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KATALIKAI 
PASAULY 
Religines bendruome

nes Čekoslovakijoj 
18 relig. bendruomenių 

Čekoslovakijoje 

Čekoslovakijos laikraštis "Svo-
bodne Slovo" praneša, kad šiuo 
metu Čekoslovakijoje oficialiai y-
ra pripažintos ir leidžiama veik
ti 18 įvairių religinių-bažnytinių 
bendruomenių. Jų tarpe katali
kai sudaro stipriausia ir gausiau
sią bendruomenę. Po to seka įvai
rios protestantų bažnyčių bend
ruomenės, neturinčios savo tar
pe artimesnių ryšių. 

Prahos arkivyskupijos apašta
liškasis administratorius vysk. 
Tomašek Prahos dienraščio "Li 
dova Demokracie" koresponden 
tui pareiškė, kad Slovakijos sla
vų apeigų katalikų-unitų Baž
nyčiai priklauso virš 300.000 ti
kinčiųjų. Seniau jie buvo privers 
tinai sujungti su rusų ortodok
sų Bažnyčia ir negalėjo laisvai 
išpažinti savo katalikiškojo tikė
jimo bei palaikyti santykius su 
Apaštalų Sostu. Pasikeitus sąly
goms Slovakijos rytų apeigų ka
talikų Bažnyčia naujai persitvar
ko ir rodo nepaprasto gajumo vi
sose srityse. 

Afrikos kraštai palankūs 
krikščionybei 

Afrika. Iš 42 Afrikos neprik-

R. Kinija tęs savo "revoliuciją" 
! 

Partijos vadovybė 
Mao šalininkų rankose 

Prieš Maskvą, JAV ir už 
Formozos "išlaisvinimą" 

Gen. E. VVheeler 

Teisina JAV skridimus 
Pabrėžia žvalgybinių skridimų 

reikšmę 

WASHTXGTOX. — Vyr. ka- Į 
riuomenės štabo viršininkas ge
nerolas E. "VVheeler vakar pa
skelbė, kad, jo žiniomis, JAV 
naikintuvai Japonų jūros erd
vėje buvo pakilę. 14 minučių I 
prasunkus nuo tos akimirkos, ! 
kai radare buvo dingęs numuš
tasis žvalgybinis lėktuvas. Jis 
nurodė, kad tie žvalgybiniai skri 
dimai itin svarbūs, ypač ryšium 
su daugiau kaip 50.000 JAV 
karių laikymu Pietų Korėjoje. 

Panašią mintį paskelbė ir bu
vęs gynybos vadovas, C. Clif-
ford. Esą, JAV-bės privalančios 
patirti, kas vyksta Šiaurės Ko
rėjoje. 

Čekoslovakijoje 
M a i s t o k r i z e 

HONG KONG. — Kinijos ko- Į Savo žodyje suvažiavimas iš-
munistų partijos 9-sis suvažia- I kėlė ypatingai ginkluotų kiaš-
vimas, balandžio 25 d. (JAV lai į to pajėgų reikšmę bei paskirtį, 
ku, bal. 24) baigęs net trijų j Nurodyta, kad "geležinis kroš-
su viršum savaičių darbus, iš- I to armijos kumštis sutraiškys \ s į ryže, reikalui esant, vykdyt i 
rinko 170 narių Centro komi- j suokalbius ir sabotažus, kuriuos j n a u j u s valymus, ypač tų ta rpe 

vykdytų JAV imperialistai ir | kuriems svetima Mao pol.+ika 

skelbtas pareiškimas y r a savo- Į 
; tiškas "kultūrinės revoliucijos" Į 

uždavinių pakaru>j :mas. Delega \ 
: tai ypatingai kėlė tos "revoliu- į 
cijos" uždavinius a r pasiekimus. Į 

Iš paskelbto pranešimo se
ka, kad Kinijos komunistai pa-

tetą. Jam, pačiam gausiausiam 
partijos istorijoje, vadovauja 
Mao Tse - tungo šalininkai, gi [ 
Mao. savo padėtį sustiprinęs, 
lieka partijos pirmininku. 

Suvažiavimui pasibaigus, pa
skelbtas atsišaukimas liudija: 
komunistinė Kinija pasiryžusi 

sovietų revizionistai? 
Atskirai pažymia , kad "mes 

turime išlaisvinti Taivana" 
(Formozos salą, kurioje įsikū
ręs tautinės Kinijos režimas — 
Red.). 

J au skelbta, kad nuvažiavimo 
tęsti prieš dvejus su puse melų Į priimtoje konsUuicijoje, Mao 

Afrika, iš 4Z Atrikos neprik-1 Č e k o s l o v a k i i o ? 
lausomų kraštų 12 valstybių va- ' ' 
dai yra katalikai, būtent, Burun- Ypač ryškus mėsos t rūkumas 
di, Dramblio Kaulo, Dahomeyv 
Gvinėjos, Siaurės ir Pietų Kongo,! PRAHA. _ Kraštui gres ;a 
Lesotho, Madagaskaro, Centri- ' rimta maisto krizė — tai pas-
nės Afrikos respublikos, Ruan- k e l b ė Slovakijos prekybos rai
dos, Senegalo ir Tanzanijos res-i nisteris F. Barbirek. Jis nurodė, 
publikų. Kitų 14 valstybių vadai k*d ypatingai t rūksta mėsos 
yra krikščionys, nepriklausantys gaminių. Kadangi įvežimas iš 
katalikų Bažnyčiai. 13-kos vals- ; rytų bloko kraštų nežymus, tai 
tybių vadai priklauso mahome-l vyriausybė verčiama kreiptis į 
tonų religijai ir 3 įvairioms ki- į "kapitalistinio pasaulio" kraš-
toms religijoms. Iš paskelbtos, tus. 
statistikos duomenų aiškėja, kad 
daug didesnė dalis Afrikos kraš
tų yra palankus krikščionybei ir 
jos principais tvarko savo atei
ties gyvenimą. 

13 metų Rumunijos 
kalėjimuose 

pradėtąją, prieš "revizionizmą" 
nukreiptą politinę kryptį. Tas 
judėjimas žinomas "kultūr.nės 
revoliucijos" vardu. 

Kaip ir kituose komunistinio 
režimo kraštuose, ir kinai pa
skelbė apie reikalą kelti gamy
bą. 

įpėdiniu numatytas dabartinis 
gynybos minisfe- :s Lin P:ao. 
Tačiau kinų visu< menei naujo
sios konstitucijos tekstas ne
buvo paskelbtas. 

Numatyti nauji valymai 

Suvažiavimui baigiantis. pa-

De Gaulle ir lemtingoji bal. 27 d. 
De Gaulle kreipėsi į kraštą 

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas gen. de Gaulle vakar 
vakare, kelių minučių kalboje, 
televizijos ir radijo keliu krašto 
gyventojų ryžtingai prašė remti 
jo pasiūlymus šį sekmadienį vyk 
domo tautos atsiklausimo metu. 
Šiuo metu dar sunku pasakyti, 
ar gyventojai atmes generolo 
pasiūlymus ar j i s laimės, gali
mas dalykas, labai nežymiu bal 
sų skirtumu. 

Viešosios nuomonės apklausi
nėjimai, vykdomi jau dvi savai
tes, labai įvairuoja ir krašto gy
ventojų nuotaikos gali lengvai 
pasikeisti. 

Delegatų lojalumu Mao Tse -
tungui niekas neabejojo, ypač, 
ki i jie dts 'ovavo visam kraš te 
įkurtus vadinamus "revoliuci
nius komit?tus". Tų komitetų, 
pagal naujįją part inę santvar 
ką, sudėty buvo kariuomenės 
atstovai, parti jos pareigūnai ir 
gyventojų, aiškiai pasisakiusių 
už Mao, atstovai. 

Įvairios žinios 
Šiaurės Korėja stiprina 

gynybę 
Kaltina -JAV-bes: 

jos siekiančios "provokacijų" 

TOKIO. — Š. Korėjos vyriau
sybė vakar paskelbė: ji kelianti 
gynybai skir tas lėšas 11*"' . Vėl 
kaltinamos JAV-bės, esą, jos, 
savo žvalgybinius skridimus tęs 
damos, keliančios "naują grės
mę, įtampą, karo provokacijas". 
Š. Korėjos žinių agen tū ra nu
rodė, kad "savo kraš tą paver
sime tvirtove". Kraš to biudže
te gynybai skir iama 561 mil. 

J dolerių. 

J A V karinių sluoksnių žinio
mis, Š. Korėjoje sparčiai ren
giami partizanai, galimai inva
zijai P. Korėjoje vykdyt i . 

Aukso atsargos mažėja 

Tokios padėties nebuvę 
nuo karo meto 

Net ir geriausiuose Prahos 
restoranuose lankytojams patei 
kiamos antys ar viščiukai, bet 
ne jautienos ar kiaulienos keps-

. . . . . . . . . . . i niai. Gvventojai teigia: tokio 
Vatikanas. Vakarų v okietijoje: t r u kumo nebuvę nuo pastarojo 

neseniai mirė 13 metų Rumum- k a r o ^enų. Jiems keista, kad 
Jos kalėjimuose kentėjęs už tikę-1 g r e t a i ir kiti komunistiniai 
jimą katalikų Bažnyčiai Bukareš
to apaštališkasis administrato
rius vyskupas Juozapas Sehuber-

BEIRUT, Libanas. Kraš-Prezidento šalininkai įspėja, 
kad de Gaulliui pralaimėjus, 
kraštui grėstų rimta ūkinė, fi
nansinė krizė. Iš tikrųjų, įsivy
ravus neaiškumams dėl generolo 
ateities, krašto ūkyje jau ryš-

Jei vis dėlto de Gaulle nralai ! kios kai kurios neigiamos i y - j " ' ' . " . Z"~* 7 ~ ~ T " 7" 
vis dėlto de Gaulle pralai-1 ^ ^ ^ . ^ J J E J J j p n e š JzneU kovojančius arabų 

per vieną savaitę, balandžio 10- Į partizanus. Kita nuomonė, j a m 
17 d., neteko aukso Ir svetimos I t u r e J u s l ^ k o s : k r a š t o parama 

De Gaulle, kaip ir reikėjo 
laukti. įspėjo: kraštui grėstų 
nelaimės, jei gyventojai atmes
tų jo pasiūlymus. Jis ir vėl pri
minė savo įspėjimą pasitrauk
ti. 

K r i z e L i b a n e 
Vyriausybė atsistatydino 

to min. pirmininkas R. Kąrami Į Italija (7) ir Rytų Vokietija — 
atsistatydino iš pareigų, pareis- j 4,2 butai. Tais pačiais duomeni-
kęs: j is ' negalėjęs sus i t a r t i dėl j m i s - JAV tame pačiame laikotar-
Palestinos pabėgėlių s ta tomų 
reikalavimų besąlyginiai remti 

tas. Pašventintas vyskupu 1950 
metais vyskupas Schubertas bu
vo netrukus suimtas iki 1964 m. 
išlaikytas kalėjimuose ir tik ne
seniai galėjo apsigyventi Vokie
tijoje. Paskutiniu metu vysk. 
Schubert buvo priimtas popie-

režimai susiaurinę maisto ga
minių įvežimą į Čekoslovakiją. 

Maskva atitrauks savo 
dalinius, jei . . . 

Sovietų daliniai pasitrauks 
per metus? 

ROMA. — Vakarų spaudos 

mėtų ir gyventojų "ne" balsų 
skaičius būtų didesnis, tai jis, 
kaip jau buvo paskelbęs, pasi
trauksiąs iš pareigų. Tuo būdu 
būtų baigtas 11 m. stiprios ran
kos valdymas. Generolui pasi
traukus, naujuoju prezidentu, 
spėjama, galįs būti buvęs min. 
pirmininkas G. Pompidou. 

jie griežtai reikalauja palaužti 
| bet kokį pasipriešinimą ir vi

somis priemonėmis tramdyti 
spaudą. 

žiaus Pauliaus VI-jo specialioje, 
audiencijoje, kurios metu popie- atstovų žiniomis, čekų vadams 
žius ypatingai pagerbė kankinį: viešint Maskvoje, rusai pareiš-
vyskupą, davusį gražiausią išti- kę sutinką vienerių metų tarpe 
kirnybės pavyzdį visiems persekio atitraukti savo dalinius iš Čeko-
jimus kenčiantiems tikintiesiems. Slovakijos. Tačiau iš Husako 

valiutos 41.02 mil. dol. sumoje. 
Nuo 1968 m. pavasario maišto 
dienų kraštas neteko iš buvu
sių 6 bil. dol. vertės aukso ir 
tvirtos valiutos atsargų jau ne
teko daugiau kaip 2 bil. 

"Draugo" l psL redaktorius 
V. Alseika vakar išvyko ato
stogų. 

TRUMPAI 
Rusai vykdo NATO pratimų 

"žvalgymo" veiksmus 

BRIUSELIS. — NATO siuoks 
i nių žiniomis. Sovietų Sąjunga, 

savo karo laivų skaičių Vidurže
mio jūroje padidinusi iki 60 lai- Į reiškė: Š. Korėjos ir Vietkongo 

1 vų, šiomis dienomis pasiryžusi j atstovai nesutiks svarstyti ko-
prisiųsti dar naujų laivų. Numa 
tomą. kad netrukus atplauks dar 
trečiasis lėktuvnešis — helikop
terius garx-r.ąs laivai Jo. ka:p ir 
kitų. paskirais "sekti" NATO 
kraštų šiuo motu vykdomus ka
ro laivyno pratimus. 

arabų kovotojams sukeltų Izra
elio atkirtį . Dėl to, Kąrami nuo 
mone, Libanui būtų grėsęs pa 
mone, Libano saugumui būtų 
grėsęs pavojus. 

Kraš t te vakar buvo į tampos 
padėtis. Kariuomenės daliniai 
žiūrėjo tvarkos. Riaušių metu 
žuvusių skaičius buvo pasiekęs 
20. sužeistųjų — apie 100. Po
licija suėmė 120 gyventojų, [ ta
riama, kad riaušes skat inę už-

. , , draustų kairiųjų partijų nariai . 
• Ersenhoweno atvaizdas tu

rėtų būti naujose sidabro do
lerių monetuose — pasiūlė sen. j K A L E N D O R I U S 
H. Scott. 

Šiandien, balandžio 26 d.: sv. 
• Daugiau kaip 40 JAV sena- Kietas, šv. Aida, Koributas , Vi

talių pasiūlė Izraelio - arabų lūriė. 
taikos klausimą spręsti jiems Ryt, balandžio 27 d.: šv. Pe t -
patiems. 1 ras Kan., šv. Zita. Godardas . 

• Komunistai Paryžiuje pa- j Aušrelė. 
Pory t balandžio 28 d.: šv. 

Paulius Kryž., šv. Valerija, Vy
gantas . Vaiga. 

O R A S 

JAV lėktuvai seka rusų laivus Viduržemio jūroje 

V ak. Vokietijoje pasidairius 
Mūsų korespondentas Bonno- jų dvarų laikai praėjo. Daugumas 

ūkių yra "šeimos tipo" — įmo
nės, apsieinančios be samdomos 
darbo jėgos. 

Skaičius lyginant reikia turėti 
galvoje ir buto didumą, kamba
rių skaičių ir t.t. Gerai žinoma, 
kad SS-goje daugumas butų ne
didesni kaip du kambariai. Vaka 
ruose gi tendencija — gyventi 
plačiau, jeigu tik galima, atski
rame name. 

2emės ūkis pasiekęs didžiausią 
našumą. Stiprios technikos bei 
chemizacijos dėka, dirvų našu
mas keleriopai aukštesnis kaip 
šiandien Lietuvoje. Visos kalbos, 
kad tik stambūs ūkiai po kelis 
tūkstančius ha žemės, esą na
šūs, priklauso mitų pasauliui. 
Lietuvoje, kur panašios klimati
nės sąlygos kaip šiaurės Vokie
tijoje, toli gražu nepasiekta tokių 
rezultatų kaip Vokietijoje. Ir tai 
20 metų po "kolūkines santvar
kos pergalės", t.y. ūkininkijos 
priverstinio pavertimo kume
čiais praslinkus (vb)-

— ?sctgi du penktadaliai 
viso Vokietijos jaunimo politika 
visai nesidomi. Tokių užvadų pri 
ėjo didžiausio federalinės Vokieti 
jos "lando" (krašto) Xordhein 
-VVestfalen vyriausybė, pravedusi 
atitinkamas anketas. Kas kita su 
studentais ir vyresnių klasių mo
kiniais: iš jų 57 proc. pasisakė 
ne tik besidomi politika, bet turį 
jau ir politinį-partinį nusistaty
mą, (v.b.) 

je praneša: šiuo metu rytų Euro
poje gyvena ligi 600.000 vokie
čių tautybės bei pilietybės asme
nų. Tai liečia gyventojus, kurie y-
ra padavę vak. Vokietijos įstai
goms prašymus, pareiškę norą bū
ti repatrijuotais, t.y. norį grįžti į 
Fed. Vokietiją. 

