Vietname. Kildamas ir atsimu
šęs į medį, jis sudužo. Žuvo 22 
P. Vietnamo kariai ir vienas 
ameriketis, įgulos narys. Su
žeisti 49 vyrai.

• Britai balandžio 14 d. pa
gerbs mirusio Eisenhovverio at
mintį pamaldomis šv. Povilo ka
tedroje Londone. Karalienę at
stovaus princas Pilypas.

Popiežiaus rūpestis 
ir Did. Ketvirtadienį

ROMA. — Popiežius Paulius 
VI, Did. Ketvirtadienį laikęs pa
maldas šv. Jono katedroje, savo 
žodyje vėl pakartojo trečiadie
nio mintis ir vėl ryškiai kėlė 
vieningumo Bažnyčioje reikalą. 
Be to, jis pabrėžė ir lojalumo 
Bažnyčios hierarchijai svarbą. 
Jo žodžiais, “praktiškai skilimo 
pobūdžio bruzdėjimas suskaldo 
Bažnyčią į paskiras grupes”.

Vatikane reiškiama nuomo
nė, kad popiežiaus pareikštos 
griežtos pažiūros sietinos su 
padėtimi olandų katalikų Baž
nyčioje, kuri skatina vad. pliu
ralizmą, kitaip tariant, Bažny
čios paskiruose kraštuose taria
mą teisę rūphitis savo plėtra, 
atsižvelgiant į kraštų socialinę 
ar kultūrinę įtaką.

Popiežius, sekdamas Jono 
XXIH valdymo metu atgaivin
ta tradicija, Did. Ketvirtadienį 
paprastose iškilmėse nuplovė 12 
berniukų, iš įvairių Romos pa
rapijų, kojas.

TRUMPAI
• Britų nūn. pirm. H. Wilson

nemato reikalo J. Tautoms drau 
sti ginklų gabenimą į Nigeriją. 

“Esą, neįmanoma sustabdyti gin 
klų siuntimo privačiais keliais.

• B. pres. Kisrnhouerio naš
lė grįžo į Washingtoną tuo pa
čiu traukiniu, kuriuo buvo ve
žami mirusio palaikai. Ji numa
to gyventi Eisenhowerio na
muose, netoli Gettysburg, Penn 
sylvanijos valst.

• B. prez. Johnsono seserė
nas, 22 metų Princeton studen
tas, suimtas už plėšikavimą.

R'usų laivynas plaukia...
Laivai grįžta į rusų vandenis?

LONDONAS. — Sovietų karo 
laivų šiaurės Atlante judėjimas 
vis dar neaiškus. Šiuo metu, 
britų stebėtojų nuomone, tie 
laivai, iš viso 19, plaukia į šiau
rę, Norvegijos kryptimi, gali
mas dalykas, rusų vandenų link. 
Juos visą laiką seka britų lai
vai ir lėktuvai.

• Prez. Nbconas paskyrė JA 
Valstybių ambasadorius Vengri
jai ir Turkijai.

NEW YORK. — Čia įvykus 
keturių didžiųjų valstybių pasi
tarimui, patirta, kad jo dalyviai 
pripažino, jog padėtis Art. Ry
tuose — rimta ir reikia siekti, 
kad ji nepakenktų tarptautinei 
taikai.

Jordano ambasadorius EI 
Farra partiškė, kad “mes bend
radarbiausime su keturiais di
džiaisiais ir linkime jiems sėk
mės”. Tuo tarpu Izraelis tebe- 
skelbia, kad jo nesaistysią joki 
nutarimai ir, kad tie pasitari
mai tegalį stiprinti arabų už
sispyrimą bei jų reikalavimus.

Keturi “didieji” namato vėl 
susirinkti at. antradienį.

• Meksikoje, anglies kasyk
lose įvykus sprogimams, žuvo 
156 asgliakasiai. Ligšiol rasti [ dužo V. 
43 lavonai. kariai.

laikytis
PRAHA. — Vakarus pasie

kusiomis žiniomis, čekų kom. 
partijos 21 nario prezidiume 
buvęs pasiūlymas reikalauti pa
sitraukti A. Dubčekui. Tačiau 
jo padėtis — stipri ir jis ir to
liau lieka pareigose, tas pats 
liečia ir kitą narį bei parlamen
to pirm. pavaduotoją J. Smr- 
kovskį.

Esama žinių, kad slovakas G. 
Husak pasisakęs prieš Dubče
ko ir Smrkovskio pašalinimą. 
Husak pasakęs: “Jei tektų ku
riam nors mūsų pasitraukti, tai 
greitu laiku nei vieno mūsų ne
liktų.”

• JAV karinis lėktuvas su- 
Vokietljoje, žuvo trys

Čekoslovakija, Išrastas ginkluoto okupanto glėbyje



CHOLESTEROLIO PAVOJUS
f. VENCKUS, S.J.

Sulaukę vyresnio amžiaus žmo
nės pradeda bijoti kad jų krau- 
juje neatsirastų cholesterolio (u- 
ric acid ir sugar). Cholesterolis 
yra tam tikras cheminis jungi
nys. Jo vardas sudėtas iš dviejų 
graikiškų žodžių: chole — tulžis 
ir stereos — kietas; galūnė oi 
reiškia, kad junginys priklauso 
alkoholio šeimai.

Išeina, kad cholesterolis yra 
kietas alkoholis, kuris randasi 
tulžyje, tulžies akmenyse. Iš tul
žies akmenų galima išskirti bal
tus kristalus, keturkampius, ku
rių vienas kampas atrodo nu
laužtas. Šiaipjau industrijoje cho
lesterolį gamina iš galvijų sme
genų — galvos ir nugaros.

Be cholesterolio yra daugiau 
junginių, kurie turi tokią pačią 
struktūrinę formulę. Tai Corti- 
sonas (Kortisonas) iš adrenali- 
nės liaukos, lytinės liaukos pas 
vyrus — testosteronas, pas mote
rį progesteronas. Šitie visi jungi
niai vadinasi bendru vardu ste
roidais, arba sterolais. Augalai 
turi irgi panašų į cholesterolį 
junginį, kuris vadinasi ergoste- 
rolas. Jis saulės spindulių povei
kyje pavirsta į vitaminą D, ku
ris apsaugoja vaikus nuo rachito.

Kaip atsiranda Cholesterolis 
žmoguje?

Cholesterolio žmoguje yra 
194 miligramų ant 100 kubinių 
centrimetrų kraujo. Medikai pa
prastai žymi 150-250 mg. — 100 
ml (mililitras ir kubinis centi
metras yra tas pats mastas ar 
tūris). Kai yra daugiau kaip 250 
mg. jau patologiška.

Kaip patenka į žmogų choles
terolis? Dideli cholesterolio kie
kiai patenka su maistu — pie
nu, sviestu, kiaušiniais ir mėsa. 
Šis cholesterolis vadinasi išori
niu. Jaunas sveikas žmogus tą 
cholesterolį lengvai sudoroja ir 
nepalieka kraujuje. Kitą choles
terolį gamina pats organizmas: 
lytinės liaukos, adrenaline liau
ka; kepenys (jaknos) taip pat 
gamina cholesterolį, nes jis rei
kalingas tulžei gaminti. Atrodo, 
kad kiekviena gyva celė gali pa
sigaminti cholesterolį, nes jis 
įeina į celės membranas.

Pas vyrus cholesterolis daž
niau daugėja kaip pas moteris. 
Moterys lig menopauzos yra nuo 
jo gerai apsaugotos, bet kada a- 
teina menopauza ir pas jas cho
lesterolis gali didėti. Cholestero
lis didėja pas senesnius žmones. 
Palinkimas į hypercholesterole- 
miją yra įgimtas, nes kai kurio
se šeimose jis reguliariai pasiro
do. Diabetes (cukrinė liga) pa
didina cholesterolį kraujuje. Jei
gu inkstų sekrecija sumažėja, cho 
lesterolis irgi padidėja.

Maisto įtaka

Cholesterolio perteklius — ci
vilizuoto žmogaus liga, kuri at
siranda kai žmogus riebiai ir 
daug valgo, o mažai juda; jei 
perdaug valgo gyvulinių riebalų

vulinių riebalų vietoje reikia var
toti augalinius. Pastarieji (alie
jai) dažniausia būna skysti. Jie 
gaunami iš alyvos medžio, ko
koso palmių, medvilnės, sėmenų 
(jų aliejų ypač vartodavo rusai 
pasninkų metu), saulėgrąžų, že
mės riešutų ir pan. Labai geras 
ir kukurūzų aliejus.

Vietoje gyvulinių riebalų ir 
sviesto vartotinas ir margarinas. 
Jo vardas graikiškos kilmės — 
margaros — reiškia perlamutrą. | 
Tai yra sviesto pakaitalas. Pran-1 
cūzų valdžia norėjo ką nors pi-Į 
gesnio, negu sviestas. Paskelbė 
konkursą, kurį laimėjo prof. H. 
Mėgę — Mouriės (1870 met.). 
Margarinos formulė keitėsi, ypa
tingai JAV, kur norėta sunau
doti savo krašto riebalus, pav. 
kukurūzo, sojos pupas (soybean) 
ir pan. Dar įdedama 1-2 proc. 
druskos (ištirpinama nugriebta
me piene), aromatinių priesko
nių, tinkamų dažų, kad būtų pa
našesnis į tikrą sviestą. Jau daug 
yra žmonių, kurie vartoja marga
riną, kad atsikratytų nuo svie
to cholesterolio.

Kaip kenkia cholesterolis

Aiškumo dėlei reikia pasaky
ti, kad yra žmonių, kurie krau
juje neturi per daug cholestero
lio, ir vistik turi arteriosklerozę, 
ir atvirkščiai, turi hypercholes- 
terolemiją ir neturi arterioskle- 
rozės. Nežinome kodėl, matyti 
neturi to paveldėjimo geno. Pir 
moji žala pasirodo aortoje (ab
dominalinėje dalyje), koronari
nėje širdies arterijoje ir smege
nų arterijose, kurios trūksta, o 
kraujas išsilieja smegenyse ir ta
da miršta, jeigu nemiršta, supa- 
rąližuoja. Reikia atsiminti, kad 
kraujo tekėjimą, nusėdžia trom
bocitai, tos sukrešėjimo plokšte
lės, susidaro užsikimšimas (thro 
mbus), nuo kurio gali atitrūkti 
koks sukrešėjimas ir nueiti kur 
kitur ir kaip kamštis užkimšti 
kraujo indą (Embolus). Tuo pa
čiu metu vyksta bendrai arteri
jų sukietėjimas, susidaro kraujo 
aukštas spaudimas (Arterioscle- 
rosis).

Kas reikia daryti?

Nepasidaryti valgių fanatiku. 
Vis apie dietą kalbėti, būtų ne
gudru. Geriausiai aptarti savo 
reikalus su savo gydytoju. Nėra 
reikalo visiškai atsisakyti nuo 
pieno, sūrio ar sviesto. Geriau 
tegul gydytojas pasako, ką val
gyti ir ką gerti. Vaistų, kurie tik
rai išgydytų, kaip ir nėra. Susi
laikyti nuo riebių valgių visa
dos naudinga visiems ir nuo jų 
didelio kiekio visiems pravartu. 
Daugiau judėjimo, daugiau gim 
nastikos.

Kiti gydytojai pataria ir prira
šo kai kuriuos vaistus: angliškai 
vadina Safflovver (Saff, Aleste- 
rol), cheminė substancija, gauta 
iš sėklų augalo vadinamo Catha 
mus tinctorius, vienmetis auga
las, šeimos compositae, kuris au
ga Indijoje, Irane, Egipte. Anuo-

Lietuvių fondo suvažiavimo dalyviai 
važiavimą aprašymas buvo "Drauge"

registruojasi. Platesnis apie LF su- 
balandžio 1 d.

Nuotr. M. Nagio

PRITARIA, KVIEČIA 

IR SVEIKINA
Lietuvių fondo metinis susi

rinkimas, įvykęs 1969 Švietimo 
ir šeimos metų kovo 29 d. Jau
nimo centre Chicagoje, išklau
sęs LF tarybos, valdybos, inves
tavimo, pelno Skirstymo ir kont
rolės komisijų pranešimų bei 
susirinkimo dalyvių diskusijų, 
priėmė šiuos nutarimus:

1. Susirinkimas tvirtina ir pri 
taria LF vadovybės veiklai, jai 
reiškia pilną pasitikėjimą finan
sinių reikalų tvarkyme ir nuošir 
džiai dėkoja už atliktus darbus. 
2. Susirinkimas skatina LF va
dovybę bei narius ir toliau in
tensyviai telkti lėšas, panaudo
jant ir naujus būdus, kaip pvz. 
vakarienių rengimo, meninių 
koncertų su premijų įteikimu 
ruošimu ir kt., kad šiais Lietu
vių Švietimo ir šeimos metais 
greičiau priartėtume prie užsi
brėžto vieno milijono dolerių 
fondo.

3. IStusirinikimas prašo ir ska
tina visą lietuvių visuomenę sto 
ti LF istoriškai reikšmingą idė
ją, nes LF netik ateityje duos, 
bet jau ir dabar duoda didelę 
paramą lietuviškam švietimui ir 
visai plačiajai lietuvių kultūri-

liejus yra plačiai vartojamas žino 
nių kaip valgis. Sakoma, kad tas 
aliejus labai gerai veikia.

Dar yra kitų, pav. Sistosterol, 
irgi iš augalų, paskui tripara- 
nol. Be to nikotiniška rūkštis, 
vitaminas, praplečia kraujo in
dus. Kiek šitais dalykais gali pa
sinaudoti tas, kuris kenčia nuo 
hypercholesterolemijos, pareina 
nuo gydytojo.

Baigdami pridėkime, kad cho
lesterolis yra labai reikalingas o- 
dai. Jis sulaiko vandens išgara
vimą. Fiziologai sako, kad be 

Į cholesterolio išgaruotų vandens 
per parą apie 15-20 litrų, o nor
maliose sąlygose, apsaugotas cho 
lesterolio, išgarina tik apie pusę 
litro.

ar prisotintus riebalus. Taigi gy- se kraštuose to augalo sėklų a-

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

nei veiklai.
4. Susirinkimas sveikina Lie-

Jr

tuvos Diplomatinę tarnybą lais
vajame pasaulyje, Vliką, PLB 
valdybą, Altą, Balfą, visų kraš
tų Lietuvių bendruomenes ir JA 
V LB apygardų bei apylinkių 
valdybas, spaudą, radiją ir vi
sas lietuvių institucijas bei or
ganizacijas.

LF Metiųio susirinkimo nuta
rimų komisija: Vytautas Kilt
ims, Stasys Budys, Jonas Ka
valiūnas

— Jurgis Washington buvo 
vienintėlis Amerikos preziden
tas, kuris buvo vienbalsiai iš
rinktas. Washingtonas buvo 
6’2” ūgio ir svėrė 200 svarų. 
Prez. James Madison buvo 5,6” 
ūgio ir svėrė tiktai 100 svarų.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems parapijonams, draugystėms, 

ir parapijos draugams. Taipgi sveikiname 

“Draugą" su visu štabu ir visus “Draugo" rė

mėjus.

NEKALTO PRASID. PARAPIJOS KUNIGAI
PREL. D. MOZERIS P. PAURAZAS
L. VAIŠVILAS P. JUKNEVIČIUS

J. WEISENGOFF

VISIEMS SAVO KLIENTAMS 
Linkime
Linksmų Velykų švenčių.

Juozas Baužys ir 
Vytautas Galvydas

LITAS INVESTING CO., INC.
2422 West Marciuette Road

Tel. — GRovehilI 6 - 2242
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Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skalbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien
8;30 _ 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS

MŪSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

JOHN G. EVANS SEIMĄ
(EVANAUSKAS)

IR

MRS. AGNĖS MAŽEIKA

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

MŪSŲ KLIENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

BALTIC BAKERY
NAUJOSE, ŽYMIAI PADIDINTOSE PATALPOSE

4627 So. Hermitage Avė. Tel. LA 3-1510
CHICAGO, ILLINOIS 60609

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems klientams

MARQUETTE FASHIONS
MOTERŲ RŪBŲ KRAUTUVE 

2438 West 63rd Street 
S. IR Z. JURKŪNAI

Tek HEmlock 4-4321
J

A HAPPY EASTER AND SINCERE WISHES TO OUR 
MANY FRIENDS AND PATRONS

RICHARDS BARBER SHOP
4410 W. 63rd St., Chicago 29, III., Tel. 767 - 4658

R. J. RAŽAS, Prop.

f

2-ra kepykla ir krautuvė: 2616 W. 69th Street, 
Chicago, Illinois 60629, Tel. 778-7632

Juozas ir sūnus NAUJOKAIČIAI 
linki savo draugams ir visiems klientams 

Linksmų Velykų švenčių.
Nuoširdžius sveikinimus siunčiame ir Lietuvoje 

likusiems artimiesiems, kad jų troškimai kuo vei
kiausiai išsipildytų.

