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DOKUMENTAI, ATSKLEIDŽIANTIEJI

NUOLAIDAS RAUDONIESIEMS
Knygą: "The Liberal Papers" pavadino: "Mūsų 

Amerikiečių Miunchenas"

WASHINGTONAS. — Nau
ja demokratų išleista knyga, 
teigianti, jog padidėję sunkumai 
padoriam amerikiečiui kalbėti 
ir būti nuoširdžiu antikomunis- 
tu, buvo nuvainikuota kongrese 
užvakar.

Senatorius Dirksen (III.) se
nate respublikonų vadas pasa
kė, jog knygą, gal būt, geriau 
būtų pavadinti: “Mūsų Ame
rikiečių Miunchenas”, pareiški
mą, kurį šen. 
ton (R., Ky.) 
te.

Šen. Barry 
Ariz.) senatui
Mortono skaitytos ištraukos iš 
knygos “pavaizduoja kas Wash- 
ingtone pasišventęs pergalei ar 
yra prieš”.

Jis paminėjo Washingtono 
“kliką” su savo filosofija: “Pri 
sitaikink, nusileisk. Tik nepulk 
komunistų. Neužrūstink jų”.

Demokratai sėdėjo tyliai, 
skaitant knygą: “The Liberal 
Papers”. Ši knyga yra išdava 
įstaigos, vadinamos “liberaliniu 
projektu”, įsteigtos prieš trejus • 

Thruston Mor-
pakartojo sena-

Goldwater (R. 
pareiškė, kad

metus dvylikos demokratų kon- j 
gresmanų. Įžangą knygai para- j 
šė atstovas James Roosevelt 
(D., Cal.), kuris taipgi redaga
vo straipsnių rinkinį; straips
nius parašė 40 mokslininkų 
buvę politikai.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

ir

Japonijos aukštes

Japonai prašo 
grąžinti salas

TOKIO.
nių rūmų parlamentas kovo 14 
dieną patvirtino visais balsais 
rezoliuciją, skatinančią vyriau
sybę daryti žygių, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės grą
žintų administruojamas Ryu- 
kyn ir Bonin salas ir Sovietai 

i atiduotų laikomas Habomai, 
Shikotan ir Kurilų salas. Že
mesni rūmai panašią rezoliuciją 
priėmė praėjusią savaitę.

— JAV lėktuvas, vežęs 
asmenis, įskaitant 93 amerikie
čius karius, iš Guamos į Pietų 
Vietnamą, nukritęs jūron. Ma
noma, kad tai sabotažas.
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Nikita Chruščevas vėl graso,

giriasi ir kitus mulkina
Sovietiniai rinkimai ir Kremliaus "demokratija" Vakaru 

pasauliui teikia žaismingos komedijos vaizdą

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos diktatorius Nikita Chrušče
vas, besiruošdamas Aukščiau
sios tarybos rinkimams (kurie 
bus kovo 18 d.), pasakė vakar 
kalbą, apipindamas ją barška
lais ir pasigyrimais. Pagrindinės 
jo kalbos mintys:

1. Sovietų Sąjunga šiandien 
(kovo 16 d.) turi “laivą” toli
mose erdvėse (buvo pranešta, 
kad rusai paleidę satelitą tirti 
kosminių spinduliavimų).

2. Kremlius niekada nepri
ims prezidento Kennedy nusi
ginklavimo plano su tarptauti
ne kontrole.

3. Maskva turinti 
raketą, prieš kurią 
Amerikos Valstybės 
“bejėgės atsispirti”
Sovietų raketa gali pasiekti vi
sus pasaulio užkampius).

— Diktatorius Nikita Chruš- — Astronautas Slayton, 
čevas giriasi, jog Sovietų Sąjun- matytas skristi raketoje aplink
ga turinti globalinę raketą, ku- žemę, nebegalės įvykdyti jam 
rios Jungtinės Amerikos Vals
tybės negalės susekti ir numuš
ti. Manoma, kad tai esąs sateli
tas su atomine galvute; šis sa
telitas galįs smogti pasaulyje į 
bet kokį taikinį.

4. Nikitai išsekusi kantrybė 
belaukiant pasirašyti taikos su
tartį su Vokietija.

5. Jungtinių Amerikos Vals
tybių dvipartinė sistema esan
ti netikusi. Va, girdi, Sovietų 
Sąjungoje vienapartinė (geriau 
sakytų: diktatorinė) sukelianti 
“šventadienišką” nuotaiką rin
kimų metu.

Va kaip Chruščevas mulkina 
laisvąjį pasaulį.

globalinę 
Jungtinės 

esančios 
(vadinasi,

Ispanijos ir Kubos 
sutartis pratęsiama

MADRIDAS. — Komercijos 
ministerijos kalbėtojas užvakar 
pareiškė, jog Ispanijos ir Ku
bos trejų metų prekybos sutar- 

; tis bus pratęsta šių metų gale. 
Pagal tą sutartį Kuba ekspor
tuoja $2,500,000 vertės tabako 
gaminių ir $3,000,000 vertės 
cukraus už ispanų aliejų.

nu-

paskirto uždavinio, nes širdis 
per silpna. Jo vieton paskirtas 
Scott Carpenter.

KALENDORIUS
Kovo 17 d.: šv. Patrikas, Gen 

dvilis, Varūnė.
Kovo 18 d.; II Gavėnios sek

mad., šv. Kirilas, šv. Edvardas, 
Eimutis.

Kovo 19 d.: Šv. Juozapas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsnių; rytoj — 
dalinai apsiniaukę, šilčiau.

Saulė teka 6:02, leidžias 5:58.

Ro

— Prancūzu prezidentas de 
Gaulle, gal būt, šiandien pa
skelbs Alžirijos - Prancūzijos 
karines paliaubas.

— JAV ambasadorius Jungti
nėse Tautose Adlai Stevenson 
Kubą pavadino naujausiu Sovie- 
tų Sąjungos satelitu.

J— Mrs. Kennedy, JAV prezi
dento žmona, vakar plaukė lai
ve Gangės upe. Šį savaitgalį il
sėsis.

— Guatemalos kariuomenė 
vakar užėmė Guatemala City 
visas viešas įstaigas; šį kraštą 
nori paglemžti komunistai parti
zanai. Guatemaloje uždrausti 
vieši susirinkimai.

— Senatorius George D. Ai- 
ken (R., Vt.) teigė užvakar, jog 
kolumnistas Walter Lippmann 
darąs spaudimą savo straips
niuose j kongresą pirkti Jung
tinių Tautų 100 milijonų dole
rių bonų..

Vokietijoj atiduotas teismui 
amerikietis aviacijos kapitonas J. 
P. Kauffman, kuris kaltinamas, 
kad atiduodavęs karines paslaptis 
Vakarų Vokietijos komunistams-

žodžių karas — Vaizdas septyniolikos valstybių nusiginklavimo konferencijos Genevoje, Šveicari
joje. Atstovai “šaudosi” žodžiais. (UPI)

U N G T I N I Ų TAUTŲ
O. LABANAUSKAITE

BONAI

Trumpai iš
visur

— Hong Kongo eksportas į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Hong Kongo Eksporto įstaiga 
savo metiniame pranešime, iš
leistame kovo 14 dieųą, pareiš
kė, jog Amerika pasiliko Hong 
Kongo rihkoje 1961 metais la
bai svarbi pirkėja — trečius me 
tus iš eilės. Kolonija eksporta
vo 45 milijonus dolerių vertės 
rūbų į Jungtines Amerikos Vals 
tybes praėjusiais metais.

— Chad respublikos preziden 
tas F. Tombalaye kovo 14 die
ną atvyko į Paryžių trijų dienų 
vizito. Prezidentas Tombalaye 
yra dešimtas afrikietis vadas 
iš buvusios prancūzų kolonijos, 
priimtas prezidento de Gaulle.

— Lotynų Amerika 1975 me
tais turėsianti 300 milijonų gy
ventojų.

— Vidurkis afrikiečio uždar
bio $132. 235,000,000 Afrikos 
gyventojų metinis pajamų vi
durkis yra $132 kiekvienam as
meniui.

mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Nepaprastų darbu pasiėmusios Jungtinės Tautos pereitų metų ga- 

pasijuto nebeturinčios pinigų, nes visa eilė narių savavališkai išsiaiškino savo narystės parei
gas ir nedavė tų pinigų, kurių buvo iš jų pareikalauta nepaprastam biudžetui sudaryti.

Jungtinių Tautų paprastojo 
biudžeto lėšas sudaro valsty
bių - narių įnašai. Nors visi na
riai turi tik po vieną balsą, ta
čiau ne visi lygiai moka Jungt. 
Tautų aparatui išlaikyti. Nario 
mokesčio dydžiui nustatyti yra 
vartojama gana komplikuota 
formulė, kurios pagrindinė žy
mė yra ši — juo turtingesnis 
ir civilizuotesnis kraštas, juo 
daugiau moka nario mokesčio. 

I Tokią formulę nario mokesčiui 
nustatyti pasirinkus, JAV ten
ka mokėti didžiausias nario mo
kestis. Nors Chruščevas ir gi
riasi beveik pasivijęs Ameriką, 
tačiau Sovietų nario mokestis 
nuo Amerikos yra labai toli at
silikęs. Ir kada iškyla klausi
mas padidinti Sovietų nario mo
kestį Jungt. Tautom, jų atsto
vas nagais ir ragais ginasi nuo 
tokio pasikėsinimo.

Dar labiau susipainiojo reika
las, kai Jungt. Tautos ėmėsi ne
paprastų darbų ir jiems finan
suoti apdėjo narius trumpailai- 
kiais nepaprastais mokesčiais. 
Dabar svarbiausia nepaprasto
jo biudžeto išlaidą yra Jungt. 
Tautų karinių dalinių laikymas 
Vidurio Rytuose (kad arabai su 
žydais vėl už gerklių nesusiim- 
tų) ir Konge.

Nors tie mokesčiai uždėti tin
kama tvarka padarytu nutari
mu, tačiau visa eilė valstybių - 
narių atsisakė juos mokėti įvai
riai pasiteisindami.
valstybės, pavyzdžiui, to mokes
čio nemoka neva todėl, kad Jung 
tinių Tautų kariniai daliniai sau 
goją žydų interesus, kurie prie-

t

Dviem aukštiems rau
doniesiems iškeltos 

bylos
WASHINGTONAS. — Du 

aukšti komunistų partijos Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse pa
reigūnai patraukti teisman 
Washingtone, nes jie neužregist] 
ravo savo rolės sovietų viešpa
taujamoje veiklos organizacijo
je.

Iškeltos bylos Gus Hali, 51 
metų, generaliniam komunistų 
partijos sekretoriui, ir Benja- 
min J. Davis, 58 metų, naciona
liniam sekretoriui; abu gyveną 
New Yorko mieste, buvo paso
dinti kalėjiman dėl bandymo I 
nuversti vyriausybę.

Meksikos cukrus į JAV
MEXICO CITY. — Meksika 

šiais metais Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms parduos 329, 
000 tonų cukraus, $38,400,000 
vertės. Tai pranešė Cukraus Ga
mybos sąjunga.

JAV gynybos sekretorius 
bert S. McNamara pasisakė prieš 
B-70 sprausminių lėktuvų statybą, 
nes jie nieko neduotų JAV atsi
kirtimo jėgai po 1967 metų. (UPI)

Daug išleido kosmetikai

TOKIO. — Japonijos moterys 
praėjusiais metais pirko 23,000 
tonų kosmetikos $127,800,000 
vertės.

šingi arabų interesams. Pran- vienas savo valia negali tų bo- 
cūzija su Belgija nemoka todėl, 
kad, jų nuomone, Jungt. Tautų 
žmonės Konge netinkamai rei
kalus tvarką. Sovietų Rusija 
nemoka nė vienos kapeikos nei 
Kongo, nei Vidurio Rytų ope
racijoms finansuoti, nes ji ne
nori, kad ten chaoso būtų iš
vengta, kadangi komunistai ga
li šį tą laimėti tik ten, kur tvar 
ka pairsta. Sovietams rūpi, kad 
J. Tautos bankrutuotų ne tik 
finansiškai, bet ir visaip kitaip.

Kad ir daug trūkumų dar tu
ri J. Tautos, tačiau JAV ir dau
guma J. Tautų narių nenori JT 
pabirimo, nes tada nebebūtų 
kaip Sov. Rusijos nuo beprotiš
kų žygių prilaikyti. Mokesčių 
nemokėjimu atsiradusią bėdą 
tvarkyti paskutinė JT asamblė
ja nutarė taip: pirma, nutarti 
prašyti Tarpt. Tribunolą Hago
je pareikšti nuomonę, ar nariai 
privalo mokėti visus nustatyta 
tvarka uždėtus mokesčius; ant
ra, išleisti 200 mil. dol. vertės 
bonų, mokant 2% ir juos išper- 
kant per 25 metus iš regulia
raus biudžeto lėšų.

Kad pinigai greit atsirastų, 
reikia tuos bonus greit išpar
duoti. Pusę tos sumos pažadėjo 
nupirkti JAV, kitą pusę turi 
išpirkti kiti nariai pagal savo 
pajėgumą. Nereikia laukti, kad 
Maskva taip greit pakeistų sa
vo nusistatymą ir pasisiūlytų nu

l

nų pirkti — tam reikalui reika
lingas kongreso pritarimas, bet 
ten sutikta didelė opozicija.

(Nukelta 1 4 psl.)

Manila uždraudė 
kelionę j Maskvą

MANILA, Filipinai. — Prezi
dentas Diosdado Macapagal įsa
kė neduoti pasų devyniems gy
dytojams ir smuikininkui, kurie 
nori vykti į Maskvą. Jis ėmėsi 
šio žygio, nes jis “nori atšaldyti 
filipiniečius nuo užsidegimo vyk 
ti į komunistinius kraštus”.|i tI

Kennedy gavo prane
šimą apie Kongę

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy šiom dienom ga 
vęs “gana optimistišką” prane
šimą apie Kongo situaciją. Pra
nešimą pateikė dr. Sture C. Lin- 
ner, buvęs Jungtinių Tautų Kon 
ge viršininkas. Dr. Linner tiki
si, kad Kongo centro vyriausy
bė ir Katangos provincija iš- 
spręsiančios savo skirtumus.

laisvo Tautu Apsisprendimo 
lyga Paryžiuje

Arabiškos pirkti kad ir ketvirtadalį, todėl 
visų akys yra nukrypusios į 
Washingtoną. JAV prezidentas

Paminklas astronautui 
pulk. John Glenn

OOLUMBUS, Ohio. — Astro 
nauto pulk. John Glenn gimta
me mieste New Concord, Ohio, 
projektuojamas pastatyti pa
minklas prisiminti jo skridimą 
raketoje aplink žemę.

Šį planą paskelbė atstovas 
Tom V. Moorehead, respubliko
nas iš Ohio, ir Monument Buil
ders of Ohio, Ine. ši kompanija 
jau pažadėjo $1,000 paminklo 
statybos fondui.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar iš Cape Canaveral 
paleido tarpkontinentinę raketą 
Titan II, kuri nusileido pieti
niame Atlante, pasiekusi taiki- 

’ nį 5,000 mylių nuotolyje.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
parlamento užsienio reikalų ko
misijos pirmininkui M. Schu- 
mann vadovaujant, Paryžiuje 
įsteigta Laisvo Tautų Apsispren 
dimo lyga. Jos tikslas yra pa
remti savarankiškai sugebančių 
valdytis tautų pastangas atgau 
ti nepriklausomybę, planingai 
šalinti pasaulyje kolonializmo 
reiškinius, studijuoti galimybes 
įvairioms tautoms ir visose pa
saulio dalyse pareikšti apsispren 
dimo teises.

Ši lyga numato rūpintis ir 
laisvo tautų apsisprendimo tei-

sėmis Vidurio ir Rytų Europo
je- ________ _____

Šiuo metu demokratiniuose 
kraštuose sudaromi komitetai iš 
12-kos parlamentarų. Sudaryto
ji lyga tautų apsisprendimo rei
kalu pateiks rezoliucijas, siųs 
raštus vyriausybėms, politi 
kams, organizuos “apvaliojo sta 
lo” diskusijas, spaudos konfe
rencijas ir kt.

— Filipinų prezidentas Dios- 
dado Macapagal užvakar pa
reiškė, jog jis priėmė preziden
to Kennedy kvietimą vizituoti 
Jungtines Amerikos Valstybes.

NAUJA REZOLIUCIJA PABALTIJO

VALSTYBIŲ REIKALU
JAV kongresmanas Gordon L. McDonough (R., Calif.) įnešė naują rezoliuciją į 

atstovų rūmus Pabaltijo bylos reikalu

LOS ANGELES, Calif. — JA 
Valstybių atstovų rūmų narys 
Gordon L. McDonough (R., Ca
lif.), eilę kartų dalyvavęs įvai
riuose Los Angeles lietuvių pa
rengimuose bei šventėse, 1962 
metų kovo mėn. 5 d. įnešė į JA 
Valstybių atstovų rūmus naują 
rezoliuciją (H. Con. Bes. 444) 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos by 
los reikalu. Toje rezoliucijoje 
reikalaująma Pabaltijo kraštų 
bylą perkelti į Jungtines Tau-

mus ir tremtimis iš Sibiro ir ir kita rezoliucijos yra labai 
kalėjimų bei vergų stovyklų Ru 
sijoje; ir pravesti laisvus rinki
mus Jungtinių Tautų priežiūro
je Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje.