1950 -1960 m. laikotarpy iš ry
tų Europos į vak. Vokietiją persi
kėlė, kas metai, po maždaug 
30.000 vokiečių. Tačiau 1967 m. 

i tas skaičius sumažėjo iki 26.475, 
gi 1968 m. į savo gimtąjį kraštą 
grįžo jau tik 23.397 vokiečiai. 

— Statybiniu sklypų Vakarų 
Vokietijos miestuose nuo 1959 
m. vidutiniškai pakilo 600 proc. 
Per tą patį dešimties metų lai
kotarpį statybos išlaidos padidė
jo 60 proc., vidutiniškos pajamos 
90 proc., o gyvenimo lygio iš
laidos 26 procentais. 

— Naujų butų statybos srityj 
Europoje pirmauja Švedija. Ten 
tūkstančiui gyventojų 1963-67 
periode pastatyta 10,2 nauji bu
tai. Seka Vakaru Vokietija (10,1) 
Sovietų Sąjunga (9.8), Prancū
zija ( 8 ) , Didžioji Britanija (7,1) 

pyje tūkstančiui gyventojų pasta 
tyta per metus 7,5 nauji butai. 

— Vakarų Vokietijos žemės 
ūkio įmonių skaičius pernai su
mažėjo dviem nuošimčiais: liko 
1.376.800 ūkių, kurie vidutiniš
kai valdo 9,34 ha žemės. Smuike 
snių ūkių ypač 

• Viščiukų šiuo metu Angli-
daug pietuose I joje suvalgoma 10 kartų dau-

I (vynuogynai). Šiaurėje stambių- giau. kaip 1957 m. 

munistų dalinių Kamb >dijoje ir 
Laose klausimą. Jie teigia, kad 
Paryžiaus pasitarimai ne vieta 
svarstyti padėtį -'neutraliuose 
kraštuose*. 

Sunkieji JAV B-52 rombone.-
šiai vakar vėl smarkai puolė 

Vakarų kariniai sluoksniai ma, priešo telkinius Kamb<dijos pa 

Censtachavos bažnyčia Lenkijoje, kurią kas metai aplanko šimtai tūkstan
čių maldininkų 

r.o. kad rusų stiprėjimas Vidur-, 
žirnio jūroje laikytinas "nervų; 
Karo" tarpsniu. B*- to. teigiama, 
kad 60 rusų laivų toje jūroje ga
lėtų turėti politinės reikšmės ir 
ypač Art . Rytų atžvilgiu. 

• V. Vokietijos ambasadorius 
Washingtone, F . Pauls, gegu-

1 žės 6 d. atvyks į Chicagą. 

sieny. Per dvi dienas numesta 
4.000 tonų svorio bombų. 

• Sovietų gen. M. Popov, 67 

f 
Oro biuras p raneša : Chica-

metų airi . , miręs "tragiška mir goję ir jos apylinkėse šiandien 
timi". paskelbė sovietų spauda, debesuota, šilta, temp. sieks 70 
Spėjama, kad Popov žuvo lėk- ir daugiau L F., popiet ar va-
tuvo a r kitoje nelaimėje. Karo ' kare galimi krituliai, r y t — šil-
metu jis vadovavo rasų dali- į ta, be pakitimų, 
niams Leningrado fronte. Saulė teka 4:54, leidžias 6:43. JAV kariai Vietname ir vietos gyventojų vaikai 
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MAIRONIS, KUN. KEZYS IR KITI i 

BALETO SPEKTAKLIUOSE 
Kai įsigilini į Amerikos lietu teto moderniojo šokio ansamb-

vių kultūrinę praeitį, daug no Įlyje. Visą turtingą ir meniškai 
I jdomų spektaklį palydės 32 
i žmonių simf oninia orkestrai , 
'diriguojant komp. Dariui La pins 
ikui. 

vatoriškumo užtinki •"Margu
čio" kultūriniuose užmojuos^. 
Nesvarbu, a r A. Vanagaičio lai
kais, ar net pastaraisiais me 
tais. "Margut is" surengė pirmą 
lietuvių simfoninį koncertą 
1937 m. Chicasroje kurio metui"?*!. ~~'~~Z~~' ~T~~/\- J~ 

° J ... takbus matome, kad tai dau-

Iš tolo žvelgdami į artėjan
čius "Jūratės ir Kastyčio" spėk 

= 
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buvo atlikti J. Karnavičiaus 
VI. Jakubėno ir kitų lietuvių 
kompozitorių simfoniniai kūri
niai. Prieš 4: nu-tus naujasis, šių 
dienų •"Margutes", pirmą kar
tą Chicagos lietuviams pristatė 
kompozitorių Darių Lapinską, 
iki šiol labai kūrybingai besi 

gumoje bus jaunų scenos žmo
nių meno šventė. Ar tai mus 
neuždega šventę pasitikti su 
dideiiu dėmesiu bei džiaugsmu. 
Juoba, .<ad net Toronto valsty
binio universiteto vadovybė 
mums petieido garbę šio lietu-

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina 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 — 12:0V> 

* Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, seštadie-
ma>s — 8:30 — 12:00. 

r>in iiiiiiiiiiiKiiiiiiimiiiiiiiimimiiHiiiiii, 

visko kūrinio premjerą turėti 
reiškianti muz.rciniame gvveni-Į- , . 

. . .. - . ->~ • vJBiicagoje. 
me. Gi artėjančio gegužės 17 ir 
18 d. d. "Margutis" Marijos 
aukšt. mokyklos koncertų salė
je >uošia nauja ir originalią me j paklausiau 

didysis lietuvių draugas kairėje) ir jo sekretorius 

no šventę^ — baletą "Jūratė ir 
Kastytis", kuri Toronto univer
siteto modernaus šokio ansam
blis vadovaujamas universiteto 

du pavadindavo, j au būdavo ap
šaukiamas nacionalistu. Arba 

— Bet kodėl baletui parink-! J 6 ^ mergaitė atsisakydavo ei
ta išraiškos šokio forma?, — ti pasivaikščioti su rusų karei-

Margučio" radijo ! V1U- t a i P P a t b u v o apšaukiama 
i nacionaliste ir nusistačiusią 

Vytis ir Vilnius Vatikane. Kard. Arr.onio Samorė .... c, . . . . . . . . . . . . . . 
bei Eita Press dir. prel. Vincas Mincevičius Vatikane dešinėje) stebi dail. inž. Mik. Ivanausko iš Cicero dės ty to jos i r ansambl io vadovės 
padovanotą kardinolui A. Samorė paveikslą "Vilniau? viziją"*, atliktą liepsnos tapybos technika. Paveikslas Birutės V a i t k i n a i t ė s - Nag ie -
pakabintas kard. A. Samorė posėdžiu sa'cje. kurį. Kaip rašo 
Ivanauskui, "labai įvertina visi tie. kur ie tur i progos pamatyt i . 

kardinolas š. m. Velykų proga dail. M. 

IŠ A T E I T I N I N K Ų G Y V E N I M O 

Šeimos savaitgalis 
Mielieji Chicagos Ateitininkai, 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 

GEGUŽĖS 17-18 D, 

COLOMA. MICH. 

VISI LAUKIAMI 

PROGRAMA 

nes atliks išraiškos šokio for
ma. 

Žvelgdami į istoriją sužinome, 
kad baletas "Jūratė ir Kasty
tis", kuriam muziką pagal Mai
ronio baladės žodžius parašė 
komp. J. Gruodis, būdavo s tato
mas Lietuvos nepriklausomybės 
laikais klasikine baleto forma 
Lietuvos operos teatre. Karo 
metu išraiškos šokio pradinin-

vadovą P. Petrutį. 
i prieš sovietų valdžią. Panašių 

— Lietuviams gal tai nėra • faktų visada galima surast i . 
įprastas dalvkas, bet pasauliui ' 
tai nėra ir " naujos Amerikos I ° &*«* Amanas pats susi-
atradimas. Amerikiečiai ir kiti j § ^ v o J ° . P a k a u t i "za dlinnymi 
tai seniai praktikuoja. Prieš po rubliami' ' (už ilgus rublius), 
rą metų galvojom šį baletą į k?f r u s a i *»*?• a r b a ^ ne
pastatyti klasikine forma, be t ! r e d a m f < .m e d a l 1 0 ' *». J * » ^f 

surinkti reikiamą i m P * * * 1 , ^ n a u pašūkauti del 
' sionizmo, kuns šiuo metu so-negalėjom 

skaičių profesionalinių jėgų. Ta
da ir kreipėmės j B. Vaitkūnai-
tę - Nagienę. 

KIAULĖS IŠSILAISVINO 

Policija ir praeiviai kelias va
landas prakaitavo kol sugaudė 
septynias 400 svarų 'kiaules, iš
trūkusias iš sunkvežimiD vežan 
čio j a s į skerdyklas. Kiaulės iš
silaisvino prie Western bulvaro 

f ir Archer ave. Spėta sunkvežš-
; myje sulaikyti 49 kiaules. 

— Brooklyno tiltas buvo ati
darytas 1883 m. gegužės 24 d. 

O apie J . Gruodžio muziką 

vietų imperijai darosi pavojin
gesnis už lietuviškąjį nacio naliz 
mą. Už savo tautos išdavimą Zi
manas būtų sovietų geriau jver-

jaunas, modernus kompozitorius j t inamas, gal ir medalį gautų 

Kasmet pavasarį susirinkdavome ateitininkų šeimos šventėje, šiais 
metais, pradėję šeimos ir švietimo metus, Chicagos Ateitininkai Sendrau- ^ė Nasvytytė ruošėsi baletą pa 
giai ruošia ATEITININKŲ ŠEIMOS SAVAITGALĮ. statyti išraiškos šokio forma, 

Ateitininkų šeimos šventė įvyks gegužės 17-18 d. i b e t a r tė jantys karo veiksmai 

Darius Lapinskas atsiliepė šiais 
žodžiais: 

NAKVYNĖS 

MAISTAS 

ATSAKYTI IKI 
GEGUŽĖS 10 D. 

IKI PASIMATYMO! 

Gerieji tėvai jėzuitai leidžia mums pasinaudoti jų vasarviete. Dau
gelis ją j a u žinome. Tai Coloma. Mich. Jėzuitų vila: Box 313, P a w Paw 
Wood RcL 

Maioniai kviečiame visus ateit ininkus su šeimomis ir bičiuliais daly
vauti atei t ininkų šeimos šventėje visą savaitga1-' Kurie negalės savaitga-i 
lį kartu praleisti , kviečiami nors visą sekmadieny «.d.rtu pabuvoti ateitinin
kų šeimoje. 

Šeimos šventės programa: 
Šeštadienį, gegužės 17 d., susipažinsime, pasidžiaugsime pavasario 

gamta i r saulute, padainuosime, padiskutuosime. Vakare turėsime gegu
žines pamaldas pr ie laužo. 

Sekmadieni, gegužės 18 d., 11 vai. įvyks šv. mišios. Po to bendri pus
ryčiai. Vėliau sendraugių susirinkimas, o vaikams žaidimai. 

Jei a t s i ras norinčių autobusu važiuoti, t a i nusamdysime autobusą 
visam sekmadieniui . 

Vykstantieji savaitgaliui nakvynes galės gaut i tėvų jėzuitų vasarvie
tėje a rba netoli esančiame viešbutyje. Pageidaujantieji vasarvietėje nak
voti, turi pasiimti lovos skalbinius. 

Mes parūpinsime sekmadienio pusryčiams lengvų užkandžių. Pr ie lau
žo prigaudysime "karštų šuniukų", turėsime kavos, pieno, lengvų gėrimų. 
Tačiau gamtoje, gryname ore paprasta i visi tur i geresnius apetitus. No
rintiems st ipriau valgyti, siūlytume pasiimti su savim kiek maisto. 

Laiko nedaug beliko. Maloniai prašome visus, perskaičius šį laišką, 
pasitarti savo šeimoje ir pranešt i A. Valaitytei, 6641 So. Maplewood Ave., 
Chicago. III. 60629. Visų a tsakymų lauksime iki gegužės 10 d. (Iš anksto 
turime rezervuoti nakvynes, parūpinti mais tą ) . Negalinčius šventėje daly
vauti maloniai p rašy tume taip pa t mums pranešti . 

Su ger iausia is visiems linkėjimais ir viltimi susitikti Chicagos Atei
tininkų šeimos šventėje gegužės 17-18 d. Coloma, Mich. 

tai suardė. 1951 m. 
Nasvytytė, t remties nublokšta ji 

— Gruodžio muzika yra to
kia gera, kad nėra ko naujo 
pridėti. Mane stebina, kad mu-

^ J 1 J*3*1 j zika taip pažangiai parašyta 
prieš keliasdešimt metų. 

Australiją, Meibourne "Jūra tę 
ir Kastytį" pas ta tė vaidybinė-1 T a i t i e k a P i e *« katetą, k u r 
je formoje, jvesdama nemažai ! scenoje susitiks prel. J . Mačiu-
draminio elemento. ' hs - Maironis su jaunu jėzuitų 

i Algimantu Keziu, kur matysi-
Gal šis lietuviškas baletas i r Į m e ^ e i l ę g a f c i ų m e n m i n k ų 

būtų buvęs užmirštas bei ~ . , „ ^ „ ^ „ - į , č^xaSt žodini 
m e pasaulyje dingęs iš scenos t e k s t ą i r ų j ^ išraiškos 

storesnį ir "rublį ilgesnį". Lie
tuviškuosius nacionalistus išda
vinėti tegu geriau palieka lie
tuviškiesiems "'kvishngams"*, 
nes ir jiems reikia medalių ir 
"ilgų rublių". J . G. 

P a i e š k o j i ma s 
Ieškau JONĄ PETRAITJ. Povilo, 
gimusį apie 1889 m. Kauno apskr., 
Vandžiogalos valsč., Kačergių km. 
Išvykusio j Chicagą apie 1910-15 
metus. Ieško sesuo Petraitytė Elena, 
— Šatienė, gyvenanti: Klaipėda, Sta
tybininkų g-vė Nr. 8 - 1. Rašyti: 
R. Matonis, 7015 S. Artesiaa Ave* 
Chicago, UI. 60629. 

rampos, jei ne Toronįo univer
siteto moderniojo šokio ansam
blis, lietuvaitės vadovaujamas, 
kuri ne tik atkreipė dėmesį į 
lietuvišką baletą, bet jį pilnai. n i u o s e 

paruošė premjerai. Pati baleto | 
premjera turėjo įvykti Toron-I 
to universitete, o spektakliai ki
tuose Kanados universitetuose. 
Bet laimingu sutapimu, t am 
tikriems administraciniams rei
kalams susikryžiavus, spektak
liai Tofonte ir kituose Kanados 
universitetuose bus kiek vėliau, 
o premjera, universiteto vado
vybei leidus įvyksta Chicagoje 

šokio formoje, kuris vėliau ke
liaus per Kanados universitetų 
scenas, būdydamas lietuvių kū 

j rėjų amžiną gyvybę meno kori 
VI. Rmjs. 

M O T I N O S D I E N A 

4 RSs 

><£&. 

DŽIAUGTIS AR 
SUSIRŪPINTI? 

Jūsų 

Paskaičius žinią apie G. Zi
mano "šauksmą" dėl pasireiš-

kur yra pati didžiausia lietuvių.! kiančio Lietuvoje nacionalizmo, 
kolonija. ! norėtųsi apsidžiaugti, kad per 

' tiek metų, naudodami žiauriau
sias priemones, sovietai dar ne-

Skyriaus Valdyba 

MŪSŲ KOL 0 N IJ 0SE 
Worcester, Mass. 

Sekmadienj, gegužes 11 
Pas mus rasite didžiausi pa

sirinkimą įvairiausių dovanų 
MOTINAI Kaip: Asmeniška 

;P kartoteka, raštines reikmenys. 
Adresų suradimas ir kt. 