BALDŲ IR PIANINŲ PERKRAUSTYMAS
2022 West 691h Street, Chicago, Illinois 60629 

Skubus ir saugus patarnavimas Telef. YVAlbrook 5-9209
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Tokį keliaujantį prietaisą sugalvojo armijai mokslininkai. Šis einantis ro
botas padedąs kareiviui veikti sunkiose praėjimui sąlygose.

Si Progresyvi Taupymo ir Skolinimo Bendrovė
Siunčia Savo Nuoširdžiausius Linkėjimus

LINKSMŲ ŠV, VELYKŲ ŠVENČIŲ!

^SARTYOF^

INSURED

V

PEOPLES FEDERAE SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 

1618 West 18th St. (at Ashland Avė.)
S. W. KOPA, Pres. Phone HAymarket I 5500

Chartered & Supervised By The United States Government 

514% mokame už Savings Certicates, minimum $7,500. 
Sąskaitos yra APDRAUSTOS iki $15,000.00 per F.S.L.I.C.

Accounts INSURED up to $15,000.00 by the F.S.L.I.C.
Užtvirtintos ir Federalinės Vyriausybės prižiūrimos.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime musų klientams, draugams ir pažįstamiems.

V. & s. DISTRIBUTORS
Importuoto ir vietinio maisto urmo prekyba.

TEL — 376-6336

4621 S. Hermitage Avė., Chicago, III, 60609

Linksmų Sv. Velykų Švenčių
linkime visiems mūsų klientams, draugamsi ir pažįstamiems

GEORGE A. SUKYS INSURANCE INC.
3252 So. Halsted Street, CAlumet 5-2520

LIHA.3IV1Ų SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Bičiuliams ir klijentams linki

STEFA IR BENAS DUNDAI
UŽEIGOS Savininkai

Galite Rauti pirmos rūšies Importuotu ir vietini,, .
4830 W. 151h SI. Tel. T0wXl? jZ 1617

CICERO 50, ILUNOIS » IOII



Didžioji šventė —

LAIMĖJIMŲ VILTIS
ARTIMIEJI RYTAI TEBEVERDA

Izraelis tebepuola kaimynus, o tarpSninkų vaidmuo nublunka

Rimties valandėlei

ŽMOGUS SUTIKO DIEVĄ

Velykos arba didžioji krikš
čionybės šventė — Kristaus 
prisikėlimas savitu būdu nu
teikia kiekvieną, kuris tiki dva 
siniu gyvenimu. Jei Kalėdos 
yra tartum Dievybės susilie
timas su žmogybe, tai Vely
kos yra žemiškojo gyvenimo 
perkeitimas, jo perkėlimas j 
naują plotmę. Prisikėlęs Kris
tus pradeda naują žmonijos 
istoriją, kurioje jis veikia re
gimu būdu, keisdamas žmo
gaus gyvenimo kryntj ir kar
tu su juo žmonijos istoriją.

Žmogaus istorija prasidėjo 
su pirmuoju žmogumi, kai jis 
sąmoningai suprato skirtumą 
tarp savęs ir gamtos, kai jis 
pradėjo gamtos jėgas palenk
ti kūrybai ir savo gyvenimo 
lygiui kelti. Dievas veikė ir 
tada, bet jis veikė tartum ana
pus gamtos jėgą, neregimu ir 
nesuprantamu būdu. Kristus 
atėjo istorijon kaip žmogus, 
gyveno kaip žmogus, mirė kaip 
žmogus jį pažeminančia mirti
mi. Tačiau Turistus pradėio 
istoriją nauju būdu — dieviš
ka galia prisikeldamas iš mi
rusių. nugalėdamas natūralu 
žmogaus išsiskyrimą iš žemiš
kojo gyvenimo ir istorijoj pra
dėdamas veikti kaip Dievas — 
žmogus. Tai naudas D'evo su
silietimas su žmogaus gyveni
mu. naujas būdas žinomu pa
kelti iš žemiškos s'lnnvbėg ir 
jį sujungti su antram te. Žmo
gus dieviška galia iš papras
to tvarinio tano Dievo vaiku, 
dieviško gvvenimo paveldėto
ju ir dalyviu.

Šiuo būdu Kristus pradėjo 
kurti istorija, veikiančia i žmo 
nes tiesiog ir per kitus — 
Kristaus mokinius, kurie tę
sia jo gvvenimą Bažnvčio‘ie. 
Kaip beieškotu žmogus naujo 
kelio dabartyje, jis no Kris
taus prisikėl’mo negali paneig
ti šios tikrovės *— jis gali tik 
jai pritarti arba priešintis. Gy
venimo raida dabar vystosi 
tik šioje istorinėje tikrovėje, 
kuri Kristaus negali išskirti,

*
Kristus mirė bet ir prisikė

lė iš mirusiųjų. Šie du didieii 
Uvkiai išryškino io žmogišku
mą ir jo dieviškumą. Mirė tik 
žmogus, b"t ir dievybė niekada 
nebuvo nuo jo atsiskyrusi. Pri 
sikėiė Dievas, bet ir žmogvbės 
jis niekada nebuvo praradęs. 
Dėlto ir jo gyvenimas, kuris 
buvo prieš prisikėlimą, buvo 
dieviško gyvenimo su žmogy
be susijungimo, dieviškos pa
siuntinybės atlikimo ir jo mok 
slo, dievišku pagrindu atrem
to, apraiška. Po prisikėlimo 
Kristus vėl labiau veikia is
torijoje dieviška jėga. bet ir 
Kristus - Žmogus iš žmonijos 
istorijos nėra pasitraukęs. 
Krikščionybė kaip tik yra 
gyvas Kristus istorijos raido
je.

Į Kristaus mokslą reikia 
žiūrėti kaip į amžinųjų Dievo 
planų pasireiškimą, kaip į nu
rodymą naujų gyvenimo kelių 
ir žmogaus atkreipimą į savo 
gyvenimo šaltinį — tveriančią 
Dievo valią. Jo mokslas todėl 
auga kartu su žmogaus pajė
gumu jį suprasti ir padaryti 
jį savo gyvenimo pagrindu. 
Senojo Įstatymo išrinktoji tau

Spaudoj it gyvenime

UŽDARBIAI LIETUVOS KOLCHOZUOS
“Naujienos” Nr, 64 (kovo 17 d.) 

išspausdino iš Lietuvos gautą laiš
ką kuriame taip nusakomas kolcho
zininkų gyvenimas:

Pas mus kolūky uždirba vi
sai mažai, gauna už dieną vyras 
žiemos metu po 1 rb. Bet tai ne visi, 
žiūrint prie kokio darbo dirbti visą 
dieną. Kai kada ir kapeikomis. O 
vasarą uždirba iki 3 rublių. Tai 
neuždirba nei sviesto kilogramo 
per dieną. Kiaušinių 10 žiemą 1 
rb., vasarą 70 kp. Mėsa kiauliena 
1,90 rb., aviena 1,60 rb. Lašinių 
kg. 2,20 rb. ir 3 rubliai. O kai reikia 
apsirėdyti, tai turi menkiau paval

ta buvo pavadinta Dievo tau
ta, nes Dievas ją pasiskyrė 
savo pasiuntinybei regimu bū
du atlikti žemėje. Nauja Die
vo tauta tapo Kristaus Bažny
čia, kuri turi tobuliau įvykdy
ti Kristaus pasiuntinybę. Baž
nyčioje Kristus veikia neklys
tamai, bet žmogus gali jo mok 
slą iškreipti, nes ir čia įis, kaip 
kadaise išrinktoji tauta, vei
kia arba su Dievu, arba prieš 
Dievą.

Senojo Testamento apreiš
kimo Kristus nepanaikino, bet 
patobulino. Jis viso savo moks
lo pagrindu padėjo meilę — 
vieną Dievo ir artimo meilę. 
Jis nurodė apreikštąsias tie
sas, bet ir toms tiesoms skleis 
ti bei ginti reikalavo meilės. 
Dėlto, kas meilę pakeičia ne
apykanta, tas nėra Kristaus 
mokinys, tas savo viduie nu
žudo Kristų ir savo artimą. 
Prisikėlimas tam tėra tik pra
eities prisiminimas, o ne pil
noji tikrovė.

*
Kristaus prisikėlimas yra 

tapęs tikrove ir vilties pagrin
du tik tiems, kurie žino, kad 
Kristus mirė iš meilės ir pri
sikėlė tikėjimo ir vilties su- 
stiprinimui.Žmogus gyvena lau 
kimu. Jis laukia geresnio gv
venimo, laimingesnės ateities, 
tikresnio džiaugsmo. Kai jis 
gyvena tik laikinume ir nevil
tyje, negali jaustis net žmo
giškai laimingas. Juoba jis 
negali gyventi geresnio gyve
nimo viltimis, atsiremiančio
mis pasikeitimu ir tobulesniu 
gyvenimu. Kai šiandien kalba
ma apie Dievo mirti, tai kal
bama be logiško ryšio su tik
rove, nes gali mirti tik žmo
gus sau pačiam kada jis pra
randa žvilgsnį ateitin, ir gali 
mirti Dievui, kada. jis mora
liai atsiėieia nuo savo Tvėrėio.

Prisikėlimą net gyvybėmis 
paliudijo anaštalai ir daugelis 
pirmųjų krikščionių. Ne dėl to, 
kad jie nevertino savo gyve
nimo žemėie, bet kad prisikė
limo viltis juos skatino atiduo
ti iš meilės viską už savo ar
timą ir už Kristų. Prisikėlimą 
liudyti šiandien — tai b'udvti 
pilnutine ir tikra krikščiony
bę, kuri yra meilės mokslas, 
meilės gyvenimas ir iš meilės 
gyvenimo pakeitimas. Šiandien 
krikščionybe kančiomis ir ’rv- 
vvbėmis liūdi ia milijonai krikš 
čionių, persekioiamu ate’s- 
nio komunizmo. Bet ir dėl ko
munizmo krikščionys neša at- 
sakomvbe, nes už savo senuliu 
krikščioniškos meilės trukme 
kenčia dabarties Kristaus se
kėjai. Tikrosios meilės pa
niekinimas virsta neapykantos 
apraiškomis.

Nūnai Kristaus prisikėlimas 
nėra tik prisiminimas anų is
torinių dienų, pakeitusių žmo
nijos gyvenimą, bet ir gyve
nimas viltimi bei tikėjimu ir 
atsirėmimas Dievo planų am
žinumu. Tiesa nesunyksta, tik 
reikia ją stengtis pažinti. O 
prisikėlusio Kristaus meilę rei
kia paliudyti krikščionybės pil 
nybe santykiuose su Dievu ir 
artimu. Tik tada mūsų lūkes
čiai atsirems nesibaigiančia 
Kristaus pergale. Pr. Gr.

gyti-
O jei kuris sugalvoja, neina j dar

bą, tai visokiais būdais tą žmogų 
skriaudžia. Ir arus mažina ir apmo
kestina ir karvei pašaro mažiau duo 
da. Vienu, žodžiu, blogai tada gy
venti. Gerai, negerai, būk durnas, 
ir bus gerai.

Aš per žiemą nėjau j darbą, o da
bar jau einu (pavasarį), tai j dieną 
uždirbu po pusę rublio prie bulvių 
perrinkimo sėklai. Ot ir būk mand- 
ras.

O jei prieš načalniką (viršinin
ką) ką pasakai, pasipriešini, tai tuo
jau milicijos organai pasikviečia. Ot

Per ne pilną mėnesį Izraelis 
šešis kartus apšaudė Egiptą 
Sueco kanalo srityje. Puolimai 
iššaukė Egipto atkirčius. Žy
miai pavojingesni Izraelio ori
niai puolimai Jordane. Izraelis 
tariasi galįs užpuldinėti Jorda
ną, nes iš jo arabai kovotojai 
vykdo užpuldinėjimus.

Praėjusią savaitę Izraelio lėk 
tuvai neva arabams kovoto
jams naikinti užpuolė turistų 
stovyklą padegamom ir sprog
stamomis bombomis. Puolimo 
metu žuvo 18 asmenų ir 25 bu
vo sunkiai sužeisti. Izraelio ori
nis puolimas sukėlė įtūžį Ama
ne. Jordanija pateikė duomenis 
Jungtinių Tautų saugumo ta
rybai. Bylos svarstymo metu 
net ir Izraelio atstovas pareiš
kė, kad šį kartą galėjo įvykti 
apgailėtina klaida, dėl kurios 
nukentėjo civiliniai gyventojai.

Saugumo taryba balandžio 
2 d. pasmerkė Izraelį ir įspėjo 
jį, kad, dar kartą panaudojus 
lėktuvus kaimynui pulti, Jung
tinės Tautos bus priverstos pa
naudoti jėgą atkirčiui.

Keturių valstybių 
tarpininkavimas

Anglijos, JAV, Prancūzijos ir 
Sovietų Rusijos vyriausybės jau 
kuris metas daro paruošiamuo
sius pasitarimus, Anglija ir 
Prancūzija nėra linkusios pa
naudoti jėgą arabų ir žydų ne
sutarimams spręsti. Anglijos 
užsienio reikalų ministeris Mi- 
chael Stewartas pareiškė, kad 
iki šio meto nesurastas spren
dimas užgniaužti nesutarimams 
Artimuose Rytuose. Telieka tik 
įtaigojimas šalims pasitarimus 
pradėti.

Svarbiausi sprendėjai yra JA 
Valstybės ir Sovietai. Izraelio 
užsienio reikalų ministeris Ab
ba Ebanas, kovo mėn. viduryje 
lankęsis VVashingtone, darė di
delį spaudimą ypač į valstybės 
departamento sekretorių Wil- 
liam P. Rogersą, kad JAV Izra
elio bylą remtų. Preziden
tas R. Nixonas užtikrino, kad 
Izraelis nebūsiąs skriaudžiamas.

Balandžio 8 d. atvyksta j Wa- 
sbingtoną Jordanijos karalius

ir tave murdo, duoda parų 10 — 
15 už chuliganizmą. O antrą kartą 
papulti tai baisu, duoda tada vie
ną kartą į parą valgyli ir neleidžia 
miegoti nei sėdėti, vis turi judėti ir 
judėti.

Pirmininkas kolūkio kai eina pro 
žmogų gali sakyti “labas” ar nesa
kyti, vistiek tau neatsakys nieko, 
praeis kaip kurčias.”

Taigi gyvenimas raudonuose dva- 
uose daugeliu atžvilgių net sunkės 
nis kaip dvarininkų — ponų lai
kais. Tai savotiška nauja okupan
tų įvesta baudžiava.

J. Žvllb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BUDA VAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Vytautas šypsojosi ir vėl pažiūrėjo į laikrodį.
— Nesirūpink dėl Charlottės. Susitiksi rytoj. Ir

dabar klausyk, ką reiškia penktasis paralyžius,kuris yra 
labiausia Amerikai pavojingas. Tai yra specialus pla
nas veikti Amerikos moralę iš vidaus. Komunistai veiks 
Amerikos moralei užmigdyti įvairiais atvejais. Pirma, 
jie naudosis visom konstitucijos privilegijom ir taip da
rys per beideologinę spaudą. Tai reiškia, kad kraštą mai
tins įvairiom lengvo turinio žiniom, sensacijom, pra
mogom ir kitais jaudinančiais dalykais. Į tą akciją bus 
įjungti teatrai, kinai, mokyklos, leidyklos ir, kur bus 
galima, kai kurios religinės institucijos.

— Tai yra nesąmonė, Boleslavai.
— Ne, bet leisk man aiškinti. Grabczik aiškino,

kad svarbiausia, jog amerikiečiai pamestų logišką gal
vojimą. Specialiai tie milijonai amerikiečių iš vidurinės 
klasės, ir juos paverstų niekuo daugiau, kaip tik pramo
gų ieškotojais. Pirmoj eilėj Amerika yra jauna. Komu
nistai jaunuolius paveiks, kad jie neturėtų jokios ideolo
gijos ir siekimų. Jaunų žmonių dėmesys bus nutrauktas 
nuo dėmesio asmenybei ir auklėjimui, kaip galima to
liau. Kaip jis sako, jauni amerikiečiai bus paveikti rū

GEDIMINAS GALVA

Huseinas, praėjusį rugsėjo mė
nesį Londone, esą, daręs pasi
tarimus su Izraelio ministerio 
pirmininko pavaduotoju J. Allo- 
nu ir užsienio reikalų ministeriu 
Ebanu.