I
Tą pačią dieną (kovo 5 d.) 

kongresmanas Gordon L. Mc 
Donough įnešė į atstovų rūmus 
kitą rezoliuciją (H. Res. 555), 
kuria norima įsteigti specialų 
komitetą atstovų rūmuose pa

tas, priverčiant sovietus pasi- ver£*V tautų reikalams (a Spe- 
traukti iš Lietuvos, Latvijos ir c'a^ Committee on the Captive 
Estijos; sugrąžinti visus kali- Nations). Be abejo, ir viena

I
svarbios.

Visi geros valios lietuviai kvie 
čiami parašyti po trumpą pa
dėkos laiškutį kongresmanui 
Gordon L. McDonough. Jo ad
resas: The Honorable Gordon 
L. McDonough, House Office 
Building, Washington 25, D.C. 
Jis Vasario 16-sios proga pa
sakė kongrese puikią kalbą, 

j Už šią kalbą gavęs padėkos laiš 
kų iš eilės lietuvių. Ypač paten
kintas gautu padėkos laišku iš 
vyskupo Vincento Brizgio.
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ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Š. m. kovo 4 d. Detroito vy

čiai nunėjo šv. Kazimiero šven
tę. Jaunesnieji ir vyresnieji iš 
kuopų 102 ir 79 su vėliavomis 
dalyvavo il-tos valandos šv. 
mišiose šv' Antano bažnyčioje. 
Mišios buvo iškilmingos, jas. 
laikė svečias kun. M. Kundro
tas, Dievo Apvaizdos parapijos
klebonas. Asistavo šv. Antano rios pradžioj jaunesnieji vyčiai 
parapijos klebonas kun. W. Sta
nevičius ir kun. K. 
čius. Per mišias visi 
bendrai Komunijos, 
buvo duota visiems
šv. Kazimiero relikviją.

Pasibaigus pamaldoms, 
vyčiai skubėjo į naują p. 
dolskio salę, kurioje įvyko me
tiniai vyčių pusryčiai. Pusryčių 
programą pravedė vyčių centro 
valdybos pirmininkas, Robertas 
Borisas. Buvo pakviestas šv. 
Antano klebonas kun. W. Sta
nevičius pasakyti keletą žodžių. 
Kun. Stanevičius, Vyčių dvasios 
vadas, pakvietė kalbėti šv. An-

tano ir Petro parapijų asisten
tą, kun. Kriščiūnevičių, kuris 
kalbėjo apie šv. Kazimierą. Bu
vo pabrėžtas reikalas visiems 
vyčiams sekti jo pavyzdžiu. 
Taip pat pusiyčiuose dalyvavo 
klebenąs kun. M. Kundrotas ir 

K. Simanavičius.
Po to sekė meninė dalis, ku-

kymą. Po užkandžių ir progra
mos sekė N. Y.-N. J. apskrities 
vyčių seimas. Dalyvavo kun. P. 
Žemeikis — apskrities dvasios 
vadas, kun. F. Bulovas — 109 
kuopos dvasios vadas, ir taipgi 
puma mmėti kunigai. Aptarti 
pianai vyčiu seimo, kuris įvyks 
įugpmčio 15 - 19 d. Nutarta 
taikė seimo pastatyt pakelies 
Kiyž.ų prie Sopulingosios Dievo 
Aotmos bažnyčios, Kearny, N. 
J. Po seimo buvo vaidinamas 
veikalas pagerbiant šv. Kazi
mierą. Veikalas prirengtas New 
York sendraugių kuopos, vado
vaujant Juozui Boley. Visi bu
vo patenkinti veikalu. Sveikini
mai Gražinai Kulikauskas ir 
Stanley Dėdinui už nepaprastai 
gražiais išpildytas roles.

Joan Mažeika

Lietuvos vyčių dovana Jo Ekscelencijai vyskupui A. Salatkai, 
įteikta kovo 6 d.
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Simanavi- 
vyčiai ėjo 
Po mišių 

pabučiuoti

visi
Pa-

pa.da.navo keletą lietuviškų dai 
nelių. Taip pat, jie pašoko ke
letą tautinių šokių ir išpildė ra
dijo valandėlės pobūdžio vaidi
namą apie šv. Kazimiero gyve- 
a.mą. Baigiant meninę progra
mą, pantomima suvaidintas “Ir 

’šv.tsa užsigesino”. Po meninės 
dal.es trims vyčiams p. Rapo
lui Valatkai, jo žmonai Onai 
Valatlncne; ir Elenai Dailyda 
..i kolaitienei buvo

• s vyčių laipsnis. Pusryčiai 
i’.v.D akės, valgių daug ir 

skani-:. Visi išvažiavo pasisoti-
■ pasilinksminę.

Vytautas Katkus Jr.

suteiktas

KAS NAUJO 
PROVIDENCE, R. I.

Vasario 4 d., daugiau kaip 
penkiasdešimt vyčių is Naujos 
Anglijos apskrities susirinko į 
Providence kėgliavimo rungty- 

Po sporto žaidimų .jauni- 
sugrįžo į parapijos salę 

ir pasilinksminimui. 
Anglijos pirmininkė 

xi.avaderas ir vietinės

ią j-aujos Anglijos apskrities 
su i. Anose šokiuose Marlboro, 
Mass. Buvusi veikli kuopos ir 

narė Barbara Adler 
sū-

sesutė Katarina ir

E • Redakcija straipsnius tai- 
E so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
Ę rus. Redakcija už skelbimų 
Ę turini neatsako. Skelbimų 
: kainos prisiunčiamos, gavus 
: prašymus.
^illlllllllflllllllllllllllllllllllllllllllll

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- =
> dien 8:30 — 5:00, šeštadie- =
> niais — 8:30 — 12:00. =
imimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS

nes.
mas 
vaišėms 
Naujos 
Batnice
kuopos ritualo komisijos pirmi
ninkas J. Stoškus suteikė pir
mą ir antrą organizacijos ritua 
io laipsnius. Lietuvos vyčių an
tras laipsnis buvo suteiktas: 
Verai M.naigo ir Irenai Lan- 
danskas, ab. buvusios kuopos 
pirmininkės; pirmą laipsnį ga
vo: kuopos pirmininkas Pranas 
Dziekevich; vice-pirmininkė O.

Birutė Pau

RELIGINĖS KŪRYBOS KONKURSASPLB valdyba 1962 metus pa- tais. LRD vardu prašome JAV 
skelbė Maironio metais. Didžio- LB centro valdybą įsteigti nuo- 
jo mūsų poeto 100 metų sukak- latinę metinę lietuvių literatū- 
tis verta tokios garbės. Pritar- ros premiją, 
darni LB iniciatyvai, Lietuvių 
Rašytojų draugijos vardu drįs
tame Maironio metus pavadinti 
lietuvių kultūros metais. Prie 
minėjimų iškilmingumo pridėki
me dabarties gyveninio turinį i 
ir pareigas savajai kultūrai.

Maironis yra ne tik didelis po : 
etas, bet ir tautos prisikėlimo 
vadas. Jis iškilmingai ir su gi
liu įsitikinimu skelbė kultūrinės 
kovos šūkius ir idėjas: “Paimsi
me arklą, knygą, lyrą ir eisi
me Lietuvos keliu!”

Maironio metais visa jėga at
sigręžkime veidu į lietuviškąją 
kultūrą: dėmesys lietuviškai
knygai, dailininko paveikslui, 
lietuviui kompozitoriui. Mūsų 
parengimai ir pramogos šiais 
metais turėtų būti ypatingai 

giama vietinės vyčių kuoposdėl kru0Pštūs- netuščiaviduriai. Y- 
mūsų lietuvio vyskupo K. Salat- Patin»as dėmesys jaunimui. Jo 

įaugimas į lietuvišką kultūrą 
tebūna 
reiga.

LRD
talkins
kultūrinei veiklai.
kaip visus 
kultūrinė visuomeninė 
zacija, turėtų stoti Maironio me 
tų kultūrinės veiklos priekyje, 
derinti vietos kitų organizacijų 
iniciatyvą, planuoti kultūrinius 
šių metų darbus ir budėti, kad 
Maironio metai nepasiliktų tik 
eiliniais, nieku neatžymėtais me

VYČIU VEIKLA 
AMERIKIEČIŲ SPAUDOJ
Vietinis laikraštis “Waterbu- 

ry Republican” labai gražiai ir 
detaliai aprašė vietinės vyčių 7 
kuopos įspūdingą pasirodymą 
minėjime šv. Kazimiero šven
tės, kuri prasidėjo išklausymu 
šventų mišių 8 vai. ryte šv. Juo 
zapo parapijos bažnyčioje. Kle
bonas kun. A. E. Gradeckas 
gražiai nupiešė mūsų patrono 
gyvenimą ir sveikino gausią 
grupę. Vyčių garbės narys A. 
Al-eksis ragino visus remti Jung
tines Amer. Valstybes visuose 
dalykuose; tuoim padėsim išlais 
vlnti mūsų Lietuvą. Svečias, 
kun. G. Matejūnas, CP. iš Šven 
tos Šeimynos vienuolyno papa
sakojo apie Šv. Kazimiero pasi
aukojimą Šv. P. Marijai. Kuo
pos dvasios vadas kun. A. Ka- 
ralis kvietė visus prisidėt prie 
“Dvasiškos puokštės”, kuri ren

kos. Dalyvavo atstovai iš sekan 
čių organizacijų: Lt. Clarence 
Balanda Amerikos Legiono, A- 
paštalystės Maldos draugija, 
Rūtos draugija, šv. Juozapo 
draugija ir geras skaičius jau-

apskrities
susilaukė savo pirmgimio
mus. Jos 
brolis Charles Cyronak yra
veiklūs kuopos nariai.

Tėvas A. Jurgelaitis, O. P.,
Prc vidence domininkonų kole-
. Įjos narys, šiomis dienomis pa nameč*U vyčių. Po visų pramo- 
skirtas svetimų kalbų dekanu. buvo teikiami pirmas ir an
ie vadovybėj yra septiniolikos ^ras laipsniai nusipelniusiems
svetimų kalbų mokytojai. Šv. 
Kazimiero šventės ir klebono 
jubiliejaus proga jisai sakė pa
mokslus per visas šv. mišias šv. 
l'i/iiūicro parapijos bažnyčioj.

Jaunieji vyčiai įteikė savo

nariams.
Adolfas Čampe

Walaska, raštininkė 
lauskaitė, finansų raštininkės 
pavaduotoja Nijolė Jurgelevi
čiūtė, Robertas Dziekevich, Al
bertas Jurgelevičius ii Katrina 
Cyronak.

Kuopos lietuvių reikalų pir
mininkė bendrai darbavosi su 
vietinėmis organizacijomis ruo
šiant Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą. Jos pastangomis 
gauta Providence majoro \Val- 
ter H. Reynolds paskelbimas 
vasario 16 d. “Lietuvos respu
blikos diena” mūsų mieste. Se
natorius Claibome Poli savo 
laiške pareiškė, kad Lietuvos 
laisvės atgyjimo kova jam ge
rai pažįstama, ir jam garbė pri 
sidėti prie mūsų išlaisvinimo 
darbuotės. Kongreso atstovas 
F. St. Germain atsiuntė savo 
linkėjimus ir prisiuntė savo 
kalbą kongreso rūmuose vasa
rio 16 d. proga. Jo kalbos turi
nį aprašė Pawtucket “Timcs” 
laikraštis.

103 kuopos nariai gražiai at
šventė savo patrono šventę ir 
sykiu dvasios vado 30 metų 
klebonavimo sukaktį, kovo 4 d. 
Visi vyčiai bendrai dalyvavo šv. 
mišiose, priimdami šv. Komu
niją ir bendrai dalyvaudami pa 
gerbimo puotoje kun. J. Vaite
kūno.

Vietiniai vyčiai dalyvavo 
sniegų karnavale, suruoštame 
Athol, Mass., kuopos. Kov 2 d., 
gausingas vyčių skaič is iš Pro 
vidence praleido linksmą vakn-

IŠ ČIKAGOS Į KENOSHĄ
Illinois - Indiana apskrities 

kėglininkai rengiasi keliauti pas 
klebonui gražų lietuvišką kry- savo draugus į šv. Petro para-
žių jo kelbonavimo bankete. Jie piją, kur klebonauja mūsų bu- 

uasve.kino parapijos mo- vęs apskrities dvasios vadas 
vkios viršininkę seselę M. Tho- 

maseną ir seserį M. Gregoriją 
ją vardinių proga.

Gegužės mėn. sueina dešimt 
melu vikaro ir jaunųjų vyčių 
dvasios vado paskyrimo į mū
sų parapijų kun. V. Martinkaus.

Lietuvos vyčių Naujosios An
glijos apskrities metinis pikni
kas įvyks Providence rugsėjo 
16 d., Klaipėdos parke. Metines 

i;ol. kc'jas, bendras vyrams ir 
moterims, ruošia vyčių apskri
tis birželio 23 ir 24 d. pas tėvus 
Pranciškonus, Maine.

Jonas A. Stoškus

kun. A. Miciūnas. Bus kėglių 
žaidimai, vaišės ir pasilinksmi
nimas parapijos svetainėje. Vi
si,. norį dalyvauti pasiuskit at
virutę Al. Manst, 1713 N. Al
bany Avė., Chicago 47, III. Pa- 
žymėkit, ar keliausit sava ma
šina, ar pageidaujat su kitais 

.važiuot. Visi į Kenosha, Wis- 
; consin.

I 
I

LRD valdyba: Pranas Nau
jokaitis, Algirdas Landsber
gis, Paulius Jurkus, Kotryna 
Grigaitytė, Leonardas Žitke
vičius.

KANADOJ i
Hamilton, Ont.

Atiduokite nereikalingus 
drabužius

Hamiltono Lietuvių Šalpos 
Fondas dar tebevykdo varto
tų rūbų rinkimo vajų. Atsimin
kime, kad yra daug lietuvių, 
kurie ir dabar dar negali nusi
pirkti gerų ir naujų rūbų. To
kių yra nemaža Vakarų Vokie
tijoje, o ypač jų daug Suvalkų 
trikampyje, Lenkijoje. Ten dar 
galima siųsti vartotus drabu
žius. Todėl lietuvės moterys ap-. 
valykite savo spintas, komodas’ 

... ir visus kitus kampus ir atiduo- musų visų gyvybine pa- •, Fkit visus jums nereikalingus rū 
vi™ bus šalP°s Fondui- Viskas Pri

imama: vaikų — berniukų ir 
mergaičių išaugti rūbai, mote
riški ir vyriški drabužiai. Skam 
binkite: p. Gudinskienei JA 7 - 
1967 ir L. Klevui JA 8-1327. 
Rūbai bus paimti. Kl. G.

I

visur, kur tik galėdama, 
Maironio pagerbimui ir 

Tačiau LB, 
lietuvius jungianti 

organi-

į šv. Jurgio bažnyčia 3 vai. po 
pietų šventai valandai. Po pa
maldų seks kėglių rungtynės.

NEWARK, N. J.

Kovo 25 d. vyčių 29 kuopa 
rengiasi metinei dvasiškai puo
tai. Kviečiami visi vyčiai ir pra 
šomi prikalbinti nors vieną sa
vo draugų dalyvauti mūsų tar
pe Šventos Trejybės bažnyčioje 
9 vai. ryto. šv. mišios bus lai
komos prel. Kelmelio. Po pa- j 
maldų bus paruošti pusryčiai 
parapijos svetainėje.

-

"DRAUGO" SKAITYTOJAI,
Marijonų vadovybė paskyrė 500 dol. premijai už geriausį religinį 

veikalą.

SĄLYGOS:

1. Paskutinė rankraščiui įteikti diena — 1962 m. rugsėjo 1 d. 
Veikalas su autoriaus pavarde siunčiamas “Laivo”

2. Originalaus veikalo dydis: 100—150 mašinėlė
. 3. Religinio kūrinio tema: 

matinė, moralinė, visuomeninė 
požiūriu.

4. Varžybas laimėjusis ir 
mojo atlyginimo pirmosios laidos teises perleidžia “K. K. LAIVUI”, 

: įskaitant teisę spausdinti veikalą “LATVE” ir išleisti atskiru leidiniu.
Teisėjai, mokslo laipsnius turintieji kunigai, bus paskelbti vėliau.
Varžvbos įvyks, jei jose dalyvaus trys autoriai su vidutinio ge

rumo dalykiškai parašytais veikalais.

ji gali 
ir kit.,

dovaną

r

redaktoriui- 
rašytų puslapių, 
biografinė, dog-būti istorinė,

priimtina Katalikų Bažnyčios

gavusis autorius be papildo-

I

I

“K. K. Laivo” redaktorius klausia:

1. Ar turite paruošę spaudai religinio turinio veikalą? Koks 
Jūsų veikalo dydis? Iš kurio mokslo srities? Ar originalus, ar versti
nis?