Atsiminkite j % pasiųsdami sveikmi-
!ano kortelę. Turime pasirinkimą: Moti

nai, Senelei ir kt. Dirmavones ir Ko
munijos korteles. 

t 

IAMA STATI0NERS 
"THE SHOP U-NEED" 'THE SHOP U-NEEK" 

6305-07 So. Kedzie TeL PR 6-9102 
Dovanos, Kortelės, Raštinės Reikmenys ir Dennison Prekes. 
•=• * • o - o ag = 

JAUNIMO KONCERTAS 

Šis Tėvų Pranciškonų koncer
tas, kurio programą išpildė Šv. 
Antano gimnazijos mokiniai ir 
Nek. Prasid. seselių auklėtinės 
Putnam. Conn., įvyko balandžio 
20 d. Maironio Parke. Rytą šv. 
Mišiose dalyvavo gausus būrys 
tikinčiųjų ir tautiniais drabu
žiais pasipuošusios giedojo Nek. 
Prasid. seselių auklėtines. Po 
pietų Maironio parke 2 vai. pra
sidėjo koncertas. Tėvų Pranciš
konų rėmėjų 1-mo skyr. pirm. 
Z. Snarskis tarė sveikinimo žo
dį. Po to pakvietė tarti žodelį 
vietos LB pirm. p. Stanelį, ku
ris nurodė, kad Kennebunkport 
ir Nek. Prasid. seselės — Put
nam. Conn.. yra lietuvybės tvir
tovės, kurias turime ypatingai 
branginti. 

'Seselių auklėtinių choras pa
dainavo: "Ausiu nuausiu". "Par 
tizano mirtis". "Vežė mane" ir 
"Ramunėlę". Šv. Antano gim
nazijos mokiniai, vadovaujami 

komp. J . Gaidelio, gi padainavo 
'"Subatos vakarėlį". "Pasėjau 
dobilą". "Per Klausučių ūiytė-
lę". Paskutinioji daina užhipno
tizavo klausytojus ir rankų plo
jimas salėje nenutilo, kol nebu
vo pakar tota . 

Prieš pasirodant mišriam 
chorui, pirm. Z. Snarskis pa
kvietė tėvą L. Andriekų t a n i 
žodį. Provinciolas kaip tik prieš 
keletą valandų buvo grįžęs iš 
Chicagos ir papasakojo, koks 
didelis susidomėjimas Chicago
je yra Šv. Antano gimnazija. 

Mišrus choras, vadovaujamas 
komp. J. Gaidelio, padainavo: 

Į "Važiavau dieną", "Oi. žiba ži
burėlis". "Ko liūdi, sesele". 
"Trijų seselių", ir "Ramovėnų 
maršą". Antroje dalyje — tau
tiniai šokiai. Mergaitės pašoko 
sadutę, kalvelį ir gyvatarą. o 
berniuką: mikitą ir oželį. Po to 
mergaitės atsisveikinimui d a r • 
pašoko kepurinę. Tuo ir baigėsi 
koncerto programa. 

Pabaigoje apyl. pirm. Snars-1 
kis padėkojo Nek. Prasid. sese

lių auklėtinėms ir jų vadovei se
selei Jurgitai, Šv. Antano gim
nazijos mokiniams ir jų vado
vui kompoz. J. Gaideliui ir vi
siems svečiams. Seselių auklėti
nės įteikė dovanėlę, kaip padė
ką už p. Snarskio pastangas, pa
dedant joms paruošti progra
mą. 

Po koncerto kas norėjo, ga
lėjo pasivaišinu, o jaunimas ir 
pasišokti. Šito koncerto inicia
torius yra Tėvų pranciškonų 
rėmėjų 1-mo sk. pirm. Z. Snars
kis, k u r s daug darbo, laiko ir 
nemigo naktų praleido, kad šis 
koncertas būtų sėkmingas. Ne
galima pamiršti ir talkininkų: 
Tamašausko. Bruožio. Miliaus
ko. O kas įvertins šeimininkių 
pasiaukojimą. Tos darbščiosios 
buvo: vyriausia Maironio Par
ko šeimininkė Kauševičienė, 
Dabrilienė. Staškienė, Snarskie-
nė ir Slūšniene Visoms nuošir
dus ;K'iū. nes neįmanoma visų I 
pavardžių paskelbti. Jų būtų la- j 
tai daug. Ypatinga padėka šei
mininkėms ir Liet. Labdaringos 
draugijos pirmininkui K. Ado-

Įdomu. kad į " Jūra tės ir Kas
tyčio" premjerą Chicagoje šalia 
išraiškos šokio įvedami ir kiti 
meniniai elementai: daina, žo
dis, filmas, skaidrės ir dekorą 
cijos. Spektaklio atlikime daly
vauja viso 70 žmonių ansamb
lis. Jūratės vaidmenį atliks an
samblio vadovė ir universiteto 
dėstytoja Birutė Vaitkūnaitė -
Nagienė, Kastyčio — Gerry Gil-
bert, studijavęs bei šokęs Eu
ropoje ir kituose kraštuose, 
solistė Aldona Stempužienė dai 
nuos J . Gruodžio dainas, akto
rius L. Barauskas rečituos Mai
ronio baladės teksto ištraukas, 
o šalia jo dailųjį žodį perduos 
tei gyvų dekoracijų vaidmenį 
atliks Jaunimo teatro aktoriai. 
Fone bus kun. Alg. Kezio nuo
traukos bei skaidrės, o balete 
šalia kitų matysime ir lietuvai
tį Reginą K-yžanauskaite, akty 
viai šokančią Toronto universi 

mavičiui. le.iusiam nemokamai 
naudotis sa.. ir dar suteikusiam 
dovaną. 9. M. 

pajėgė lietuvių nutautinti. 

Deja, žinant, kokios sąlygos 
yra Sovietijoje, bet kokiam na
cionalizmui pasireikšti, kiek 
žmonės yra prispausti, kiek dėl 
savo tautinių aspiracijų nuken
tėję ir įbauginti, sunku tuo na
cionalizmo pasireiškimu patikė
ti. Daugiau norisi tikėti, kad 
t as "šauksmas" Zimanui buvo 
Maskvos užsakytas, mat, čeko-
slovakų atsparumo įerzinti, so
vietiniai valdovai ima baimin
tis ir dėl kitų savo pavergtųjų 
tautų. Ar tik nesugalvojo, kaip 
čigonas — mušti vaiką, kol d a r 
nesukūlė puodo? 

žinant komunistų taktiką, po 
tokių "šauksmų" reikia jau lauk 
ti vienokių ar kitokių represijų 
Lietuvos žmonėms, juo labiau, 
kad tarptautinė padėtis darosi 
sovietam nepalanki. O tokiais 
atvejais komunistai puolasi verž 
ti stipriau grandines savo pa
vergtiesiems. 

Nacionalistu apšaukti nesun
ku. Stalino laikais, kas žydą žy-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllIlllllllllHIIIHIIiHIlBU 
DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 

kiekvieną: 

V. BARAVYKO 
-

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas $6.00 
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose) 

V. PĖTERAIČIO 
Lietuviškai angliškas žodynas $7.00 

(Antra laida, kietuose apdaruose) 

B. PIESAKSKO — B. SVECEVICIAUS 

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas $5.00 
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose) 

Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų 

žodynėlis $2.00 
Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, a rba ameri

kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar k i ta kalba. 

iiuimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiM 

Geras pavyzdys žmogui daugiau reiškia, nei geras pamoky
mas. Prae'iyje turime daug asmenybių, kurios savo galvojimu, 
gyvenimu ir dvasios tobulumu gali būti pavyzdžiu mums vi
siems. 

Todėl, tarp daugelio kitų DRAUGE gaunamų knygų, patar
tina pasiskaityti ir 

Išganymo kelias, Pranciškus Salezas 3.50 
Misionieriaus užrašai, kun. R.W. AIexander 1.50 
Pažvelkime į Mariją, prel. F. Bartkus 2.00 
Šv. Antanas Paduvietis, Nello Vian 1.00 
Šv. Augustinas, Giovanni Papini 3.00 
Šv. Jonas Bosko, kun J. Lemoyne 5.00 
Šv. Kazimieras, Z. Ivinskis 2.00 
Šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaitis, MIC 3.00 
Tėvas Pijus, kun. V. Rimšelis, MIC 2.00 
Vyrai klystkeliuose, kun. J. Prunskis 3.00 
Illinois gyventojai prašomi prie knygos kainos pridėti 5 proc 

mokesčiams. 
Nepamirši, š̂  savaitgalį laikrodžio pavaryti vieną valandą pirmyn. 



Gyventi kartu — 

NEPAKEIČIAMA BŪTINYBĖ 
Garsusis olandų 'Naujasis 

katekizmas", skirtas suaugu
siems, nusakydamas žmogaus 
gyvenimą ir paskirtį, vieną pa
grindinių sąlygų iškelia jo gy
venimą kartu su kitais — pla
čia prasme socialinius ryš ;us. 
Gyvenimas kar tu čia imamas 
ne religine prasme, bet kaip 
žmogiškojo gyvenimo sąlyga, 
be kurios žmogaus iš viso ne
būtų. Tai liečia žmogaus kilmę 
visuotiniu požiūriu, kaip žmo
nijos dalį. ir dar siauriau — 
kaip dalį tautos, kuriai jis pri
klauso. Tas gyvenimas kartu 
su kitais ir įsipareigojimas ki
t iems tęsiasi nuo mažens iki 
amžinybes. 

Žmogus ne tik gyventi ne
gali be kitų, bet negali ir pil
nai reikmenimis apsirūpinti. 
Jei pirminis žmogus kitų pa
galbos buvo reikalingas tik 
apsiginti nuo išorinių pavoių 
a r talkos apsirūpinti maistu, 
ta i dabarties žmogus y r a rei
kalingas daug daugiau — vi
sas jo gyvenimas yra susietas 
su kitais. Užtenka paimti tik 
vienus pietus ir pamąstyti, 
kiek rankų prie jų pagamini
mo yra sutelkta. O ką jau be
kalbėti apie šių dienų pato
gumus, techninę ir technologi
nę pažangą, kuri padeda žmo
gaus gyvenimą bent pragyve
nimo požiūriu lengviau ir pa
togiau susitvarkyti. Užta t čia 
da r labiau išryškėja gyveni
mas kar tu su kitais ir vieno 
k i tam reikalingumas. 

Lietuvių gyvenimas taip pat 
tampriai susijęs ne tik priklau 
somumu vienai tautai , kurios 
praei t is kiekvieną jungia į vie 
ną grandinę, bet ir daugeliu 
dvasinių bei medžiaginių są
lygų, kurios tą gyvenimą kar
tu d a r labiau įprasmina. Ta 
pati tėvynės žemė. t ie patys 
netolimų metų vargai ir vil
tys, panašūs įsikūrimo ir ap
a k a i prisitaikymo sunkumai. 
— tai vis jungtis, kuri iš tos 
pačios tautos padaro daugiau 
negu tautą, dausriau negu ben
driją. Ta jungtis padeda leng
viau atremti gyvenimo smū
gius ir išlaikyti ateities viltis 

* 
Mes esame dalis žmoniios 

ir pasaulio, bet dar labiau esa
me tautos dalis. Esame įjung
ti J grandinę tautos, kurios 
pradžia yra tolimoje praeity
je, o pabaiga — nežinomoie 
ateityje. Bet mes. kaip tautos 
dalelės, veikiame dabartyje, 
atliekame savo tauta i dabar
t ies paskirtį pasaulyje ir žmo
nijoje. Gyvendami ka r tu su 
kitais , ypatingu būdu gyvena
me kartu su savo t a u t a ir tau
toje. Tai sudaro savitas sąly
gas mūsų veiklai kitų tarpe. 

Mūsų ypatinga pasiuntiny
be, kaip tautos balso ir paverg 
tųjų liudininkų, šiuo metu ver 
čia mus imtis ir ypatingų dar
bų. Šia specialia padėtimi esa
me įsipareigoję liudyti tautą 
savo žodžiu ir darbu, liudyti 
jos kančią ir ryžtą ateičiai 
savo veikla ir kūryba. Kaip 
negalime gyventi negyvenda
mi kartu, taip ir dirbti neeali-
me. dirbdami paskirai. Kasdie
niniai mūsų darbai sujungia 
mus į tam tikrus darbo nar
velius, mūsų įsipareigojimą' 
t au ta i mus jungia specialia, 
tautos misijai atlikti ir jos 

ateičiai sava kūryba užtikrin
ti. Vieni kitų esame reikalin
gi, nes tautą sudaro sąmonin
go apsisprendimo žmonių gru
pė, siekianti to paties tikslo 
bendromis pastangomis ir ben 
dru ryžtu. 

Kas nori gero sau, tas turi 
norėti gero ir tautai, nes tau
tą sudarome mes visi kartu. 
Dėlto dirbti tautai. k*rti jos 
ateitį, kovoti už jos laisvę, pa
likti kultūrinių vertybių turi 
ne tik teisę, bet ir pareigą kiek 
vienas tautos narys. Vienas 
nuo kito gali skirtis nuomo
nėmis, priemonėmis, veiklos 
būdais, bet visus jungia vie
nas tikslas ir būtinybė gyven
ti bei dirbti kartu. Paskiras 
asmuo gali daryti klaidų, bet 
nei jis, nei visuma nuo jo ne
gali atsiskirti, nepažeidžiant 
aukščiausio tikslo — tautos 
gerovės. Užtat gyventi kar tu 
reiškia ir atiduoti tai, kas kam 
priklauso — pagarbą, pripa
žinimą, padėką. I r tai turi vi
sus sujungti vienam tikslui. 0 
mūsų tikslas tautos atžvilgiu 
yra labai aiškus. 

Laisve naudojamės veikloje, 
už pavergtosios tautos laisve 
kovojame. Bet turime suprasti 
ir atsakomybę už savo laisve 
ir už pavergtos tautos išlais-
vinimą. Kai naudojamės laisve 
savo sprendimams, tai turime 
tokią pat laisvę pripažinti ir 
kitiems. Nepadedame laisvei, 
kai mėginame suvaržyti lais
vę tų, su kuriais kar tu dir
bame. Kito laisves įžeidimas 
yra ka r tu laisvės, kaip tokios, 
sužalo ūmas. Asmens įžeidi
mas, mSginant atimti jam tei
sę laisvai daryti srendimus, 
yra įžeidimas tautos, kuriai 
tas asmuo priklauso. Ogi tau
tos laisvė šiuo metu yra mū
sų tikslas, tuo pačiu tikslas 
yra ir laisvė su atsakomybe 
kiekvieno tautos nario. 

Mūsų veiklos išeivijoje bū
dai nėra pakankamai geri. Jie 
stokoja tikrosios asmens — 
tautos dalelės pagarbos ir vie
nas ki to vertės pripažinimo. 
Siekti vieno tikslo reikia ati
tinkamų priemonių ir vieny
bės, bet t a vienybė negali būti 
silkių stat inės vienybė, kaip 
komunistiniuose kraštuose, o 
orkestro vienybė, kada mu
zika skamba darniai ir Skiliai. 
Reikia pastebėti ki to padary
tas klaidas, bet tai neduoda 
teisės nuvertinti ki to atliktus 
darbus. Trokšti vienybės ne
reiškia uniforminio priemonių 
pasirinikmo. bet t ik rasti es
mę ir įžvelgti darbų rezulta
tus. 

Atsiskirti vieni nuo kitų vi
siškai negalime, nes tai mūsų 
buvimo kar tu pagrindas. Juo 
labiau mūsų veiklos pagrindas 
yra darbas kartu su kitais, 
kada mes atstovaujame tautai 
ir rūpinamės pagalba jos ne
dalioje. Pagarbos tautos da
lelei s toka mus skaldo ir gnau 
na mūsų tikslą. Gyvenimas 
kartu su kitais savo tautie-
šiais y ra nepakeičiama ir ne
sunaikinama būtinybė, bet į 
ją reikia žvelgti su tikrovės 
pajautimu, kad atliktume savo 
pasiuntinybę tautai šiame lai
ke ir šiose sąlygose. O susi
skaldymas yra ne tik mūsų 
veiklos, bet ir pačios tautos 
kapas. P T . Gr. 

KOVA ŠIAURĖS AIRIJOJE 
Katalikų ir protestantų kova šukele nerimą 

GEPIMINA> GALVA Praėjusią savaitę įvyko pa
čios aštriausios katalikų kovos 
prieš protestantus. Kovos metu 
sužaista 216 policininkų ir 206 
asmenys, puolę policijos įstai-

riausybė patar ia tenkinti kata
likų kai kuriuos reikalavimus. 