^Ebano kelionė į VVashingtoną 
padarė teigiamos įtakos Izrae
lio užsienio politikai. Jam grį
žus Izraelio ministerė pirminin
kė Goldą Meir, ilgą metą mo 
kytojavusi šiame krašte, pareiš
kė universiteto studentams. 
“Net mūsų geriausi draugai nc-

' turi teisės spręsti už mus, ku
riuo būdu turime įgyvendinti 
taiką ir saugumą”.

Egipto prezidentas Nasseris 
netrukus atkirto; “Niekas ne
gali reikalauti, kad arabai pa
klustų sprendžiant klausimus, 
kurie nesuderinami su istorinio 
paveldėjimo teisėmis”.

Washingtono sprendimas

Prieš keturių valstybių pasi
tarimus tarp JAV ir Sovietų 
vyksta intymūs pokalbiai. Pas
kutinę savaitę, spaudos žinio
mis, Sovietų ambasadorius Ar.a- 

(tolij Dobrminas net kelis kar
tus per dmą lankosi valsty
bės denai ramente ir dažnai bu
voja Baltuosiuose rūmuose. Šio
je virtuvėje iškeptų tik dalis 
patiekalų paiyškės.

Washi įg'.onas ir toliau renra 
1967 m. lapkričio mėn. saugu
mo tarybos sprendimą; Izraelis 
atitraukia kariuomenę iš arabų 
šių savaičių bus išnuomota jau 
sričių, išskyrus Sirijai priklau
sančias Golar aukštumas, nes 
tą JT nutarimą. Jeruzalė lieka 
Izraeliui, nors kai kurios tei
sės mieste pripažįstamos ir Jor-

Šie vaikai buvo Jordano atsiųsti į Izraelį teroristiniams veiksmams. Tai 
esą ženklas, kad arabams trūksta teroristų.

ttanijai.
JT nutarimas papildomas nau 

jomis sąlygomis. Izraelio sie- 
Beiruto v-bė atmetė minė- 
nos būsiančios JT dalinių sau
gomos. Ištremtieji arabai grąži
nami į jų buvusias gyvenvie
tes. Arabai kovotojai turi būti 
persekiojami. Pageidaujamas 
ginkit, prekybos varžymas. Šios 
sąlygos turinčios būti vykdo
mos keturių valstybių ir JT. 
Kai keturios valstybės sutars, 
Jungtinių Tautų atstovas Gun- 
nar V. Jarringas tur:siąs tar
pininkauti šalims įtikinti. Čia 
glūdi pats kiečiausias riešutas, 
nes abi šalys smerkia keturių 
valstybių įsikišimą į Artimuo
sius Rytus. Jarringo ankstes
nės tarpininkavimo pastangos 
liko bergždžios.

?. asserio grasinimas

Egipto prezidentas Nasseris 
Kai>ij miversitete pareiškė: 
"Arabai nepaklus išoriniam 
spaudimui ir nesutiks užleisti 
net pėdės arabams priklausan
čios b.mės”. Jis buvo žymiai 
karingesnis arabų socialistinės 
sąjungos suvažiavimui pasaky
toje kalboje: “Aš nenoriu už
kirsti kelio keturioms valsty
bėms Artimųjų Rytų Klausimui 
spręsti, šiuo metu negabu nu
tylėti, kad didžiausia atsakomy
bė dėl įtampos tenka JAV De- 
j>, aš i duriu duomenų tvirtin
ti. kad Washingtonas yra pa
keitęs politiką Izraeliui remti. 
T a. va i egali būti jėga primes
ta. Dėl teisingos taikos pradė
sime mūšį tinkamą valandą. 
Mes inuk ame priešo smūgių, ta 
čiau priešas sulauks dar skau
desnio atkirčio, kurį turės pa
kelti ir Izraelio gyventojai”.

pintis tik jaudinančiom pramogom ir patogumais. Tai 
; visa bus vykdoma viešai ir slaptai. Edmundas Grabczik 
teigė, kad Sovietų Rusija tam tiklsui paruošia specialias 
grupes. Savotiški institutai labai gabiems studentams y- 
ra paruošti kur tai prie Juodosios jūros.

— Na, ir koks gi penktas paralyžiaus momentas, 
mano pranaše?

— Nesijuok, Vytautai. Grabczik gyveno Ameriko
je 18 metų ir jis, sako, pažįstas Amerikos mentalitetą la
bai gerai. Jis patikino, kad 2000 metais Ameriką rusai 
labai lengvai paims į savo rankas. Šalia to, tu neturi už
miršti, kad komunstai yra labai kantrūs ir jie gali lauk
ti, jei reiks, daugiau nei penkiasdešimt metų.

— Bet, Boleslavai, vistiek juk man nepaaiškinai 
penktojo paralyžiaus momento.

. .. — —- ---- -
— Penktasis — tai yra draugysė ir taikos propa

ganda. Bet jis bus tęsiamas ligi paskutinės dekados. Per 
keturiasdešimt ar penkiasdešimt metų Amerikos pasiry
žimas karui prieš komunizmą bus sunaikintas ligi nulio. 
Rusija gi ligi to laiko bus pasiruošusi bet kokiam puo
limui. Ir staiga ji pasiūlys amžiną taiką visam pasau
liui. Pirma, ji kreipsis į savo kaimyninius kraštus ir juos 
spaus, kad šie pasitrauktų iš Amerikos bloko, ir pasi
trauktų iš antikomunistinio bloko Azijoj, Afrikoj ir ki
tur. Tuo laiku Rusija organizuos nepasibaigiančias kon
ferencijas, ilgiausius, keletą metų besitęsiančius pasita
rimus tarp dviejų skirtingų partnerių. Amerika ligi to 
laiko turės didžiausius ginklų arsenalus, tačiau ji pradės 
prarasti teisę karui. Tik mažuma Amerikoj bus už karą. 
Daugybė milijonų, įskaitant ir jaunesnes generacijas, 
pradės demonstracijas prieš karą.

— Tai manai, Boleslavai, kad Amerika apie to
kius komunistų planus nieko nežino?

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais poetas Petras Vaičiūnas 
giedojo:

Suskambo Velykų varpai
sidabriniai —

Šviesa bus krūtinėj laukuos 
ir žydrynėj...

Ir Kristus Ir žemė tiek
skausmo iškentę

Mums atneša linksmą
pavasario šventę.

Velykos — Kristaus Prisikė
limas — yra dvasinis atgimimo 
pavasaris, nes simbolinis avinė
lis užleidžia vietą Dievo Avinė
liui, Senajam Testamentui pasi
baigus, kai prieš 1936 metus Je
ruzalėje būrys galiliečių susi
rinko valgyti Velykų avinėlio. 
Jie rinkosi paskutinį kartą, bet 
nežinojo, kad jų vakarienė per 
amžius vadinsis Paskutinė Va
karienė.

Bruno Markaičio, SJ, žodžiais 
tariant, tai didžios svarbos tie
sa ir paslaptis, kurią pasaulis 
bando pamiršti. Bet Didįjį Ket
virtadienį į mus atsikreipia įvy
kiai, kuriuos apeiti ar ignoruoti 
būtų pasityčiojimas iš žmogaus 
proto ir jo prigimties galių. Di
dysis Ketvirtadienis mums pri
mena vieną dieną žmonijos isto
rijoje, kai amžių ženklai baigė
si, ir prasidėjo- Dievo tikrovė. 
Figūros ir ženklai pasitraukė į 
praeitį užleisdami vietą nau
joms tikrovėms. Visais laikais 
žmogus aukojo aukas, nes au
ka buvo gyvybinė jo prigimties 
išraiška santykiuose su savo 
Dievu. Buvo įvairių rūšių aukų, 
bet visos jos liudijo, kad aukoje 
žmogus susitinka savo Dievą, 
kaip kūrinys kūrėją. Aukoje 
žmogus apgailestauja savo nu
sikaltimą — nutolimą nuo jam 
skirto tikslo. Aukoje jis išpažįs
ta savo ryžtą artintis atnaujin
ta jėga ir sąmoningumu į savo 
paskirtį.

Paskutinėje Vakarienėje Kris 
tus ženklus pakeičia tikrovėmis, 
nes žmogaus aukai — santy
kiuose su Dievu — reikia die
viškos vertės ir dieviško masto.

SVEIKI SULAUK? VELYKŲ ŠVENČIŲ!
Velykų šventės kasmet mums primena, kaip tikintieji turi 

spręsti blogio, kentėjimų ir mirties klausimus. Kristus savo 
gyvenime, atrodė, buvo pralaimėjęs viską, nes mirė pačia 
skaudžiausia mirtimi ant kryžiaus tarp dviejų latrų. O ta 
mirtis buvo pasaulio atpirkimas.

Mes nežinome, kur ir kada laimime. Vargai dėl aukštųjų 
idealų ir kentėjimai su Kristumi veda į amžiną laimėjimą. Šių 
dienų mūsų tautos kentėjimai ir merdėjimas tikinčiajam kalba 
apie jos šviesesnę ateitį. Dieve duok, kad mes būtume verti pa
matyti jos garbingą prisikėlimą dar šiame pasaulyje.

Visiems marijonų bendradarbiams ir visiems lietuviams 
linkiu iš unmirusiųjų prisikėlusio Kristaus džiaugsmo, kad sie
loje, nors ir per skausmų tamsą, nuolat žibėtų Velykų dienos 
šviesa.

KUN. VIKTORAS RIMŠELIS, MIC 

Marijonų Provinciolas

— Žinoma, kad žino, bet jie niekada netikės, kad 
komunistai yra tokie pavojingi. Be to, aš pamiršau Ang
liją. Antrame to paralyžiaus dešimtmetyje Anglija nu
sisuks nuo Amerikos ir atsigręš j Rusiją. Tada Anglija su 
tvers naują bloką iš ne daugelio tautų pastovios taikos 
siekimui. Ir Grabczik man sakė, kad Amerika nebus į 
tą bloką pakviesta. Trumpai, Amerika bus tyliai palikta 
viena. Ir tada vieną dieną Rusija ir Anglija galės val
dyti pasaulį.

— Gerai, tu šiandien man pasirodei, kaip naujas 
pranašas, man malonu, kad tu esi geros nuotaikos bet 
aš rūpinuosi, kur dingo Charlottė. Kas gi jai atsitiko? Tai 
pirmas kartas, kada ji neišlaiko pažado. Aš manau, 
kad kas atsitiko jai blogo.

— Ko to rūpinies dabar? Aš tau duosiu patarimą, 
žygiuok į Gruenbergą ir sužinok, kas atsitiko.

— Aš tai gerai žinau, bet žiūrėk, jau dabar yra pu
sė devynių. Už pustrečios valandos prasideda civiliams 
draudžiamas laikas. Aš juk negaliu per tą laiką nueiti į 
Gruenbergą ir vėl iš jo sugrįžti, — pasikėlė Vytautas nuo 
kėdės. — O Boleslavai, po tų penkių Amerikos galvos pa 
ralyžiaus momentų aš beveik totaliai pats esu paraližuo- 
tas> — šypsojosi jis. — Na, gerai, gal aš bandysiu dar šį 
vakarą pasiekti Gruenbergą.

— Tai geriausias reikalas. Neužmiršk atiduoti nuo 
manęs geriausius sveikinimus panelei von Gropp ir 
Gunz šeimai.

— Gerai, padarysiu.
— Ir taip pat, žinoma, Mildai ir motinai.
— Taip, ačiū.
Kai Vytautas išėjo iš ligoninės, tamsi naktis ir stip

rus vėjas jį pasitiko gatvėj.

(Bus daugiau)

Todėl Jėzus Kristus sako gali
liečių būriui: “Štai mano Kūnas 
ir Kraujas”. Visais laikais jūs 
ieškojote žemę ir žmogų virši
jančios aukos. Štai ta auka: 
Mano Kūnas ir Kraujas.

Taip pat taikliai Bruno Mar- 
kaitis, SJ, pastebi, kad trys 

I kryžiai iškilo Didįjį Penktadie- 
I nį, bet tik vienas Kryžius reiš

kė išganymą. Štai ką reiškė 
praeities ženklai. Bet niekas ne- 
pramatė, niekas įsivaizduoti ne
galėjo, kad tikrovė bus tokia 
begalinė. Dar vakar Galilėjos 
žvejai ir vynuogių augintojai 
matė duoną, matė vyną, bet 
jautė Kristaus Kūno ir Kraujo 
galią. Tai nekruvinas aukos bū
das. Didįjį Penktadienį betgi Jo 
auka kruvina. Šiandien Jis au
koja Auką, kurios niekas ki
tas nepakartos, kurios niekas
kitas neatstos.

Mes Viešpaties Kryžių garbi
name, nes ant jo Kristus žmo
gų atpirko, nes jis dangų su že
me sujungė, nes prie jo žmo
gus savo Dievą susitiko ir at
pirktas savo paskirtį suprato.

Kryžiaus aukos niekas nepa
kartos. Bet žmogus puola, nusi
kalsta. Jam nuolat reikia au
kos. Todėl žmogui Kristus pali
ko nuolat besitęsiančią Pasku
tinę Vakarienę Mišių aukoje. 
Nekruvina čia auka, bet ji Kris 
taus auka, nes čia jo Kūnas ir 
Kraujas. Kur Kristaus auka, 
ten Jo mirtis ir prisikėlimas. O 
kur Jis miršta ir keliasi, ten ir 
mes su Juo mirštame ir kelia
mės, jei Jį mylime labiau už 
pasaulį, būdami mistinio Kris
taus kūno — Bažnyčios — na
riai.

Paskutinėje Vakarienėje — 
Mišių aukoje — mes kelsimės, 
jei apgailėję praeitį, tikėdami, 
mylėdami bei vildamiesi — pa
garbinsime Prisikėlusį Kristų.

*
Lemiamoji žmogaus dalia ne 

ta., kad jis yra paskirtas mirti, 
bet kad jis yra skirtas prisikel-

(Nukelta j 7 psl.)



KAIP LAIMĖTI JAUNŲJŲ 

PREMIJĄ
Tėvai, mokytojai ir organizacijos turi pareigas

ELONA VAIŠNIENĖ
Mokykla, kuri nutaria įsijung

ti i jaunųjų premijos balsavimą, 
susiduria su eile sunkumų.

Ne visi mokiniai gauna Eglutę
Sis sunkumas turėtų būti leng- 

v iausiai pašalinamas — visi mo
kiniai iki 12 m. turėtų ją užsisa- 
kyt (jei būtų seimų, kurios Eglu
tės atsako dėl finansinių sumeti
mų prašom pranešti Švietimo ta
rybai, bus surasta mecenatų). 
Vyresnieji mokiniai Eglutę gali 
pasiskolinti iš jaunesniųjų bro
liu ir seserų arba iš tą pačią mo
kyklą lankančių jaunesnių moki
nių. Mokytojas pats galėtų pasi
skolinti iš žemesnės klasės atitin
kamą Eglučių skaičių skaitymui 
pamokų metu. ‘

Vyresnieji mokiniai nenori 
Eglutės skaityti

Tai sako mokytojai, kurie mo
kinių nei atsiklausę, nei jiems 
paaiškinę, kas yra ta Jaunųjų 
premija. Mokytojai pramato ne
mažai bėdų su įvedimu to naujo 
užsiėmimo, be to, nemato dide
lės vertės iš Eglutės skaitymo 
(tarp kitko, mokytojai moko vy
resnius mokinius, patys dažnai 
su Eglute nuodugniau nėra susi 
pažinę).