2. Ar savo paruoštą veikalą pats leisite, ar ieškote leidėjo? Gal 
jau turite leidėją? Kas jis?

3. Gal Jūs sutiktumėte būti religinio veikalo leidėjas?
• r

Leidėjas su autoriumi savitarpiai aptartų galutinai visas sąlygas 
ir nusitartų kada, kur ir kaip bus knyga spausdinama- Vieno spaus
dinto knygoje puslapio kaina yra maždaug tarp 6 ir 7 dol.

Visas žinias siųsti “K. K. LAIVO”’ redaktoriui:
Kun. K. A. Matulaitis, MIC, 4545 VV. 63rd St., Chicago 29, Illinois

M

-EIMAS IR ŠVENTE
Kovo 4 d. vyčių 41 kuopa 

susilaukė New York - New Jer- 
-ey apskrities atstovų į apskri
tie. seimą, kuris prasidėjo šv. 
Kazimiero šventės minėjimu. 
Visi dalyviai ir daug svečių pra 
(i jo di ną šv. mišiomis Nekal
ti > :as jf jimo parapijos bažny
čioj . Visi dalyviai priėmė šv. 
Komuniją. Po pamaldų buvo 
užkandis ir programa. Malonu 
buvo pasiklausyt gražių kalbų, 
svečio prel. Balkūno iš Mas- 
p ‘h, I . I.. mūsų parapijos kle- 
b no kun. N. Pakalnio, kun. S. 
Ra los ir mūsų kuopos dvasios 
vado kun. J. Pakalniškio. Daly
vavo Brazgauskas, skautų at-

>vas j- geras skaičius ateiti
ninkų taipgi apskrities pirmi
ninkas Larry Janonis. Esam 
nu< o a d kingi svečiams ir 
naiiane, u’ taip gausų atsilan-

NORWOOD, MASS.
Kovo 25 d. Naujos Anglijos 

apskrities vyčių nariai susirinks

paėmė viršų

LIETUVOS VYČIU KĖGLIU KOMANDŲ STOVIS

(Illinois - Indiana apskrities)
Laimėjo Pralaimėjo

Standard Fed. Savings & Loan Assn. 5O’/2 30%
Petkus & Son 46 35

Lounge 44 37
Zbella’s Lounge 44 37
St. Anthony Savings & Loan Assn. 43% 37 Ik
Mazeika-Evans Funcral Home 39 42
Chicago Savings & Loan Assn. 38 43
Gaiva Restaurant 37 44
Cermak Bowl 34 47
Balzekas Motor Sales 29 ’ 52

atgijo irPetkaus kėglininkai laimėjo 
du kartu prieš Cermak Bowl ir 
dabar atsilikę tik 4'/2 rungty
nėms nuo pirmos vietos. Balze
kas Motors grupė, kovodami iš 
paskutinius, nugalėjo savo prie
šus ” ?” Lounge du sykiu iš tri
jų. Mažeika-Evans po silpnos 
pradžios pralaimėdami pirmą Lounge.

kartą, 
paskutinėse dviejose kovose. 
Standard Federal veržėsi toliau 
į pirmenybes ir supliekė St. An 
thony Savings f ris kartus. Gai
va Restaurant pralaimėjo pir
ma 15 klevinių, bet paskutinius 
du kart supliekė Zbella’s

nuotakoms.

downtown
Atdara pirmad. ir ketvirtad. vakarais
— Statė and Monroe * south — 6638 S. Halsted

t, ■ ;

F

J . i

Ypatinga dviejų dalių 
harmonija vestuvėms.
Tiesių linijų suknelė 
iš “chantilly” mezginių 
su plačiu “bouffant” atskiru

i
sijonų iš “rayon” taftos 
su bažnytiniu šleifu. $119 95. 
Tai tik viena iš mūsų 
puikaus pavasarinio ir 
vasarinio rinkinio

Split by PDF Splitter



Šv. Patriko diena ir

AIRIŲ KOVOS UŽ LAISVĘ

Šiandien šv. Patriko - Patri
cijaus šventė. Šis didysis vy
ras, šventasis, yra airių tau
tos globėjas, nors jisai ir nėra 
tos tautos kilmės. Bet, kad šio 
švento didžioji misija ir jo di
deli bei šventi darbai yra su
sieti su Airijos istorija, su ai
rių tauta, airiai jį ir pasirinko 
savo dangškuoju globėju, jo 
šventę švęsdami labai iškilmin 
gai.

Neabejojame, kad visur, kur 
tik esama airių,* šiandien pa
matysime jų tautos spalvas, 
girdėsime jų dainas ir gies
mes, daugelyje miestų stebėsi
me jų suruoštus didingus ir 
net triukšmingus paradus gat
vėmis, į kuriuos įtraukia ir ne» 
airius, o taip pat miestų ir net 
valstybių pareigūnus. O tie pa
reigūnai ddimiesčiuose ir kai 
kuriuose valstybėse dažniau
siai yra airiai. Spaudoj jau vi
są šią savaitę matome repor
tažus apie pasiruošimus didžia 
jai airių šventei. Ne vienas ir 
lietuvis yra įtrauktas į tą ai
rišką sūkurį, nes tasai sūkurys 
taip smarkiai įsiūbuojamas, 
kad nelengva išsilaikyti į jį 
nepakliuvus. Ir krašto valdžia, 
ypač kai šiuo metu patsai JAV 
prezidentas yra airių kilmės 
vyras, ir taip pat Katalikų 
Bažnyčios hierarchija daug pri 
sideda prie airių dienos iškil
mingo minėjimo.

*
Tai parodo airių organizuo

tumą, jų įtaką visose šio kraš
to gyvenimo srityse, jų galy
bę. Jų toji galybė siekia poli
tikos viršūnes, Bažnyčią, pre
kybą ir pramonę, švietimo ir 
kitas institucijas. Mes ir kitos 
tautinės grupės galime jiems 
tik pavydėti. Bet ne tiek pa
vydėti, kiek mėginti pasisa
vinti vieną kitą jų airiško pat 
riotizmo, drąsos, sugebėjimų, 
organizuotumo pavyzdį. Mūsų 
tarpe dažnai užtiksi tautiečių, 
kurie kai kuriais atvejais nu
slėps savo kilmę, lietuvybę, 
bet airis, ar jis bus aukštoj 
pozicijoj ar pats neturtingiau
sias, visada pasisakys esąs 
tuo, kuo yra — airiu ir tuo 
pasididžiuos.

*

Airiai yra ne tik drąsūs, bet 
ir kovingi. Jie ištikimi savo 
tautai ir savo bažnyčiai. Tie 
privalumai juos ir išvedė į lai
mėjimą, iškėlė jų vardą visur, 
kur jie gyvena. Svarbiausia 
tai padėjo atkovoti Airijai lais 
vą ir nepriklausomą gyvenimą. 
To laisvo gyvenimo Airija ne
turėjo septynis šimtmečius. 
Jie visą laiką kovojo nenusto
dami vilčių savo laisvę atgau
ti. Kova buvo didelė, sunki ir 
žiauri. Dažnai neatrodė, kad 
ji bet kada galės būti laimė
ta. Juk Didžioji Britanija bu
vo didelė ir galinga imperija.

Jos imperijoj, kaip būdavo sa
koma, saulė niekuomet nenu
sileisdavo. Airiai, nors tą ga
lybę jautė, tačiau niekuomet 
nepasidavė nevilčiai. Jie ir sa
vo gališką kalbą prarado, bet 
ir tai nebuvo kliūtis siekti sa
vo tikslo, laisvės.

*
Lemtingosios kovos už lais

vę ir nepriklausomybę prasi
dėjo devynioliktame šimtmety 
je. Buvo laimėjimų. Tačiau tie 
laimėjimai vis dar neprivesda- 
vo prie pilno ir savistovaus 
politinio gyvenimo. 1916 m. 
Dubline buvo paskelbta ne
priklausoma respublika, bet ne 
ilgam. Vadai buvo suimti ir 
nuteisti mirti. Vėliau buvo lai
mėta laisvė, bet toli gražu ne 
visai pilna. Anglai mėgino tau 
tą suskaldyti į kelias grupes, 
kad lengviau būtų kovoti su 
jų siekimais. Dalinai jiems tai 
pavykdavo. Pilną laisvę Airija 
išvydo, kai 1932 m. plebiscito 
būdu buvo patvirtinta naujoji 
respublikos konstitucija, ku
rioj labai ryškiai pabrėžta, 
kad Airija yra suvereni, nepri
klausoma ir demokratinė res
publika. 1949 m. Airija visiš
kai išsiskyrė iš Britų Bend
ruomenės. Tuo būdu mažoji 
Airija, kovojusi su okupantu 
septynis šimtmečius, atkovojo 
savo laisvę. Savo ryžtu, drą
sa ir kovingumu ji nugalėjo 
milžiną.

*
Nereikia užmiršti vieno ga

na svarbaus dalyko airių gy
venime. Jų kovose dėl nepri
klausomybės labai daug padė
jo Amerikoje gyveną jų bro
liai. Nėra jokia paslaptis, kad 
Amerikos airiai labai stipriai 
rėmė Airijos pastangas išsi
laisvinti iš anglų. Rėmė mora
liai ir medžiaginiai. Rėmė sa
vo didele įtaka į šio krašto 
valdžią ir šiaip jau į visas ki
tas gyvenimo sritis. Visi didie
ji paradai šv. Petriko dieną, 
spaudoj ir kitur skelbiama in
formacija, pasirodymai airių 
kultūriniai - tautiniais reiški
niais, dainomis, muzika, spal
vomis ir net papročiais davė 
daug kovojančiai už laisvę Ai
rijai. Duoda daug ir dabar, ka
da ji jau laisva ir nepriklau
soma.

Lietuva šiandien galingo, 
net žiauresnio priešo yra pa
vergta. Bet ir mūsų tauta nė
ra beviltiška, kaip niekuomet 
nebuvo beviltiška airių tauta, 
vesdama kovą su anglų impe
rija. Ji laimėjo. Laimės ir Lie
tuva. Ir Amerikos lietuviai, 
nors neturime tokios jėgos bei 
įtakos, kąįp airiai, žinokime, 
kad Lietuvos kovose dėl lais
vės mes galime daug padary
ti. Tik darykime, dirbkime. 
Dirbkime vieningai ir ryžtin
gai.

Spaudoje ir gyvenime

VATIKANE KALBĖJOSI APIE 
LIETUVĄ

Riklusis “brolis”
Chruščevas reikalauja padidinti žemės ūkio gamybą

N. Chruščevas nesisaistyda- 
mas kompartijos įstatų, padarė 
didelį prekymetį Maskvoje. 
Kremliaus rūmuose jis surikia
vo ne tik partijos centro ko
miteto narius, bet respublikų, 
kraštų ir sričių partijos pirmuo 
sius bei žemės ūkio klausimams 
sekretorius, kraštų vykdomųjų 
komitetų pirmininkus, žemės 
ūkio biurokratus, Sovietų įvai
rius pareigūnus, spaudos atsto
vus. Juos susodinęs į suolus, 
ėmė šnekėti apie kompartijos 
nesėkmę žemės ūkyje.

Centro kom. pilnatyje jo 
įprastas ilgas pranešimas, pasi
žymi prieštaravimų gausybe, 
akiplėšiškumu ir pažadais. Šį 
kartą puolęs žemės ūkio netę- 
sėjimus, pasityčiojęs iš savo 
ministerijų, kurios vadovaujasi 
cariniais nuostatais, pasijuokęs 
iš kompartijos silpnybių užsi
moja per aštuonerius metus pa 
daryti tai, ko nesugebėjo per 
44 metus atlikti.

Šiame suvažiavime jis bandė 
komunizmą įsprausti į praktiš
kuosius rėmus. Komunizmą jis 
sugretina su vadinamąja visuo
menine gamyba, jos ugdymu. 
Kai žengia į plačiuosius laukus, 
tuojau patenka į prieštaravi
mus: asmens vystimasis vergo
vėje, laisvė ir lygybė beteisiš
kume, gamybos skatinimas ne 
žmonių gerovei, bet apsiginkluo
ti. Jis šaiposi iš Stalino, bet iki 
šio meto teišmano lopyti ano 
išrastąją išnaudojimo kolchozi
nę santvarką. Gerokai pažaidęs 
skaičių akrobatika, šaukia: 
mums reikia ne akrobatiško 
skaičių rinkinio, bet gamybos.

Žemės ūkio gamybos didinimas
Per ateinančius aštuonerius 

metus jis užsimoja pustrečio 
karto padidinti mėsos gamybą, 
padvigubinti grūdų gamybą, žy 
miai praplėsti pieno, kiaušinių 
ir cukraus ūkį. Jis piktais žo
džiais pasmerkė W. Wiliamso

JURGIS VĖTRA

žalienų ūkį, nors iki šio meto 
jis nesugebėjo paspartinti įvai
rių ž. ū. mašinų, cheminių trą
šų gamybos ir jų parūpinti že
mės ūkiui.

Jis tyčiojasi iš kolchozų sa
vistovumo. Pagal įstatus kol
chozas esąs savaranki organi
zacija. “Faktiškai mes kišamės 
į kolchozo gyvenimą. Dar nese
nai net nustatydavome, kiek ir 
kurių kultūrų turi kolchozas pa 
sėti”. Kompartija skyrė kolcho
zų visus pareigūnus, vadovavo 
kolchozams. Kas gi atsakingas 
už visą nesėkmę žemės ūkyje?

Tik kompartija, kuri vis žada, 
bet nesugeba išbrjsti iš balos.

Ką gi Chruščevas naujo su
galvojo ?

Kovo 5 d. Kremliaus rūmuo
se pasakytoje komiteto pilna
čiai kalboje jis teišmanė sukur
ti naują įstaigą: Žemės ūkio ko
mitetą, kurio inspektoriai sektų 
kiekvieną pakrutėjimą kolchoze 
ar sovchoze. Vadinamose respu
blikose jam pirmininkautų ir 
vadovautų Kremliaus agentas 
— kompartijos pirmasis sekre
torius. Jam talkininkautų eilė 
pareigūnų. Nuo šio meto kom

valstybės sekretoriumi, k a r d. 
Amleto Cicognani, buvusiu ilga
mečiu popiežiaus atstovu Wa- 
shingtone. Apie tai jis sako:

“Kardinolas Amleto Cicognani 
priėmė savo raštinėje. Man prisi
stačius, pats užsiminė apie Lietu
vos kančias ir arkivysk. Teofilių 
Matulionį. Kalbėjo susijaudinęs. 
Priminė kunigų seminarijos Kau
ne restrikciją — draudimą pri
imti daugiau kandidatų. Aš užsi
miniau apie Sibiro lietuvaičių mal
daknygę. Painformavome apie 
Pax Romana ruošiamąjį Urugva
juje kongresą. Kardinolas A. Ci
cognani palinkėjo geriausios sėk
mės.” — J. Daugi.
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Rimties valandėlei

Lietuviai galime pasidžiaugti, ; 
kad vienas iš mūsų vadovauja 
tarptautinei intelektualų Pax Ro
mana organizacijai. Tai mūsų dr. 
Vytautas Vygantas. Neseniai jis 
lankėsi Europoje ir grįžusio iš Pax 
Romana centro valdybos posėdžio, 
jo įspūdžius išspausdino “Darbi
ninkas”- Dr. Vygantas praneša, 
kad Pax Romana intelektualų ir 
studentų kongresas įvyks Urugva
jaus sostinėje Montevideo liepos 
25—31 dienomis. Po bendro kon
greso dar bus atskiras studentų 
suvažiavimas rugp. 1—7 dienomis.

Yra džiuginančių 
katalikiško 
šame pasaulyje:

“Bangkoke, Siame, 
metų pabaigoje buvo 
pravestas ideologinis 
Azijos katalikam studentam, 
dijoje katalikai studentai yra įsi
jungę į statybos darbus: paruošia Pax Romana vadovais 
planus, organizuoja lėšas ir stato 
mokyklas bei ligonines. Valdžia 
tą darbą ir pavyzdį aukštai verti
na ir paremia, o studentai geriau 
suartėja su savo krašto žmonė
mis. pažįsta jų rūpesčius, palenkia 
krikščioniškajai minčiai. Afrikoje 
veikia “skrajojamoji grandis”, ku

partija pasiima teisioginę atsa
komybę vadovauti žemės ūkiui.

Pabaltijis nepasotino Maskvos
N. Chruščevas keliais atve

jais puolė Pabaltijo respubli
kas, kad jos neganėtinai gami
nančios ir žemės ūkio gaminių 

Į pusvelčiui teikiančios Maskvai. 
Jis taria: “Šių respublikų ga
limybės žymiai didesnės už sep
tynmečio plano kontrolinių skai 
čių užduotis”.