Katalikų keliamos riaušės. 
gas. Balandžio 23 d. įvykdyti '•. kai kraštas neturi atitinkamos 
sprogdinimai Belfaste. Katali- jėgos neramumams užgniaužti. 
kai reikalauja panaikinti turtin- gali iššaukti rimtą susidūrimą 
giesiems teisę turėti kelis a r j su protestantais, airių tarpusa-
net kelias dešimtis balsų ir pa- vio kovą. pilietin: karą. 

protestantų pirmeny-naikinti 
bes. 

Katalikai nori teisiu 

uomijai. siaurės Airijoje protes
tantai, run persvarą, vadovybę. 
o sujungus salos airius j vieną 
valstybę jie liktų mažumoje. Di
džiausia kliūtis airiams susi
jungti yra ne An&-ijos pasiprie
šinimas, bet protestantų baimė 

šiaurės Airijos pabaisos 

Katalikai didžiausia pabaisa 
laiko pusiau slaptą Orange or-

Šiaurės Airijoje, vadinamoje 

Anglijos vidaus reikalų mi-
nisteris James Calaghan pareis- I ganizaciją. kuriai priklauso 80.-
kė žemuose rūmuose: "Mūsų į 000 protestantų. Organizacija 
esminis tikslas užkirsti kelią. ; kovoja prieš katalikus ir ka ta -

Uktenu . įvvena 1.5 rail asme- | v e d a n t > * pilietinį karą. kuris ' likų Bažnyčią. Keturi Starmon-
nų. kurių ar t i 1 mil. protestan- I > T a galimas, šio tikslo siekiant, j to - parlamento nariai priklauso 
tai' ir 0.5 mil. katalikų. Protes- r e i k i a patenkinti kataliku kelia- į organizacijai. Parlamente pro
tai valdo net sritis kuriose ka- ' m u s skundus ir daryti reformas i te3tantai vienybininkai turi 37, 
talikai tur i persvarą. Turtuoliai j e s t e r y j e . Blogiausiu atveju j o katalikų tautinė partija 9 at-
savo balsais nusveria katalikus ! Anglijos kariai bur siunčiami ; storos. 
Katalikai r e ika l aua : vienas as - tvarkai palaikyti". Antroji katalikų pabaisa yra 
muo tegali rinkimuose turėti 
vieną balsą. 

Dažni katalikų keliami nėra- | 
mumai verčia net protestantų 
vienybės partiją, kuri kraštą 
valdo nuo Airijos respublikos 
įsikūrimo 1920. pašalinti nera
mumų priežastis. Šiaurės \i\"-
jo3 minist tr is pirmininkas i e -
rence O'NeiU reikalavo ^avo 
partrją padaryt i nuolaidas ka ta 
likams. Jei vienybės partija ne
pritars reformoms, jis grasina 
pasitraukti iš vyriausybės. 

Pilietinio karo grėsmė 

Šiaurės Airijos savivalda, be
sinaudojanti Anglijos globa ir 
finansine parama, nepajėgi su
valdyti katalikų, reikalaujančių 
lygių teisių. Savivalda teturi 
3,000 policininkų. Anglijos vy-

J. Calaghanas nurodė, kad ! kariškai organizu<. : presbite-
katalikų reikalavimai praėiu- į riona . kuriem vadovauja pas-
sį spalio mėn. jų neišskirti dar- torius Jan Paisley. protestantiš-
bui ir butams gauti iki šio meto 
nepatenkinti. 

Saitai su Dublinu 

Katalikai seniai pradėjo ko
vą Airijai sujungti, šiuo metu, 
kai škotai kalba apie atsiskyri
mą nuo Anglijos, protestantų 
skriaudžiami katalikai vėl at

kas Savanarola, naudojas visas 
priemones kovoti prieš katali
kus. Kai š. m. sausio mėn. ang
likonų ir katalikų ekumeniško 
pasitarimo nariai meldėsi St. 
Paul bažnyčioje Londone, Pais
ley vadovavo nedraugingai ei
sena prie bažnyčios. Ten jis 
prabilo; "Piktžodžiaujantis Ro-

Rimties valandėlei 

ŽMOGUS TARP 2MONIŲ 
Vienas sukilėlis savo leite

nantui pa sakė : "Jei būtų dau
giau tokių, kaip Tamsta, labai 
maža liktų tokių kaip aš." 

Ne dėl vien viršininkų griež
tumo kilo socialinis klausimas 
ir luomų neapykanta. Buvo ir 
kitų priežasčių: įvairios aplin
kybės, naujos institucijos, krikš 
čioniskosios dorovės susilpnėji
mas ir Evangelijos mokslo pa-
miršima-s. Tačiau tas tik paci
tuotas sukilėlio jūrininko pasa
kymas y r a vis dėlto teisingas. 
Tas jūr ininkas, matote, buvo 
perėjęs j sukilėlių pusę. bet rim
tas, vyr iškas leitenanto prielan 
kūmas vėl j j privertė senojon 
drausmėn grįžti, melagingos 
laisvės pašvais tės išsižadėti. 

dina paklusnumą ir sušvelnina 
autoritetą. 

Jei norime gražesnio ir dar
nesnio gyvenimo, pradėkime 
įvesti į visus savo santykius su 
žmonėmis krikščionišką nuošir
dumą ir rimtą, brolišką pagar
bą. 

Turiu būti švelnios dvasios 
žmogus. Ką ta i reiškia būti 
švelnios dvasios žmogum? Pir
miausia reiškia neapkęsti to, 
kas biauru ir žema, pirmoje ei
lėje nuodėmę, o iš nuodėmių — 
tą žemiausiąją. tą, kuri suter
šia širdį, protą, vaizduotę, at
mintį, jausmus. 

Būti švelnios dvasios žmo-
Reikia pripažinti, kad pa tys I gum reiškia, antroje eilėje, ne-
žmonės dažnai priverčia ki tus I apkėsti ne tik to, kas biauru ir 
nekęsti jų luomo a r profesijos. Į žema. bet ir k a s stačiokiška, — 

Nuoširdus darbininkų globė- j stačiokiška žodžiuose, elgesyje, 
jas Leonas Harmelis pa rašė vienumoje a r viešumoje, 
šiuos žodžius: "Socialinis klau- Bet tai dar tik neigiamoji da-

naujino šimtmečiais užsitęsusią j mos šeškas štai pasirodė dienos 
kovą ; šviesoje" 

simas — tai tik nuoširdumo ir 
pagarbos klausimas". Dar pir
ma už jį Fenelonas pasakė: "Jei 
teisingumas nėra lydimas mei
lingumo, pagarbos ir prielan
kumo — jų yra išniekinamas. 
Kas vien teisingume tesivaduo-
ja. negerai daro gera." 

Gyvenimo pat i r t i s sako, kad 
visuose santykiuose reikia nuo-

galėtume gaminti daug ir greitai, 
suprastinome kai kurių baldų 
formas. Tokie paprasti, praktiški 
baldai Lietuvoje buvo mielai perka
mi. Bet pastaraisiais metais didėja 
poreikis ištaigingiems, madingiems 
baldams. Savo sąlygas padiktavo ir 
nuo pernykščių metų išaugęs eks-j terio pirmininko pavaduotojas 

Šiaurinės Airijos policija kai- I Protestantai negali pakęsti i širdumo ir pagarbos. Nuoširdu-
tino pogrindyje veikiančią or- airių resj ub.ikonų kariuomenės. I mas ir pagarba — tai kaip te-
ganizaciją — Airių respublikos kuri veikia slaptai nuo pirmojo i palas ratų ašims. Kai juodu 
kariuomenę. Šios organizacijos visuotinio karo pabaigos. Net j įeina į žmonių santykius, rodos, 
atstovai Dubline. Airijos res- anglikonai, ne tokie nuožmūs j viskas pers imaino: visi, kaip ir 
publikos sostinėje, paneigė kai- katalikų priešai, tiki katalikus I pirma, paliko savo vietose, ta-
tinimus. Pasak jų. policijos būs- ; priklausant slaptai organizaci- j čiau nebejaučiama, kaip pirma, 

to kiršinančio. įkyraus skirtu
mo t a rp "aukštesniųjų" ir "že
mesniųjų". Tokiu būdu kažkaip 
savaime a ts i randa ne tik savi
tarpio pagarba , bet jauki šei-
rnyni ška užuojauta, KUH ^asai-

tinės protestantų dešiniųjų bu- j Jo
vusios išsprogdintos. Šiuo rr.au. kai skelbiamas 

Šiaurinėje Airijoje prasidėję j krikščionių suartėjimas, iškelia-
neramumai. kurie pasak stebė- j mos skirt rgų tikybų vėliavos 
tojų vėl gali užsiplieksti, kelia j Šiaurės Air joje vesti politinei 
nerimą Londone ir Dubline, j kovai. 
Londonas svarsto panaudoti 
karinę jėgą būsimiems neramu
mams malšmti. Dublino minis-

portas. Baldų kūrėjai stengiasi j vi
sa tai atsižvelgti." 

Lietuvos baldų yra nugabentų 
ir į Paryžiaus baldų salionus. Ta 
paroda pirmiausia skirta Prancūzi
jos pirkėjams. 

Baldų pramonė Lietuvoje plečia
ma: 

"1970-1975 metais bus pastatyta 
nauja baldų įmonė Rietave. Išaugs 
ir galės duoti daugiau produkcijos 
Klaipėdos, Jonavos ir Vilniaus bal
dų fabrikai. 

Specialistus baldų pramonei ruo
šia Kauno Politechnikos instituto 
lengvosios pramonės fakultetas ir 
Kauno technologinis technikumas. 
Per metus šios mokyklos išleidžia 
20-50 inžinierių bei technikų. Ko
dėl toks svyravimas? Tai priklauso 
nuo gamybos augimo. Pavyzdžiui, 
1971 metais, kai bus paleista Rie
tavo Įmonė, vien jai reikės maždaug i skirtingose vietovėse. 
dešimties inžinierių ir dvidešimties i Katalikai yra linkę prisijung-
technikų, ir jie ruošiami iš anksto". Į ti prie Airijos, protestantai vis-

J. Žvilb. ką daro išlaikyti Ulsterio auto-

Frai-k Aikenas vyko į New 
Yorką supažindinti Jungtinių 
Tautų vadovybę su neramumais 
Šiaurės Airijoje. Anglai vadina 
A i r i i ^ -vyriausybės žygį ne-

į draugišku, nes Ulsteris esąs 
> Londono Limoje. 

liovų priežastys 

Šiaurinė Airija gyvena užda
rai. Nedaugelis gyventojų yra 
matę savo sostinę Beifastą. Re
tas airis vyksta į Angliją pasi
žvalgyti. Užsiskleidimą papro
čiuose ir net jų atgyvenas ai
riai laiko dorybe. 

.Jokri.mp kitame krašte tikė
jimų neski rs tokia plati bedug
nė, kaip Ulsteryje. Protestantai 
ir katalikai turi savo mokyklas, 
skirtingas šventes ir net jauni
mo pasilinksminimai vvksta 

Jordano kariai apžiūri namuitą Izraelio lėktuvą Karak vietovėje. 

lis. Dvasios švelnumas tur i pa
sireikšti ir teigiamai. Kaip? My
lėk tai, kas kilnu ir gražu, di
dinga ir kilnaširdiška. Dar dau
giau. Mylėdamas didelius daly
kus ir gražius dalykus, pasirink 
tuos. kurie y r a gilesni, mažiau 
pastebimi ir t ik labiau išmiklin
tos dvasios apčiuopiami. Pasi
aukodamas kokiam kilniam dar
bui, eik gydyti tų sopulių, ku
rių minia beveik nepastebi, ir 
juos gydyk švelniai, energingai 
— su motiniška širdimi. 

Artimą mylėdamas, mokėk 
numatyti ir įspėti, kad t a s žo
dis gali širdį užgauti — ir jo ne
sakyk ; kad ki tas gali jį šviesiai 
nuteikti ar jo dvasią pakelti — 
ir pasiskubink j j ištarti. 

Būk švelnios dvasios žmogus 
artimui. Būk švelnios dvasios 
žmogus pats sau. 

Būsiu a tsargus, saugosiuos 
netikėtybių savo dvasios gyve
nime. Nuolatos turiu numatyti, 
kokios bus mano veiksmų pasė
kos. Valdyti ir valdytis reiškia 
tą pat , ką ir numatyti . 

Mes visada norėtumėm vis ką 
nors naujo, ką nors nepaprasto 
padaryti, o užtektų tik tuos pa
čius kasdienius dalykus atlikti 
nepaprastai. Svarbiau kaip Die
vui ir artimui duodama, negu 
kas duodama. 

"žmogus slepia savo ydas po 
pažasčia. Tačiau kai jis pakelia 
ranką, kam no r s įsakymą duo
damas — ydos iškrinta, ir visi 
jas pamato ." Taip sako arabų 
patarlė. 

Štai dėl ko kiekvienas, kuns 
turi šiokią a r tokią valdžią, šio
kį a r tokį autoritetą, privalo 
rimtai jausti savo atsakomybę. 
Aukščiau pakilęs, aukščiau tu
ri ir stovėti. 

Nieko nėra biauresnio. kaip 
trokšti aukštesnės vietos ir ne
sirūpinti iki t o s vietos lygio pa
kilti. K. Br. 

Rūkas ant vieškelio 
Romanas 

Iš anglu kalbos vertė Al. Baronas 
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Soa"doj ir gyvenime 

LIETUVOS BALDAI PARYŽIUJE 

Karininkas rūpestingai peržvelgė liudijimą, pagal
vojo ir tada padavė, sakydamas: 

— Taip, ponas Budry, liudijimas rodo, kad jūsų 
šeima draugiška sąjungininkams ir aš beveik tikiu, kad 
ateičiai tai bus svarbu. Bet jūs turite suprasti, kad tikri
nimo reikalai yra savarankiški, mes turime specialias 
instrukcijas ir mes jų rūpestingai ir sąžiningai laiko
mės. Klausimai yra jūsų motinos dokumentas. Cia yra 
jos parašas, ir mes negalime jo nei keisti, nei jo sunai-

Lietuviui. kurie yra sukūrę tiek I ras darbas. Čia, be abejo, daug le- į kinti. 
daug dailių liaudies meno kūrinių, mia liaudies tradicijos. Juk mūsų sei — Tai reiškia, kad mano motina privalo palikti 
[stengia pagaminti ir dailius baldus, j neitai ir proseneliai lovas, stalus,] stovyklą? — paklausė Vytautas. 
Daug Lietuvoje pagamintų baldų i spintas ir kitus baldus dirbo labai į — Taip, ponas Budry, ji bus išgabenta su kitais 
okupantai išgabena i savo did/.iuo-, kruopščiai, puošė juos liaudies or- j žmonėmis, kurie yra praradę Unros globą, 
sius miestus, tačiau dalis pasiekia į namon tais, raštais, suteikdami sa-j — Ar jūs man negalite Šiuo atveju padėti? 
ir vakarų pasaulį. Kaip skelbia o-jvo dirbiniams architektūrini skam- — Pavyzdžiui? 
kupuotos Lietuvos spauda. lietuviui besi. 
gamintus baldus noriai perka vokio-į Tiesa, pastarojo elemento, archi-

tektūriskumo. neretai dar stinga 
šiandieniniams baldams. Tuo mus 

syklės man primena bolševiku metodus, kurie atskiria 
motiną nuo vaiku, — Vytautas sunkiai begalėjo susi
valdyti. 

Karininkas pakėlęs galvą žvilgterėjo į Vytautą ir 
'griežtai pasakė: 

— Jūs klystate, ponas Budry. Mes žinome bolševi
kinius metodus daug geriau negu jūs... Ir pagaliau, ko 
jus dabar norite? — griežtai žvelgė karininkas. 

— Aš noriu, kad mano motinai būtu grąžintos! 

— Ar jūs nesigailėsite, ponas Budry, tokio spren
dimo ateityje? 

— Ne, pone, nesigailėsiu. 
— Jūs nenorite palaukti aukščiausios komisijos 

sprendimo? 
— Ne, pone. As netikiu, kad iš ten ateis palankus 

atsakymas. Cia mūsų asmens kortelės. Mes išvykstame 
iš stovyklos kaip galima greičiau. 