Tokia pažiūra suprantama, 
nes mūsų programos perkrautos 
ir nesinori laiko gaišinti pašali
niais dalykais. Tačiau taip maną 
mokytojai nuoširdžiai kviečiami 
dar kartą atkreipti dėmesį į Švie
timo gairėse (sausio numery) 
suminėtus Jaunųjų premijos sieki
mus. Vyresnieji mokiniai kvie
čiami skaityti Eglutę, ne todėl, 
kad jiems tų pasakėlių reikėtų. Jų 
nuomonė svarbi, nes jie geriau 
supranta, kas vaikams įdomu, 
be to, mums svarbu sužinoti, ką 
jaunuoliai tarp 13 ir 19 m. skaito 
įdomiausiais rašinėliais. Jie kvie
čiami skaityti Eglutę ir susipa
žinti su tuo, kas vaikams rašo
ma ir kaip jiems rašoma. Gal iš 
tų visų vyresniųjų mokinių atsi
ras keli, kurie ims patys vaikams 
rašyti. Pasakėlės trumputės, sti
lius paprastas, intriga nesudėtin
ga — savo lietuvių kalba nepa
sitenkinantiems bet norintiems 
rašyti jaunuoliams gal tai kaip 
tik būtų proga žengti pirmuosius 
žingsnius į žodinę kūrybą. Reikia 
neužmiršti, kad tie vyresnieji 
mokiniai greitai kurs savo šei
mas. Dabar priminti jiems, kad 
yra toks leidinėlis vaikams gal 
dar ir per anksti, bet gi ir visa ki
ta programa lituanistinėse mo
kyklose skirta tam, kad jie būtų 
susipratę lietuviai, kai subręs.
Per daug numerių praleista, per- 

sunku prisivyti
Tai dalinai mokytojų ir vado

vų kaltė. Taisyklės pasirodė spau
doj prieš kelis mėnesius. Tačiau, 
apraudojus kaltę, vistiek lieka 
daug pasakėlių perskaityti. Pasi
vyti sunku. Reikia daryti, kas į- 
manoma.

Vienoms mokykloms (ypač la
bai mažoms, kurios Šeštadieniais 
susirenka tik dviem valandom) 
tepasiseks įsijungti nuo vėliausio

Eglutės numerio ir balsuoti už Ii-Į 
kusius. Kitos pajėgs atlikti balsa
vimą nuo pat rugsėjo mėnesio; 
Bus tokių, kurių, tik geriau skai-j 
tančios klasės pajėgs pabalsuoti 
nuo pat rugsėjo, o kitos tenkin- 
sis balsavimu nuo vėliausio nu
merio. Tegu kiekviena mokykla 
įsijungia kuo pilniausiai, pagal 
savo mokinių pajėgumą. Tarp 
kitko, nėra svarbu nuo kurio nu
merio pradedama balsuoti — 
balsai galutinai skaičiuojami bus 
tik balsavimams užsibaigus, t.y. 
vasarą.

Kai kurie pasiūlymai

Vyriausiems, geriausiai skai
tantiems mokiniams skaitymą ga
lima užduoti atlikti namuose 
(gal sumažinant kitų pamokų kie 
kį). Klasėje būtų galima aiškin
tis tik sunkesnius žodžius ir neį
prastus išsireiškimus, jei tokių pa
sitaikytų. Galima nuo dabar iki 
mokslo pabaigos skirti kiekvieną 
šeštadienį po 20 min. tyliam 
Eglutės skaitymui klasėje. Ne
reikalauti atpasakojimų nei ra$- 
tu, nei žodžiu — tegu paskaito 
“savo malonumui”.

Su mažiausiais Eglutę galima 
vartoti klasėje vietoj kitų skaity- 
mėlių. Žinoma visų pasakėlių 
klasėje perskaityti bus neįmano
ma. J talką reikia kviestis tėvus - 
užduoti pamoką namuose per
skaityti paskirtas pasakėles.

Didžiausia grupė susidarys tų, 
kurie patys beįstengs perskaityti, 
tačiau jausis per dideli, kad tėvai 
jiems skaitytų. Su jais Eglutę ga
lima naudoti vietoj vadovėlių 
skaitymui klasėj. Gal vertėtų ir 
su šiais mokiniais mėginti įvesti 
15 min. tylaus skaitymo?

Gal galima šiai grupei priklau
sančius vaikus suorganizuoti į 
skaitymo būrelius? Toks būrelis < 
vieną ar du vakarus į savaitę 
susirenka pas kitą vaiką. Namų 
šeimininkai tą vakarą prižiūri, 
kad vaikai payts tyliai perskaity
tų, kas pasirinkta. Toks skaity
mas galėtų tęstis 30 min. Jei rei-1 
kia, tėvai gali paaiškinti nesu-, 
prantamus žodžius, paklausinėti, 
kas buvo juokinga, kas “yech” 
(atseit, nepatiko). Dar 20 min. 
paskirti sodai, džiovintom bulvėm 
ir “sprogūzams” (sprogusiems 
kukurūzams — popcorn). Per 
valandą viskas baigta.

Silpniau skaitantieji gali susi
burti į klausymo būrelius. 30 
min. skaito" namų šeimininkai. 
Kokia nauda iš klausymo? Nema
ža. Pamokų metu vaikai girdi tik 
vienas kitą skaitantt taigi labai 
netobulai. Dabar jie gautų pro
gos išgirsti sklandų skaitymą, 
gerą tarimą, išgirsti jiems žino
mus, bet retai vartojamus žo
džius sakiniuose, išmokti naujų 
žodžių. Gal kai kuriems tai būtų 
pirma proga pasiklausyti lietu
viškai apie erdvėlaivius, raketas, 
astronautiškas treniruotes.

Tėvai ir organizacijų vadovai 
visi kviečiami uoliai jungtis į dar
bą entuziazmui palaikyti -atsi
minkit — visas bandymas labai 
greitai baigsis.

Sudbury, Ont.

NEPRIKLAUSOMYBES
ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Minėjimas suruoštas LB Sttd- 
burio skyriaus valdybos, praėjo 
labai gražiai. Vasario mėnesį 
nebuvo galima gauti salės, tai 
nukelta į kovo 1 d., o pamaldos 
už Lietuvą su pritaikytu pa
mokslu, užprašytos bendruome
nės, buvo atlaikytos kaip tik 
Vasario 16 d.

Susirinkimą atidarė pats pirm. 
I. Ragauskas. Jis taip pat skai
tė ir paskaitą. Mokytojos N. 
Paulaitienės gerai paruoštos 
šeštadieninės mokyklos mergai
tės padeklamavo šventei pritai
kytų eilėraščių. Ta pačia proga

Gyvulių ligoninėje Phoenix, Ariz.. tigriukas taip mėgsta maudytis, kad 
norint ji išimti iš vonios reikia dviejų vyrų.

Dail. A. Varno parodos metu Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Iš k. 
j d : M Varnienė. Jonas Čėsna. dail A. Varnas. Marija Harasowska - Da- 
cfyszyiv ir kun. A. Kezys, SJ.

KANADOS ŽINIOS
buvo ir deklamavimo konkursas. 
Dovanas laimėjo A. Kručaitė, 
R. Kusinekytė, G. Poderytė ir 
M. Stepšytė. Solo padainavo 
porą lietuviškų dainelių Irena 
Gliaickaitė. Jai publika triukš
mingai paplojo ir bisavo. Piani
nu palydėjo D. Remeikytė. Džiu
gu, kad mūsų kolonijoj dar yra

, nemažai tautiniai susipratusių 
I lietuvių ir savo vaikučius nori, 
išauklėti tikrais lietuviukais, 

j Miesto meras G. Fabbro sveiki- 
I no lietuvius ir linkėjo greitai iš- 
I vysti laisvę savo tėvynėje ir la- 
j bai palankiai atsiliepė apie lietu- 
' vius. Sveikino taip pat ir estų 
atstovas.

— Rekolekcijos, kurias sėk- j 
mingai pravedė kun. Augustinas 
Sabas, sutraukė bažnyčion daug 
miesto ir apylinkės lietuvių. Už 
baigtuvės, kur dalyvavo ir ar
timieji šeimos draugai, buvc 
gražiai paruoštos vaišingojoj 
Agotėlės ir Miko Pranckūnų 
pastogėj. Kitas dvi dienas gra
žiai vaišino J. M. Kriaučeliūnai. 
Iš fSudburio buvo pakviestas į 
vesti rekolekcijų italams ir por
tugalams Manitouwadge ir Wa- 
wos miesteliuose, o šios gavė- Į 
nios užbaigai ves rekolekcijas ir 
Sault Ste. Marie lietuviams.

— Mirė senosios įkartos lie
tuvis pensininkas Matas Žemai
tis. Sudburiškis.

MISIONIERIŲ VEIKLA
Baltųjų Tėvų misionierių vie

nuolija paskutiniu metu sušilau 
Ikė nepaprasto naujų misionie-

VASARA ARTĖJA!
Raginame tėvelius kuo greičiau registruoti dukras Putnamo mer

gaičių stovyklon. Stovykla prasideda birželio 29 d. ir baigiasi liepos 27 
d., su didžiuliu pikniku ir liinksma stovyklautojų progtrama.

Šioj 26-toj Immaculata mergaičių stovykloj vėl dirba didelis bū
rys jaunų mokytojų iš įvairių vietovių taip pat Sės. M. Jurgita, 
Sės. M. Eucharista, Sės. M. Viktorija ir Sės. M. Cecilija.

Iki pasimatymo,
Stovyklos vadovybė

ŠIE SKĖČIAI GAUNAMI 
NEMOKAMAI 

NUO “ACCESSIBLES”
Jūs džiaugsitės šiuo specialiu pavasariniu 

pasiūlymu. Sic nepaprastai madingi skėčiai 
rodo tikrą liuksusą. Vandeniui atspari me
džiaga yra 100% actate ir nepaprastos “de- 
signer” rankenos yra importuotos iš Itali
jos. Kai nevartojami Šie skėčiai uždaryti 
yra puošnūs ir yra malonu juos neštis.

Si dovana jums nemokamai, su pasirinki
mu spalvų ir rankenų, atidarius naują sąskai-

aint ‘ 
thony

tą su $500.00 arba daugiau, ar pridėjus tą su
mą jūsų turimoje sąskaitoje. Siūlome jums 
platų pasirinkimą taupymo planų, įskaitant ir 
5>4% Single Payment Certificate (minimuro 
$7.500), visiems jūsų taupymo pareikalavi
mams. Prašome, tik po vieną dovaną šeimai. 
Sis pasiūlymas baigsis balandžio 15-tą ir do
vanos nėra siunčiamos paštu. Atvykite dar 
šiandien.

» ■»
1447 S. 49th Ct., Cicero, III. 60650

PHONE: 656-6380

JOSEPH F GRIBAUSKA.S. Exec. Sec'y

Member Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Washington, D.C.

rių kandidatų padaugėjimo.! viso Baltieji Tėvai šiuo metu 
Virš 450 jaunuolių šiuo metu veikia 60 Afrikos vyskupijų sie- 
rengiasi misionierių pašaukimui lovadoje ir aptarnauja daugelį 
Londono, Liuveno, Strassburgo kunigų seminarijų Afrikoje bei 
ir Ottavos universitetuose. Iš' Azijoje.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linki visiems lietuviams

SEGHETTI TRAVEL BUREAU,
INC.

2451 SOUTH OAKLEY AVENUE
Chieago 8, III. Telef. YArds 7-3278-3279

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, INC. 
parūpina ne tik kelionei bilietus, lėktuvais, laivais, 
traukiniais ir autobusais, bet taip pat organizuoja 
ekskursijas į įdomesnias vietas Amerikoje, Kanado
je. Meksikoje, Pietų Amerikos valstybėse, Europoje 

ir kitur.

...... .....__________________ ____ ___f
— i.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
visiems savo klijentams ir jų giminėms,

draugams bei pažįstamiems 

linki

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 So. State Street, Tel. WA 2-9354 
2618 VVest 63rd Street, Tel. WA 5-2466

IK

4

GORDON TRAVEL SERVICE, Ine.
Z20 So. State Street, Tel. WE 9-6362

____________________ , J

" %

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

AUDYKLA „JUOSTA“
STANISLOVAS YURKUS, Sav.

e

2448 West 71st Street 
Chieago, Illinois, Tel. 737-5529

i
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems.

COUNTRY AUTO 8c TIRE SERVICE 
TEL. GR 6-7777 24 hour towing Service

2423 W. 59th Street, Chieago, Illinois 60629

Savininkas — MIKAS GESAS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
lankiu savo klientams, draugauto ir pažįstamiems,

u

JOHN 8c BERNICES PLACE
Taverna — užeiga, Bronė ir Jonas Badauskai, sav. 

3238 S. Halsted St., Chieago, III. 60608 

Tel. D A 6-9460

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems.

MARQUETTE DELICATESSEN
LEOKADIJA ZVYNYS ir STAS® URBONAS

2553 W. 71 St. - Chieago, III. 60629
Tel.: PRospect 6-2717

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linki visiems

LIETUVIŲ KLUBAS
2547 VVest 71st Street Savininkė — Kunigunda 

Telefonas — 436-1566



_WITH FRANKLIN D. ROOSEVELT IN 1943 WITH HARRY S IRUMAN IN 1948

Buvęs prez. Eisenhowar su kitais buvusiais prezidentais, kurių tik Truma-ias bėra gyvas.

MŪSŲ KOLONIJOSEKankinių koplyčia — paminklas 
tautos liudininkams

Ateinančiais metais bus šventinimas ir ekskursijos 
į Romą

Jau buvo paskelbta, kad Lie
tuvos kankinių koplyčios dar
bai dėl nenumatytų kliūčių su- 
sitrukdė. Ji bus užbaigta gai 
tik apie šių metų rudenį. O tos 
nenumatytos Ikliūtys — ilgiau 
užtrukęs meninių planų priėmi
mas, streikai, sutrukdę medžia
gų pristatymą, labai kruopštus 
ir lėtas darbas tai koplyčiai me
niškai apipavid&finti.

Kaip jau daugeliui žinoma, 
Kankinių koplyčios šventinimas 
turėjo įvykti šių metų birželio 
29 d. Tačiau paskutiniais prane
šimais, kuriuos gavo iš Romos 
vysk. V. Brizgys ,darl:iaii iki to 
laiko nebus atlikti. Dail. Vyt. 
Jonyno labai geri ir nuostabą 
kelią meninio apipavidalinimo 
projektai buvo padaryti laiku. 
Bet jiems realizuota reikia 
kruopštaus darbo, kuris tik la
bai lėtai tegali būti vykdomas. 
Juk reikia ne tik atitinkamas 
medžiagas, bet ir jos tinkamo 
išdėstymo, kad paminklinė kop
lyčia būtų verta daugelio Lie
tuvos .kankinių aukos ir krikš
čioniško pasaulio dėmesio.

Gal iki rugsėjo pradžios kop
lyčia jau ir būtų baigta, bet, tik 
rai nežinant, negalima planuoti 
ekskursijų, negalima tartis su 
pop. Paulium VI dėl jos pašven 
tinimo, nes jo laikas varžomas 
įvairių priėmimų, iš anksto pra
matytų susirinkimų ir audienci 
jų. Atidėjimui šventinimo ir 
ekskursijų organizavimo pritarė 
ne tik vysk. V. Brizgys, bet ir 
visas komitetas, kuris koplyčios 
įrengimu rūpinasi. Bet jau tik
ra, kad iki rudens bus paminkli
nė koplyčia užbaigta. Jei kokia 
smulkmena ir liktų nepadary
ta, tai iki ateinančių metų šv. 
Petro šventės, (birželio 29 d., tai 
bus lengvai galima padaryti. O 
mūsų tautiečiai iš anksto galės 
planuoti atostogas, organizuoti 
siauresnes ar platesnes ekskur
sijas, o vysk. Brizgys galės tik
rai tikėtis, kad Lietuvos kanki
niai bus pagerbti plačiau popie
žiui tą koplyčią pašventinant. 
Tai būtų didelis įvykis ne tik 
mums ir mūsų kenčiančiai tau
tai, bet ir visam krikščioniškam 
pasauliui.

Vysk. V. Brizgys pranešė 
komitetui, kad jau yra sumokė
ta 24 tūkstančiai su viršum. Pi
nigų tam reikalui jau yra netoli 
50 tūkstančių dol., o iš viso 
reikės iki 70 tūkstančių dol. Ge
radariai gana uoliai atsiliepia į

kvietimus aukoti Kankinių kop 
lyčios Romoje pastatymui. Šiuo 
metu bus pradėta dar intensy
viau tankas rinkti, kad reikiamu 
laiku būtų sumokėta darbinin
kams ir už medžiagas.