Tiesa! O kas Pabaltijo žemės 
ūkį sugriovė? O gi Maskva, jos 
kompartija ir tokie nemokšos 
ir pataikūnai, kurie engia Pa
baltijį, vykdydami Stalino ar 
Chruščevo įsakymus. Chrušče
vas prikišo, kad net praėjusiais 
metais kolchozų ir sovchozų ga
myba buvo nepaprsatai žema, 
nes jie .Lietuvoje pagamino 42 
% mėsos ir 38 % pieno.

Kas gi pagamino žymią dalį 
pieno ir mėsos ? O gi kolchozų 
baudžianinkai, sklypininkai gel
bėdamiesi nuo bado. Deja, apie 
viską Chruščevas šnekėjo, bet 
jis ar šį kartą pamiršo žmogų, 
gamintoją, kuris yra svarbesnis 
ramstis už parazitą — kompar
tiją. Jis nė žodžio neužsiminė 
apie baudžiauninkų gerovę. Iš 
tiesų kompartijai rūpi gėrybės, 
o ne gamintojai, kuriems žadą 
gerovę, kai jų kaulai bus su
trūniję.

KALNŲ DVASIA
STASYS YLA

(

I

Jauniausias prez. Kennedy brolis Edward, 30 m., skelbia, kad jis 
Massachusetts valstybėje kandidatuosiąs kaip demokratų kandi
datas į senatorius, šalia jo žmona Joana. (UPI)

Yra trečia tikrovė, šalia 
smilkstančių tyrų ir žaliuojan
čių lankų. Tai kalnai ir aukš
tumos. Kalnai neturi drėgmės 
ir tvaiko, kaip lygumos; neturi 
sauso kaitulio, kaip tyrai. Čia 
taip lengva, skaidru, tyra.

Kalnuose ne tik vienuma, ne 
tik ramybė. Žavesys, ilgesys ir 
savotiškas liūdesys. “Ko gi taip 
ilgu, ko gi taip liūdna?” Viską 
užmiršti, net alkį ir troškulį. 
Tik “noris pasiekti tobulą gro
žį, noris mylėti Dievą aukščiau
sią”.

Kalnai turi savo gyvybę, kaip 
ir tyrai. Ji nekyšo ir savęs ne
rodo. Glaudžiasi ir slepiasi, 
kaip edelweisas (kilniabaltis). 
Lapeliai mažiausi, bet nepropor 
cingai išsiskleidęs baltutėlis 
žiedas. Lapelių žaluma nevešli, 
pridengta pilkšvumu. Gyvybė 
be galo santūri — lapai tik 
priemonė žiedui, kurio baltu
mas svaigina.

Kalnai turi savo chorą — ne 
vėjo, kaip tyruose. Vėjas pra- 
siaučia, apsuka ir dingsta. Jis 
tik pritildo nesiliaujantį žiogų 
dūzgimą. Šie gamtos asketai, 
šuolių mėgėjai, kopia į aukštu
mas ir dainuoja, ir groja savo 
simfoniją.

Iš kalnų gali žvelgti į žemę. 
Ji atrodo didingesnė ir turtin
gesnė. Pamatai visumos didy
bę, be detalių. Ar ne dėl to gun
dytojas paėmė Kristų iš tyrų 
ir perkėlė į kalnų viršūnę ir 
parodė: “Atiduosiu tau visa, tik 
nusilenk man!” Tai pasiūla vi
sumos, už visumą, žemės visu
mos už žmogaus — Dievo va
lios visumą.

Samarijos tyrus ir Judėjos 
aukštumas. Pirma reikia pavel
dėti žemę, o paskui žavėtis dan 
gumi. Pirma visa palenkti Die
vo visumai, o paskui statytis 
pastovias padangtes. Tam jus 
parinkau ir kviečiau sekti ma
ne. Jūs palikote visa, bet ar vi
sa palikote? Ir pasirinkę mane, 
ar visa radote — gal tik žmo
gų — pranašą?. Štai, matėt du 
pranašus šalia manęs ir prare- 
gėjot, kas yra visuma. Dievas 
nori ne to, ką jūs palikote, bet 
jūsų pačių. Nori jūsų grubios 
valios, netašytų protų, audrin
gų širdžių. Seksite mane visa 
širdimi, visu protu, visa valia, 
— ir skelbsite visą ir pilną ma
no tiesą, meilę, gėrį...

Nei Petras, nei Jokūbas, nei 
Jonas nežinojo, kad jų Mokyto
jas nebegrįš ir nebegrąžins jų 
į Taborą. Pats eis ir ves juos 
į kitą aukštumą — į Golgotą. 
Tik nuo Golgotos galutinai at
sivers dangaus visuma. Reikia 
praeiti lygumas, pažinti tyrus, 
žavėtis kalnais ir laukti savo iš 
aukštinimo kryžiuje.

Daug puošnių kryžių yra slė
niuose. Tyruos nepastebėjau — 
jie viską slepia savyje. Bet kry
žiai kalnų viršūnėse paprasčiau
si, kaip Golgotos. Kas juos ten 
įnešė ir pastate, tur būt, žino
jo, kad ir kalnų reginiui reikia 
šio simbolio.

Gavėnia yra lyg misterinė ke 
lionė kryžiaus ženkle. Kito ke
lio Viešpats nepaliko. “Kas ne
ima savo kryžiaus ir neseka 
manęs, nėra manęs vertas!” 
Visuma nori visumos ir ji per
kama kryžiaus kaina.

Iš kalnų gali žvelgti ir į dan- 
Į gų. Jis atviras, nes debesys tau 
po kojų, žvaigždės spindi naktį 
— didelės kaip žibintai. Visatos 

i erdvė dar ne dangaus visuma, 
kurią praregėti ne žmogaus ga
lioj. Bet, štai, atėjo Jis su trim 

j į Taboro kalną, ir atsivėrė dan
gus su savo svaiginančia švie
sa. Atsiliepė ne kalnų choras, o 
aukštumų balsas... Trys palydo 
vai, žvejai, įpratę stovėti ant 

.siūbuojančių valčių, tik nūn pa- 
• juto, kur jų tikroji vieta. “Tik 
čia, Viešpatie, statykim palapi
nes!”

— Dar ne! — paliečia Jis jų 
pečius. — Turim grįžti į Gali
lėjos ir Pajordanio lygumas, į

Krikščionybė nėra moderni, 
nes nėra saldi, patogi, lengva. 
Kalnai nenusilenkia įgeidžiai, 
tik tikėjimui ir ištvermei. Erd
vės užkariaujamos tik sukaup
tom jėgom ir aukom. Gavėnia 
yra sukauptas pasiruošimas 
dvasinei pergalei.

— Nors vargo žmonės ir gei
džia laimės — turto, moterų, 
spindesio ir prabangos, bet lai
mė nepavejama, kaip vakaro 
horizontan benirstanti saulė. 
Kiek gundo ji iš tolo, tiek su- 

jbliūkšta tikrovėje. Tai skaudi 
kiekvieno mūsų, laimės donžu
anų, paslaptis, —J. Girnius

Įiiiiiiiiiiillllllliimiiililiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijį damas riešutus, tylėdamas. Nemėgsta nei švilpauti, Į Vykintas iš tikrųjų dar tik neseniai su vyr^ia 
nei šūkauti. Neturi papročio, kaip koks plevėsa, bota- pargrįžęs iš Šiaulių mūšio, kuris buvo didelis ir labai 
gėlių žaisdamas pliaukšėti ar sartį smaginti. kruvinas. Traidenis matė dar su apvyturtomis žaiz-

Giliais miškais keliavo. Papeikiu lenkiniais bei domis bevaikščiojančių. Mūšyje žuvo net ir kalavijuo- 
užuosukom ir per upokšnius. Ilgai negirdėdavo nei čių magistras Volkevin. Vykintas pats jį nubloškė 
gaidžio giedant, nei šuns lojant. Tik vėjas pūtė, tik nuo žirgo ir priplakė prie žemės. Rodė Volkevino pui- 
giria vis ošė. Prailgo ši pasiuntinio jotis pas Vakari- kų kalaviją ir brangius šarvus.

Pasiuntinys Traidenis pasakęs: tai rikis Mindau- 
dabar galįs daryti, ką tik jis panorėtų? 
Viešpatis Vykintas nusijuokęs: ;
„Žinia, rikis daug gali. Bet viskamuoi esti apat-
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ri įvairiose vietose organizuoja 
ideologinius kursus. Dabar yra 
Nigerijoje. Barcelonoje, Ispanijo
je, šaukiamas suvažiavimas loty
niškųjų kraštų intelektualų. Prieš 
Pax Romana kongresą jie turi ap
svarstyti lotyniškojo pasaulio ak
tualiuosius katalikiškos akcijos 
reikalus. Belgijoje, Louvaine, šį 
pavasarį bus pasitarimas Europos 
kraštų veikimo metodų klausimais. 
Šiaurės Amerikoje, Montrealyje, 
kovo 3—4 tarėsi katalikų studen
tų sąjungų pirmininkai.”

Pax Romana centro valdybos
reiškinių to posėdžiuose buvo aptartas katalikų 

sąjūdžio veikloje vi- persekiojimas sovietų okupuotuose 
i kraštuose, kaip pvz. Lietuvoje. 
Nutarta tokius priespaudos faktus 
kelti laisvajame pasaulyje, ypač; 
Azijoje ir Afrikoje, kur komunis
tai skverbiasi su savo įtaka.

Dr. Vygantas kartu su kitais 
buvo pri

imtas specialioje popiežiaus Jono 
XXIII audiencijoje ir pasisakė esąs 
iš Lietuvos. “Popiežius, — sako 
dr. Vygantas, — daro gilų įspūdį 
savo klasišku paprastumu, žmogiš
kumu, raminančia šilima”. Dr. Vy
gantas kalbėjosi su keliolika kar
dinolų, jų tarpe ir su Vatikano

praėjusių 
sėkmingai 
seminaras

In-

(Tęsinys)

23.
Dulkia ir dulkia iš palengvo. Jokios properšos 

apsiniaukusiame ir paniurusiame danguje. Lynoja ir 
lynoja. Pilka dulksna visame podangyje. Nuo krašto 
ligi krašto — pelenų, dūmų ir pelėsių žilumas.

Anei danginių bičių, anei žeminių skruzdėlių, 
kaip žaliąją vasarą. Neišeina Saulelė, neužkaista. Ne
nugena juodbruvių debesių.

Pabliūra. Purvynmetis. Viskas išgesę, 
šlapiašakiai medžiai pragyvenę jau čiulbesį ir 

paskutiniuosius spurdančius lapus.
Jau pavakariop Kemavėn parjoja Traidenis, ran

gus ir išmanus vaikinas. Netoli pusantro mėnesio už
truko vyties kelyje į Žemaičių kraštą ir atgal. Jo sar
tis parlinguoja nusivaręs, sukritęs ir apšlubęs.

Traidenis vilki pilka rudine; dėvi apskrita vilno
ne kepure; avi odinėm naginėm. Jis — raudys, kregž- 
diniais šlakais veide. Kada nors bus išdraskęs kregž
dės lizdą, o gal jo tėvas ar senelis buvo naivojęs 
kregždžiukus. Dėl šių kregždenų esti pašiepiamas, bet 
dažniausiai tik už akių, nes vaikinas smarkus ir dy
gaus liežuvio. Žynio Viltauto pamokytas,'kasmet iki 
vidurvasario šlakus bemaž nusigydo, nakčiai veidą 
įtrindamas šlakinėmis žolytėmis.

Diena po dienos jis sėdėjo ir sėdėjo ant žirgo 
kupros, kramtydamas medainius bei ragaišį, krims-l

nių Žemaičių rikį Vykintą ir atgal. Dėl šakų turėda-| 
vo dažnai vis susigūžti ir lankstytis. Vėl ir vėl tekda- gas 
vo aplenkti vėtrų išverstus, lamatų išvartytus didžiu
lius senmedžius. Nakvodavo skiltuvu iš titnago susi
kūręs ugnelę: Žemyna ir Medeinė juk pažįsta kiek- ja. 
vieną medininką ir keleivį.

Sartis nė nevaldomas suka posūkį priešpilin — ir rėkdamas, pagalbos vistiek nebesulauksi: Užsimerks 
susyk pradžiugęs žvingteli. net patys artimieji giminės.

Temstant, ir dulksnai vis teberūknojant, Traide- Tada rikis Vykintas juokais tvosterėjo kumštimi 
nis nueina į menę, degėlu apšviestą. Palabina nulipu- Traideniui į pašonę:
sius sužinoti, ką jų vytis parnešė, rikius: 1 „Preisakau, idant atstatumbei! A ne, tai šan-

„Labas vakaras, veišpates!” kauliuons išlaušiuo!”
„Dėkui. Sėdi ir verpie, kan regėjens ir girdė- Girdi, žemaitis medinykas iš pirmo žodžio nešo- 

Jens” kąs, lyg galvą nutrūkęs, muštis su lietuviu. Žinia,
... Vakarinių Žemaičių Viešpatis Vykintas aplan- pasispiaudę delnus skraidūnais nušuoliotumėm, jeigu 

kymo metu negalavo, čiaudėjo ir vilkėjo voverų kai- ten Lietuvoje jau tikrai būtų bėda ir pabirienė. Bet 
liniais. Tačiau vistiek buvo linksmas dėl laimėtų kau- ar jau dabar? Saviškiai vienas prieš antrą pavartys 
tynių, gana čiauškus ir labai vaišingas. Traidenis jam akis, pasigrasys, matys nebijo — ir vėl geryn sueis, 
persakęs viešpaties Tautvilos žodžius. Kernavei pavo
jus iš Vilnios kasdien auga. Su Mindaugu susikalbėti 
nėra įmanoma. Greit nebeliks nieko kita, kaip tik 
arba — arba. Grumtynės jau prieš pat akis: tegalės 
baigtis tiktai laimėjimu arba pralaimėjimu. Prašome 
paramos.

Tačiau rikis Vykintas pagalbon prieš Mindaugą 
šiuo metu neišjudinamas.

„Išginti nūnai vyruons skerdynėsna pryš Mini- 
dauga žmunes? Gi mūsuon materuon ir dukteruon 
ašaras dar nespėja nuodjūti. Esma dar tiektai po 
šiauliuon kavas. Daug mūsuon braljuon ten jau mieg- 

I ti deiviep."

Traidenis pasakęs: kai smaugia, nors plyšk be-

Pagal Vykintą, tarp lietuvių ir žemaičių turinti 
būti vien tiktai bendrystė ir draugystė. Teisybė, po 
Dausprungo mirties Lietuvoje nedermė ima vėl už- 
siveisti. Bet ar jis, Vykintas, turi jau dangintis ten 
su savo pulku ir, ašmenimis švaistydamiesi, rikius 
tvarkyti? Tik kraujo ir ašarų pralietų, o reikalus ten 
dar labiau sujauktų. Nevidonai kalavijuočiai sužinoję 
tik rankas trintų. Gal tuoj čia atskubėtų plėšti ir žu
dyti, kai krašto Viešpatis kitur žudo. O ir nujojęs ten 
Mindaugo taip greit nei nugąsdinsi, nei parversL

IBus daugiau).

Split by PDF Splitter



4 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 17 d. REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
JUNGTINIŲ TAUTŲ BONAI MARQUETTE PARKO CENTRE REAL ESTATE REAL ESTATE

mui nepritars, tai JAV turės 
savo žedį atšaukti. Suprantama, 
kad tai pakenktų JAV orumui 
(piestižui).

Kai VVashingtone bonams ne
labai sekasi, kitos valstybės ima 
pamažu savo įsipareigojimus 
skelbti. Gyvos diskusijos tuo 
reikalu vyksta Šveicarijoje — 
ar bus sulaužytas rfeutralumas. 
jei Šveicarijos vyriausybė bo
nų nupirks. Šveicarija 
Jungtinių Tautų narys.