Karininkas patraukė pečiais ir tada ištarė su maža 
pabėgėliu teisės arba aš ją noriu įkurdinti kur nors1 šypsena: 

etai. pr.mcuz 
"Užsienio ms imponuoja 

tai. kad mūsų baldai pagaminti iš .Vakarų firmos pralenkia. Mes nu-
natūralios medienos; patinka ir ge-1ėjome serijinės gamybos keliu. Kad 

— Aš norėčiau įkurdinti savo motiną kur nors 
šioje apylinkėje. Netoli nuo mūsų stovyklos. 

— Gaila, bet aš negaliu, — atsakė karininkas,— 
mes privalome laikytis tikrinimo taisyklių, aš jau 
jums sakiau. 

čia prie stovyklos. 
— Aš jau sakiau ir vėl pakartoju. — mes negali

n ę išpildyti jūsų reikalavimo. Tėra tik vienas kelias. 
J":s galite apeliuoti aukščiausiai tikrinimo komisijai. 
Ga! būt, tos teisės bus jūsų motinai grąžintos. Tai ir 
v skas, ką aš galiu jums patarti 

— O kol ateis atsakymas iš aukščiausios komisi
jos* ar aš galiu laikyti savo motiną stovykloje? — pa-
k ausė Vytautas. 

— Ne, negalite. 
— O per tą laiką aš negaliu savo motinos įkur

dinti kur nors netoli stovyklos? ! 
— Ne, ponas Budry, atsakymas yra tas pats. 
— Bet aš neleisiu savo motinos atskirti nuo mūsų 

še mos. 
— Jūs rizikuosite prarasti savo pabėgėlio teises, 

k;ip nusižengę tikrinimo taisyklėms 
Tada aš savanoriškai atsisakau pabėgėlio tei 

Jūs esate laisvas daryti, ką tik norite, ponas 
Budry. 

Vytautas iš raštinės parėjo tiesiai namo. Sesuo ir 
motina sutiko jj susirūpinusiais veidais. 

— Parnešei gerų žinių? — paklausė Milda be ati
dėliojimo. 

— Ne, Milda, ten sėdi raudoni biurokratai. Boles
lavas buvo absoliučiai teisus, sakydamas, kad tie ap
klausinėjimai yra Maskvos įtaigoti. 

— Bet klausyk, ką sakė dėl mamos? Ar ji turės 
vykti pas vokiečius? 

— Ne, Milda, ji neturės. 
Motina padarė didelį kryžiaus ženklą. Tada Vy

tautas priėjo prie jos ir pasakė: 
— Mama, tu padarei tikrinimo komisijoj didelę 

klaidą. Tu pasakei tiesą. Tai yra blogai. Tu turėjai 
meluot i Tu žinai, mama, mes šiandien negalime toli 
važiuoti su atvira tiesa. Šiandien visi žmonės pasauly-

si t, pone. Ir taip pat mano sesuo ir jos vaikai. Mes iš- *c ™ ! « ° i a - Prezidentai karaliai, diktatoriai, politikai 

— Bet tai yra priešinga žmoniškumui šios tai-klausė: 

vyksime iš stovyklos kartu su motina. 
Karininkas buvo truputj nustebintas ir Šaltai pa-

— visi jie yra melagiai. Šiandien pasaulis egzistuoja me
lu, jėga ir prievarta. 

£Bo* daufftao) 

http://rr.au


DRAUGAS. štJtadienLs. 1969 m. balandžio 26 d. 

M I S C E L L A N E O l ' S 

Fi r .m TEANSMISSION .Service 

m THE ARFA 
Kxp«rt Yforkmansnip Sotisfaotion 

(Juaranteed. Auw alr condttlOinerr-
į in.-«calW & semcivl. Ali makw< & 
i inodels. 

Actioii Automatu- TransrnKskm Co. 
43:X) W. rj3rd S U Tel . 735-4536 

NOKI PIRKTI 

N't>rru pirkti namą U s a \ t n m k o 
Marąuette pke arba Gage pke- ] 
2-jų butu, l u . arba 2-jų aukštu . ; 
Skambinti 484-6448. 

P A R D A V I M U I 

Parduodama Lietuviška Enciklo
pedija. Puse kainos Skambinti po 
6 v.v. Tei — 476-4364 