Ši koplyčia krikščionybės cen
tre nebus eilinis paminklas, ku
ris atžymės per ilgus šimtme
čius ir dabar komunistų okupa
cijos metais kentėjusius, kalin
tus, mirtimi nubaustus ar išžu 
dytus lietuvius, bet bus (kaip tik 
paminklas, kuris atkreips dėme
sį visų Romoje besilankančių 
akis j mūsų tautą. Jei mes šiuo 
metu tik propagandinėmis prie
monėmis tegalime kelti savo 
pavergtos tautos laisvės trdški- 
mus, tai šiuo atveju paminklinė 
koplyčia (bus kaip tik tas didy
sis šauksmas į pasaulio sąžinę. 
Išeivija niekuo kitu ir negalėtų 
tų kankinių ir tautos troškimų 
atžymėti, kaip tik pasaulio sąži
nės budinimu ir dėmesio 'atkrei
pimu.

Ta proga galima pridėti, (kad 
ateinančiais metais turėtų būti 
Ateitininkų s-gos penkmetinis 
kongresas. Ar nebūtų naudinga 
jau dabar pagalvoti apie l«on- 
greso šaukimą tuo metu Romo
je? Ogi jaunimo žygis už tikė
jimo laisvę taip pat turėtų būti 
nukreiptas į šią datą, nes tai 
būtų geriausia proga parodyti 
pasauliui persekiojamųjų brolių 
kančias ir paliudyti ištikimybę 
tautai. Galėtų apie tai pagalvoti 
ir kitos organizacijos ,bent pa
siųsdamos delegatus, kurie 
joms atstovautų šventinimo iš
kilmėse ir pasauliui pristatytų 
išeivijos gyvą lietuvybę, kalban
čią už pavergtuosius ir nukan
kintuosius. Ta (šventė turėtų bū
ti neužmirštama, kad Lietuvos 
Kankinių koplyčia būtų akivaiz
dus liudininkas tautos didvyriš
kumo, ginant tikėjimą ir laisvę.

P. Stakys

_  Didžiosios Britanijos val
džioje buvusi Britų Gvijana Pie
tų Amerikoje 1970 m. vasario 
23 d. gauna nepriklausomybę ir 
bus nauja laisva, respublika su 
sostine Georgetowne.

RANGA
TV Radio. Stereo. Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard- ir taisymas. 
2849 W 83rd St.. Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P Rudčnan K ftimnlia

E. Chicago, IncL
P AM INETA A. A. PREZIDEN
TO A. SMETONOS MIRTIES 

SUKAKTIS
Kovo 30 d. East Chicagos 

Lietuvių bendruomene, Ameri
kos Lietuvių tarybos skyrius 
ir A. Liet. tautinės sąjungos 
skyrius jungtinėmis jėgomis Šv 
Pranciškaus liet. par. salėje su
rengė graži} pirmojo ir paskuti
niojo nepriklausomos Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 25 
metų mirties minėjimą. Nors 
mirties sukaktis buvo sausio 
9 d., bet minėjimas nukeltas 
į gavėnios pabaigą, kad laiko 
rimtis prisidėtų prie minėjimo 
reikšmes.

Minėjimui rengti komitetą su 
darė LB pirm. Zigmas Moliejus, 
Alto skyr. pirm. Albertas Wi- 
nick ir LTS E. Chicagos pirm, 
Antanas Juodvalkis. Pirm. Z. 
Moliejus, atidarydamas minėji
mą, priminė velionį prezidentą, 
mirusį prieš 25-rius metus Cle
velande, pateikė programą ir 
pakvietė visus susikaupimo mi
nute pagerbti gaisre žuvusio 
prezidento atminimą. Invokaci- 
nę maldą sukalbėjo kun. P. Ja- 
kulevičius.

Paskaitai buvo pakviestas

PAIEŠKOJIMAI
BUDRIAI BRONISLOVAS ir Elena iš 
Valakėnų kaimo.
GAI2AUSK.AITĖS, Augustino dukte
rys, iš Mažeikių opskr., Židikių vals
čiaus. Marijona Šimkienė ir Kazimiera 
Makaseckienė.
GAIŽAUSKAI Antanas ir Pijus, Jono 
sūnūs, nuo Griškabūdžio.
JANCIAI Stasys ir Rozalija ir jų dukra 
Marcelė.
JUŠKA Kazys, Jono sūnus, gimęs 1914 
Paežeriuose, gyvenęs Kybartuose ir 
Kenosha, Wis.
MAKASECKIENĖ GAIŽAUSKAITĖ 
Marijona.
REPECKA (Gaižutis) Juozas, Petro 
sūnus, gimęs 1920 m. Utenos aps. 
RUTKAUSKAI Julius ir Bazilis, Justo 
sūnus, atvykęs 1912 m.
ŠIMKIENĖ GAIŽAUSKAITĖ Marijona 
URBONIENĖ Repečkaitė Valentina, 
Petro duktė, gimusi Utenos apskr. 
VAITKONAI Andrius ir Jurgis.

Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS 

6147 South Artesian Avė.
Chicago, III. 60629 

Telefonas REpublic 7-8334.

PALIKIMŲ REIKALAIS PAIEŠKOMI 
SEKANČIŲJŲ GIMINĖS, ĮPĖDINIAI 

AR PAŽĮSTAMI:
BUSI! Viktoras, gimęs Kalvarijoje. 
DEAMS CHARLES.
ŠIDLAUSKAS Bronius ar Bernardas. 
Jo brolis Stasys neva gyvenąs Lietu
voje.

Prašoma atsiliepti:

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS

6147 So. Artesian Avė. 
Chicago, Illinois 60629

Telefonas REpublic 7-8334

“Draugo” redaktorius iš Chica
gos kun. P. Garšva. Prelegen
tas išeam'is paskaita nušvietė 
A. Smetonos veiklą, kaip ko
votojo už Lieutvą ir už jos lais
vę, kaip to meto vieno pagrin
dinių visuomenininkų, kaip laik 
raštininko, leidusio ir redaga
vusio keletą laikraščių ir žur
nalų.. Politinės jo veiklos pre
legentas beveik nekėlė, palikda
mas tai istorijai šaltai žvelgti 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANORCS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-np ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 581 h Street 
Telefonas — PRospect 8-9583

iiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiin

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marųnette Parke

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

ts~
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems.

E & R
Automobilių Taisymas — Rody Work — Sinclair Gazolinas

6434 S. Kedzie Avė., Chicago, III. 60629
PHONE 925-8313

Sav. Elmer and Bob Wangerow Duodame S-H Green Stamps.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linkiu visoms savo klientėms ir draugams

MARINELLO BEAUTY SHOP
VISŲ RŪŠIŲ GROŽIO KULTŪRA 

MRS. JOSEPHINE CHIPAS, savininke 
šeštad. nuo 9 r. iki 6 v. v. Kitomis dienomis nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Pirmadieniais, trečiadieniais ir sekmadieniais uždaryta.
3600 S. Emerald Avė. — Tel. LA 3-9741. Jojimas iš 36-tos gatvės

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir bičiuliams

B. BILIŪNAS FOOD MARKET
B. SILIONAS, sav.

LA 3-3698
4600 S. Fairfield Avė. Chicago 32, Illinois

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
SAVO DRAUGAMS IR LANKYTOJAMS LINKI

ROCKWELL CLUB
ONA ir BALYS MULIOLIAJ, savininkai 

pradedant šampano ir baigiant konjakais bei miduoliu.
VIETINIAI IR UŽSIENINIAI GĖRIMAI,

3950 So. Rockwell St. Virginia 7-8413

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams

GINTARAS, vasarvietė
P. 0. Box 466, Lake Shore Rd., Union Pier, Mich.

VIKTORIJA ir ALGIRDAS KARAICIAI, sav.

į atliktus darbus. Tačiau kartu 
priminė, kad į savo praeitį tu
rime žiūrėti su meile ir į javo

Į tautos veikėjus — su pagarba. 
Meninę programos dalį atli

ko stud. Eglė Juodvalkytė padek 
lamuodama Putino “Mortuos 
voco’’ ir V. Joniko eilėraštį apie 
Vilnių. Sol. Jonas Vaznelis su 
jam įprasta ekspresija solo pa
dainavo keletą liaudies dainų 
ir ariju. Jam akompanavo mu
zikas Alvydas Vasaitis. Publi
kai neaUaidžiai plojant ir vis 
solistą iššaukiant. J. Vaznelis 
dar' nadamavo “Laikrodį” (ba
ladę. Loewe), susilaukusį dar 
naujų didelių plojimų. Meninės 
programos dalyviai buvo ap
dovanoti gėlėmis, kurias prise
gė jaunųjų atstovai. O pirm. 
Z. Moliejus visiems trumpu žo
džiu padėkojo ir pakvietė kartu
■pasivaišinti.

Po minėjimo toje pat salėie
( buvo jaukios vaišės, kuriu metu 

svečiai iš Chicagos ir vietiniai 
turėjo progą pasikalbėti. pasi
dalinti mintimis apie tik praė
jusią programą ir apie ateities 
veiklą. Mūsų lietuviška grupė 
visuomet pasižymėjusi tarpusa
viu sugyvenimu, ir šį kartą įro
dė. kad bendruose reikaluose 
susitarti sugeba ir visi kartu

GERIAUSIA DOVANA
Vertingiausia Dovana 

siųsti

Į LIETUVĄ
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI

(J.A.V. Dolerių Pažymėjimai) 
Jūsų giminės galės pasirinkti 
KĄ jie nori, KADA norį ir 
GAUS DAUG DAUGIAU už 
juos. Jūsų giminės tai patvir
tins. Tūkstančiai yra jau už
sakę DOVANŲ PAŽYMĖJI
MUS savo giminėms per IN- 
TERTRADE EXPRESS CORP. 
ir jų giminėms parašė, kaip 
laimingi ir patenkinti jie yra.
Ir už šį patarnavimą visiškai 
NIEKO NEREIKIA MOKĖTI 
nei jums, nei jūsų giminėms, 
nes mes gauname komisą už 
šį darbą. Jei jūs dar neesate 
užsakę DOVANŲ PAŽYMĖJI
MUS, reikalaukite mūsų NE
APMOKAMO katalogo su pil
nom informacijom.
Užsisakykit dabar. Užsisa

kykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd (Street

New York, N.Y. 10010
Prašykite neapmokamo 

kataloiro.

J

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio m. 5 d.

paminėti reikšmingą, nors ir 
liūdną įvykį. Minėjime ir ka
vutėje dalyvavo ir par. klebo
nas kun. Ig. Vichuras. O. Stp.

Rochester, N. Y.
POEZIJOS VAKARAS

Vitalijos Bogutaitės poezijos 
vakaras įvyks balandžio 19 d„

■7

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
proga sveikinu Šv. Mykolo parapijiečius, visuome
nes veikėjus, draugus ir pažįstamus. Linkiu visiems 
sutartinai darbuotis, kaip parapijos darbuose, taip 
ir visuomeniniam veikime.

ii' J

Kun. A. Valančius
Šv. Mykolo Parapijos 
Klebonas

§8

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
. Linkime Visiems 

Lietuviams, Klientams ir Draugams.

ST. CASIMIR 
MONUMENT 
COMPANY

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo

S v. Kazimiero Kapinių

Tiesiog Įen^Kur Bušai HAROLD E- NELSON. SftV.

Dėl Gražesnio, Geresnio Paminklo Prieinamesne Kainu— 
Kreipkitės Prie Mr. Nelson

Telefonas —- CEdarcrest 3-6335

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

IR VISIEMS MŪSŲ PAŽĮSTAMIEMS.

E U D E IK I S
Laidotuvių Direktoriai

GERALDAS F. DAIMID ir 
DOVYDAS P. GAIDAS

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS — 
4605-07 S. Hermitage iAve., Tel. Yfl 7-1741; 7-1742 

4330 S. California Avė., Tel. LA 3-0440
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime mūšy draugams, klientams ir pažįstamiems

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Western Avenue, Tel. 471-0321 

Chicago, III., 60636
Geriausias pasirinkimas nekilnojamo turto nuosavybių Chicagoje

....... ' ....—...... '

Į Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams

EGG STORE
1924 West 59th Street, Tel. PR 6-5347 

Chicago, Illinois, 60636
čia gaunami Mlchlgan vaisiai, daržovės, medus, kiaušiniai Ir kiti 

produktai
Savininkai: ROBERT J. KUEHNLE ir SŪNŪS

^3

5

8 vai. v. American Association 
of University Women salėj, 494 
East Avenue. Po programos 
svečiai bus pavaišinti kava ir 
turės progos susipažinti su po
ete. d.

Perskaitę "Draugą", duo
kite jj kitiems pasiskaityti

j*

4



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio m. 5 d.

į -i*
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William Poloski, amerikietis karys, šaudydamas Vietname nenori prarasti 
taiklumo ir sporte ir todėl treniruojasi mušdamas golfo kamuoliuką.

IIOLLYYYOODAS VELYKŲ 
ŠVENTĖSE

Filmų gamybos magnatai 
(Warner Bros. ir kt.) prieš 
Velykas ruošė filmų festivalį. 
Siu Forest Lawn Co. sutarė dė' 
salės, bet Ikai paaiškėjo, jog 
bus rodomi ir tokie filmai, ku
riose išryškinamas nuogumas, 
Forest Lawn atsakė salę. Spau
doj pasipylė kaltinimai prieš 
Forest Lawn, kam ji imasi cen
zoriaus pareigų. Pastaroji tų už 
metimų nepabūgo, salės nedavė 
ir festivalis neįvyko.

Forest Lawn yra kapinių 
b-vė. Jos kapinės yra sumaniai 
ir meniskai tvarkomos. Vienos 
jų yra netoli šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos Los Angelėj 
(Glendale Blv.). Tų kapinių vie
noj salėje (koplyčioje) yra ro
domas Kristaus nukryžiavimas

AR JŪSŲ NAMAS EINA 
PARDAVIMUI?

JEI TAIP, TUOJAU SKAMBINKITE

ARCHER REALTY COMPANY
Archer Realty Company trumpiausiu laiku atneš 

Jums geriausius rezultatus.

KODĖL?
• Mes esame didžiausia namų pardavimo įstaiga S. W. rajone
• Mūsų įstaigoje yra didžiausias nuosavybių pasirinkimas, todėl mes 

turime labai plačią klijentūrą.
• Mes parduodame. Mes perkame. Mes keičiame.

KAIP?
• Mes garsinamos didžiuosiuose Chicagos laikraščiuose, per radijo ir 

siunčiame specialius pamfletus.
• Mūsų trijose didelėse raštinėse dirba 34 asmenys, patyrę profesiona

lai, 365 dienas metuose, nuo 9 ryto iki 9 vakaro — viskas išimtinai
Jūsų patarnavimams.

KA D A?
Dabar! šis laikas yra geriausias metų laikas parduoti ir pirkti. Tuo

jau pat skambinkit 471-0770, kai atsilieps telefonistė, prašykite vienin
telį čia dirbantį lietuvį A. Kairį ir Ikalbėkie lietuviškai. Jei jo tuo laiku 
įstaigoje nebūtų, palikite savo pavardę ir telefoną, jis grįžęs Jums pa
skambins ir suteiks visas informacijas.

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

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

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

kite šį garsinimą ir pasilaikykite jį vėlesniam laikui.

moderniame ekrane (trijų ma
tavimų). Nukryžiavimo paveiks
las pieštas dail. Stiokos, pasi
žymi natūralumu, detalių išbai
gimu ir meniškumu. Žiūrovus 
nuteikia rimčiai ir susimąsty
mui. Ekrane palydimas tokios 
pat nuotaikos komp. Federevs- 
kio muzikos. Žiūrovų atsilanko 
iš viso pasaulio kraštų. Tose ka
pinėse yra palaidota daug buvu 
siu aktorių. Jų tarpe ir filmų 
karalius Clarlk Gable, miręs 
1960 m. Neseniai publikai jis 
buvo primintas filme “Gone 
with the wind”. A. Bazutis

— JAV-ių prezidento John 
Kennedy žmona Jacųueline prieš 
ištekėdama buvo Washingtono 
dienraščio korespondentė. Ji 

j 1953 m. aprašė Anglijos kara
lienės Elzbietos vainikavimo iš
kilmes.

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA

IŠNUOMOJAMA FOR RENI

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

925-4889

Naujame apartmentiniame name
Marąuette pke. suaugusiems išnuom. 
nuo geg. 1 d. 4 kamb. butas. Skam
binti GR 6-8038.

D fc M E S I O !

iiuiiitiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ} VIZITINIŲ} KORTELIŲ,
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinamą kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

4545 West 63 rd Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

PARDAVIMUI

MUZĖJAUS RETENYBĖ!
Baigiančios pranykti Neprkl. Lie

tuvos sidabrinės monetos pardavi
mui: 5 litai J. Basanavičius, 10 litų 
Vytautas Didysis. 10 litų prez. A. 
Smetona ir kitos. Kainoraštis ■— pa
reikalavus. P. Zablockis, 2333 Onta
rio St., Vancouver 10, B. C., Canada 
»♦♦ ♦ • ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ -*"* 
Apleidžia Chicagę, turi

viskę parduoti.