Jau yra ir pirmieji bonų pir
kėjai. Tai Norvegija ir Suomija. 
Norvegija įteikė §1,800,000 ir 
gavo boną No 1, Suomija gavo 
No 2, įmokėdama §1,480,000. 
Norvegija buvo pirmoji forma
lioji bonų sumanytoja, o Suomi
ja yra toks kraštas, kuris visa
da tiksliai vykdo savo pinigi
nius savanoriškus ar nesavano-

nėra

(Atkelta iš 1 psl.)
Vieton bonų pirkimo siūloma 

duoti Jungtinėms Tautoms 100 
mil. dol. paskolą 2 metams iš 
3G. šio projekto autoriai ma
no, kad JT finansavimas bonų 
keliu gali susilpninti J. Tautas, 
nes tai paskatinsią kitus narius 
labiau tikėtis paramos iš Wash- 
ingtono, o mažiau siekti į savo 
kišenes. Be to, neišmintinga e- 
są pradėti 25 metų programą 
tada, kada laukiama Tarpt. Tri 
bunolo nuomonės apie tai, ar 
nariai gali atsisakyti mokėti 
jiems uždedamus mokesčius. Jei 
tribunolas išaiškins, kad visi tu
ri mokėti ir nepaprastus mokes
čius, tai tada atsisakantieji, ei
nant konstitucija, netenka bal
savimo teisės. Tada Maskva 
gali savo kišenes atidaryti, nes 
abejotina, ar ji panorės netekti
balsavimo teisės dėl pinigų ne- aiškus įsipareigojimus, 
mokėjimo. Dabar visų akys nukreiptos

Kodėl bonai, o ne paskola? Washingtono link. JAV komi- 
Todėl, kad bonai bus išperkami tetas JT idėjoms populiarinti 
iš reguliariais mokesčiais suda- visaip ragina visuomenę spaus- 
romo biudžeto ir tokiu būdu 
visos valstybės - nariai, norės 
ar nenorės, turės prisidėti prie 
nepaprastų išlaidų padengimo, 
jei nenorės netekti balsavimo 
teisės. Prezidento Kennedy at
stovai, prašydami bonų pirkimo 
projektą patvirtinti, kaip tik 
tą argumentą ir vartoja. Šis 
argumentas atstovauja politinį 
manevravimą. Bet yra ir garbės 
argumentas — Kennedy admi
nistracija. bonų projektui kilus, 
pažadėjo jį paremti nupirkda- 
ma bonų už 100 mil. dolerių, 
bet jei kongresas bonų pirki-

ti savo kongresmanus, kad jie 
balsuotų už prezidento prašymą 
duoti įgaliojimus bonams nu
pirkti. Jungtinėms Tautoms yra 
pasisekę daug kur chaosą su
laikyti ir komunistų planus su
griauti, todėl komunistų blo
kas stengiasi arba jas kontro
liuoti arba sunaikinti.

— Mes negalime leisti, kad 
komun’lstų blokas sunaikintų 
Jungt. Tautas politinėmis ar fi
nansinėmis priemonėmis — pa
reiškė Harlan Cleveland, vie
nas iš valstybės sekretoriaus 
Rusk pavaduotojų.

CH ICAGOS ŽIN IOS
SVEIKINA SEMINARIJOS 

REKTORIŲ
Vyskupai, prelatai ir tūkstan

čiai kunigų sveikino buvusį 
Quigley seminarijos rektorių 
prelatą Francis Purcell, sulau
kusį 90 metų kovo 17 d. Prela
tas yra seniausias Chicagos 
kunigų. Jis buvo įšventintas 
prieš 63 metus.

Chi-

’ajamų namas. Gražiai užlaikytas, 
nuo mūsų rašt. $14,500.
butai ir biznis. $200 liuo
bė derybų už $ll,S00.
niūras. 2 po 6 kamb. Ge- 

Alvvos šildymas. 
$29.000.

ir sau butas. Arti 
>. švarus kaip stik- 
200.

mūro namas. Naujas 
Nauji atskiri gazu šild.

Paj~~" : 
keli blokai

Mūras. 2 
mos. Duos

Du butų 
ležinė konstrukcija.
Mūro garažas.

$430 nuomos
Jaunimo Centro, 
las namas. $17,2

Trys butai.
garažas. 
$26.400.

Arti bažnyčios, mokyk. 2 
Naujas šild. Garažas. $27,000.

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4 5-į butai. Karpetai. įreng
tas rūsys. $3S.700.

Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų. 3ox65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, derėsim atvi
rai.

Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66.600.

Aparta nientinis. Gelsvų plytų, apie 
$7,000 nuomos. Parduos už $62,800.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su įrengi
mais. $35,900.

Mažai įmokėti — 4 kamb., 
lotas. Gazu šildymas. $12,700.

5 butai ir biznis, mūro 
Atskiri šildymai. $3.600 
$14,800.

30 P-

namas, 
nuomos.

butai.

Prie pat parko. Modernus mūras. 
9 kamb. 50 p. sklypas. Garažas. 
$25.900.

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų. 5 ’-į 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležinė tvora. Alum, langai. 30 p. 
lotas. $20,950.

Lotas bizniui ir butui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj. Marąuette Parke. 
$6.000.

Gabi moteris turės rūbų valyklą, 
ir puikų outą geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

Brighton Parke. Labai geras 2x4 
kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 
Rūsys, garažas. $19,200.

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28,500.

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4.800 nuomos į 
tus. Reikia įmokėti $4.500.

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią, 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rįmtų pirkėjų, visose mies
to lįalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

SIMKUS
i REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC 

4239 So. Maplevvood Avė. 
Telef. CL 4-7450 arba Y A 7-2016 

PILDOME INCOME TAX

me

G kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. $19,500.

3 apt. 5, 4. ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36,000.

apt. 6 ir 5 kamb. šildymas- aly- 
$21,500.

INCOME TAK
A. KATILIUS R. E.

2453 W. h St. RE 7-839®

$24.800 mūrinis namas su taverna 
įskaitant visi šaldytuvai ir įrengimai, 
prie mūsų įstaigos. $5.000 įmokėti.

$36,900 mūrinis io m. po 3 mieg..
71 ir Mozart. bargenas.

$68.000 "Rooming house”, pajamų
apie $20.ooo metams, pirksite įmo
kėję $14.000.

$12.000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas. rūsys. Gage p.

$1S,5OO visai naujas. 8 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$20.500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild.. geri plasteriai, 1% blo
ko nuo Maria High.

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis, 
virš $400 j mėn iš 5 nuomų

$23,900 mūrinis 2 po 4. garažas.
30 p. lotas. Gage p.

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton
2 blokai nuo mokyklos.

PILDOME ĮVAIRIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS 

A. KAIRYS REAL ESTATE 
25011 West 69th Street. Tel. 436-5151

P-.
•>

va.

i $13.900 mūrinis 5 kamb., 12 m..
1 garažas, mažas įmokejimas.

$20.800 mūrinis 4 mieg., 8 metų, 
$3.»oo įmokėti. 71 ir Sacramento.

$14.000 meilinis 5 ir 6 kamb. bu
tai. 2 lotai. 4 garažai.

$13,500 mūrinis, 3 butai Brldge- 
porte — 33 ir Emerald.

$26,500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas. Gage p.

$21.000 už meilinį pajamų namą. 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild.. 
ekstra lotas šalia.

$18,500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

$17,900 mūrinis 6 kamb., 30 p. lo
tas, garažas, naujas ‘

$10,900 medinis 4 kamb., rūsys, ga
zo sild., arti mūsų.

$41,500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

I
I

šild.

PILDOME INCOME TAX

K. VALDI S REAL ESTATE
2815 W. 7įsi St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

Lo-

REAL ESTATE

CICERO. TIK PAŽIŪRĖKITE: 
i 2 blokai nuo 22nd St. Mūrinis — 
2 po 4 kamb. Gazu apaild. Gara- 

: sas. Įmokėti $4,500. $20.900. SVO
BODA. 6013 Cermak Rd., Cicero. 
OLympic 2-6710. Blshop 2-2162.

BRIGHTON PARKE arti bažny
čių ir mokyklų. 2519 W. 43rd St. 

: (Maplevvood) parduodamas gra
žus 2-jų butų mūr. namas. 6 kamb. 

I butas ir ofisas su 5 kambariais. 
‘ Alyva apšild. Potvynio apsauga 
i rūsy, naujas stogas, 2 auto, gara
žas. Labai geram stovy, geros pa
jamos, nebrangiai.

WYROSTEK
2519 W. 43rd St. Tel. 586-3942

J

Madų projektuotojas
per. 62 m., neatrodo labai madin
gai apsirengęs po to. kai buvo po
licijos suimtas Los Angeles už 
bėgimą automobiliu po kelių auto
mašinų užkliudymo. (UPI)

Pajieškojimai
1

— ----- ■
i Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

Mūrinis bungalovv, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik

. $17,900.
13 butu mūrinis, tvirtas. $15.000 

' metinių pajamų. Mažas įmokejimas 
ir labai žema kaina.

Turime dauę ir ;vairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil- 

| dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 VV. 43rd St, CL 4-2390

j
i

PRIE MARQUETTE PARKO

Nauj. 
Nauj. 
Mūr. 
Med.

mūr. 2x5*4 (3 m.)—$36,500 |
mūr. bun"., garažas—$18,900 ; x 

2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.oOO 
2x5, gar., did. lotas—$16.900 1

Didelis pasirime. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-3384

I

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mur. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19.500.
LABAI PIGUS!

Gage Pk. 2 butų po 3 kamb. me
dinis namas ant 30 pėdų sklypo.

: $10,000.
, $600 MĖN. PAJAMŲ

7 butų mūr. 4 mašinų garažas. 
Alum, langai. $45,000.

ANT 40 PĖDŲ SKLYPO
5 kamb. mūr. rezidencija Marąuet

te Pk. 2 auto garažas. Alum, langai. 
Gazu šilum. $19,000.

87,000 — VISA KAINA
Maisto ir alkoholinių gėrimų 

krautuvė, daranti virš $3,000 savaiti
nės apyvartos, Gage Pk.

GERAI SUTVARKYTAS

MARQUETTE PARKE 
PAGALVOKITE, TIK 6 METINĖS 
PAJAM----- Puikus 2-jų aukštų, 12
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo Western.

Prie Maria High. 4 butai 
kamb. Gražus namas, platus 
Kormali kaina.

8 metų. 6 kamb. mūrinis, 
garažas. 521,500.

6 metų, 3 mieg. medinis.
Gera

po 5 
sklypas.

2 maš.
Pilnas 
vieta.rūsys. 30 p. sklypas.

$14.200,
3 moderniški butai (2 

kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė; tinka bet kokiam _____ ____
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Acti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška. Gražiai lš- 
dekoruota. Nebrangus.

J. STONKUS, R. E. 
2617 W. 71 st St.

kamb. 
krau-

po 5 
araži 
bizniui. Ar-

NAUJAS EKSPRESINIS 
KELIAS

Illinois vieškelių departamen
tas pramato naujo šiaurės — 
pietų ekspresinio kelio pravedi
mą palei Cicero av., nuo Edens 
kelio iki Midway aerodromo. 
Vienuolikos mylių kelias bus 
baigtas 1972 m. Jo pravedimas 
kainuos per 100 mil. dolerių.

žis, auksčiausias pastatas 
cagoje. pradės dygti šį rudenį. 
Pastatas skirtas talpinti miesto 
sveikatingumo, susisiekimo ir 
kitus skyrius bei visas teismų 
instancijas, pakils Randolph. Wa 
shington, Dearborn ir Clark 
gatvių kvartale. Jis bus 631! į 
pėdos aukščio. Statyba, kainuo
sianti 76 mil. dolerių, bus baig
ta 1964 metais.

ŽALIA UPĖ. ŽALIAS IK 
ALUS

Chicagos upė pažaliuos šeš
tadienį po piet. airiams minint 
šv. Patricijaus dieną. Chicagos 
Darbo federacijos vicepreziden
tas Stephen Bailey sako, jog 
žali dažai bus upėn įpilti tuo 
laiku, kai prasidės paradas mie
sto centre. Kai kurios tavernos 
tą dieną pardavinės žalią 
žinoma padažytą.

ŠIRDIES LIGA IK AUTOMO
BILIŲ VAIRAVIMAS

Cikagietis Neil Francis su 
žmona išskrido j Miami pradė
ti atostogas. Bevažiuojant 60 
mylių Į valandą iš aerodromo 
į viešbutį, taksio vairuotojas su jų seserų, važiuojančių 
kniubo ir mirė nuo širdies smū
gio. Neil griebė vairą ir suma
niai pajėgė sustabdyti taksį, 
išgelbėdamas savo ir žmonos 
gyvybes.

UŽPYKĘS ĮVAŽIAVO 
KRAUTUVŲ

Jose Juarbe užpyko ant
■„___ ____ __ .________ ,

AUKsCIAL SIAS PASTATAS

HE 6-1517 «rb> PR 8-1595
2 butų — 5 ir 4 kamb. med. na

mas Brighton Pk. Alyvos šildymas. 
$20,000.

pildome income taksas

P- LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

MARQUETTE PARKE
72 ir Mozart. Mūr. 7 kamb. bun- 

galow. 4 mieg. 10 metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut. garažas. Tik 
$5.000 įmokėti. Kaina $23.900.

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000.

73-eia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19.900.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVE.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639Perskaitę "Draugą", duoki-

te jį kitiems pasirkaityti. Skelbkites “Drauge”;
CONTRACTORS

i STANKUS' A. ABALL ROOFING

6 butu mūr., po 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61,500.

6 kamb. mūr. l’t vonios. Gazu 
šildymas- Garažas. Arti 65-os ir 
Fairfield. $16,900.

Auksinė proga nusipirkti per 
daug metų išdirbtą biznį — nau
jagimių ir vaikų rūbų krautuvė, 

i Pagrindinė biznio gatvė Marąuette 
Parko rajone. Pelnas, metinės pa
jamos $20.000. Biznis $6,000 su 

i krautuvės įrengimais. Inventorius 
S už $.

Rūbų valykla ir gražus butas 
su namu. Patalpos galima panau
doti

i gos 
rint 
apie
ton Parke. Tik $14,800.

INVESTUOTOJAI! Nepraleiskit 
šios progos. Mūr. 9 butų. 9 po 4 
kamb. Pajamų $4.400;: S18.500;
įmokėti $4,000. Apylinkėje 22nd 
ir Damen- Svoboda. 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

2300 S. 60th COURT. CICERO
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo
1 iki 5 vai. 6 kamb. modem. bun- 
galow. Tuojau galima užimti-

Jieškomi OLESIUS KASPARAS 
ir JUOZAS KASPARAS, sūnūs' 
Miko, kilę iš Jonušonių kaimo. Į 
Žaslių vals.. gyv. Chicagoje. Jieš-> - .
ko brolio duktė — Adele Kaspa- j____________ f___________________________

■raitė. Kaišiadorių rajonas. Kaišia-į 7 KAMB REZIDENCIJA, apv- 
dorių Miškų Ūkis. Lithuania. ar- Į linkė- 2g.os ir Avers Ave §7 500 
ba kreiptis į Martyną RaKau>ką. Qazu apšild. Mokesčiai $50 i me- 
1501 — 53rd St.. Kenosha, Wisc., tus Moderniška vonia, LA į.7Q38

Į šitą savaitgalį turi būti jiardiiotas 
Marąuette Parke naujas 2-jų butų 
1»o 5J4 kamb.. (3 mieg.). geltonų 
plytų namas. Dideli ir saulėti kam
bariai. Moderniškiausi įrenginiai. 2 
šildymo sistemos gazu. Mūr. 3-.jų 

jauto, garažas. Pastatyti kainuoja 
. mažiausiai apie $43.000. Dėl neti
kėtų šeimyninių aplinkybių bus par
duotas, už $37.500. Kreiptis RE 
7-2646.

Jkškomi JONAS GRINIUS ir 
ANTANAS GRINIUS, sūnūs Ber
noto. kilę iš Tauragės apskr., Ant- 
šunijų km. Jieško jų sesers Kot
rynos duktė Marytė Maėiūnaite- 
Sabaliauskienė. gyvenanti—Skaud
vilės rajonas. Trepu kaimas. Lith
uania. Arba kreiptis j Martyną 
Rakauską, 1501 — 53rd Street, 
Kcnosha, Wisconsin.

alų,

I

$6.995 PILNA KAINA. 2 butų 
namas. Apylinkėje 26tn ir Sawyer 
Avė. 2 po 4 kamb. Gazu apšild.

Jicškoma IRENA GARMUTĖ, 
gyv. Chicagoje. Prašoma atsi-1 
liepti arba apie ją turintieji žinių j 
pranešti šiuo adresu: Liudmila) 
Sleptsehenko, 2645 Neibel St., 
Detroit 12. Michigan.

tHiirNtimiHiniHHiiimii'iiiiiiiiiiimiif) 
Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO LR REMIA

kitam bizniui. Lengvos sąly- 
šeimai. ypatingai žmonai no- 

padidinti metines pajamas
$5.000 esant namuose. Brigh-

PILDOME INCOME TAKSUS 
Agentūra Patarnauja 

Draudimo Reikalais
draudimo

Vj«aig

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2233

CONSTRUCTION CO.

nuosavybė užimanti 
ir duodanti apie 

mitus. Parduo- 
imoke.ius tik $25.000. Puiki 
Visas pastatas gerai užlaiky
siu vardytas. Savininkai pagei- 
atsakomingo ir suprantamio 

namus pirkėjo. Pantuos labai 
Kreiptis RE

Dalelė mūro
Iteveik visą bloką 
842.000 pajamų per 
dama 
vieta.
tas ir 
dauja 
apie 
prieinamomis sąlygomis. 
7-2871. •

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke 5 kamb. bungalovv. Uždari 
porčiai. alyvos šildymas ir gara
žas- Susitarimui skambinti — 

476-6598

dvie-' 
kartu 

su juo, ir įvykdė ką joms buvo 
pasakęs — pakreipė automobi
lio vairą ir įvažiavo į krautuvę 
prie 3231 Lincoln av. Visi trys 
pateko ligoninėn. Krautuves lan 
gas buvo išdaužytas ir ji buvo 
nustumta nuo pamatų. Nuosto
lių padaryta $5,000.