PROGOS — O P P O R T U M T I E S 
C O N T R A C T O R 8 | — ~— 

Dėl mirties skubiai parduodamas la
bai nužeminta kaina gerą peiną per 
50 metų duodantis įev/elry biznis ir 
namas Kreipkitės j 3223. S. Halsted 
St. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M 1 S C K L L A M K O l S 

~~~NT6 VTN~G~ 
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgu metų patyr imas 

VVA Vi«09 Chicago, Illinois 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rasių grindis. 

i . BUBNYS — Tel. R E 7-5168 

M I 8 C I L L A N E 0 D S 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus . Ir i-̂  toli miesto lei
dimai ir pilna apirauda. 
2047 W. 67 th Pla. e — \VA 5-8063 

K K A L E S T A T E 

BrightoD Parke savininkas parduo
da 2-jų aukštų mūr. namą. 2 maš 
garažas. Po 6 v.v. skambinkit 

927-8633 

Parduodama*, biznio namas — pa-

R E A L E S T A T E 

2-ju aukštų mūr. namas. 7 kamb 
viršuj, krautuvė (40x22 p.) ir 3 
kamb. apačioj. Rūsys susirinki
m a m s ar pobūviams. Gazu apšild 
Plius 25x125 p. tuščias' sklypas. 2 
maš. garažas 4225 S. Kedzie A ve. 
Tel. 523-8360. 

Jaukus mūr. bungakm Slg.lAMl. 
Marquette parko liet. centre Savi
ninkas H K 6-0494 

HELP VVANTED — MOTERYS 

E N P E R D FTLL CHABGE 

BOOKKEEPER 
N.C. R operator. Exceilent pay, in-
surance. other fringe benefits. 

Contaet Frank Koneel — 733-0422 

CLERK-STENO 
Pleasant diversified vvork in eon-

geniai office. Typing and short-

Astronautas Michael Collins. vie
nas iš trijų JAV astronautų, ku
riems liepos m. teks vykdyti žygį 
į mėnulį. APDRAUDV 

V A C Y S 
CONSTRŪCTION CO. 

tEZlDENClNiAl, = 
^KOMERCINIAI, = 

MEDICINOS IR I 
= KITOKĮ PASTATAI 

M67 Weet 0 8 * Street 
M . HE 4-9482 

NORI PIRKTI 

Pirksiu automobili iš pirmų rankų. 
Tik suaugusio savininko važinėtą. 

778-3959 

Remkite dienr. "Draugą". 

AGENTŪRA 
Namo. sryvybSs. 

automobiliu. 
>veilcatoK biz
nio. 
PatotEfcoe* ISM-
mok ėj imo są-
tygoa. 

talpa dviem krautuvėm ir butas 2- jų blltll ndmdS ir bll taS rŪ-

^ S a ^ S t ^ Ž S i S - . " 1 7 1 - S Y . M a r C f « e t t e p k e . A r t i p a r - i n a n d e s R e n t 1 a l . Saiary- open 
ko. bažnyčių, mokyklų ir j APPLY T0 MR_ GUDINĄS 

H e a t i n a G ntractor 
{rengiu luiujus lr p- rstatau se
nus visu rūšių nario apšildymo 
pečius ir air ronditioning i 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters) . v indens šildy
mui boilerius. Tiriu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas, atliekamas* greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATING & SHi-:KT MEEaMi 
1**1 S. West*rn, < liicago 9. 111. 

Telefonas Vi 7.3447. 

I. B A C E V I Č I U S 
6455 S, Kedzie Ave., P R 8-2233 

"DRAUGO" PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kuriŲ dar galima gauti: 

ORA PRO N0BIS — J. Gliaudą 4.00 
ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS — J. Gliaudą 2.50 
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50 
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00 
LIEPTAI IR BEDUGNĖS — A. Baronas 3.00 
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 2.50 
KARKLUPENUOSE — A Baranauskas 2.50 
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3.50 

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant j "Drau-
SS • 

Ulinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri
dėti 59r mokesčiams. 

uiuiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRA>"CK.t;s 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 
Tune-op ir Motorų Remontas 
5759 So. Western Ave. 

Kampas 58th S t ree t 
Telefonas — PRospect 8-8533 

I K M M I l I l I M I I i r l M I l I M I I I I I I I U t l I l I C H I I I t l I l I : 

M O V I N G 
Apdraustas p Kraustymą* 

įvairių atstumo. 

A. V I L I M A S 
823 WEST 34th PLACE 

Telet. — FRontier 6-1882 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuomojamas n a m a s , Marąue t t e ' 
pke. n u o birž. 28 d. iki r u g p . 28 d. į 
Skambinti GR 6-0736. 

R E A L E S T A T E 

Mūr. 2-ju aukotų — 5 ir 4 kamb.. 
į rengtas beismenUs. Apyl. 63 ir 
Mozart Tel HE 4-6700, Ext. 228, 
Mrs . Skns. po 5 v v skambinkite 
GR 6-4364, 

.*. -r X <5PJ?<L. 

BUTAI: rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2925 W 63. P R 8-6032 
Nelaukit —- užsiregistruoki t dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės del pa. 
tarnavimo nemokamai. 

IŠNUOM. gražus kamb. p r i e vieno 
asmens. Dirbančiai moter iai ar vy
r a i Su atskiru įėjimu. Galima 
naudotis virtuve ir ki tas patogu
mais. TeL 456-0771. 

I S N U O M . miegamas kamb. vienam 
asmeniui arba vedusiu porai. Galima 
naudotis visais bu to patogumais 
Evergreen parke. 636-5034. 

5 KAMB. MŪR. Georgian stiliaus . . 
namas. Gazu apšild. Garažas, krautuvių. Agentai prašomi 
S17.90O. Apyl. 73rd ir Talman. 

PHONE — 434-6837 
GEROS PAJAMOS 

Marquette Pke. — 2 butai po 4 
kamb.. 2 po 2 kamb.. ir įrengtas 
rūsvs. Skambinkit PR 6-3463. 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS 

Telef. — 585-5285 

nesikreipti. PR 8-0796 
Super bargain 

Labai pūkus 6 kamb. mūras su 3 
dideliais dvigubais miegamais kamb.. 
plius T V kamb. (gali būti 4-tas mie
gamasis ). plius gražus "panelled' rū
sys šeimos pasilinksminimams. 2 maš. 
garažas. Gražioj vietoj. Arti prie 63 

6 8 6 - 7 0 3 5 

BUTLER AVIATION 
O'Hare Field 

GENERAL OFFICE 

Maisto krautuvės su namu ar nuo
moti patyrusiam ar pradedančiam 
Teiraukitės. 

2 po 4 kamb. meti. Brighton pke 
švarus. Nebrangus. 

S butų mūr. 5—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne-
aufcsta kaina ir mokesčiai. 

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
175,000. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tai 

Notary PubUc 
2187 W. 43 St — CL 4-2390 

Need good t\-pist — par t tkne 
help. Hours flexible. Excellent 

St., arti prie Narragansett Savinin- i con(3jtions 
kas išvyksta į California. nori sku- i 
biai parduoti, žema kaina. Būsite j Cftll "~" 2 6 3 * 0 3 1 3 
laimingi, kreipkitės i Miracle Man 
Skambinkite dabar 

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

f 

A R J Ū S Ų N A M A S E I N A 
P A R D A V I M U I ? 

» 

JEI TAIP, TUOJAU SKAMBINKITE 

ARCHER REALTY COMPANY 
Archer Reatty Company trumpiausiu laiku atneš 

Jums geriausius rezultatus. 

K O D Ė L ? 
• Mes esame didžiausia namų pardavimo į t a iga S. W. rajone 
• Mūsų įstaigoje yra didžiausias nuosavybių pasirinkimas, todėl mes 

t'irime labai plačią klijentūrą. 
• Mes parduodame. Mes perkame. Mes keičiame. 

K A I P ? 
• Mes garsinamės didžiuosiuose Ohicagos laikraščiuose, per radijo ir 

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

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

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

jau pat skambinkit 471-0770, kai atsilieps teJeftmistė, prašykite •vienin
telį čia dirbant] lietuvį A. Kairi ir kalbėkie 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 W e s t 59th Street, Ch icago , I l l inois 

Tel. 471-0770, asfc for Mr. A. Kairys, 
Archer Realty šūkis: "4>i mes neparduostme, mes nupirksime!" 

P. S. Jei esate nepasiruošę savo nuosavybes parduoti dabar, išsikirp-
kite šį garsinimą ir pasilaikykite į vėlesniam laikui. 

Brighton P a r k e p;-r duodamas biz
nio namas. — Krautuvei patalpa ir 
4 kamb. bu t a s apačioj: 5 kamb ir 
3 kamb. butai virš . j . " RE 5-6209. 

NAMAS—MCRAS—TAVERNA 
S butai - lotas 

GR 6-S683 

Arti Marąustte pko. 
Skubiai parduodamas Marąuette 

pko apyl. 10 metų -senumo namas— 
2 butai po 4% kar.b., įrengtas rū
sys. 2 maš. garažits. 

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

N A M U PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Buto nuomavimas — Income Tax 

Notariarta- — Vertimai 

Apdraudu Agentūra 

B E L L REALTY 
4. B A C E V I C I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — PR S-2233 

12-os butu naujas mūr. namas 
gražioje pietvan rių apyl. $26,000 
metiniu pajamų Kaina prieinama. 

6 kamb. 10 motu de luxe mūr. 
bungalow. prie "arquette pko. 1 % 

SKELBIMAS 
Lotas 30 p. Marąuette Parke 

-» kamb. mūras. 2 vonios. 2 auto 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24.800. 

6 kamb. ] l metu mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas Apie Tl — 
Mozart. $24,900. 

1 įg aukSto mūras. 2 butai. 2 auto 
garažai. Maujas gazu *ild>TTias. Arti 
mūsų $26,S00. 

i butu mūras. Platus lota~. Mūro 
garažas. Prie pat Marq.uette pko 
$29.900. 

:t butu mūras. Prižiūrėtas, švaru.", 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
$ 2S.500. 

I butu. 15 metų mūras, ir mūro 
garažas. Apie $6.500 pajamų. Mar-
•įiirtte pke. $52.000. 

4 butti liuksus mūras. Modernios 
vnnios. kabinetų \irtuves. gazti šildy-
n'a-s. įrengtas bsmt. 50 p. lotas. 2 
auto garažas. $55,900. 

12 buto. 2-ju aukštu mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas. Marqustte pke. $80.000. 

6 kamb., 6 rnetų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai. air conditioning, 
Inter-eomm. Mūro garaias. platus 
lotas. $34.000 Turime -aktus 

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

-usys, 2 auto mūr. 
itai—5 ir 4 kamb. 

: 71 ir Sacraroento 
:Kubas mūr. gara-

vonių, jrens^as 
garažas. 

1 % aukšto. 2 
1S metu mūr. p: 
įruoštas rūsya 
žas. $35,000. 

2 po 5 kamb 
rūsy. Mūr Pi 
$2S,500. 

5 kamb. 20 m ig mūr. rezidencija 
prie 71 ir Califcrnia. $19,000. 

5H kmb. 3 nrtu mūr. bungalow 
prie Marquette f -: $1S.500 

i rnleg.). 8 kamb 
67 ir California 

LEONAS REAL ESTATE 

Prie 72 ir Lawn<lale — 6 kamb.. 
0 metų de luxe bungiUow. Kilimai, 
garažas. Xebrangus. 2s..")||f'. 

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

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa rastinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43.500. 

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb ir butas rflsy $-jų k&mb. 
$28.900. 

V A i H A R E A L T Y 
2517 W. 71st S t , RE 7-9515 

Attention executives! 
Finger tip luxury throughout. 

- Offered by owner. 

36' x 52' custom brick luxury ranch. 
W i d e lot. Centrallv arr conditioned. 
also sound conditioned. Thermopa-
nes. Plaster. Drain tiles. sump pump 
and overhead sewers. Hardwood 
trim. Wall to urall closets. Custom 
carpeted and draped. Variable mood 

' lighting. Bookcase wall 1968 "dream 
kitchen iully eąuiped. 3 or 4 bed-
rooms. 2 baths, oak panelled sola-
rium, den, sewing room, walk-in bar, 
3 patios, fabulous recreation areas. 
Easy care beauty 

Existing 5°/0 mortage available to 
gualified buyer. Possession at clos-
ing. 

$46,500 
Don't drivc by—it's deceprive. 

Open House Sundav 
I to 5 P . M 

2747 vV. 84th St. 
Near California 

Supreme 2-flat plūs 
Tikrai liuksusinis gražus »H metų se
numo 2-jų aukštų namas su dviem 
dideliais 5J4 kamb butais. 3 dideli 
dvigubi miegamieji, plius 4 kamb 
"garden apartment". plius 2]Ą maš. 
mūr. garažas, įvaiiavimas iš gatvės. 
Ąžuolo medžio papuošimai ir spinte
lės. Tikras "plasteris". Artį Kedzie. 
Marąuette pko. rajone. Būsite lai
mingi, kreipkitės i Miracle Man. 
Skambinkite dabar. 

N U R S E S , R. N . S U P i a i V I S O R 
For afternoon shift of modern North 
suburban nursing home. Sal. up to 
$770 per monht. L.P.K. by educa-
tion for nite shift. Sal. up to $5*0 
month. Mušt have own transportą 
tion. 

CALL — TE 5-3702 

LIVE-EV HOUSEKEEPER 
Cooking and light general house-
\vork. Lovely LaGrange honie 
Ch;irming summer home. in bot 
•a-eather at Cr\stal Lake. Frankfurt, 
Mich. Prefer one who ean drivt 
Top salary for qualified per&on. P.e-
ferences. 
FL 2-1377 9 A. M. — 12 XOO\ 

OK FL 2-3349 

EXPER'D GEN'L OFFICE WORK 
Mušt have high sehcol education 
and be ^ood at typing 

Muhihill Bros. Motor :ser\-iee, I a c 
1912 So. Jourdan Ct., Chicago, I1L 

phone — CA 6-7580 

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

CVCOME TAX — NOTARIATAS 
IM1GR.ACUA 

2735 W. 71st St. 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

Tel. 925-60151 4259 S. Maplevvood A v., CL 4-7450 

Brookfield — 2-jų butų mūr. bun-
gaiov.- 2 po 5 kamb. (pastogėj bu
tas išnuom. už S120 mėn.j. Geroj 
vietoj. Spintelės virtuvėje 50 p skiv-
pas. S29.900. SVOBODA. 2134 S. 
61» C t BI 2-2162. Jei neatsako 
skambinkit LA 1-703S. 

76 ir Campbell — Mūr. 2-jų miega
mųjų "expandable" namas. Valgo
masis kamb.. šildomas porčius. jreng-
tas rūsys. 2 maš. garažas. Žemi mo
kesčiai. 434-8672. 

R E A L E S T A T E 
X po « kamb. iftr. Modernios •<>-

ais, alum. langai šiluma, gazu. 2 
auto. garažas. Ma- uette pke. $29,900. 

J no 5 H kamb. ir 4 kamb. anglis-
k&b> rūsy. 7 metu mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu. ai" langai. kilimai. 
$46.500. 

6 butu nauja.* '"iras. KarStu vand. 
I Šiluma gazu. alum. langai. Pajamų 

virs $10,000. mf.'.ma. $86,000. 
14 butu. 2-Jp anksti} mūras. Geroa 

pajamos Marquette pke. $83.000. 
10 butu po 8 kamb. mūr. Alum. 

langai. netoli n į su įstaigos. Tik 
$67.900. 

4 mleg. mfirac i pilnos ronlo*. tl-
luma gazu. Q»-. a Nston m l t q I-
T t a l g o * * • » » « • 

Gražus 6 kamb. kampinis bungalou. 
3 miegamieji. Pilnas rūsys ir pastogė. 
Plius 4 kamb. mūr. namas su rūsiu 
užpakaly. Mūro garažas. Automat. 
šildymas. 2 aražūs namai tik S21,500 
S V O B O D A , 3739 W . 26th St., 
LA 1-7038. 

1 po • kamb. $ metu rūraa, karšta 
vand. šiluma gazu. Marquette pke. 
J42.00O. 

50 p. aklrpao Marqnette pke. Biz
niui ir apartmentams Telraukltea. v*a r a . . - r t„ pt, oaw W 71 C. o • 

12 batq 1 metu modernus 1 rturtin- iViarquene Kk. — J4a«J W . 71 St. 2-ių 
gas įrengimais, balkonai Pajamų j aukštu namas 3 metu senumo Pir-
^ T e S S S S f c P l e t v a 1 a l r , , , mUmo ^ a m aukšte biznio patalpa; ir 2 kamb. 

Roomhii house. Pajamų $50,000 | butas užpakaly; 6 kamb. viršuj. Skam-
metams. Labai gerai išnuom. Siauri- binti 737-4576 
n8je miesto dalyje. Teiraukitės. 

8 kamb. mūr. "BulK-ia*", kokU-
n»§ plyteles, karsto vandens šildymas 
g&zu. Marq. pke. $20,500. 

1V4 atriesto mttr. 5 lr 5 kamb. S 
Ujimai. Atskiri Mldymal 2 auto ga
ndas 67 ir Oaktey fltJMS 

HELT WANTEB - VYRAI 

Industrial Metai 
Fabricator 
— ne eds — 

ARC WELDERS 
HELTTARC 
WELDERS 

TOOL ROOM 
ATTENDANT 

Steady vvork. Paid holidays. Paid 
vacations. Profit sharing and 
free hospitalization. 

ALL METAL MFG. COMPANY 
2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois 
T R U C K M E C H A X I C S 

Large common carrier. new facilities. 
good workin^r conditions. 

BRADY MOTORFRATE 
Bedford Park. Ulinois 

CALL PAl'I. OSBORN 7SS-4222 
- An equai opportunity employer — 

MACHINISTS 
i<xr all around job shop v̂ -ork in 
small ahop. Top tvages for experi-
enc^d h'-Jp. 

Xact Machlne & Engineering 
7011 W. Archer. Phone 586-6040 

NEf?IS REAL ESTATE 
6924 SOL h ffestern Avenua Tel. 471-0321 

i iHi i i i i i i i i i i i i i i i i i tni iMii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHii i i i i i i i i i i i i imii i i i i imimii i i i i 

SALES > MORTGAGES- MANAGEMENT 

Mur. 9 n**u. 2 gražūs butai po 5 
kamb. 2 šildymo pečiai. 2 mašinų 
gara ias . Marąuette parke. Geras. 
Pigus Telef. PR 8-6916. 

P A R D A V I M U I 

I N S I D E SALES 
Man to train for inside perma-

phone and mail orders 
nent sales position handlmg teie-

Good startmg salary, Insurarice. 
Hospitalization and Pension Plan. 

Call MR. BERINGT0N 
or MR. SULUVAN 

L A 1-2122 

BMot 
Manber of M I S . 

A L E X Š A T A S — R E A L T O R 

" » M M , , 
MUZĖJAUS RETENYBEI 

riaigiančios pranykti Neprkl. Lie
tuvos sidabrinės monetos pardavi-1 ApBimoka Bkelbtis DRAUOl , 