— baldus, namų apyvokos reikme
nis ir t.t. Hide-A-Bed Sofa $100

Kreiptis antradienį, trečiadienį, 
penktadienį po 2-os vai. popiet, o 
šeštadienį ir sekmadienį visą die
ną.

6616 S. Whipple St. 

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

80 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

M I S C E L L A N E O U 8
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR ®
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- dj T 
os, Turėkliai
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii'

s.ff.r

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EX PRESS 

MAKŲLETl'F G ITT PAltCFA, SERV 
2668 GUth St. Tel. W4 5-2781
2501 «Oth St. Tel. WA 5-2731
3333 So. IIulNtMl St. Tel. 254-8320

Lietuviu bendrove turinti teis© 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai Į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Jvalrlų me 
džlagų. ltal. lietpalčių tr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

REAL ESTATE

6051 S. WHIPPLE
2-jų aukštų mūr. namas. 2 po 4 
kamb. Centr. apšild. Pilna pastogė 
ir rūsys. 30 p. sklypas. Pilna kaina 
$22,500. Mažas {mokėjimas. Tuojau 
galima užimti. Susitarimui apžiūrėti 
skambinkit 423-1725 arba G A 2-2563
MŪR. 5 BUTŲ NAMAS, arti Wes- 
tern Electric Co. $720 pajamų per 
mėn. Mažos mėnesinės išlaidos. 
$43,900. SVOBODA, 2134 S. 61st 

i Court, Bl 2-2162, Jei neatsako, 
skambinkite LA 1-7038.

5 kamb. mūr. bungalovv — 11330 
So Natonia Avė. Gazo šiluma. 13 
metų senumo. $17,000. Skambinti 
savininkui — VI 7-0350.

Arti Mamuette pko
Geras investavimas — Naujas 6 

butų mūr. namas. 4 po 4% kamb. 
(2 mieg.), 2 po 3H kamb (1 mieg.) 
Apyl. Justice Iii. Prašoma kaina 
$85,900.

B kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai
♦

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

<1 kamb. 10 melų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, {rengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1 jį aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Saeramento. 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

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

kinb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Skel b kitę s “Drauge”.

REAL E
5 po 6 kamb. mftr. Modernios ro-

nl», alum. langai, šiluma gazu. 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 “O !>K kamb. ir 4 ltamb. angliš
kam i-usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

14 butų, 2-Ju aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke $83,000.

10 butu po S kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
vtalgos. $18,800.

NERIS REAL
6924 South Western Avenue

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllll

Member of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Cermafk Rd.. Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti į mūsų ištaigą 
Ir lAsIrinkti Iš katalogo.
«MUIUIIUIIIIIIIIIIU1IIUI1IUUIIMIIUIIUUUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU>

STATYBININKAI

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2457 West 69tk Street 
TeL HE 4-7482

REAL ESTATE

2 |»o 4 kamb. med. Brighton pke 
švarus. Nebrangus.

3 butų mūr. 5—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

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

K) butu mūras prie pat Marąuette 
pko. $89.900.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

No tūry Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390

GERI NAMAI
1 % aukšto namas — 6 ir 5 kamb. 

Uždari porčiai. Karpetai. Kabinetų 
virtuves. Modern. vonios. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų. 
$27,500.

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

12 butu, 2-jų aukštų mūras, prl- 
žtūrgtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

(1 kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, alr condltionlng, 
inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

Mūrine 1 aukšto plati rezidencija, 
2 vonios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

2 butu didelis namas — 2 po 5 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

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

Intas dviem butam. 30 pgdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Prie 68 ir Western 2 butai po 5
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 Ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

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

70 ir Wastatenu». Mūras — 2 po 
6 kamb. Ir hutas rūsy 8-Ju kamb. 
$28,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St., RE 7.9515

Tvarkingas, teiBingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais Be to veikia Notariatas. 
daromi Ir liudijami vertimai. Tvar 
Komi pilietybės dokumentai, pildo- 
*ni Income Tax ir atliekami kitoki 
oa tarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ CL 4-7450

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

Perskaitę “Draugą”, duo 
'cite )j kitiems pasiskaityti

STATE
3 po e kamb. 8 metų rūras, karštu 

vand. šiluma gazu. Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąiierte pke. Biz
niui ir apartmentams. Teiraukltšs.

12 butų 1 metu modernus t rturtln- 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Ptetvakarlu miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Dabai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. TelraukltBe.

« kamb. mūr. "Bullt-lns”. kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,500.

1H aukšto mūr. 5 Ir 5 kamb. 1 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga-

87 Ir Oakley flš.&OO

Tel. 471-0321
DĖMESIO!

..........
DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

SALES ■ M0RTGA6ES « MANAGEMENT
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su iu knveru 
pavadinimais.

imnaiiiaimiiinii^^ ......... . ....

AiiluUbtu uit} LUV'iy fiutilo
„raina Naujoj Anglijoj iš sLoiirs 
iVLYN 1360 bangos, veikia sek 
(nūdieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama vėliauaių
io.iulimų žinių sanirauha t ko 
tumia rai muzika dainos u .Mag 
lutės į m saka Programą v«ja 
Steponas J. Minkus, Biznio reiki, 
įaib kieiptis Baltic Flormls 
gėlių bei dovanų krauluvė, 502 E 
Broaduay. So. Boston. Mase Tel. 
$N 8-0489. Ten pat gaunamas o 
iienraštis 'Draugas''.

REAL ESTATE

66th and Keeler
2-ju butu

Labai modernus 1*4 aukšto mūras su 
dviem tikrai gražiais 3-jų kamb. bu
tais, plius didelis 2-jų kamb. butas. 
Visi butai 1-me ir 2-me aukšte. Pil
nas rūsys. Visi su gražiom spintelių 
virtuvėm. 2 maš. garažas. Puiku pen
sininkams, norintiems moderniškai 
gyventi ir su lengvai gaunamom pa
jamom. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkit dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

Dailus švarus mūrinis, 2-jų butų — 4 
ir 4 kamb. Apyl. Christiana ir 28. 
Pietvakariuose. Apšildymas gazu. 
Modern. vonios. Pajamų $120 plius 
butas savininkui. $12,500. SVOBO
DA. 3739 W. 26th St. LA 1-7038.

Puikus 2-jų butų
Gražus, švarus, fantastiškas 2-jų aukš
tų mūras. 2 liuksusiniai kamb, bu
tai su 3 dvigubais miegamais. Abu bu
tai turi centr. air condition. 2*^ maš. 
mūro garažas su radijo durimis. Gra
žiausias “panelled” rūsys, ką esate ka
da matę. Norintieji viso kas gera ir 
puiku kreipkitės j Miracle Man. Skam
binkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

EVERGREEN PARKE ANT 
JUDRIOS 95-TOS GATVES

100 p. ilgio krautuvės patalpa.
Tinka gydytojų ofisams arba kt. biz
niams. Modern. namas su 7 kamb. 
butu viršuj. Kartu ir automobiliams 
pastatyti aikštelė. Kaina $89.000. 
Kreipkitės j Bruno Gramont.

TRIEZENBERG & C0.
2917 West 95th St.
Tel. GA 2-5800

Geras investavimas 2-jų butų

Pirmas aukštas tuščias. Roselande 
tarp lietuvių. 10905 S. Wabash g-vė. 
Savininkai abu mirę. Kreipkitės A.
J. Smith Real Estate Co., 12000 S. 
Halsted St., WA 8,-8282.

Full and part time, good working 
conditions. Pleasant surroundings, 
good salary.

MR. JAMES BE AUT Y SALON 
1608 W. 47th St. BI 7-1188

ĮSIGYKITE DABAR! PROGOS — OPPORTIINITIEStr tt —. — . nmrjMUMi.

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia-

Parduodamas gerai išdirbtas ta
vernos biznis Su namu. Parduosi
me už geriausią pasiūlymą, nes sa
vininkai nori poilsio. 2445 W. 7lst 
St., tel. PR 8-9856.

liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 
nam Tomo Kempiečio knygos:

Kristaus sekimas 2.00 
Marijos sekimas 1.25

Ši naudinga knyga gaunama 
DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri- 
ėti 5 proc. mokesčiams.

HELP WANTED — VYRAI

Park Ridge Area

CLERK TYPIST
Openlng in C’redil Dept. for energetle 
person u itti good typing skllls.

1‘leiinitnt 'Office
Full Range GampoJkv Benefits 

l'HKMANENT
Hours: 8:1 5 A. M. - 4:45 P. M.

Call M r. Porter (1113-3616

ILLINOIS TOOL NORUS, INC. 
8501 W. Higgins, Top Flcor 

Ali American Building 
An Kiniai Opportunity Rmployer

WAREHOUSEMAN
General Warehouse work — Order 
Picker, Packing, other varied duties. 
Excellent benefits.

WALTER NORRIS CORP. 
7800 N. Mcrrimac 

NILES. ILLINOIS
966-0100 or 775-1500

Reikalingas vyras
VALYMO DARBUI

Gali būti vyresnio amž.
___________ RE 7-5168___________

Take pride in your work, 
We neel a

PASTRY CHEF
DAYS, PULL TIME 

Good wages.
Good working conditions.

FRENCH PASTRY SHOP
948 N. Rush Street 

TEL. D E 7-1808

HELP 3VANTED MOTERYS

GIRL FRI DAY
For seereta.ria.1 us well as all anound 
Office duties. tVe will train bu.t you 
should have good dtetaphone exp. 
2-glrl brandi Office. Potential un- 
llmlted.

SEE M lt. HODSON 
1025 Criss Cirele

Eik Grove Village Tel. 439-7700

CLERK TYPIST
POSITION OPEN

Pacific Car & Foundry Co.
4401 W. 44th Place, Chicago 

See Mr. Groimala. Tel. 254-6950

MANAGER
For new typę food Service.

DAYS ONLY
Pald holldays and vacaltlon. lies-, 

taurant and cafeterla experienc>' 
helpful būt not necessary. Good 
startini? salary.
CALL FOR APPT. ANYTIME 

597-1747

TRI-STATE T0WERS 
9575 W. Higgins

(Basement Level)

VVANTED BEAUTIGIAN

Taverna —
Sūrių Parduotuvė

Puikioj vietoj aht U.S. vieškelio. 
Patraukli taverna ir sūrių parduotu- 

i vė. Moderniška gyv. patalpa, plius 5 
I sklypai prie kanalo, einančio į ežerą. 
Ištisų metų biznis. 50 mylių nuo Chi
cagos. Gera proga investavimui. Rašyti:

P.O. Box 278 — Bristo), YVisconsin 
Tel. 414-857-9925

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

V



LB CHICAGOS APYGARDOS VALDY
BOS IR APYLINKIŲ PIRMININKŲ

SUSIRINKIMAS
LB Chicagos apygardos val

dyba įbuvo sukvietusi apygardos 
apylinkių pirmininkus į pasita
rimų, Lituanistinių mokyklų 
finansinio ivajaus reikalu. Pasi
tarime ,tarp kitko, buvo palies
ti, aptarti ir kiti bendruomeni
niai reikalai. Apylinkių pirmi
ninkai iškėlė ir savo teritorines 
problemas ir visi jas apsvarstė. 
Pasitarimas Ibuvo atviras ir ta k 
tiškas. Įvadinj žodį tarė ir pa
sitarimui pirmininkavo apygar
dos pirm. A. Juškevičius.

Lituanistinių mokyklų finan- 
^iinio vajaus reikalą plačiai pri

statė vicepr. D. šukelis, jis ap
gailestavo ,kad pereitais metais 
susidaręs Jungtinis Finansų 
komitetas atėmė galimybę pra
vesti Lituanistinių mokyklų fi
nansinį vajų: buvo susitarta
vienam vajui vykstant _  kito
atsisakyti. Atsisakėm ir nieko 
nelaamėjom. šiuo metu apygar

dos kasa apytuštė, o lituanisti
nės mokyklos yra reikalingos 
paramos ir jos prašo. Pasakė, 
kad apygardos valdyba yra už
planavusi tokį vajų šiemet pra
vesti — kasą papildyti, šiam 
reikalui ir dirva rengiama. Bet 
pasitarime dalyvavusieji apžvel
gę, aptarę esamą padėtį, vyks
tančius Alto ir LB žmonių ne
sutarimus, rado, kad šiuo metu 

^yra nepalankios psichologinės 
sąlygos tokį vajų skelbti. A. 
Juškevičius pastebėjo, kad sun
ku vajaus pirmininką rasti.

Susirinkimo dalyviai, visa ap 
svarstę, nutarė nuo vajaus skel 
bimo kol kas susilaikyti ir pa
laukti LB fTarybos suvažiavimo, 
įvykstančio !š. m. balandžio 20 
d. Chicagoje. Gal suvažiavimas

v sukurs palankesnes darbo sąly 
gas. Visi nuoširdžiai apgailes
tavo, kad viešai keliami tarpor- 
ganizaciniai nesutarimai, kenkia 
visuomenės veiklai. Marąuette 
parko apylinkės pirm. arch. A. 
Kerelis įkėlė mintį, kad 'bet ko
kio neaiškumo atveju, veikėjai 
privalėtų susirinkti ir tarpusa
vy išsiaiškinti, 'bet kokius asme
niškumus ar politinius interesus 
visai išjungę. Turėtų tartis tik

| organizacinio, tilk tautinio in
tereso dvasioje, tada ir susitari
mas bus įmanomas. Priešingu 
atveju, veikėjų turima energija 
ir laikas yra išnaudojami tik 
negatyvia/ tarpusavio kovai

aB U Y E R’S GUIDE
During the eoming special seasons, we recomunend the fine firms 
listed below for their ąuality work, and excellent produetion.

------------ -------------

* THE CHICAGO TOKYO 

BANK

40 No. Dearbom St. 
Chicago 236-1200

SUBURBAN CAMERA SIIOP
Raugalus Are at Suburba® Caiucra.

Polaroid — 240 ......................
Polaroid — 220   *55.96
Polaroid -r- 210 ...................... s?Į'oo
Big Swlng,er .................................. ? 19.00

104 W. BURLINGTON 
_______ LA GRANGE 352-5184_______

FRANTZ WHOLESALE SUPPLY 
* COMPANY, INC.

Building Materials, Roofing, 
Suspended Ceilings

11834 Sonth Miehigan 
Chicago CO 4-8000

UNDER NE\V MANAGEMENT

Anthony’s 
Beauty 
Salon 
3918 VVest 
7lst Street

LU 2-1919Chicago
OPEN 7 DAYS A WEEK

i'inest TRANSMISSION Service 
IN THE AREA

Expert Work.rna.nsh i p Satlsfaction 
aranteed. Auto air conditioners 
italled & servlced. All makes & 
idels.
'.tion Automatic Transmission Co. 
300 W. 63rd St., Tel. 735-4536

vesti. A. Kerelis akcentavo- 
, “Laikas savo klaidas matyti,
' laikas jas taisyti”. Jo kalbai 
! visi pritarė.

Buvo kalbėta ir “Lithuanian
Plaza” reikalu. Pasirodė, kad 
principiniai reikalas yra jau se
nai išspręstas: miesto adminis
tracija jau yra užsakiusi gatvių 
pavadinimų lenteles, jos gamina 
mos, drauge bus pagaminta ir 
mūsų laukiamoji: “Lithuanian 
Plaza”. Buvo pasitarta ir apie 
to užrašo iškalbinamo iškilmes. 
Aptartas ir birželinių įvykių mi 
nėjimas, rengiamas Marąuette 
Parko parapijos bažnyčioje. 
Arch A. Kerelis siūlė suorgani
zuoti vietoj eiseną, norint su
kelti platesnį amerikiečių dėme 
sį lietuviškam reikalui. Pasiūly
mą visi užgynė.