Pittsburgh’o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą 

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
IS

RADIJO STOTIES BRADDOCKS
K leki veną sekmadieni nuo 
1:30 Iki 2:00 vai. o. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: l.ith;-ani;ir. Catholic llour.
Radio Station WI.OA, Braddock. 

Pennsylvania

lllllilim'IiilIlIlItlIililIlI'lllilIilIlIlIlUHII1

I
I AP AKT.MEN TI NI AI N A M A1

Berwyn. 14 butų mūr. — 3 po 
į 5 kamb. ir 11 po 4 kamb. $17.000 
I metinių pajamų. Kaina nužeminta 
Į dėl ligos.
i Cicero. 4 kutai ir 3 krautuvės. 
Apie $10.000 metinių pajamų.

Tel. OL 6-4980 arba OL 2-8907

iš\I O MO J A M A FOR KENT
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NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Pe irau skas 3č Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

liiiiiiiuiiiiuiiinHiiuiiiiiiiiiLimimitUL
$36,600

Naujas, 2-ji; aukšti; mūr. 2 butai 
po kamb., 3 mieg. Šildymai
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 VV 5lst St WA 5-5030

r

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namu telefonas:
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

Įsteigta prieš 48 metus
Gutters. Dovvnspouts, Stogai, Dum 

traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujins 
mi (re-coated).
■‘Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

Dažymas iš lauke 
Pilnai apsidraudę 

apskaičiuojama; žemiau- 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktį bei sekmadie-

Į ■ . -

i

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

i 7304 So. Rockwsll Street
Tel. GRovehili 6-7875

vande- 
peėius (furnaces 
conditioners, re
iki S metų išsi-

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru ir 
niu slidinius 
-boilers). air 
nos (gutters) 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 s. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

Atdaras sekmad. nuo 2 iki 5 vai. 
6519 S. OAKLEY AVĖ.

Naujas mūr. *‘expandable’’ na
mas. Plytelių vonia ir virtuvė. 
Karštu vand. apšild. Trigubom va- 

, gom alumin. žiem. langai ir siete
liai. Iškelta kanalizacija ir “sump” , 
pompa. Žema kaina.

Naujas 31 aukšto dangorai-

Išnuom. liuksusinis mieg. kamb. 
su atskiru įėjimu ir atskira vo
nia, apvl. 72-os ir Spaulding. $12 
sav. Tel. 737 0861.

Išnuom., Marąuette Parke, kam 
barys su atskiru įėjimu, moteriai 
ar panelei. Skambinti REptiblic 
7-5436.

4525 N. Dover *t. 7 butų mūr. 
atstatytas namas. (3 aukštai). 3 
po 3 kamb. ir 4 po 4 k- Gazu apšil. 
Uždari porčiai. Tile virtuvės. Pa
jamų virš $700 per mėn. Labai 
geri baldai. Savininkas serga. Įmo 
keti $20.000: sav. duos morgičių. 
Skambinti nuo 4 iki 10 vai. vak. 
ARdinore 1-6955.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0. 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS m P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAV1MA 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949
2301 W. 69th St., Chicago

l CONSTRUCTION CO
$ :

flf ii REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIi 2501 VVest 69 Street 

HE 4-7482 436 - 5153

Jacąueline Kennedy stebi Indijos prezidento sargybų paradą nuo valstybes pastato New Delhi 
mieste. Dešinėj yra Indijos prez. Rajendra Prasad. (UPI)

Savininkas parduoda, prie 
Marąuette Parko ir mokyklų, 
aukšto, 10 metų, 6 kamb., l'jIšnuom., Marąuette Parke, prie

Artesian Avė., naujai dekoruotas j nios namą. Alumin langai ir 
6 kamb. bungalovv. SE 3-3619.

pat 
l1 2 
vo- 
du-

rys. Apsauga nuo potvynio. Dideli, 
šviesūs kambarini. Apžiūrėjimui 

Išnuom. 5 kamb. hutas. Apšildy- §usįtarti tel. PR 8 3799.
mas ir karštas vanduo. 3331 So.
Halsted St. Tel. VI 7 9014. PROGOS-OPPOKTl NITIES

HET.P VVANTED MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS res
torano virtuvei.

6918 S. VVestern Avė.

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. 147 VVest 112th Place

Reikalinga moteris virtuvės dar
bams nuo 10 va), ryto iki 3 p. p. 
nuo antrad. iki penkt’d Diamond 
Head Restaurant. 3 32 I VVest 
Cohimbus Avė. (arti 71-mos ir 
Kedzie). Kreiptis į Mr. arba Mrs. 
Mitchcll.

la- 
I ik 
ne- 
KK

Heating Contractor
Greit, sąžiningai Ir garantuotai 
įrengia naujus, pcrstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. \Vestern Avė.,
Chicago 9, III.
Tel. VI 7*3447

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJĖS NAMUS.

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OI. 7-2091 Chicago, IU.

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VV I ST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 tr TE 0-5531 .

LAPKUS BUILDERS, INC.
V Statome Įvairius pastatus. Dar- W 
; bas atliekamas labai sąžiningai, rl 
^vartojant geriausias medžiagas, j 
J Turime dar keletą sklypų Chicagoj.

6110 SOl III 1*1 LASkl Rl».
‘ Rl 7-6630 arba IJ I-O KMt

1

f Apsimoka skelbtis “DRAUGE

-------- -  ------ i

Perskaitę "Draugą", duoki Remkit dien. “Draugę”
ie jį kitiems pasisicaityti. ---------------- ----------------------

ūes )i$ plačiausiai akaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamo*.
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Rochester, N. Y.
Radijo valandėlės išlaikymas — 

visų garbės reikalas

Jau 12-ti metai, kai Roches
terio lietuviai gali didžiuotis tu
rėdami lietuvišką radijo progra
mą, kuri savo turiningumu. į- 
vaiiumu yra įdomi ii- patraukli. 
Tačiau valandėlės išlaikymas, 
jos lygis bei prasmingumas *pri 
klauso nuo pačių lietuvių.

Kovo 3 d. Lietuvių klubo na
riai ir rėmėjai metiniame susi
rinkime svarstė lietuviškos ra
dijo valandėlės reikalus. Klubo 
valdybos pirmininkas savo pra
nešime pažymėjo:

— Ne vien tas yra herojus, 
kuris pasižymi drąsa kautynių 
lauke ar savo asketizmu dva
sioj. Daug turime herojų nea
pibrėžtais darbais pasižymėju
sių mūsų pačių tarpe, kurie au
kojasi ar tai kultūrai ar tautai 
savo krašto, Lietuvos meilei.

Jau virš 20 metų netekę savo 
pagrindo — idealo tėvynės mei
lei, aukojamės jai; tiek darbu, 
pinigu ar kuo kitu, ne tik. kad 
mus pačius verčia tais idealais 
gyventi? bet ir paskatinam ki
tus tais siekiais gyventi. Iš to
kių akstinų Rochesterio visuo
menei esą Radio Klubo šeima, 
kuri kas sekmadineį primena 
apie save tautos meilę, papro
čius, skatina laisvės kovų dva
sią pradedantiems ją pamiršti.

Be to, nuoširdžiai padėkojo 
klubo nariams, rėmėjams, pas
kaitininkams ir radijo pranešė
jams, kurių talka daro darbą 
našų ir naudingą. Po to buvo 
išklausyti kitų valdybos narių 
pranešimai. R. Kiršteinas nu
švietė aktualesnius valdybos rei 
kalus, V. Žmuidzinas padarė iš
samų pranešimą apie kasos sto
vį. Kadangi radijo valandėlė y-
ra kultūrinio pobūdžio, tai ji nj YnrV N V 
beveik jokių pajamų negauna, Cvv IO-K, A. I.

A RK Federacijos seimelyje 
paminėtas Maironis 

Turbūt vienas pirmųjų ryti-

l

*

*

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 17 d.tI 5

Dabartinė Rochesterio Radijo klubo valdyba. Iš kairės sėdi: 
Puidokas, Pr. Saladžius, buv. p-kas, A. Cieminis. Stovi: B. Kro- 
kys, Vyt. Žmuidzinas ir R. Kiršteinas.

A. A. PREL. JANIS VELKME I GĖRIMŲ PARDUOTUVĖS 
BANKRUTUOJA

Latvis kun. J. Veikme turėjo 
nemaža pažįstamų ir bičiulių 
lietuvių tarpe, todėl svarbu pa
informuoti, kad prel. Veikme 

' šiomis dienomis iškeliavo į am- 
.žinybę.
| Velionis buvo gimęs Latvijoj, 
1876 m. gruodžio 12 d. Pradinį 
ir vidurinį mokslą ėjo tėviškėje 
ir Rygoj. Teologinius mokslus 
—Petrapilio seminarijoj ir aka
demijoj. Ten ir kunigu buvo įš
ventintas 1902 m. Keletą metų 
pabuvęs vikaru Rygoje, klebo
navo eilėje parapijų.

i Raudonoji armija išbloškė jį iš 
niam pakraštyje platesnio mas- rienės metu išgirdome Mairo- i tėvynės į Vokietiją, anglų zoną, 
to didžiojo Lietuvių tautos dai- nio kūrybos pavyzdžių. Stud. I. kur septynerius metus jis dirbo 
niaus, Maironio, paminėjimų į- 
vyko kovo 11 d. Apreiškimo 
parapijos salėje, New Yorke, 
A.L.R.K. Federacijos New Yor- 
ko - New Jersey apskrities sei
melio metu. Paskaitą apie Mai
ronį skaitė prof. J. Brazaitis. 
Paskaitoje buvo ypatingai iškel 
tas poveikis, kurį Maironio kū
ryba turėjo lietuvių tautinės są- 

: monės išsivystymui. Tas povei- 
kis reiškėsi ypatingai Lietuvos 
atgimimo kovose. Maironis bu
vo lyg ir pamirštas nepriklau
somybę atgavus. Jo patriotinė 
kūryba įgavo ypatingos reikš
mės okupacijų metu, kai už
draudus giedoti Tautos himną, 
bažnyčiose galingai giedama jo 
giesmė Marija, Marija versda- 

' vo sudrebėti kiekvieno lietuvio 
. širdį. Tos giesmės pradžia, pas- 

į Rochesterį at- kaitininkui pakvietus, buvo su- 
Banaitis, prūsų giedota baigiant paskaitą visų 

visuomenininkas, seimelio dalyvių, žymios įtakos K.’ KnTšinskas' ir” A? Mažeikai 
P:r_!neTn^...aPie MairOni° kŪryba..turi ir išeivi’ Dvasios vadu yra kun. A. Rač

kauskas. Nebuvo pranešimų iš
Papildydamas paskaitą tėvas apskrities ribose veikiančių atei 

V. Gidžiūnas, CFM, parodė sei- tininkų vienetų veiklos, nors

neremia. Tikimasi, 
kada nors susipras

komisijos pirm. J.

o apie tiek dar susidaro išlai- 
d. plokštelių pirkimas, važinė- 
j.mai a kitokie reikalai. Uolie
ji nariai į metus moka po 12 
dol., rėmėjai pagal savo išga
les. Kad ir daug turima išlai
dų. bet kasa netuščia, keletas 
šimtų dol. yia atsargoj. Baigda
mas priminė, kad yra nemažai 
ir radijo “zuikių”, kurie gėrisi 
lietuviška valandėle, bet medžią 
giškai jos 
Kad ir tokie 
a- parems.

Revizijos
Žuras pranešė, kad valdybos ka 
ses pajamos ir išlaidos tvarko
mos pavyzdingai.

Valdybą sudaro P. Puidokas, 
Pr. Saladžius (garbės pirminin
kas) A. Ciemenis, B. Krokys, 
Vyt. Žmuidzinas ir R. Kirštei
nas.

Radijo pranešėjais yra H. Že
melis, B. Krokys, Aid. Miškiny
tė, A. Dziakonas, St. Ilgūnas, 
D. Podelytė-Šiurilienė, Skipery- 
tė-Wat-nė, R. Kiršteinas ir A. 
Ciemenis.

Vakare valdyba su pranešė
jais susirinko pas Ilgūnus tra
dicinės kavutės. Čia bičiuliškoj 
nuotaikoj įnešė daug naujų su
manymų ir pasiūlymų lietuviš
kos radijo valandėlės gerinimo 
reikalu. Drauge dalyvavo senos 
kartos ateivis, aktyvus veikė
jas P. Norkeliūnas, Rochesterio 
skyriaus Alto ir Balfo pirminin- 
K3S.

jus) šv. Margaritos ligoninėje, 
Spring Valley, III.

Kovo 8 d. buvo palaidotas iš 
pranciškonų Šv. Marijos bažny
čios, Bloomington, III., parapi
jos kapinėse.

Laidotuvėse dalyvavo apie 60 
kunigų, jų tarpe du latviai, du 
lietuviai, latvių studentų būre
lis, pasipuošusių korporacinėm 
juostelėm ir kepuraitėm, sauje
lė giminių.

Prel. J. Veikme buvo reta as
menybė: be galo kilnus žmo
gus, pavyzdingas kunigas, dide
lis patriotas. Gerai kalbėjo lie
tuviškai.

Per paskutinius šešis mėne
sius 200 svaiginančių gėrimų 
parduotuvių Chicagoje bankru
tavo. Tai pareiškė Illinois val
stybinių mokesčių direktoriaus 
padėjėjas Clemens Shapiro.

PADEGĖ MOKYKLĄ
Vaikėzai, įsilaužė į Headley 

praded. mokyklą, 2107 N. Mag- 
nolia, išgriozdė šešis kambarius 
ir užkūrė gaisrą mokyklos ve- 

■ dėjo kambaryje. Nuostolių pa
daryta apie $5,000.

Laukiamas V. Banaitis
Kovo 25 d. 

vyks Valteris 
lietuvis, uolus 
kuris padarys 
š ų dienų gyvenimą Lietuvoje, jos tautiniam išsilaikymui. 
Crganizacijų pirmininkai ir at-1 
stovai kovo 11 d. susirinkę ta
rėsi V. Banaičio priėmimo rei
kalu. . M.

Sandanavičiūtė su giliu įsijau- ir vargo savo tautiečių latvių 
timu paskaitė jo baladę Jūratė tremtinių tarpe. 1951 metais 
ir Kastytis. Vakarienės progra Peorijos, III., vysk. J. Schlarma- 
mą pravedęs, visada įdomus sa- nas, jau miręs, priėmė prel. J.. 
vo humoru akt. V. Žukauskas, 
papasakojęs šviežių ir senste
lėjusių juokų, irgi paskaitė Mai
ronio baladę Čičinskas ir dvi jo 
satyras. Seimelio ir vakarienės 
dalyviai, kurių didelę daugumą 
sudarė senosios kartos ateiviai, 
būtų mielai paklausę bent vie
ną kitą pavyzdėlį iš Maironio 
asmeninės, patriotinės ir religi
nės kūrybos. Dabar gi, Maironį 
mažiau pažįstantiems klausyto-

. jams galėjo likti labai viena
šališkas jo kūrybos vaizdas.

Seimelyje - išklausyta apskri
ties valdybos narių ir draugijų 
atstovų veiklos pranešimai. Į 
naują apskrities valdybą išrink
ta: J. Gerdvilienė, St. Lukoše
vičius, P. Montvila, P. Ąžuolas,

Veikmę į savo vyskupiją svečio 
teisėmis, čia jis ir išgyveno iki 
mirties. Jam teko dirbti net tri
jose parapijose.

Prieš metus laiko senukas 
puldamas nusilaužė koją ir po 
to nebeatvago sveikatos, š. m. 
kovo 4 d. pamaldžiai priėmė 
Viatiką, ramiai pasimirė (šir
dies latakuose kraujui sukrekė-

Iš arti prisižiūrėjus D. P. j 
kunigo sirgimą ir laidotuves šia 
me krašte, spontaniškai ir visa 
būtimi žmogus maldauji: “Die-1 
ve, leisk grįžti į tėvynę nors nu-' 
mirti”. Kun. K. Ruibys

SAPNAS
Aš sapnavau Ameriką 
Ir buvo man baisu.
Nes rodės, kad Amerikoj 
Ir aš dabar esu.

Bet realybė stojos
Visai kitoj spalvoj: 
Amerikoje kojos. 
Širdis gi Lietuvoj.

Leonardas Žitkevičius

LAIŠKAI "DRAUGUI" Į

išsilaiko iš narių rėmėjų. Vien 
tik radijo stočiai kiekvieną sek
madienį reikia sumokėti 25 dol.,

DĖL KĖLIMOSI Į KITAS PATALPAS, 
SKELBIAME NUPIGINTĄ 

iš Europos (daugiausiai Vokietijos) 

IMPORTUOTŲ BATŲ 

IŠPARDAVIMAI

/g

(I

Vyrams, moterims ir vaikams. Šie batai 
yra geros kokybės, įvairių r ašių, dydžių ir 
spalvų. Kai kurie iš jų ortopediniai. Šitas 
išpardavimas, pirmasis mūsų prekybos 
istorijoje, tęsis iki šio mėnesio pabaigos, 
tačiau, kas įdomaujasi didesniu pasirinki
mu, oatarfina naskubėti.