mui: 5 litai J. Basanavičius, 10 litų' nes jiB plačiausiai akaitomea H©-
Vytautas Didysis. 10 litų prez. A. i tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai* 
Smetona ir kitos Kainoraštis — pa-1 nos visiems prieinamos 
reikalavus P. Zablockis, 2333 Onta- j 
rio St^ Vanconver 10, B. C Canada I 

•*•• • • fiiiiiiimiifimiiimiiiiiiiiiimtimimittii: 
I J E I G T J J U M S R E I K I A 
6RA2IU VIZITINIU KOSTELIU, 

L 
MsJn offir 5727 W. Oermafk RU, Cicero, ffl. T e l OL 6-22SS 

Tortme ^tote:- namų Oioeroje, Benryne, Riverskie, La Grange Park 
ir krtnoae vakai^DJoose vritaaim&aom Prašome oisakti \ mfaą (staiga 
b Išsirinkti U katalogo. 

GARBAGE DRUMS ^ffl? J,'I]Tt^ą"-ku* *S! 
WTTH COVERS AND HANDLES tai • ir prieinama kam*. 

30 and 50 gaL Free deUvery Ufaakymus su pinigais stesklts: 

5622 So. Racme, 434-1U3 ~ , ~ ~ 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO. TLUNOIS 60620 
IIIII1IIIIIIIIII1IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIHII 

Remidt tuos biaiierius, kurie 
iaitiiiiiiiiiMimiHiiiiiniiiniiMiiwia»»iric^,iMi *«nrs5tyje "Drauge". 

file:///irtuves
file:///vork


ŽUVOME, KAD GYVENTUMĖTE 
LAISVI 

Savm.iorių - kūrėju priesaikos pakartojimo proga 
ANTANAS (JINTNER1S 

Kiekvieną .^artą, kai praei -cgyvena okupuotoje Lietuvoje 
name pro Nežinomojo kareivio ir 7 Amerikoje bei Kanadoje, 
paminklą, o ypač Chkagoje, kurie reikajingi medžiaginės ir 
Jaunimo centro sodelyje, kur ; moralinės paramos." 
mums primenama kritusieji Todėl Lietuvos kariuomenės 
vyrai, broliai savanoriai, kurie savanorius — kūrėjus ir svei-
pirmieji paguldė savo jaunas j katos netekusius karo invalidus 
galvas ir išliejo kraują, turime į turime prisiminti, juos pagerbti 
patys atsiminti ir pasakyti sa 
vo jaunimui, kad kadaise, 
prieš 50 metų žuvo mūsų bro
liai, kad mes laisvi gyventume. 
Ir gyvenome, kol priešo nebu 
vome išblokšti iš savo tėvynės, 
dėl kurios laisvės mirė mūsų 
pirmieji savanoriai. 

Teisingai pareiškė savan, kū
rėjas karo invalidas Bronius 
uvarkūnas, dėdamas vainiką 
prie paminklo sakydamas: "sun 
kias dienas išgyvenome: nete
kome brangios tėvynės, dėl ku 
rios kovojome, daug vargo pa
tyrėme. Tačiau niekas neišplėšė 
iš mūsų krūtinės savanoriškos 
dvasios ir karštos tėvynės mei 
lės, kuri užges tik su mūsų pa
skutiniu atodūsiu. Mes nenusto
jame vilties, kad vėl išauš lais
vės rytas ir mūsų brangioji tė
vų žemė vėl bus laisva ir nepri
klausoma!" 

Toliau jisai pažymėjo: "kad 
nedaug beliko laisvės kovų da
lyvių — savanorių — kūrėjų.! mums anų laikų dienas, sustip-
Daugumas jų mirė Sibire, kiti, rina mus ir juos ta dvasia, j -
rusų pavergtoje Lietuvoje, dar gaunant naujo ryžto, sveika-
kiti Vakaruose. Ir laisvės kovų I tos ir ištvermės naujiems tė 
invalidų beliko jau tik 10: 3 te-jvynės vadavimo darbams. 

ir įvertinti. Tokia proga pasitai 
ko gegužės 11 d. Chicagoje, kuo 
met savanoriai — kūrėjai šven 
čia 50 metų nuo savo pirmosios 
priesaikos davimo sukaktį. Iškil 
mes bus tėvų jėzuitų koplyčioje 
ir prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Smulkesnė minėjimo pro 
gramą bus paskelbta atskirai. 

Savanoriai neieško jokios gar 
bės ir beprasmių pagyrų. Jų eg
zaminai buvo išlaikyti gerai. Tai 
parodė gyvenimo faktai mūšių 
lauke ir pokarinio gyvenimo ei
ga. Todėl tie. kurie savo krau
ju apšlakstė tėvynės vadavimą, 
dabar negali būti pamiršti ir 
pastumti j šalį, kaip sena atgy
vena, o visuomet pastatyti į 
prieki, kaip šviesūs ir brangūs 
pavyzdžiai. Baigia išmirti Lie
tuvos karo invalidai, atėjo nau
ja žmonių karta ir mes patys 
esame tremtyje. Tegul gegužės 
11 d. savanorių — kūrėjų pa
kartota priesaika primena 

1 DRAUGAS, šeštadienis, 1969 ui. balandžiu 26 d. 

KONFERENCIJA LIMOJE 
Limoje (Peru sostinėje) jvy-

nius trūkumus ir ieškoti būdų 
pažangai siekti. Be visų P. Ame 
rikos kraštų dalyvavo ir JAV 

I <o Pietų Amerikos kraštų atsto ,.kspertaį. Gausią delegaciją at-
vų konferencija, kurios tikslas i sįuntė Kuba. kuri buvo su atitin 

i išaiškinti visų kraštų ekonomi -I kamu dėmesiu sutikta. (kl.) 

Lietuvių operos pobūvio metu po ketvirtoj > '"Danos' 
muz. A. Kučiūnas. chormeisteris A. Gečas. 

spektaklio būrelis dalinasi įspūdžiais. Vidury matyti 
Nuotr . Z. Degučio 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto Ont. 

NELELSKOIE NUTILTI 
"VARPUI" 

sau" — jokiu būou negalima 
leisti. 

Toronto lietuvių kolonija, nu-
ktojusi "Varpo"' pasiliktų ir pa 

ramą, kai •'Varpo'' vadovo klau ' 
simas kaip nors (ir kaip gali-1 
ma greičiau) išsispręstų, nes 
kitaip (chorui ir choristams iš į 
sivaikščiojus) — visi jausimės 
kalti nepadėję ir neprisidėjo 
prie šio mūsų reprezentacinio 
vieneto išsilaikymo. 

Baigiant ši žiupsnelį minčių, 
vis dėlto, norisi laukti ir tikėti, 

sijustų daug biednesnė, liūdnes-
Septynioliktuosius metus b e j n ė i r P ^ a d u s i didelį kultūrini 

gvvuojąs (įsisteigęs 1952. x J w l k s n ^ 
25.) reprezentacinis Toronto lie- "V a rP°*' choras šiuo metu i k a d .<Varpas" ir tohau skam-
tuvių choras Varpas", atrodo, | t u r i ' b e r o d s ' *£*...'° c h c r i s t x H bės. kaip Ugi šiol skambijęs, 
atsidūrė kryžkelėje, iš kurios I į £ j _ , T t S jUzHO! ~ J a U " i k a d m e s i r t o l i a u ? girdėsime 

^* i taip galingai, darniai ir džiugi 
nosios kartos atstovai. sunkiai bežinoma kur pasukti. 

Visiškai neseniai "Tėviškės 
Žiburiuose" perskaitėme trum
pą žinutę, jog iš "Varpo" vado
vės ir chorvedės pareigų porą 
metų chorui vadovavusi, pasit-, . ., . ~ ,. „, . , . . . I besurinks TUOS kas nors ir ka rauke muznze Dalia Sknnskaite.; .-.-. MS__ a 
- Viskontienė. Visuomenė jos 
pasitraukimu nebuvo labai nu
stebinta, nes. savaime aišku 

šiuo metu yra įvykęs didelis 
choro atsijaunininaas. Todėl čia 
ir norisi klausti: ar galima leis 
ti išsivaikščioti tokiai didelei ir 
gražiai kultūrinei šeimynai? Ar 

da nors tokion gražion drau 

MRTCHICAGO" I4YEARS3»Y5 

darbas gimnazijoj, kaip muzikos 
mokytojos, ir ten pat vedančios 
70 mokinių chorą, be to, dar va 
dovaujant lietuvių jaunimo cho
rui "Birbynei", plius prie šito 

Ligi šiol "Varpo' chorą ma
tėme visokiausių lietuvių šven 

• čių programų išpildymuose, 
'koncertuojant salėse ir bažny-
j čiose, su koncertais besilankan 
itį daugelyje lietuvių kolonijų 

neseniai sukurtas šeimynini? ,! Kanadoje ir JAV-bėse, besiro-

nant mūsų širdis bei sielas 
perduodant lietuviškas giesmes 
ir dainas mūsų susibūrimuose 
ir šventėse. 

Pr. Alšėnas 

KATALIKAI LENKIJOJE 

Lenkijos katalikų Bažnyčios 
Primas, Varšuvos arkivysku 
pas kardinolas Steponas Wy 
szynskis kalbėdamas vienoje 
Varšuvos bažnyčioje priminė ti 

1 ir nebeteikė lai-!d a n t i teutų. f e s t l v a ; ' u O S e i r k a "! kintiesiems jų pareigą būti iš 
ko dar vesti ir reprezentaciniam 
chorui "Varpui". Vienok toron- j 

nadiškos visuomenės scenose. tikimais katalikais ir drąsiai 
ginti savo įsitikinimus ateistų 

tiečiai lietuviai jai nuoširdžiai 11*~~* " " " puolimų atvejais. "Netylėkite— 
lieka dėkingi už jos pasišventusį j Dabartinės "Varpo" krizės' kalbėjo kardinolas VVyszynskis 
darbą su "Varnu" nors poros! nietu, mano manymu, privalėtų - kada girdite kalbant prieš 

taip pat įdainavusį ilgo grojimo 
plokštelę ir t. t. 

metų laikotarpyje. 
Vienok šio rasinio tikslas -

f kaip visuomenės tarpininkė) i 
sikišti ir KLB Toronto apylin-

nevien tik padėka ligšiolinei J i ė s valdyba. Ji taip pat — tu 
"Varpo" vadovei muz. D. Vis-Į rė t^ pasukti galvas, spren-
kontienei, bet kartu ir didelis i d ž i a n t ŠJ i t i n aktualu ir opų. Atėjo laikas 

Dievą ir Bažnyčią: Turėkite drą | 
sos ginti Kristų ir tais atvejais. Į | 
kada piktadariai tyčia išniekina j 
bažnyčias ar kitas šventoves. į 

visur ir visada i 

Chicagos miesto meras plauna sukaktuvini tortą miesto salėje, nes jis iš
buvo meru rekordini laiką — M m. Šalia, mero žmona. 

DAR VIENA ASPIRINO TEIGIAMA 
SAVYBĖ 

Asmenys kurie vartoja aspi-: rimus kiek aspirinas veikia nuo 
riną nuo gaivos skaudėjimo ar- širdies atakų ir kraujogyslių už-
ba reumatinių skausmų, yra; sikimšimo. 
manoma, kad kartu sumažina šiame krašte aspirino suvar-
Bdrdies atakas bei kraujogyslių tojamas milžiniškas kiekis, nes 
užsikimšimą, tokios nuomonės jis vartojamas tiesioginiai ir ne
priėjo °Tupė New Yorko tyrinė tiesioginiai kaip kitų, skausmą i choru ir muzikinėmis pamoko- Į 
\x>m. malšinančių vaistų sudėtinė da-Į mis, iš "Varpo" vadovo pareigų | 

Amerikos Experimentinės lis. Moterys yra didesnės varto- j buvo atsisakęs. Už ilgų metų 
Biologijos Federacijos suvažia- į tojos. negu vyrai, gal būt tas u- Į vadovavimą "Varpo" vadovybe 
vime dr. Theodore H. Spaet pa-1 prisideda, kad jos mažiau turi Į ir choristai jį išrinko "Varpo" 
sakė kad viena sudėtinė dalis i širdies priepuolių. Kiek šis pašte | garbės chorvedžiu, kuriuo jis ir 
aspirino pakelia kraujavimą irlbėjimas pasitvirtins. parodys 
prilaiko kraujo krešėjimą. Ma- Į tolimesni tyrimai, bet kadangi 
aoma, kad aspirino veikimas Į aspirinas yra kasdienio varto-
apsaugoti nuo kraujo krešulių Į jimo vaistas, vartojant norma-
susidarymo, gali būti pavarto-

susirūpinimas ne tžk rašančiojo į klausimą. Apyl. v-ba, sakyčiau. Į skelbti tiesą ir duoti gero kata-
šias eilutes, bet ir visos lietuvis- i »a* privalėtų pasiūlyti 'Varpui" > liko pavyzdį tiek savo darbo 
kos Toronto visuomenės to l i -K" 1 k o k i 3 (gal materialinę) pa vietėje tiek savųjų tarpe. 
mesne "Varpo" veikla, nes jis, j 
kaip matome, pasiliko be chor-| 
vedžio, be vadovo. Bijomasi, Į 
kad choras visiškai neiškryktų 
ir neiširtų, kad nenustotų skam- j 
bėjęs ir toliau, kaip ligi šiol 
skambėjo. 

Prieš muz. D. įSkrinskaitę 
ilgą laiko tarpą (15 metų!) 
"Varpui" vadovavo muz. Sta- i 
sys Gailevičius. kuris, jausda-1 
masis šiek tiek pavargęs dėl i 
ilgų metų darbo su "Varpu",! 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos; 

"Aušros Vartų" Tunto sesėms 
FAUSTINAI BOBINAITEI ir RASAI LAŠINSKAITEI 
bei ju tėveliams, brangiai močiutei 

A.-f-A. Konstancijai Bobinienei 
mirus, gilią užuojautą reiškia 

"Birutes" Draugovės Sesės 
ir Tėvu Komitetas 

tas kaip priemonė prieš širdies 
ligas ir krešulius. Kraujo krešu
liai kurie susidaro susiaurėju
siose širdies gyslose yra daž
niausia priežastis širdies atakų. 
Krešuliai susidarantieji sukietė
jusiose arterijose teikiančiose 
kraują smegenims, yra pagrin
dinė priežastis priepuolių. 

Aspirinas neiššaukia krauja
vimo, bet tik pratęsia krauja
vimo laiką, kada kraujogyslė 
yra prapiauta. Daugumai žmo
nių užtęstas kraujavimas nesu 
daro jokios žalos. Tik retiems 
asmenims, kurie turi nenormalų 
kraują ir linkę didesniam krau 
jąvimui, aspirinas gali būti pa
vojingas. Taipgi moterys turin
čios didesnį kraujavimą, turėtų 
susilaikyti nuo aspirino vartoji 
rao. Spaet sako, kad viena ty
rinėtojų grupė esanti Anglijo
je, kita La Crosse, Wis., tęs ty

liais kiekiais nieko nepakenkia. 
A. P-lis 

dabar tebėra. 

Susimažinęs darbo naštą ir 
porą metų pailsėjęs, šiuo metu 
muz. St. Gailevičius gerai jau
čiasi. Mano nuoširdžiu įsitikini
mu, dabartinė choro "Varpas" 

i vadovybė, su jaunu ir energingu 
167 negrai dvasininkai JAV-se i pirmininku J. Karasiejum prie-

New York. — Šiuo metu JAV- Į k>'Je- privalėtų kreiptis į "Var-
se katalikų Bažnyčios sielovadoje|P°" garbės chorvedį muz. St. 
dirba jau 167 negrai kunigai. \ Gailevičių, prašant jį apsiimti 
Dauguma jų priklauso Dieviško- i vadovauti chorui ir toliau f bent 
jo Žodžio Kongregacijai ir dau- Į laikinai — pakol susiras kita 
giausiai dirba Amerikos negrų .'kokia išeitis), nes chorai iširti 
katalikų tarpe. I ir jo nariams išsibarstyti "kas 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikas ar ctmborija {graviruota 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-
rtme ii kitų dalykų tinkamų atminimui 

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

AREA CODE 312 247-2425 

Netekus mylimos mamytes 
A + A 

KONSTANCIJOS BOBINIENĖS, 
mūsų brangius draugus FELIKSE B0BIN# ir JOANJJ 
LAŠINSKIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

DANUTE IR VIKTORAS BILAIŽIAI 
ALDONA IR VIKTORAS GASNERIAI 
AGNfi EALICKAITIENfi 

A. į- A. 
JONUI STANČIKUI 

m i r u s 
žmonai ELENAI STANČIKIENEI, dukroms BIRUTEI 
ir DANUTEI STANČIKAITEMS reiškiu gilia užuojau
tą ir kariu liūdžiu. 

J o n a s u s 

Liūdintį del brangios motinos 
A. + A. 

KONSTANCIJOS BOBINIENĖS 
mirties, sūnų FELIKSE BOBINJį ir JO ŠEIMA nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Petras čelkis, Juozas Petkūnas, 
Juozas šulaitis 

Mirus myliniam Tėveliui Lietuvoje, 

MARIJĄ EDELIENĘ IR 
ELENĄ ZAPUSTIENĘ 

su šeimomis liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Julija Bičiūnienė su šeima 

A. + A. 
Prof. dr. Kontantinui Avižoniui 

mirus, seserį BIRUTĘ BLAŽEVIČIENĘ su šeima, bro
lį dr. VYTAUTE AVIŽONJ su šeima nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Juozas, Laima ir Antanas Jucaičiai 
Dr. Vytautas ir Rūta Rutkauskai 

> v 

A. A. 

THOMAS ZENKUS 
Gyveno 2217 West 23rd Street. Chicaeo. Illinois. 
Mirė bal. 25 d.. 1969. 3 vai. ryto, sulaukęs 75 m. amžiaus 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 5H m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph, marti Norma, marti 

Martha Valikūnas, sesuo Eva Augaitis. švogeris Joseph, ir draugai 
bei pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 3 vai. popiet I>ackawicz koply
čioje. 2314 W. 23rd Place. 

Laidotuvės Įvyks pirmad., bal. 28 d. iš koplyčios 9 vai. ryto-
bus atlydėtas j Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marčios ir sesuo. 
Laidotuvių direktorius Lackawicz įr Sūnūs. Tel. VI 7.R672 

A + A 
MATTHEW STONIS 

<.>vriM> 2».">:s \V. 38th P larc . Chka^>. TlIinoi>. 
Mirč bal. 24 d.. 1»«9, .". vai . vak., s n l a n k u s 35 m. amž iaus . 

'.imi" Lietuvoj**. 
Pa>ilik<» didel iame noHadime 2 <ltikt<'r>'-. Vnna TH-ą V'-oehk). 

žentas .lolin. Klorenoe Bazata. žnrtA*- Hcnr>. a l in i s .InliiL-. m a r t i 
Marc.-iret. 1S anūku. 21 l iri-anūka-. ir kiti irimim"-. drauga i ir p a -
/.fstami. 

Vel ionis buvo \ y r a s m i r u j o s DflUi I>ori> Žo<l«-tknt/-i-'StoTlio-
»*»•**: tęvas nvinmiii: Prank. AJrv ir * o s e p h i n e Oriui. 

Kūnas r>ašarvf>tas Fortunii koplvi^ioje. JIO! S. Kedz ie A v e . 
LaidotuvfV i%yks pirmad.. »>;d. 28 d. i i k^»plvci<*s i o vai r v t o 

bos nulydėtas 1 \M't. T s u ( i w s kapūK-?-. 
Vnoštrdžlai k v i t i i a m c \ i- .n~: gimir 

dalyvauti »k>s<» lakiot^ivvse. 
ines. draugus įr p i / į s t a m u s 

« « ^ \ l ! V \ * ^ : . ° l K T K K V S - S f N P S . MARTI. A P S T A I . A \ f K . A J I K I I ' O A V f KAI. 

L.-nd(itu\iii dir*>ktoriiis t'wrtuna. Tt-U J_\ :5-7t.Sl. 

A. + A . 

Ona Kubiliūnaite Norkiene Telksniene 
Gyveno Great Neck, New York 

Mirė 1969 ra. balandžio mėn. 25-tą dieną. 
Laidojama balandžio men. 28-tą dieną. 

Nuliūdę: 

vyras Jonas Telksnys ir 
sunūs Vytautas Norkus su šeima 

Lituanistikos Instituto nariui 
A. + A. 

Prof. dr, Konstantinui Avižoniui 
m i r u s , 

jo žmoną ANGELC AVIŽIENA broli dr VYTAUTĄ 
AVIŽON], seserį BIRUTĘ BLAŽEVIČIENĘ ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

LITUANISTIKOS INSTITUTAS 

Perskaitė Drau& dnokitf kitiems pasiskaityti. 

file:///yras


DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio 26 d. I 

x Uthuan ian Radijo Foru
mas, vad_ Marijos ir Antano 
Rudžių, šiandien mini metų su; 
kaktį. Programoje, 8—9 v. v. i 
dalyvauja visi praėjusių metui 
dalyviai, specialią vakarui pro-i 
gramą atlieka aktoriai St. Kie-i 
laite ir J. Kelecius. 

x Genė Mačytė giedos solo: 
per liet. sumą 10:30 vai. sek-i 
madienį Svč. M. Marijos Gimi-I 