Apylinkių pirmininkai pareiš
kė padėką apygardos valdybai 
už tokio pasitarimo sušaukimą 
ir pageidavo tokių pasitarimų 
dažniau, nes jie yra naudingi 
Bendruomenės veiklai vystyti, 
dirbančiųjų nuomonėms, suges
tijoms pasikeisti. Apygardos 
pirm. A. Juškevičius pasakė, 
kad jis seniai pramatė tokių pa
sitarimų visuomeninę naudą ir 
kad šis pasitarimas yra jau ant 
ras iš eilės, pažadėjo tokius pa
sitarimus ir padažnintai šaukti. 
Pasitarimo dalyviai draugiškai 
atsisveikino ir giedra veiduose 
išsiskirstė. Korespondentė

ŠV. TĖVO KELIONE 
AFRIKON

Popiežiaus Pauliaus VI-jo ke
lionė į Afriką ateinančios vasa
ros metu, visame Afrikos kon
tinente sukėlė nepaprasto entu
ziazmo Afrikos tikinčiųjų tarpe. 
Kaip skelbiama šv. ITėvas Ugan 
doje praleis tris dienias ir dvi 
naktis. Pirmoje dienoje daly
vaus Afrikos vyskupų visuoti
nėje konferencijoje ir pasakys 
programinę kalbą. Antrąją die
ną Šv. Tėvas pašventins naują 
— bažnyčią pastatytą 22 Ugan
dos kankinių garbei ir suteiks 
vyskupystės šventimus nau
jiems Afrikos vyskupams U- 
gandoje, Kenijoje, Tanzanijo
je, Malavijoje bei Zambijos 
kraštams.

Best Ręst Bedding 
Company 

10927 S. Miehigan
Chicago PO 5-7818

Northwestem Business 
College

2405 W. Armitage Avė. 
Chicago AR 6-1788

BAMBOO INN, Ine.
11 No. Clark St. 

Chicago AN 3-1221
THE NEW FRONTIER 

RESTAURANT
Special Booking For Banąueta, 
Receptlons, Pashion Shows and

Other Gatherlngs.
Parklng Facilities For 200 Cara.

Banąuet Room Hoids 500 
Daily Lunchea.

8045 So. Ashland Avė. — 094-5901

CRAGIN TAILOR & 
CLEANEKS

MEN AND LADIES WEAI? 
Tailor Made Suits or an

Exclusive Basis & Alteratlona
5317 W. Fullerton Avė.

Chicago BE 7-4231

EDGEWATER PRIVATE 
KINDERGARTEN 

AND PRE-SCHOOL
5033 No. Kenmore Avenue 

ED 4-7300 Chicago, Illinois

Balfo jubiliejinio seimo prezidiumas su direktorato ir valdybos nariais. 
Iš k. j deš.: kun. P. Geisčiūnas. Balfo reikalų vedėjas, V. Eidimtas, atstovas 
iš Clevelando, S. Čerienė - Mulks, New Jersey atstovė, jubiliejinio ko
miteto pirm. A. Dzirvonas, O. Zailskienė, Cicero atstovė, kun. St. Šan- 
taras, Chicagos atst., dr. A. Škėrys, New Yorko atstovas ir cent'ro vald. 
narys. Nuotr. V. Noreikos

MIRĖ BRONIUS LEONAVIČIUS

1969 m. vasario m. 17 d. vos 
peržengęs 50 m. am. širdies liga 
mirė Bronius Leonavičius. Velio 
nis kilimo dzūkas iš Varėnos 2- 
ros. 1938 m. baigęs Vytauto Di
džiojo gimnaziją kuri laiką mo
kytojavo Vilniaus krašte. Vėliau 
Vilniaus universitete studijavo 
teisę. Vokiečių okupacijos me
tais gyv. Vilniuje ir Ašmenoje.

1944 m. su daugeliu kitų pa
sitraukė į Vokietiją. Ir tik pasi
baigus karui ir susitvėrus Unr-

ros universitetui Miunchene vėl 
jame tęsė studijas.
1949 m. atvykęs į JAV velionis 
apsigyveno Worcester, Mass., 
kur ir pragyveno iki savo mir
ties. Sunkus fabriko darbas ai
dė nervus ir pakirto sveikatą. 
Būdamas darbštus ir sąžinin
gas, kad ir su viena ranka at
likdavo jam pavestą darbą ne
blogiau už tuos, kurie dirbo su 
dviem rankomis. Buvo veiklus 
lietuviškuose reikaluose Vilniu
je, neužmiršo juo būti ir atvy
kęs į JAV. Priklausė daugeliui 
lietuviškų organizacijų. 1953 m. 
kilus gaisrui velionis gyv. bu-

Rimties valandėlei

(Atkelta iš 3 psl.)
ti — niekad nemirti. Kai kurie 
asmenys norėtų visiškai ir am
žinai mirties valandoje išnykti!

Bet ne! Sykį pradėjęs gyven
ti, aš esu paskirtas amžinai gy
venti. Mano laimei ar nelaimei 
— tai jau kitas klausimas, bet 
esu paskirtas amžinai gyventi. 
Mano laimei, jei šioje žemėje 
atlieku tai, dėl ko aš čia esu 
pasiųstas. Mano nelaimei, jei 
peržengiu Dievo valią ir mirštu 
su Juo nesusitaikęs. Bet nu
traukti savo buvimo negaliu. 
Aš esu paskirtas gyventi, esu 
Skirtas amžinybei.

Turiu dažnai ir rimtai, o ypač 
Velykose, kai Kristus — ange
lų apsuptas — žengs į Prisikėli
mo garbę, apie šią tiesą pagal
voti. Gyvendamas pasaulyje, 
kur viskas baigiasi ir keičiasi, 
labai sunkiai tesuvokiu tai, kas 
nesikeičia ir nesibaigia. Tačiau 
turiu stengtis tą tiesą giliai įsi
sąmoninti, ją taip sakant, savo 
krauju paversti. Čia, žemėje, 
galiu išbėgti nuo Dievo, bent sa
ve apgaudamas galiu tikėti nuo 
jo išbėgęs. Bet vaikiška apgau
lė! Dievas visuomet mane laiko 
savo saujoj! Nė už savo kraują 
aš negaliu įsigyti nebūtybę. Sy
kį iš tos nebūtybės iššauktas, 
aš daugiau jon nesugrįšiu: aš 
visada, per amžius gyvensiu!

Aš esu nemirtingas. Dėl to 
galutinę svarbą skirsiu tiems 
dalykams, kurie, kaip aš, nie
kada nepasibaigia.

K. Baras

te, buvo smarlkiai apdegęs ir 
beveik dvejetą metų turėjo gy
dytis ligoninėje. Išėjo iš ligoni
nės palūžusia sveikata, kur ve
lionies laukė vėl sunkus fabriko 
darbas. Būdamas iš prigimties 
jautrus savo nelaime ir vargu 
neapsunkino nieko ir jokios pa
šalpos iš nielko neprašė, pasi
traukė iš lietuvių visuomenės, 
ir net iš lietuvių gyv. rajonų, 
kad niekas jo vargo nematytų. 
Paskutinius porą metų gyveno 
iš kuklios 99 dol. mėn. pensi
jos, kurią gavo kaip nedarbin
gas. JAV artimų giminių netu
rėjo (artimiausia pusseserės 
duktė, ikuri ir rūpinosi laidotu
vėmis) Lietuvoje gyv. du bro
liai, o Lenkijoje divi seserys ir 
brolis Vytautas. Velionis palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis iš Šv. Kazimiero bažnyčios.

Giminės ir pažįstami vietoje 
gėlių ir mišių suaukojo 115 dol. 
(kiti aukojo šv. Mišias). Iš 
aukų 100 dol. įneštų į Lietuvių 
fondą. Jei velionis Bronius bū
tų gyvas Ibūdamas turėjęs 100 
dol. tikrai būtų patsai juos įne
šęs. Ilsėkis, mielas Broniau, tur
tingoje Amerikos žemėje, kurios 
keliais nebuvo tau lengva vaikš
čioti. Giminaitė.

Koplyčia Abilene, Kan., kur palaidotas buvęs prez. Eisenhoweris

FELIX BARDAUSKAS
Gyveno 7146 So. Waslitenaw Are.
Mirė bal. 4 d.. 1960, 0:30 vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Josephine Budi-ik, žentas 

Felix, 2 anūkai Ronald su žmona Margueritte ir Raymond, proa- 
nnkas: Ronald Gregory, sūnus Eelix, sesers duktė Antoinette Kan- 
ton, su vyra_Joseph ii- šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo dr-jai (Marąuette Pke) ii- Marąuette Pko 
Namu Savininku dr-jai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos -.Evans koplė., 6815 S. AVestern avė.
Laidotuves įvyks antrad., bal. 8 d. iš koplyčios 0 vai. ryto bus 

atlydėtas į švč. AI. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kiu-ioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sieli). Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

tlaly
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

yranti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:DIKTE, SfNŪS, ŽENTAS, ANŪKAI IR PROANŪKAS. 
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Te.. RE 7-8600.

JOSEPH M. STEGWILL
STEG VILAS

Gyveno 4852 S. Wolcott Avenue.
Mirė bal. 3 d., 1969, 11:35 vai. vak.. sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities.
Amerikoje išgyveno 59 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Antoinette Boguslaw, 

Ižentas Casimir, ir Lottie Tervanis, žentas Bruno, 2 sūnūs: John iri 
Ijoseph C., 7 anūkai, 3 proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionės žmona a. a. Karusia mirė 1968 m. rugp. 9 dieną.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., bal. 5 d., 7 vai. vak. Eudeikio| 

[koplyčioje, 4605 S. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad.. bal. 7 d. iš koplyčios 8:45 vai. rytol 

I bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge-l 
[dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas įl 
|šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus] 
|:r pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, žentai, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. YA 7-1741

LIETUVIŲ POLITINES 
VEIKLOS REIKALU

Praėjusieji rinkimai parodė, 
kad Chicagos lietuvių balsai, 
atiduoti vienai ar kitai politinei 
partijai rinkimų metu, daug ką

j gali reikšti. Taip, sakysime, 
Frank Savickas laimėjo lietuvių 
balsų dėka, nors jo partija ne
rėmė. Beveik nelaimėjo ir V. 
Adamkus, surinkęs 968,500 (bal
sų, — jam laimėti trūko tik 
per 9,000 balsų. Ir jeigu būtų 
labiau pasispausta ,laimėjimas 
būtų buvęs užtikrintas.

Lietuvių politiniais reikalais 
pas amerikiečius rūpinasi adv. 
Valukas, V. Adamkus ir daugy
bė kitų. Jie ragina jau dabar 
lietuvius jungtis, nęrs rinkimai 
bus tik už poros metų. Reiktų 
į kandidatų sąrašus išstatyti 
keletą lietuvių. Dr. S. Biežis 
prašo visus lietuvius dirbti ir 
planuoti, kad galėtumėm įeiti į 
Amerikos politines partijas.

Lietuvių Respublikonų lyga, 
kuri turi savo įstaigą 2422 
West Marąuette Rd. Marąuette 
Parke, kiekvieną antradienį nuo 
7 vai. vakaro priima tautiečius 
ir jums patarnauja. Išrinkta nau 
ja valdyba, į kurią įėjoV. Adam 
kus, Oksas, Jurkus, Mieliūnas, 
dr. Biežis, adv. Valukas, Žumba 
kis, Jurkūnas, Gryibauskienė, dr. 
Gedvilą. Visi lietuviai 'kviečiami 
jungtis į respublikonų lietuvių 
lygą ir tuo parodyti savo rūpes
tį ir darbą ateičiai.

B. Brazdžionis

KARDINOLO SUKAKTIS
Kovo 25 d. Romoje buvo iš

kilmingai paminėtas Vengrijos 
kard. Mindzenty 25-k-tosios vys
kupystės šventimų metinės. Va
tikano dienralštis “L’Osservato- 
re Romano ta proga paskelbta
me straipsnyje iškelia kardino
lo Mindszenty kilnų pasišventi
mą Vengrijos katalikų Bažny
čiai ir jo nepalaužiamą ištiki
mybę katalikų tikėjimui bei 
Apaštalų ISostui.

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio m. 5 d.
AUKOJO KOLEGIJAI

Carson Pirie -Scott kompani
jos labdaros fondas paskyrė 
$35,000 Bradley kolegijai, Peo
ria, III. Kolegija dabar veda 
vajų 5 mil. dolerių sutelkimui į- 
vairiems pagerinimams.

JUGOSLAVIJOS
MALDININKAI

Pirmą kartą virš šimtas Ju
goslavijos maldininkų galėjo 
aplankyti Jeruzalės ir Švento
sios žemės įvairias katalikams 
brangias šventoves. Spaudos at
stovams Jugoslavijos maldinin
kai pareiškė, kad šiuo metu 
Katalikų Bažnyčios santykiai su 
Jugoslavijos valdžia yra žymiai

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

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

AREA CODE 312 247-2425

ANNA GRICIUS
STURONAITĖ

, Gyveno 2835 West 71st Street.
Mirė bal. 3 d., 1969, 1:30 vai. ryto, sulaukus 58 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Peter, motina Ona Sturonie- 

nė, sesuo Frances Gricius, švogeris John, sūnėnas Kenneth su žmo
na Marian ir jų vaikai Kimberly ir Deborah, teta Millie Wikert, ir 
kiti gi m nes, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 7lst 
Street.

Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 7 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, mothyl, sesuo, teta lr kiti giminės.
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

A.-f-A.
ESTELLE U. DOVEATT

PAGAL TĖVUS UKSO

Mirė bal. 3 d., 1969, 2:30 vai. ryto, sulaukus 54 m. amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideilame nuliūdime motina Lillian Ukso, sesuo Helen 

Alesky, švogeris Joseph, brolis Walter, brolienė Jean, uošvė Julia Do
veatt, 3 dėdės: Walter Gregory, Michael Gregory, John Her- 
man, tetos Loretta Herman ir Bernice Gregory, švogeris Edward 
Doveatt su žmona Alice, sūnėnai, dukterėčios ir kiti giminės 
ir draugai. Velionė buvo našlė a. a. Alfonso Z. Doveatt.

Kūnas pašarvotas Fortūna koplyčioje, 4401 S. Kedzie Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 7 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėta į Švč. M. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9 vai. jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Queen of Heaven mauzolėjų.

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

Nuliūdę: Motina, sesuo, brolis ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Fortūna. Tel. LA 3-7781

pagerėję ir tikimasi jog ateity
je dar daugiau maldininkų ga
lės apsilankyti Palestinoje.

— JAV-ių prezidento James 
Madison žmona Dolly išgelbėjo 
Nepriklausomybės aktą ir daug 
kitų svarbių, valstybinių doku
mentų, kai britai 1814 m. sude
gino Washingtoną.

— Vatikano savaitraštis "L’- 
Ossenvatorc della domenica’’ pa
brėžia, kad apie 400 milijonų 
Kinijos gyventojų dalyvavo antį 
sovietinėse demonstracijose 
prieš Sovietų Sąjungą, protes
tuojant prieš pasienio inciden
tus įvykusius kovo 2 d. prie 
Ussuri upės.



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio m. 5 d.8

X Inž. Kęstutis Kalėda su 
dukra Raminta iš Bogotpa, Ko
lumbijos, atvyksta į Chicagą 
praleisti Velykų šventes, aplan- , 
kyti savo gimines ir pažįstamus. 
Ta proga nori susipažinti su 
Crane kompanijos fabrikais, ku-, 
rie yra 41 at. ir Kedzie Avė. Inž. 
Kalėda yra vienas iš vyresniu 
direktorių tos kompanijos fab
riko - Cimetal Embresa Indus-' 
trial Metalurgica Begotos mies
te, Kolumbijoje. Apsistos pas 
savo giminaitį teis. Juozą Sta- j 
naitį, 2516 W. 70 st.

x Sol. Vai. Kojelienės kon
certo reikalu, kuris įvyks ge
gužės 4 d., Ibuvo susirinkęs ko
mitetas posėdžio praėjusį pir- j 
madienį. Jame dalyvavo apie 
tuziną asmenų, kurie pasižadė-' 
jo remti koncertą, kurio pelnas 
skiriamas Balfui. Koncertas į- 
vyks Orchestra Hali 220 So. 
Michigan avė. Solistė padainuos 
ir lietuviškų kūrinių.

x Skaitytojų aukos lengvina 
mūsų spaudos darbą. Pratęsda
mi prenumeratą aukų už kalen
dorius ar korteles atsiuntė: po 
3 dol. — Ant. Sajauskas, J. Gri- 
tėnas, J. Tamošaitis, kan. F. 
Kapočius, K. Sutkaitis; po 2 dol. 
— M. Ivanauskas, O. Gustienė, 
B. švilpa, J. Puišis, M. Panaras, 
P. Stankus, Maria Laukaitis; 
po 1 dol. — J. Liutkonis, S. Ra- 
dzys. Visiems dėkojame.