7 1

Krautuvė atdara: Pirmad. ir ketv. nuo 
10 iki 21 vak; kitomis darbo dienomis, 
įskaitant šeštad. nuo 10 iki 18 vai.; sekma
dieniais. nuo 11 iki 17 vai,.

Mes kalbame ir lietuviškai. Batus siun
čiame ir paštu.

Norden’s Import Center
3027 NO. LINCOLN AVENUE 

Chicago 13,111. Tel. BIttersweet 8-4707 f 7

v •

mėlio dalyviams Maironio rank- Jie Federacijos apskričiai pri- 
raščių, kuriuos jis atsivežė ne-; klauso.

Turetų būti kuklesni
Pagyrūnai savo rašiniuose, ap

rašymuose ir žiniose mėgia statyti 
savo aš. Aš ten ir ten buvau, su 
tuo ir tuo kalbėjau, aš tą ir tą 
sumaniau, patariau, mane ten ir 
ten kvietė ir t. t. Galima būtų kiek 
patikėt, jei tai sakytų, kad tą ar 
tą sumaniau, 
saviems, t. y. 
kai paprastas 
jis ten ir ten
minęs kitos tautos aktorę, tai su- 

: kelia tik šypseną.
Kilnūs asmenys, turį progų su 

garsiais asmenimis ir sueiti, ir 
bendrauti, apie tai nesisuko, nes 
ir be to jie yra žinomi. Lietuviai, 
nors ir būtų gabūs, savo aš turė
tų prilaikyti. — Pakruedietis

įteikiau, patariau 
lietuviams. Tačiau 
lietuvis sakosi, kad 
kalbėjęs, r.et suido-

seniai grįždamas iš Romos.
Po seimelio įvykusios vaka-

k Į
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i
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Vakarienės metu kalbėjo prel. 
J. Balkūnas pagalbos Lietuvos 
katalikams klausimu ir tėvas 
P. Baniūnas, OFM, pranciško
nų leidžiamos spaudos reikalais.

Seimelyje dalyvavo virš šim
to veiklesniųjų katalikų: draugi
jų atstovų, dvasiškių ir svečių.

Sklandžiai seimelį pravedė St. 
Lūšys. Kiti prezidiumo nariai 
buvo: P. Ąžuolas, J. Gerdvilie- 
nė ir V. Radzivanas. S. Gal.

augo- 
matv- 
išvien 
šian-

i z -
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J' KOMUNIZMO UŽKRĖTOS 
CENTRO AMERIKOJE

Rose Kennedy, prezidento moti
na, susirgo ir paguldyta St. Eli- 
zabeth ligoninėj Bostone- Ji yra 
71 m. amžiaus. (UPI)

Į Nikaraguą suvažiavę 38 
Centro Amerikos vyskupai pas
kelbė bendrą laišką, kuriame 
su giliu liūdesiu pabrėžta, kad 
visuose Centro Amerikos kraš-

' | tuose yra stiprių komunizmo 
I užkrėtų. Bendras

— Nė vienas negali atsisaky
ti nuo darbo, nuo aukų, nuo pa
sišventimo. Juk mes visi 
me ypatingose sąlygose; 
darni savo padėjimą, visi 
taisėmis prie mūs darbo
dieninio; visi, sakysiu, padarė
me įžadus apginti lietuvybę; vi
si iškilmingai prižadėjome eiti 
vieningomis jėgomis. Dėl ko gi 
dabar nesilaikome?

Dr. V. Kudirka

! užkrėtų. Bendras Centro Ame- CHICAGOJE | rikos gyventojų skaičius yra 
11.3 milijono 
socialinės są-PAVYKĘS UŽGAVĖNIŲ 

VAKARAS
Vilniaus Krašto Liet, s-gos 

Chicagos skyriaus šalpos sekci
jos suruoštas Užgavėnių links- 
mavakaris davė gražaus pelno, 
kuris visas bus sunaudotas bro
lių tautiečių šalpai.

Linksmavakaris sutraukė di
delį būrį vilniečių bičiulių ir 
draugų. Prie skaniais valgiais 
padengtų stalų besivaišindami, 
G. Peškicnei vadovaujant, visi 
svečiai smagiai sudainavo iš s- 
gos gyvenimo ir veiklos para
šytus kupletus ir porą liaudies 
dainų. Dail. T. Sparkio dovano
tą lietuvišką vaizdelį—paveiks
lą, tautiškais motyvais austą ta 
kelį ir skanaus gėrimo bonką 
laimėjo atsilankę svečiai— šal
pos sekcijos
giant mėsėdį atrodo, kad visi 
svečiai mielai 
šoko prie 4 asmenų orkestro. 
Sekcijos vadovybė tikrai vi
siems atsilankiusiems dėkinga 
ir džiaugiasi turėjusi progos pra 
turtinti savo kasą. A. S.

rėmėjai. Užbai-

ir smagiai pasi-

r

COMPTOMETRO MAŠINRAŠČIO 
MOKYKLA

pradeda pavasario semestrą 
Priimami nauji kursantai

Mokyklos vedėjas
P. KESIŪNAS 

5543 S. Albany Avė. 
VVAIbrook 5-4315

12,000,000. Iš jų 
katalikų. Tačiau 
lygos sudaro palankią dirvą ko
munizmui ir jų jau yra tarp 
profesorių, studentų, darbinin
kų. ūkininkų, net tarp aukštes
niųjų klasių gimnazistų.

Vyskupai ragina toliau nebe- 
atidėlioti būtinų socialinių re
formų. Nauja žemės ūkio ir 
darbininkiją liečianti įstatym- 
davystė turės padaryti opera
cijas, kurias reikia ryžtingai pa
kelti.

Vyskupai skatina Centro A- 
merikos valstybes užmiršti tar- 
pusaves nesantaikas ir vienin
gai pasipriešinti komunizmui, 
ypač teikiant tarpusavę pagal
bą, gyventojų perteklių perke
liant į laisvus plotus, prave
dant eilę socialinių reformų.

Į

ŽVAKĖ UŽ SPYGLIUOTŲ 
VIELŲ

Prisimenant, kai Čekoslova
kijos arkivyskupas Josef Bė
ram komunistų kalinamas jau 
11 metų, Londono jėzuitų baž
nyčioje uždegta žvakė, apsupta 
spygliuotų vielų ratu.

i

st. 
11:30

Tau- 
par. 

m.

LOUIS ZAREMBA
Mūsų mylimas vyras ir tėvas 

mjrė 1962 m. kovo mėn. 3 d. 
ir buvo plaidotas kovo mėn. 7 
d. šv. Kazimiero kapinėse. Chi
cagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą. ir palydėjo į amži
no poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kleb. ,W. Stanick. kuris 
atlaikė gedulingas pamaldas ir 
palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių, bei 
pareiškė mums toje liūdesio va
landoje užuojauta.

Dėkojame grabnešiams. Dė
kojame visiems laidotuvėse da
lyvavusiems. kuriems atskirai 
neturime galimybių padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui Jurgiui F. Rudminui už 
malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus 
dėl. ui.

žmona Pranciška. sūnus 
Isuiis ir duktė Pranciška 
Mek’ski.

AMELIA YURKUS 
(STULCAITĖ)

Gyv. 4532 S. Honore
Mirė kovo 15 d., 1962, 
r., sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
ragės apskričio. Švėkšnos

Amerikoje išgyveno 50
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Krank, sūnus Stanislovas, 
duktė Stella Vaicik, žentas 
John. 3 anūkai, marti Eleanor 
Yurkus, brolis Kazimieras Stul- 
cas. sesuo Mary Gečas, kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

Velionė buvo amžina narė šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų Dr- 
jos. 1 k p.

Kūnas pašarvotas John F. 
Euleikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., ko
vo 19 d., iš koplyčios S:30 v. 
r. bus atlydėta į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines ir draugus dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duk
tė, žentas, anūkai.

Laidot. direk. John F. Eu
deikis. Tel. LA 3-0440.

A. -Į- A.
BARBORA VAIŠNORAS

(ROVAITE)
Anksčiau gyvenusi 7206 S. Mozart St.

Mirė kovo 14 d., 1962, 2 vai.
Gimė Lietuvoje: kilo iš Kruopių parap., Margaliečių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime
M.I.C., ir Edward. marti Esther, 2 dukterys: Bernice Grunloh, 
žentas Louis, gyv. Californijoje ir Emily Sehiller, žentas John, 
10 anūkų, pusseserė Frances Spirkoff su šeima, Anelė Mac
kevičienė -u šeima, gyv. Rochester, N. Y., giminės Vaišnorų, 
Labanauskų ir Rovų šeimos ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Velione buvo narė šių draugijų: Tėvų Marijonų, Tėvų 
Jėzuitų, šv. Kazimiero Sės. Rėmėjų ir Nekaltai Prad. Marijos 
Seserų Gildos. Priklausė Tretininkų, šv. Barboros. Rožanca- 
vos ir kitom draugijom.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi-. 6845 S. SVestern 
Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., kovo 19 d., iš kopi. 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Švenč. P. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines-

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta

mu- dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marti, žentai ir anūkai

Laidotuvių direkt. Mažeika Evans, tel. RE 7-8600

p. p, sulaukus 71 m. amž.

2 sunūs: kun. Boniface.

Classified skyriumi
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 17 d.

V. Vygantas skaitys
Gavėnios seminare, 

7:30 v. v. Jaunimo 
Kadangi prelegentas

X Min. J. Rajeckas atvyksta 
iš Washingtono dalyvauti Lie
tuvos konsulo dr. P. Daužvar- 
džio pagerbtuvėse ir taip pat 
dalyvaus šeštadienį Laiškų Lie
tuviams vakarienėje 7 v. v.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių Marąuette Park 5 sk. pa 
rapijos salėj rengia kovo 18 d. 
4:30 v. v. vakarienę su prog
rama. Vakarienėj dalyvaus auk
štų svečių. Vakaro vedėja bus 
O. Ivinskaitė.

Prašome visą lietuvišką visuo 
menę paremti šią vakarienę. Tė 
vai marijonai bus visiems dė
kingi. Įėjimo auka 2 dol.

X LRKSA 15 kuopos nariam 
pranešama, kad nuo kovo 11 d. 
pasikeitė fin. raštininkas. Atsi
sakius Stasiui Galbuogiui, kuris 
buvo išrinktas š. m. pradžioje, 
jo vietą užima Aleksas Budris, 
2523 W. 45 Place, Chicago 32, 
tel. FR 6-1598.
' X Seserų Kazimieriečių Rė
mėjų dr-jos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 18 d. 2 v. p. 
p. vienuolyne. Visi rėmėjų sky
riai prašomi susirinkime daly
vauti.

X Balfo Chicagos apskrities 
valdyba jau rengiasi pavasario 
sezono šalpos veiklai: tikslina
ma kartoteka, renkamos dova
nos, pakuojami rūbai išsiun
timui ir kiti darbai. Ir šiemet 
dovanų paskirstymas bus bir
želio m. 17 d. Bučo darže, Wil- 
low Springs.

X Stasys Pilka, minėdamas 
lietuviško teatrinio darbo 40 me
tų sukaktį, šeštadienį, balandžio 
14 d. 7:30 v. v. Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje pildys naują
dramatinio rečitalio programą, bulą ir Ankarą, paskui į Etiopi- 

Muzikinėje dalyje dalyvauja 
sol. Roma Mastienė ir komp. VI. 
Jakubėnas.

X P. O. Abromaitis iš Le- 
mont, UI., pirmas atsiliepė į 
“Palik ašaras Maskvoj” komi
sijos prašymą, suteikti žinias 
komisijai apie nupirktas ir iš
dalintas amerikonų tarpe to 
vardo knygas. P. Abromaitis Le 
monto amerikiečių įtakingiems 
asmenims yra įteikęs dešimt 
“Palik ašaras Maskvoj” kny- 
gu-

X Pildome pajamų mokesčių 
pareiškimus — INCOME TAX 
įvairių profesijų asmenims ir 
bendrovėms (corporations) H. 
L.YANG, Ph. D., 7110 S. Rock- 
well St., HEmlock 6-2702. Ofiso 
vai. nuo 2 iki 7 p. p.; šeštad., 
nuo 12 iki 6 p. p. (Sk.)

X Chicagos Lietuvių 
stato Verdi 4 veiksmų 
AIDA.

Spekjtaklai—1962 m.: bal.
1 d., 3 vai. p. p., bal. 7 d., 8 
vai. vak. ir bal. 15 d., 3 v. p. p.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. ir Karve
lio prekyboje, 3322 S. Halsted 
St.

Bilietų kainos: 6, 5, 4 ir 3 
doleriai.

Bilietai paštu užsakomi, kar
tu siunčiant atitinkamai sumai 
čekį ir pažymint spektaklio da
tą, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S. 
Džiugas, 7133 S. RockweH St., 
Chicago 29. III

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737

visi dalyvauti,

Piežaitė, Prano 
kovo 10 d. De

X Dr.
paskaitą 
šiandien, 
Centre.
kalbės organizacijų reikalingu
mo klausimu šių dienų jauni
mui, kviečiami 
ypač jaunimas.

X Paulina 
Piežos duktė,
Paul universitete pianistų kon
kurse įėjo į finalinį konkursą, 
kuriam buvo išrinkti trys ge- 

Įriausieji. Be P. Piežaitės, dar 
laimėjo japoniuke Barbara Yo- 
shimura iš Immaculata High 
School ir Robert Meehan iš Šv. 
Ritos mokyklos. Finalinis kon
kursas bus kovo 24 d. De Paul 
universitete. Laimėjęs šį kon
kursą turės progą skambinti 
didžiajame pavasario koncerte 
McCormick salėje. P. Piežaitė 
yra pasižymėjusi ne tik piani-1 
no, bet ir vargonų muzikė, gro-! 
janti daug ir dideliais vargonais 
bažnyčiose Švč. Sakramento pa
laiminimo metu. Jos dvi sesutės 
taip pat mokosi pianino muzi- 

■ kos.

X Dan Kuraitis, daugiausia 
keliavęs lietuvis, vėl suplanavo 
naują kelionę: liepos 16 d. iš
vyks į Vilnių. Jau yra gavęs 
leidimą. Vilniuje išbus savaitę 
laiko. Iš Vilniaus vyks į Berly
ną, o toliau — į Graikijos so
stinę Atėnus, į Turkijos Istam-

Chicagos Lietuvių Operos valdyba savo posėdžio metu aptaria paskutinius “Aidos” operos reikalus. 
Iš kairės į deš. Vilius Juška, protokolų sekretorius; Algirdas Trinkūnas, valdybos narys; Vytautas 
Radžius, pirmininkas; Margarita Momkienė, 1 vicepirmininkas; Vaclovas Momkus, vicepirmininkas; 
Sofija Džiugienė, valdybos narė, Kazys Skaisgirys, sekretorius, ir Vytautas Kupcikevičius, iždininkas?

Foto: Vladas Juknevičius

*

X Dail. Br. Murino dailės pa 
rodą atidaroma šiandien, 6 v. v 
Čiurlionio Galerijos patalpose. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti 
parodos atidaryme. Paroda ki
tomis savaitės dienomis bus at
dara nuo 7 iki 9 v. v., sekm., 
kovo 18 ir 
iki 9 v. v., 
nuo 11 v. r.

25 d. nuo 10 v. r. 
šešt., kovo 24 d. 

iki 9 v. v.

NAUJAS LIETUVIS CHIRURGAS

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJ kad mes laukiame dar daug nau 

jų jėgų ir daug naujo ryžto mū 
sų kultūriniame darbe. Pagerb
dami atskirus individus liudija
me lietuviškos kultūros gaju
mą. Kviečiame visus lietuvius 
rašytojus ir kūrėjus į didelę 
talką, kad mūsų išeivijos me
tai neliktų sporadiškų blykste
lėjimų kronika, kurią gaubia di 
dėlė tamsa. Tegu mūsų gyveni
mas svetimuose kraštuose tam
pa nuolatine kova už Biliūno 
Laimės Žiburį, skleidžiantį švie
są kiekvienam lietuviui bet ku
riame pasaulio kampe. Tegu 
mūsų kūrėjai niekad nepamirš
ta bevardžių liaudies kūrėjų au
kos ir pasišventimo anoje liūd
noje balanos gadynėje, kai lie
tuviškas kūrybinis žodis buvo 
kuriamas tiktai iš meilės sa
vam artojui broliui, kad paleng
vintų jo sunkų vergijos jungą”.

I

— Z. Orvidas, dipl. teisinin
kas, gyv. Hamiltone, Ont., tai 
tylus ir kūnu bei siela pasi
šventęs įvairiausiai lietuviškai 
veiklai darbininkas. Jis platina 
liet, laikraščius ir knygas, ren
ka rūbus ir apavą ir siunčia Su 
valkų Trikampio lietuviams ir 
t. t. Šiuo metu sėkmingai plati
na B. Armonienės knygą “Lea- 
ve Your Tears in Moscow”.