mo par. bažnyčioje. Išpildys po- j 
puliarią Panis Angelicus gies-j 
mę. 

x >»v. Kryžiaus par. bažny
čioje 40 valandų atlaidai prasi 
deda sekmadienį, bal. 27 d., per 
sumą 10 va i Kas vakarą bus i 

j mišparai 7:30 v. v. Pamokslus 
sakys: selcmadienio vakare kun. 
K. Juršėnas, pirmadienį kun. 
A. Zakarauskas ir antradienį 
kun. V. Mikolaitis. 

X OiieagOs Moterų sąjun
gos apskričio susirinkime, pirm. 
Ona Paurazas, nutarė vienbal 
šiai ruošti išvažiavimą, birželio 
1 d. Kviečiamos kuopos ir sky 
riai dalyvauti, auka tik 5 dol. 
Bus ir valgiai už tą pačią su 
mą. Kun. B. R. Ciesulski iš 
Munster, Ind.. parodys jų ka
takombas su stacijomis ir lau 
kuose ištaisytą altorių, bei vi
sokius naujus įrengimus. Visi 
galės laukuose pasėdėti gryna
me ore. 

CHICAGOS ŽINIOS 
VOKIEČIŲ 

AMBASADORIUS 
PRAGYVENIMAS PABRANGO 

X Janina Juknevičienė, būsi 
moji Varnas Montessori centro 
Vaikų židinėlio vedėja, balan
džio 27 d. nuo 2 iki 5 vai. p.p. 
Vaikų židinėlyje, 3038 VVest 59 

Chicagos neoiituanai. švęsdami Tautos šventę Jaunimo ;entre. pagerbė korporacijos garbės narį dr Steponą Biežį. į 
sulaukusį 80 metų amžiaus Nuotraukoje kairėje dr. Steponas Biežis apdovanojamas reljefiniu korporacijos her- Į 
bu. Centre korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus pirrr.. Ed. Modestas. Nuotr. V. Račkausko 

X Cicero moksleivių ateiti
ninkų vakaras įvyksta šiandien, 

. kuriame bus įvairi programa. 
s t . teiks pilnas informacijas mo- j Akt. J . Balučio paruošti moki-
tinoms, kurių vaikučiai atei 
nantį rudenį pradės lankyti 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
židinėlį- Visi tėveliai prašomi 
šia proga pasinaudoti ir s a v j 
vaikučius įregistruoti į Varnas 
Montessori centro Vaikų židinė
lį ateinantiems mokslo metams. 

V. Kačhiskas, Chicago, UI , 
suprasdamas mūsų spaudos ne
lengvą būklę ir jos didelę reikš 
mę, atsiuntė 10 dol. auką " D r a j 
gui" paremti. Dėkojame. 

X Lietuviu Religinės spau
dos diena švenčiama sekmadie
nį, balandžio 27 d. Jos progra
ma: 11 vai. šv. Mišios t. jėzuitų 
koplyčioj, kurias atnašaus prel. 
Vytautas Balčiūnas. 12 vai. J a u 
nimo centre religinės spaudos 
parodos atidarymas, kurios me
tu kalbės kun. Vyt. Bagdanavi-
čius, MIC. 3 vai. p. p. Jaunimo 
centro didžiojoj salėj iškilmin
ga akademija, kurios metu ak
tualiomis temomis kalbės dr . 
Vytautas Vygantas, o rašytojai 
K. Bradūnas. J. švabaitė - Gy
lienė bei C. Grincevičius skai tys 
savo kūrybą. Chicagos ir apy
linkių visuomenė yra nuošir
džiai kviečiama šiuose parengi
muose gausiai dalyvauti. 

X Lietuvių Filatelistų drau
gijos "Lietuva" narių susirinki
mas įvyks balandžio 29 d. Jau 
nimo centre. Bus 7 v. v. filate-
l:nė valandėlė. 8 vai. vak. J . 
Liubinsko paskaita apie stovyk 

niai suvaidins iš vaikų pasaulio 

IŠ ARTI IR TOLI 
i. A. VALSTYBĖSE 

— I Ateitininkų sendraųgiŲ 
Al Barono vaizdelį, o vyr. moks | stovyklą, kuri bus š. m. rugpiū 
leivių duetas, vad. Aid." Prapuo- į &° 3—10 d. Dainavoje, pnmieji 

• * 

• lenytės, padainuos. Bus 
j ir vaišės. 

x Kun. 4. Borevičius, SJ. 
i sol. V. Kojelienės koncerto rei-
I kalu pasirodys lietuviškoje TV 
| balandžio pabaigos programo

je. 

x "Draugui" aukų atsiuntė: 
4 dol. — Petronėlė Slyterienė; 
po 2 dol. — K Maldėnas, H. 
Kloptovvsky. Nuoširdžiai dėkoja 
me. 

X Vasaros stovykla lietu
viškai kalbantiems berniukams,! 
nuo 9-ių iki 15-os metų am-j 
žiaus ir šįmet vyks tėvų mari- | 
jonų sodyboj, Clarendon Hills. i 
m . nuo birželio 15 iki 20 d. i 

šokiai užsiregistravo iš Clevelando 
Į Kazlauskai ir Staniškiai. Regis-
Uruoja Jurgis Mikaila, 24334 
Pierce Ave., Southfield. Mich. 
48075. 

— F. Zaleskas, Bostono gy
ventojas, balandžio 25 d. atšven 
tė 76 m. sukaktį. J is yra žino 
mas Bostono lietuvių veikėjas, 
aktyviai besidarbuojąs vietos 
organizacijose. 

— Adam Druzdis, Bostono 
lietuvių veikėjas, su žmona atos 
togauja Californijoj, kur San 
Francisco mieste y r a įsikūręs 
jų sūnus Tomas. 

— Anita Navickaitė - Karas, 
plačiai žinoma dainininkė ir vi
suomenininke, sukūrė lietuvišką 

I poje žinoma pianistė, atosto
goms buvo atvykusi į Miami ir 
sustojusi J . ir St. Jazbučių gra-
čiame motelyje, prie pat okea 
no (Collins Ave. 2810 Surf Si-

;de, F lo r ida ) . Balandžio 19 d. 
sugrįžo į New Yorką prie savo 

! studijos darbo. 
— P e t r a s Klimas, Lietuvos 

nepriklausomybės s ignataro ir 
I buv. Lietuvos atstovo Prancū
zijoje, sūnus , viešėjo Miami pas 
J . Tūbelienę, buv. ministerio 
pirmininko našlę. 

ARGENTINOJ 
Rosario Lietuviu bendruo

menės valdyba praneša, kad I darbų. 
1969 m, gegužės 18 dieną, 121 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— M. šikšniui — 95 m. am

žiaus. Vilnius. Marcelinas Šikš
nys, pedagogas, ilgametis Vil
niaus Vytauto D. gimnazijos 
direktorius ir rašytojas, gegužės 
2 d. mini t ikrai retą 95 m. 
amžiaus sukaktį. J is tebegyvena 
Vilniuje. Sukaktuvininko auklė
tinių yra visuose pasaulio kon
tinentuose. Sukaktuvininko ad
resas : Vilnius. Kęstučio g. 27, 
bt. 1. 

— Vilniuje at idaryta lietuvių, 
latvių ir estų dailininkų paroda, 
'kurioje eksponuota 200 dailės 

Dobilų sėjos darbai pra-

Molf Pauls, V 
basadorius JAV-ėms. geg. 
aplankys Chicagos merą Daley 
:r Kalbės Chicagos vokiečių pre 
kybos rūmų susirinkime. 

IŠPARDAVIMAS PAŠTE 

Chicagos pašto vedėjas Hen 
ry McGee praneša, kad bal. 29 
d., 8:30 v. ryto, bus pardavimas 
iš varžytinių visų užsilikusių 
siuntinių, kurių paštas dėl blo
gos rašysenos ir netikslaus ad
reso nepajėgė pris tatyt i adresa
tams nei grąžinti siuntėjams. 
Pardavimas bus kambaryje nr. 
4, 358 W. Harrison s t . 

ŽYDAI SUTELKS MHJBONTS 
GOLFO RUNGTYNĖSE 

Chicagos žydai birž. 18 d. 
ruošia golfo rungtynes 9 golfo 
aikštėse, į kur ias tikisi sutrauk 
ti daugiau 2,000 biznierių, šie 
per vieną dieną sudės apie 6 
mil. dolerių žydų bendrajam šal
pos fondui ( J U F ) ir Izraelio 
reikalams. Pe r paskutinius 22 
metus, tokios rungtynės minė
tiems tikslams sutelkė 63 mil. 
dolerių. 

MAŽfiJA TAVERNŲ 
SKAICITJS 

Chicagoje 1947 m, buvo 
10,468 tavernos. Šio mėnesio pa 
baigoje, kai baigiasi pusmeti
niai leidimai, y r a tiktai 7,342 
tavernos. Laukiama, kad nuo 
geg. 1 d. ir jų skaičius suma
žės, nekuriems salininkams ne-
atnaujinus leidimus. Už pusme
tinį leidimą, kuriuo galima par-

JAV-ių darbo departamentas 
Vokietijos am'praneša, kad Chicagoje kovo 

6 d. I mėnesį pragyvenimo kaina pa
brango 8/10 vieno procento, 
atseit, kas 1959 metais kaina
vo $10. dabar kainuoja $12.29. 
Pabrangimas ypač pastebimas 
automobilių, gazolino, aprangos, 
baldų, vaisių, daržovių ir mėsi
nių produktų pirkime. 

PAKILO EŽERO LYGIS 

ežero lygis nuo 
mėnesio iki šių me 

vai. ruošiamas Motinos dienos j sidėjo okup. Lietuvos kolchozuo d a v i n ė t i M ^ t ^ g b l a n d o s ry 
minėjimas sovchozuose 

šeimą su inž. Tadu Vizgirda iš Del smulkesnių informacijų pra ,-, v r _... , r , ',. - ^ _ K„ . . „ . * -v- f Califonujos. \ estuvių puota bu-
šoma krerotis į kun 
ną tel. PO 7-1687. 

A. Nocku-
(pr.) 

x [vyksimos Lietmig Fon
do vakarienės š. m. gegužės 25 
d.. Jaunimo Centre, proga j LF 
narių eiles įstojo: Gustonių So
džius su $1.000. ir Zarasiškiu 
Klubas su $100 Įnašais. LF 
adresas: 6643 S. Maplewood 
Ave., Chicago. 111. 60629. telef. 
778-2858. fpr.) 

X Nusiųsk mamai 'gyvą laiš
ką" Motinos Dienai: Magneto
fonai labai nebrangūs pas 

iinius pašto ženklus ir akademi . Gradmską 2512 W. 47 St. ; FR 
nis narių pa^tar imas . Susirin- 6-1998. (ak.) 
kimo metu nariai galės pasiim 
ti biuletenį Nr. 4. 

X Gydytoju Draugijos pava
sario balins įvyks gegužės 17 
d. "Li to" O'Hare Congress vieš
butyje. Visi nariai ir svečiai 
prašomi registruotis iš anks to 
pas Dr. Ringų, teL H E 6-2732. 

fpr.) 

x A, ir B. URBONU maisto krau
tuvėje. 2640 W. 69th 8t. galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru-
Iiadų. kumpių, virtos šoninės, ko-
šelienos šviežii mėsa. Įvairūs stei-
kaj ir kt. maisto gaminiai šviesių 
ii kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuos*-
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės Priimame 
užsakymas vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom — i 
Skambinti telef. 436-0446. fsk.V 

X Dovano sinntinius j Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Ju ra s ) , 421 Hackney 
Rd.. London. E 2. England. 
SHO S~34 fgk.i 

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

Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 fsk.) 

įimtiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiinriuiiiitiHiniii 
R E I K A L I N G A S 
B A R T E N D E R I S 
pilną ar daliną laiką 
Skambinti 422-3535 

•iHiiHimiiimiiminiiiiHiiiHiimiiiiimiii 

x Justas Lieponis, dr. J. 
Meškauskas ir A. Petreikis vie
ni pirmųjų Chicagoje 100 dol. 
auka įsijungė į "Krikščionio 
Gyvenime" veikalų serijos pre
numeratorių rėmėjų eiles, ruo- kraštų pavertė 
šiantis tos serijos knygų vie- kalėjimais ir dar 
šam pristatymui ateinantį sek 

vo Miami lietuvių klubo salėje 
(3655 N. W. 34th Street) ba
landžio 20 d. Svečių buvo gau
sus būrys, apie 250. 

— Nevvark, >\ <J. gegužės 4 
d. Šv. Trejybės parap. salėje 
bus metinė sodaliečių šventė ii 
eilė paskaitų. Registracija 1—2 
vai. parap. salėj, po to bus pa
skaitos, kurias malda pradės 
parap. klebonas kun. J. Schat-
nus. 

— Lietuvos ir eilės kitų 
kraštų pavertimą Sovietų Są
jungos kolonijomis bal. 11 d. 
numery priminė laikraštis l"Thc 
Philadelphia Inquirer", atsiliep 
damas j Arnold J. Toynbee kai 
tinimus, kad Izraelis ir JAV-
bės siekiančios kolonijų. Laik 
rastis paneigia tuos kaitinimus 
ir pabrėžtinai, primena, kad 
Rusija visą eilę nepriklausomų 

kolonialiniais 
ki tus savo 

kaimvninius kraštus siekia da-

;to reikia mokėti $465. Už leidi
mą pardavinėti iki ketvirtos ry 

į to reikia mokėti $875. 

kalinga mūsų senoms organiza
cijoms, tad duokime progą jau
niems ir matysime ko jie sieks. 
Vykime pavydą ir neapykantą 
šalin. 

— Susirinkimai Raudonos 
Rožės klubo pirmą penktadienį 
7.30 v. v. SLA 301 kuopos narių 
susirinkimas trečiadienį 7:30 

;v. v. Liberty svetainėj 14th St. 
ir 49th Ct. Visi nariai kviečia
mi. K. Dev. 

Michigan 
1966 m. geg. 
tų bal. pradžios pakilo t r is pė
das. JAV-ių kariški inžinieriai 
spėja, jog iki rugp. mėnesio pa
kils dar tr is colius. Ežeras da
bar yra 578.5 pėdos aukščiau 
jūros lygio. 

OPERŲ DIRIGENTAI 

Lyric operos rudeniniam se
zonui jau užangažuoti šie operų 
dirigentai: Bruno Bartoletti , 
Adlo Ceccato, Argeo Quadri, 
Christoph Dohnanyi, John Pr i t 
chard ir Ferdinand Leitner. 

PROGRAMOS VEDĖJAS 
PERKA SAVO RADIJO STOTĮ 

Mal Bellairs, nuo 1955 m. 
vedės savo programą ir buvęs 
žinių pranešėju prie \VBBM sto 
ties, ruošiasi pirkti WCLR ra
dijo stotį, Crystal Lake, UI. Už 
stotį užmokės apie $400,000. 

+m;rmmm 
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mmgsmmmmmm 
romanas 
ALMENAS 

Į RYTUS, 
Į ŠIAURC 

• į 

• 
Vienintelis šiuo metu rinkoje 

esąs nuotykių romanas, kuri 
skaitydamas jaunuolis negali at-

Kaina: I dal. $3.00, II dal. 
sitraukt, o vyresnios kartos žmo
gus atjaunėja ir keliauja su au
torium pavojais nuklotu keliu iš 
19 amžiaus Lietuvos į Amerikos 
laukinius vakarus. 

Knyga išleista Liet. Knygos 
klubo, gaunama "Drauge". 
kesčiams. 
ti prie knygos kainos 5 proc. m o 

Jvykusiame Illinois Lietuvių demokratų komiteto susirinkime Evergreen 
Country Club p. Seckutė įteikia padėkos taurę komiteto organizatoriui 
— pirmininkui Aleksandrui G. Kumskiui. Toliau matyti soi. Aig. Grigas 
ir inž. Antanas Rudis Nuotr. P Maietos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
REMIA KOESKIO KANDCDA- mas aukštą vietą kaip pirmo 

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

3236 South Halsted Street 
Telef.: DAnobe 6-9837 

Julija O. Biliūnienė Chicago. 111. 60608 

madienį 3 vai. p.p. Jaunimo bar tokiais padaryti. 
centre Religinės 
demijos metu. 

spaudos aka-
fpr.) 

— Julija Rajauskaitė - Hu-
šienė, Amerikoje ir Vak. Euro-

TCRA Į COOK COUNTY 
ŠERIFO POSTĄ 

Balandžir, 9 d. įvykusiame su
sirinkime I'lnois Lietuvių de— 
mokratų komitetas vienbalsiai 
nutarė r e m i šio komiteto jstei; 
gėją ir da':-artinio pirmininko; 
kandidatūrą j Cook County še-! 
rifo pozicija 1970 m. rinkimuo-: 
se. 

Daug iškilių Chicagos vado
vaujančių asmenybių pramonės, 
prekybos, valdžios, sporto, po-; 
licijos organizacijose mielai su-• 
tiko t ap t i Al. G. Kumskis for 
Sheriff Clutv* nariais ir jj rem-: 
ti. šis klubas užsimojo surink j 
ti 100.000 parašų ir pristatyt i | 
peticijai Chicagos merui Ri-
chard J . Daley ir Cook County 
Centriniam demokratų kotnite 
tui. k a d Ai G. Kumskio kandi
datūra į Cook County šerifo 
postą būtų priimta ir įs ta tyta 

pirminiuose rinki-
raėn. 1970 m. 
su mero Dalev ir 

30 
rajono direktorius. Per 40 metų 
jis yra pasireiškęs kaip nepap
rastai gabus vadovas adminis 
tracijos ir jaunimo srityje, š ie 
ypatingi sugebėjimai sudaro 
labai stiprias kvalifikacijas efek 
tingai ir sumaniai vadovauti 
šerifo raštinei. 

Užtikrinti sėkmingas anksty 
vas varžytines ' 'Al G. Kumskis 
for Sheriff ' klubas rengia mė
gėjų - įžymybių golfo turnyrą 
ir dovanų Įteikimo banketą, 
birželio 18 d .Evergreen Coun
t ry Clube, prie 91-os gatvės ir 
Western Ave , Evergreen Par 
ke. Algimantai Grigas 

CICERO KOLONIJOJ 

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

K a l b a m e l i e t u v i š k a i 

A L Ė T A S 

ura. tė ir ̂ J\a$tutis 

— A. a. -Jonas Katilius mirė, 
po ilgos ligos, iš jaunų dienų 
mėgo muziką, ruošė chorus mo
kino ir pats dainavo. Laidotu
vėse koplyčioje kalbėjo V. An
driulis, pažymėdamas, kad ve
lionis buvo geras žmogus ir bu
vo visų gerbiamas. Palaidotas 

organizacijos p * B * | t N t M * kapinėse. 
— A. a. -Juozas Bruchas, il

gai sirgęs mirė. Buvo kilęs nuo 
Panevėžio. 

— I>ietuviu Liuosybės Namo 
bendrovė Liberty svetainė, 14th 
st. ir 49th Ct. balandžio 26 d., 
2 vai. r».p. šaukia n 

demokratų 
muose birž 

Praeityj-
Demokratų 
rimu. Kumskis pasirodė stipriu 
ir popt t l iar j kandidatu j Sani
tarinio dist rikto patikėtinius ir 
13-to ward> aldermanus. 

Kumskio įgytas patyr imas 
dirbant jva riuose kriminaliniuo 
se teismu^-e ir tų teismų p^li-

Muzika iuozo Gruodžio 

Premjera: 1969 m. geg. 17 d., 8 vai. vak. 
I I spektaklis: 1969 m. geg. 18 d., 3 vai. p . p . 

MARIJOS AŪKŠT MOKYKLOS AUDITORIJOJE 
Lithuanian Plaza, W. Marąuette Road 

ir California Ave., Chicago, Illinois 
Choreografija: Birute Nagienė, Mezosoprana^ Aldona St^mpužienf 

Deklamatorius: Leonas Barauskas 
Filmas ir fotografija: Algimantas Kezys, S.J. 

Toronto Univ to Modernaus Šokio Ansamblis 
Jaunimo Teatras 

Simfoninis Orkestras 
Dirigentas: Darius Lapinskas 

B I L I E T A I G A U N A M I : 
MARGUTYJE. 2422 W. Marąuette Road, Oiicajco. niinois 60629 

rų susi-

TeL GR 6-2242: GR 6-2271 
MARGINIUOSE. 2511 W. 69th St.. Chicago. 

Tel. PR 8-4565 
Illinois 60629 

Dr K Įesunas susituokė su E. Garr Švč p M. Gimimo parap bai-
ay&oje. Dr Jesunas yra baigęs Illinois universitete medicina Jis yra 
Frances Ambros* vaikaitis Jaunavedžiai po povestuvinės keliones Euro
poj apsjjryveajt Oyį p.irk. 111. 

cijos rašti-.ėse. duoda jam stip i rinkimą. Bus išrinkta 15 direk-
rų užnugari siekiant šios pozici Į torių. Kaip jau visiems y ra ri
jos. Daba: Kumskis dirba Chi-

jcagn Parku d M r i k t e . uzitnda 
noma naujas kraujas reikalin
gas sergančiam, tai tas ir rd'. 

Lzsakant pažtu. prašoma čekius išrašyti Margučio vardu. 
Bilietų kainos: Parteryje: SS.OO. 56.00. $500 Balkone: S7. $5, $3. 
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