X Lietuvių Prekybos rūmų
susirinkimas įvyks balandžio 9 
d. 8:30 v. v. Dariaus Girėno 
posto patalpose, 4416 S. Wes- 
tern avė. Apie architektūrą Chi 
cagoje kalbės arch. Albertas 
Kerelis.

X Vladas ir Lyda šoliūnai,
chicagiškiai visuomenės veikė
jai, prisiuntė 5 dol. “Draugui” 
paremti. Ačiū.

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, OL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

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

x Lietuvių Fondo vakarienė. 
Įvyks š. m. gegužės 25 d. Chi
cagoje, Jaunimo Centre. Bus 
meninė programa. Vakarienės 
proga visi įstoję į LF narius ir 
LF nariai, padidinę savo įnaJšus 
nemažiau šimtinės, bus prista
tyti ir pagerbti kaipo kovotojai 
už lietuvybę ir mūsų tautos gy
vybę. Vakarienei registruotis ir 
įnašus įteikti galima LF būsti
nėje, 6643 S. Maplewood Avė., 
Chicago, IU 60629, telefonas 
778-2858 arba savo apylinkės 
LF vajaus komitete bei pas LF 
įgaliotinį. (pr.)

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — ineome 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
GT, 4-2390 («k Y

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

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)
X A. ir B. URBONU maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šoninės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
S vairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom. — 
Skambinti telef. 486-0446. „(sk.).

X S. Jankus, M. D., Golcon- 
da, III., pratęsdamas prenume
ratą pridėjo 5 dol. spaudai pa
remti. Dėkojame.

X Judita Auna Bardis, Ne
kalto Prasidėjimo parapijos mo 
kyklos 6 sk. mokinė laimėjo jau
nųjų mergyčių konkursą. Jame 
dalyvavo apie 100 mergaičių. 
Aukščiausius pripažinimus ji 
gavo už šokius, išvaizdą ir pa
siruošimą. Laimėjusi mažųjų 
mergyčių konkursą Judita da
lyvaus liepos 4 ir 5 d. iš visos 
Chicagos laimėjusių pirmas vie
tas iš įvairių- distrifctų laimėti 
pirmai vietai iš visos Chicagos. 
Judita būdama 3 metų lankė 
Jam Marie studiją, kur mokėsi 
baleto, moderniško džiazo ir laz
delės (baton) valdymo. Taip 
pat mokosi piano, gitaros muzi
kos; domisi madomis, menu, 
plaukymu ir' čiuožimu. Tėvai 
Vincent V. Bardis ir jo žmona 
labai patenkinti, kad dukrelė 
domisi naudingais dalykais ir 
teikia tėvams paguodą.

J. A. Bardis

X Jonas česnnskas, buvęs 
Liet. Operos choristas, negalėda
mas toliau kolektyve dalyvauti 
— jį paremia finansiniai. Nau
jos liet. operos “Dainos” pasta
tymui jis paaukojo 50 dol.

(pr-)
X Puiki dovana — stereo 

FM-AM radijas. Veikia namų 
elektra ir baterijomis. Žema 
kaina. Gradinskąs, 2512 W. 47 
St., tel. FR 6-1998. (sk.)

X Jonas Talandis, general 
Ikantraktorius, gyv. Olympia 
Fields, III., yra vienas iš duosnių 
mūsų Liet. Operos mecenatų. Ir 
šiais metais liet. J. Gaidelio ope
ros “Dana” pastatymui jis pa
aukojo 300 dol. (pr.)

CHICAGOS ŽINIOS
VIENINTELĖ TABAKONISTĖ

Diana Gits iš La Grange yra 
vienintelė Chicagoje moteris 
tabakonistė. Ji yra savininkė 
vienos geriausiai įrengtų ir 
sėkmingiausių tabako parduo
tuvių, Up Down vardu, 172 W. 
Burton place, miesto centre. 
APDRAUDOS KOMPANIJOS

PRAŠO MILIJONUS IŠ 
MIESTO

Daugiau 70 apdraudos kom
panijų apygardos teisme iškėlė 
pirmas 25 iš 250 bylų prieš Chi
cagos miestą ir Cook apskritį. 
Bylose, pagal seną Illinois vals
tijos įstatymą, prašoma 4 mil. 
dolerių atpildo už išmokėjimus 
nuosavybių savininkams nuken- 
tėjusiems 1968 m. balandžio 
mėn. riaušėse. Kompanijos tei
gia, kad miesto ir apskrities pa
reigūnai tinkamai neapsaugojo 
savininkų nuosavybes. Kompa
nijos atlygino daugiau 800 savi
ninkų už riaušių metu nuosavy
bėms padarytus nuostolius.

SIŪLO NUGRIAUTI 
ISTORINĘ BIBLIOTEKĄ

Žinomo bibliotekų eksperto 
Dr. Lowell Martin vadovauja-

Jubiliejinio Balfo banketo svečių dalis Šv. Kryžiaus par. salėje. Nuotr. V. Noreikos

SHMAGOJ IR APYLINKĖSE

IŠ AR T! IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— Bostono akademinio jauni
mo meno dienos: Neo-Lituani- 
cos ir Santaros - Šviesos jauni- 

, mas kovo 28—30 d. Bostono 
Tautinės sąjungos namuose 
surengė meno dienas. Kovo 28 
d. 7:30 v. v. buvo A. Mickevi
čiaus “Vėlinių” H d. inscenizavi
mas ir grožinės literatūros skai
tymas. Literatūrinę pynę atliko
N. Žygienė: (skaitė iš Liūnės 
(Sutemos poezijos), L. Antana
vičiūtė (Algimanto Mackaus) 
ir B. Vaičiurgytė (A. Škėmos). 
Pažymėtina visų (trijų skaityto
jų taisyklinga lietuvių k. tar
tis, įsijautimas į poeziją ir me
ninis jos perdavimas. Ypač pasi
gėrėtinai skaitė B. Vaičiurgytė. 
“Vėlinėse” atliko: Burtininko 
vaidmenį — G. Margaitis, Slėnio
— P. Manomaitis, Šmėklos — 
A. Antanavičius, Baudžiauninko
— P. Manomaitis, Baudžiaunin
kės _  B. Vaičjurgytė; Žmonių

i ir dvasių chorą sudarė: L. An
tanavičiūtė, S. Makaitytė, B. 
Vaičjurgytė, N. Žygienė ir P. 
Manomaitis. Režisavo A. Anta
navičius su talkininkais: R. Šle- 
žiu, P. Žygu, R. Kundrotu, V. 
Kašubaite, N. žygiene ir H. 
Fisher. Įspūdingame pastatyme 
ypač išsiskyrė A. Antanavičius 
ir G. Margaitis. Vykusiai buvo 
panaudota filmas ir skaidrės.

X Kazytė Brazdžionytė baigė 
Sears Roebuck Co. specialius 
modeliuotojų kursus, o vėliau 
įstos į mokyklą, kur mokysis 
atliekamu laiku įvairaus mode
liavimo meno.

X Lietuvių Fondo Taryba ir 
Valdyba linki visiems Fondo na- 

Iriams, aukotojams ir rėmėjams 
nuotaikingų Velykų švenčių.

(sk.)

ma komisija, ištyrusi Chicagos 
viešojo knygyno padėtį, pasiūlė 
nugriauti 70 metų senumo isto
rinį, centrinį knygyną prie Ran- 
dolph ir Michigan gatvių. Taip 
pat pasiūlė įsteigti 10 didesnių 
rajoninių ir 100 mažesnių kny
gyno skyrių įvairiose miesto 
dalyse., šiuo metu (knygynas 
turi tiktai 62 skyrius. Pakilo 
balsų prieš centrinio knygyno 
nugriovimą. Teigiama, kad pa
statas dėi savo architektūrinio 
grožio yra istoriškos vertės.

LAIVŲ PERKROVIMO 
KAINOS

PAKILS 167 PROCENTAIS
Tvariką už komisą Chicagos 

uoste importuojamas ir ekspor
tuojamas prekes skundžiasi, kad 
naujas perkrovimo tarifas gali 
pribaigti visą prekybą su užsie
niu. Marine Terminai sąjunga 
nuo bal. 10 d. nori pakelti per
krovimo kainą iki 40 centų už 
100 svarų. Pernai kaina buvo 
15 centų. Su nauju tarifu paja
mų būtų 14.8 mil. dolerių, at
seit 167 proc. daugiau negu 
pernai. (Spėjama, kad daug laivų 
pasuks į kitus uostus ,pvz. į 
Milvvaukee, kur šįmet imama 
tiktai 13 centų už 100 avanį,

Kovo 29 d. 7 v. v. — 11 v. v. 
j ir kovo 30 d. 11 v. — 5 v. v. 
Ibuvo vilniškių dailininkų R. Gi- 
bavičiaus ir Kizarauskų bei Pa
ryžiuje gyvenančio Prano Gai
liaus grafikos paroda. Antrą 
parodos dieną 3 v. p.p. buvo 
S. Goštauto, P. Martinkaus ir 
K. P. Žygo aptarimas šios gra
fikos meno kūrybos sąlygų 
Lietuvoje, ir P. Gailiaus darbų 
Paryžiuje. Nelabai gausi vyres
niųjų ir jaunimo publika visas 
3 dienas turėjo progos pasigėrė
ti rengėjų kūrybiniais užsimoji-
mais.

— Moksleivių ateitininkų kur
sai. Organizacinės administra
cijos kursai rytinių JAV kuopų 
vyresniesiems moksleiviams į- 
vyks Iš. m. balandžio 12-13 d. 
(Atvelykio savaitgalį), Paterso- 
ne, New Jersey. Pradžia — re
gistracija Ibal. 12, šeštadienį, 9 
vai. r., Šv. Kazimiero par. patal
pose, 147 Montgomery Place, 
Paterson, N. J. 10 vai. ryto pra 
sidės eilė paskaitų praktiškais 
organizacinio tvarkymosi klau
simais. Jas gvildens šie prele
gentai : sės. Viktorija, S. Ged
vilaitė, A. ĮSąbalis, V. Radziva- 
nas ir IK. Kudzma. šeštadienio 
programa užsibaigs meno va
karu ir pasilinksminimu. Daly
viai skatinami atsivežti savos 
kūrybos, gaidų, instrumentų bei 
kitų reikmenų tokiems pasiro
dymams. Sekmadienį, bal. 13, 
kursai tęsis iki po p. Maistas ir 
nakvynės bus parūpinamos iš 
toliau atvykusiems dalyviams, 
kurie apie tai iš anksto praneš 
IMAS Rytų Atstovui Juozui Gai
lai. Jo telefonas: (609 ) 428- 
7456; adresas: 121 Antietum 
Rd., Cherry Hill, N. J. 08034.

Aštuoniametis Kęstutis Černiauskas 
— Vytukas ir vienuolikametis Arvy
das Žygas — Algirdukas penktoj Al- 
vudo Vaikų teatro premjeroj: A. 
Kairio "Du broliukai". Rež. — akt. 
A. Brinką. Dekoracijos — dail. Juo
zo Klburo. Grimas — Juozo Korsa
ko. Specialios šviesos — Vytauto 
Žygo. Nuotr. Liet. Foto arch.

MILŽINAS DRAMBLYS

Brookfieldo žvėrynas giriasi 
turįs didžiausią pasaulyje azia- 
tiškos veislės dramblį, Ziggy, 
52 metų, 10’2” aukščio ir sve
riantį 6 tonus. Nuo 1941 m., 
kada dramblys užpuolė savo 
prižiūrėtoją, jis yra laikomas 
retežiais prirakintas prie mūro.

tų ir ateitininkų (veikėjos p. j kyklą jau kelinti metai lanko ir 
Gaučys, p. GriškeLls ir (kt, Ten- kasmet keliolika juodukių. 
ka pažymėti, kad Marijos mo- Bal Brazdžionis

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
proga,

sveikiname visus mūsų parapiečius, gimines, 
rėmėjus, geradarius bei pažįstamus, ypač 
tuos, kurie pagelbsti mažinti parapijos sko
las, remia bažnyčios remonto reikalus ir pri
sideda prie parapijos dvasinio gyvenimo ge
roves.

MARIJOS MOKYKLOJ EINA 
DIDELIS JUDĖJIMAS

Linkime visiems pasisekimo ir dvasinių 
gėrybių.

Mes labai mažai težinome, kas 
dedasi lietuvaičių kazimieriečių 
vedamoj Marijos aukštesniojoj 
mokykloj. Reikės kada vykti 
vizitui, bet dabar trumpai no
riu paminėti, čia veikia tėvų ir 
motinų klubai. Jų veikla labai 
gyva, kas mėnesį daromi susi
rinkimai, padedama surengti į- 
vairių parengimų. Neseniai pra
ėjęs trejų dienų įvykęs teatras 
kur buvo pačių moksleivių vai
dintas “The Unsinkaible Molly 
Brown” M. WiHson, režisavo 
Castaldi ir muzikai dirigavo ži
noma mūsų seselė muzikė Ber
narda. Kostiumus paruošė se
selės Clement, viršininkė sės. 
Dolorosa. Vaidinimas praėjo su 
gražiu pasisekimu. Gauta gra
žių pajamų. Balandžio 11 d. 7: 
30 v. v. rengiami kortų žaidimai, 
o balandžio 27 d. nuo 1 vai. iki 
5 vai. naminių dešrų pietūs. Įė
jimas į abu parengimus tik 1.50. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Motinų 'klubui vadovauja Ke- 
vin Byrne, o tėvų (klubui pirmi
ninkauja lietuvis Jonas Ditch- 
manas. Yra valdybose ir dau
giau lietuvių, kaip C. Lickus, P. 
Balutis, F. ^Vaišnoras, J. Mus- 
kus. Tiesa, taip pat būna suren
giami ir jaunimo šokiai, kur pa
prastai dalyvauja vyresniosios 
klasės moksleivės, čia veikia ir 
lietuvaičių Rūtos ratelis, kurio 
mergaitės dažnai talkininkauja 
lietuviškiems parengimams di
džiojoj salėj. Marijos mokyklai 
vadovauja seselė lietuvaitė Se- 
lesia, kapelionu yra kun. Malin 
- lietuvis, kuris daug dirba kar
tu su tėvais mokyklos laibui. 
Mokykloj yra nemaža ir pasau
liečių mokytojų, nes seselių stin 
ga, čia įsijungusi žinoma mūsų 
muzikė A. IStephesns, o iš moky
tojų mums gerai žinomos skau-

J?

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS KUNIGAI:

Edvardas Abromaitis J. Domeika
J. Gilbertas K. Juršėnas
A. Stašys K. Barauskas

HRPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS

MARQUETTE NATIONAL 
BANK

6316 So. VVestern Avenue, Chicago 36, III.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

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

Kalbame lietuviškai.

r?
S.L.A. 6-ta APSKRITIS

Ruošia ekskursiją į Europą — Liepos mėn. 14 dieną 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

Norintieji vykti prašomi kreiptis j 80-tos kuopos organizato
rių ALEX LAURAITĮ, tel. 523-8775. Visus kelionės reikalus 
tvarko WALTER RASK-RASČIAUSKo vadovaujama kelionių 
agentūra.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. VVestern Avenue, Chicago, Illinois 60643 

TEL. 238-9787

%

MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE

cfticAGOs Liecuvių. openA

L1THUANIAN PLAZA / YVEST 07 STREET & CALIFORNIA AVENUE, CHICAGOJE

stato KOMP. JULIAUS GAIDELIO 

T r i j y Veiksmy Operą

DANA
Libretas — STASIO SANTVARO

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUČIŪNAS 

Solistai:

DANA STANKAITYTE ROMA MASTIENE

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNELIS
Režisierius — Petras Maželis Dailininkas — Algirdas Kurauskas 

Baletmeisteris — Jaunutis Puodžiūnas

toi

Premjera: 1969.IV.12/8:00 vai. vak. — išparduota 
II Spektaklis: 1969.IV. 13/3:00 vai. popiet — išparduota

III Spektaklis: 1969.IV. 19/8:00 vai. vak.
IV Spektaklis 1969.IV.20/2:00 popiet

Bilietai parduodami: “Marginiuose”, 2511 W. 69 th St., Chicago, Illinois 60629, Tel. PR 8-4585
Bilietai užsakomi paštu, siunčiant čekį: Lithuanian Opera of Chicago, 6441 S. Kedvale Avenue, 

Chicago, Illinois 60629
Bilietų kainos; Parteryje $8.00, $6.50, $5.00. Balkone $7.00, $5.00, $3.00.

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.