— “The New Review”, ukrai 
niečių politinis žurnalas anglų 
kalba, leidžiamas Toronte, to
kiu pat tikslu kaip mūsiškis 
“Lituanus”, naujausiam kovo 
mėn. numery, pažymėtam 3- 
čiuoju, atspaude prof. S. Pid- 
hainy interview su mūsiškiu 
žurn. Pr. Alšėnu, rašinį užvar
dindamas: “Naktį sargas, die
ną — žurnalistas ir knygų au
torius”. Duotame pasikalbėjime 
Pr. Alšėnas pateikia karčios tie 
sos abiejų Lietuvos okupantų 
adresu: rudųjų ir raudonųjų, 
ypač pabrėždamas, jog jo gim
tasis kraštas — Lietuva ir šian 
dien tebėra naikinamas ir kala- 
mas prie kryžiaus. Taipogi — 
nurodydamas, kad Lietuvos gy
ventojai ryšium su skaudžia 
bolševikų okupacija, turėjo di
džiausi procentą žmonių aukų, 
negu jų turėjo kitas kuris kraš
tas, kariavęs frontuose 2-rame 
Pasauliniame kare. Esą, apie 
700,000 lietuvių, t. y. apie 23 
proę. krašto gyventojų, buvo iš
žudyti arba deportuoti Sibiran.

— Dr. J. Songaila, Pasaulio 
LB pirm., per dramos konkur
so premijos įteikimą B. Pūkele- 
vičiūtei Toronte, kovo 11 d., pa
sakė kalbą, tarp kitko pažymė
damas: “Nemanome, kad mūsų 
literatūros ateitis išeivijoje pri
klauso nuo konkursų gausumo 
bei jų sėkmingumo. Joks meni
nis renesansas nėra iššaukia
mas dirbtinėmis priemonėmis. 
Viena kita piniginė parama tė
ra tik paskatinimas, iššauktas 
tam tikrų aplinkybių. Tai tėra 
tik bėdos sprendimas, kuris ne
gali ir neturi būti mūsų kultū
rinės politikos pagrindiniu va
rikliu! Būtų natūralu, jei mūsų 
didžiosios leidyklos, kurių beli
ko taip maža, pajėgtų rašyto
jams mokėti bent minimalinį 
honorarą ir tokiu būdu įgalin
tų rašytojus pašvęsti savo jė
gas aukštos vertės kūrybai. To 
kia plataus planavimo idėja bū
tų vienintelis ir tikras mūsų ktį 
tūrinės gyvybės laidas. Tai idė
jai realizuoti reikia leidėjų, ra
šytojų ir, pagaliau, skaitytojų 
glaudaus bendradarbiavimo”.

“Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, tad, šiandien ir 
kreipiasi į visus kultūrinio gy
venimo veiksnius kviesdama 
juos į lietuviškos kultūros dar
nų ir gyvastingą renesansą. Te
gu ši džiugi proga primena,

OKUP. LIETUVOJE
— Kaune vasario mėn. pa

baigoje pradėtas gaminti nau
jas ilgametražinis (vad. meni
nis), jau 16 iš eilės, filmas 
“žingsniai naktį”. Filme numa
tyta parodyti Kauno komjau
nuolių kovos su vokiečių oku
pantais ir vad. “buržuaziniais 
nacionalistais”. Scenarijų paren 
gė V. Mozūriūnas, režisuoja Ma 
skvos kinematografijos institu
to auklėtinis Raimundas Vaba
las (savo metu Paryžiuje gyve
nusio A. Vabalo sūnus).

Malonu pastebėti, kad lietu
vių gydytojų specialistų šeima 
padidėjo vėl vienu nariu. Kovo 
1 d. Illinois Masonic ligoninėje 
trijų metų chirurgijos reziden
ciją baigė dr. Z. Brinkis. Jau
nasis daktaras per tą visą lai
kotarpį padarė šimtus įvairių 
operacijų ir tai jaunajam dak
tarui suteikė daug praktikos 
ir patirties. Tenka pažymėti, 
kad Illinois Masonic ligoninė 
yra gana didelė, turi apie 600 
lovų. Operaciniai kambariai mo
derniški, mokomasis personalas 
taip pat pasižymėjęs. Čia dirba 
tokie garsūs chirurgai, kaip Phi 
lips Shambaugh, Oskar Sugar, 
Omar Julian ir kt.

i

Brinkis studijavo Prancūzijoje, 
socialinę ir teismo mediciną. 
Nuo 1955 m. tas studijas tęsė 
Ispanijoje, Madrido universite
te, ir ten gavo teismo medici
nos diplomą. Į Ameriką atvyko 
1957 m., privalomą praktiką 
atliko 1958 m. Cook apskrities 
ligoninėje, gi privalomus valsty 
binius egzaminus išlaikė 1960 
metais.

Dr. Zigmas Brinkis yra pasi
žymėjęs ir visuomeninėj veik
loj. šalia profesinio pasiruoši
mo, jaunasis daktaras yra dir
bęs eilėj studentų organizacijų, 
moksleivių ateitininkų valdybo
se, dalyvavo Vliko posėdžiuose. 
1950 m. atstovavo studentus 
ateitininkus Pax Romana kon
grese Olandijoje. 1956 m. buvo 
lietuvių delegacijos narys Pa
vergtųjų Tautų sesijoje Stras- 
burge. Asmeniškai yra aplan-

X Albinai Poškienei, Moterų 
sąjungos 67 kp. narės padarė 
staigmeną kovo mėn. susirinki
me, įvykusiame praėjusį antra
dienį, pasveikindamos ją vardi
nių proga. Šeimininkės Petro
nėlė Dundzilienė, Anelė Žemai
tienė ir Elena Puniškienė gra
žiai visus pavaišino. Visos trys 
yra naujosios ateivės, Alb. Poš
kienės sukviestos bei įrašytos į 
šią Moterų sąjungos kuopą, tai 
ir jų iniciatyva buvo sumanyta 
ši staigmena ir jų lėšomis iš
keltos šios vaišės. Kuopai gra
žiai ir sumaniai vadovauja jau 
keli metai Kotrina Yanchus, o 
jos dukrelė Estelle Yanchus yra 
valdyboje iždininkė. Antoinette 
Barvitz—vicepirm., Virg. Shim- 
kus—nut. sekret., A. Poškienė 
— fin. sekr. Ji yra buvus Mo
terų sąjungos CV sekret., Ka
talikų Susivienijimo CV narė ir j 
vietinės kuopos nutarimų sekr. j 
bei narė naujai susitvėrusios 
Knights of Columbus Cardinal 
Mundelein Ladies Auxiliary. Jos 
vyras yra dr. Jonas P. Poška, 
kuris yra ilgametis štabo narys 
miesto Oak Forest, III., ligoni
nėje.

X Mok. M. Pėteraitienė ruo
šias vaikučių festivaliui, kuris 
įvyks šį sekmadienį, 2 v. p. p. 
Jaunimo Centre, šią kultūrinę 
popietę ruošia Alvudas.

X Algirdas ir Nelė Pakelčiai 
džiaugiasi palikę Chicagos šal
čius. Jie lankėsi New Orleans, 
Louisiana, o po to išvažiavo į 
Floridą, kur Saint Petersburge 
gyvena Nelės tėveliai Putrimai.

X S. Kukšta, 6555 So. Tai- j 
man, šiomis dienomis pergyve- Brinkis pasirinko ir 
no sunkią operaciją Šv. 
žiaus ligoninėje, bet viskas pra
ėjo laimingai ir ligonis gerėja 
stropioje daktaro priežiūroje.

X Stefa Mereckienė, 42 Al- 
bert St., Brockton, Mass., nu
pirko Drauge fcnygų už $21.05. 
Kviečiame visus pasinaudoti 
Draugo skelbiamu knygų išpar
davimu.

Opera
operą

AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
Šie asmenys aukojo klišių ga

minimui mašinos fondui:

Į

Jas. Tamašauskas ....... $10.00
Šv. Kazimiero Seserų

Rėmėjos .................... . . 10.00
A. Sakalauskas ........... ____ 5.00
Dr. S. Jankus ............ 5.00
Helen Širvinskienė . .. ... 5.00
Steponas Dubikaitis . ............ 4.00
St. Dzikas .................... .... 3.00
Juozas Liuima _____ _ .... 3.00
E. Franckevičius .. -. .... 2 00
Pijus Jurkšaitis ......... ... 2.00
VI. Kalsinskas ........... .... 2 00
V. Lukoševičius ......... ... 2.00
Kun. Pr. Jokūbaitis ........... 2.00
J. Palubinskas ........... .... 2.00
Justa Karpiūtė .................... 2.00
Ben. Cejauskas ........... ........ 2.00
B. Masiulienė ............. ... 1.20
Petras Pagojus........... .... 1.00
Jonas Balnionis......... .........1.00
Rom. Jasiūnas ........... .... 1.00
Petras Kasulaitis ............. 1.00
Antanas Brokevičius ..... 1.00
Julius Balsys ............. ... 1.00
Pranas Viltrakis......... ... 1.00
Jonas Tričys ............... .... 1.00
Vacys Jonynas ........... .... 1.00
Adomas Nasutavičius .... 1.00
Zigmas Vikauskas . . . ... 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

Atlikdamas rezidenciją pasku 
tiniais metais dr. Z. Brinkis bu
vo pakviestas instruktoriumi 
tos ligoninės gailestingųjų se
serų mokykloje, kur dėstė po
operacinę ligonių priežiūrą ir kęs beveik visus svarbesnius Eu Yll 
bendrąją chirurgiją. Kad gale- ropos kultūros centrus. Būda- 
tų laikyti chirurgijos specialy- mas Madride dirbo lietuvių ra- 
bės egzaminus reikia atlikti po 
ros metų praktiką (preceptor-

dijo valandėlėj, skaitė keletą pa 
skaitų ispanams studentams. Į 
Dr. Zigmas yra aktyvus Gajos 
korp. ir Lietuvių Fronto narys.

ją bei į Jeruzalę (Izraelio ir Jor
dano pusėje), pagaliau skris į 
Prancūzų Rivierą savaitei poil
sio. Kelionėj išbus 40 dienų. 
Dan Kuraitis yra stambus mū
sų lietuviškų kultūrinių reika
lų rėmėjas. Paskutiniu metu 
davė stambesnę auką operos 
reikalui ir “Draugo” klišių ga
minimo mašinai skyrė $35.

X Dr. Albina Prunskienė nu
pirko “Drauge” lietuviškų kny
gų už $46. Tai bus gražus in
dėlis į biblioteką jos naujuose ! 
namuose 2659 W. 59 St., Chi
cagoje, kur yra jos naujas li
gonių priėmimo kabinetas.

X Antanas ir Donald Petkai, 
tėvas ir sūnus, kurie yra žino
mi laidojimo įstaigos direkto
riai Chicagoje ir Cicero, “Ai
dos” operos pastatymui pasky
rė 100 dol.

X K. ir A. Petkūnai, važiuo
dami atostogų į Floridą, pasi
kvietė ir tėvelį I. Tamašauską, 
4238 So. Campbell, kuriam yra 
pirma kelionė. Petkūnai jau ir 
pernai ten važinėjo. Kartu su 
jais keliavo 'jų mamytės — I. 
Petkūnienė ir L. Tamašauskie
nė.

X Puiki proga pigiai įsigyti 
vartotą gerame stovy pianiną, 
kurį reikia skubiai parduoti 
dėl persikraustymo ir stokos 
vietos naujame bute. Skambin
ti PR 6-4324 po 6 v. v. (Pr.)

X Pasninkui ir atgailai pasi
baigus, per Atvelykį, balandžio 
23 d. bus puiki proga atsigai
vinti Liet. Dantų Gydytojų 
draugijos rengiamame koncer-. 
te - baliuje Westem Ballroom 
salėje. (Pr.)

X “Nematęs paukščio stebisi 
ir plunksnomis”. Jei jūs girdė
jot daug radijų pasiklausykit, 
kaip skamba puikieji vokiški 
radijai ir patefonai Telefunkcn, 
Gradinsko televizijų, radijų ir 
oro vėsintuvų krautuvė, 2512 
W. 47th St. FR 6-1998. (Sk.)

Dr. Z. Brinkis

Visų laimėjimas

Dr. Zigmas be lietuvių kal
bos laisvai kalba ir naudojasi 
vokiečių, prancūzų, anglų, ispa
nų ir pusėtinai rusų kalbom. Tai 
padėjo jam gilintis savo srity 
ir plačiau apsiskaityti. Visa tai 
labai svarbu tiek kaip asmeniui, 
tiek kaip specialistui. Dr. Z. 
Brinkis yra eilės lietuvių laik
raščių, žurnalų ir Lietuvos En
ciklopedijos bendradarbis.

I

jau 
yra

W. 43 St., tel. CL 4-2390. 
(Sk.)

Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
S. Maplewood, labai tvar-

X 
4259 
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.)

I

X Ričardas Sabonis vado
vauja Šv. Pranciškaus Ksavero 
parapijos chorui, 2840 W. Nel- 
son st., kuris balandžio 8 d. 3 
v. p. p. atliks bažnyčioje Pas
kutinius septynis Kristaus žo
džius. Visi kviečiami atsilan
kyti.

^SnJNTJNlAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

ship) pas chirurgą, kuris 
turi specialybės diplomą ir 
rekomenduojamas kaip moky
tojas Amtrican Board of Surge- 
ry. Tokiuo specialistu dr. Z. 

pradėjo
Kry- dirbti pas Chicagoje daugeliui 

gerai pažįstamą Amerikos lie
tuvį dr. J. P. Waitkų, kuris 
chirurgijos specialybės egzami
nus jau yra išlaikęs prieš 10 
metų, priklauso Amerikos Chi
rurgų sąjungai, Tarptautinei 
Chirurgų s-gai, ir dar visai ei
lei įvairių institucijų. Kaip pro
fesorius dėsto Loyolos univer
sitete, priklauso eilės ligoninių 
štabams.

Dr. Brinkis taip pat priklau
so Šv. Kryžiaus ir Šv. Bernar
do ligoninių gydytojų štabams 
ir beveik kasdien, drauge su dr. 
Waitkiim, daro operacijas, gi 
vakarais drauge dirba jo kabi
nete, 2700 W. 43 st.

Visiems lietuviams malonu 
sulaukus naujo specialisto, nes 
kiekvienas lietuvio atsiekimas 
yra kartu ir visų lietuvių laimė
jimas. Juo daugiau turėsime 
mokslo vyrų, juo lietuvių tau
tos balsas bus garsesnis, šian
dien lietuviai laisvajame pasau
lyje teturi tik vieną esminį gink 
ilą — mokslą ir kūrybą. Malo
nu, kad dr. Brinkis žengia tuo 
keliu. Būdamas specialistas jau 
nasis daktaras turės progos pa
sitarnauti ne tik asmeniškai 
žmogui, bet ir visai lietuvių tau 
tai, kaip gabus jos reprezentan
tas, pasiekęs mokslinių aukštu
mų. L. Galinis

Į

PARAMA “DRAUGUI” 
“Draugo” spaudos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:

šakių Apskrities Klubas $10.00 
Petras Pajaujis ................
Kun. A. Kardas ......... .. ..
P. Janulis .........................
J. Banionis .......................
Ačiū spaudos rėtmejama.

“Draugo” Administracija

2.00
2.00
1.00
1.00

DRAUGO POEZIJOS
KONKU RSAS

BUNDAS ATSISTATYDINO

William Dundas, 14 metų iš
buvęs Chicagos sanitarirtio dis- 
strikto direktoriumi, atsistaty
dino iš pareigų. Jis prie šios sa
vivaldybės išdirbo 43 metus. Di- 
strikto pareigūnas pareiškė, 
kad Dundas’o pareigų atsisaky
mas neturi nieko bendro su iš
kilusiais distrikte skandalaisAnkstyvesnės studijos

Jaunasis chirurgas yra gimęs per paskutiniuosius kelerius mė 
1925 m. Šilalėje, Tauragės apsr. nesiūs. Direktoriai ieškos įpėdi- 
Vokietijoj, Tiubingene medici- nio tam $35,000 į metus mokan 
nos studijas pradėjo 1946 m. ir čiam postui. Dundas gaus $20,- 
jas baigė 1952 m. Toliau dr. Z. 800 metinės pensijos. '

1. Maironio gimimo šimt
mečio sukakčiai prasmingai 
paminėti Draugas skelbia po
ezijos konkursą. Konkurso 
mecenatas — dr. Kazys Al
minas, paskyręs tam tikslui 
tūkstančio dolerių premiją.

2. Poezijos konkursui tinka 
poemos, baladės ir atskiru 

įleidimu dar nespausdinti ei
lėraščių rinkiniai. Kiekvienu 
atveju rankraštis turėtų su
daryti bent 64 puslapių kny
gą. Knygoje gali būti ir visi 
minėti žanrai drauge.

3. Nespausdinti kūriniai 
siųstini slapyvardžiu, uždara
me voke, nurodant autoriaus 
pavardę ir adresą. Tuo atve
ju, kai eilėraščiai ar jų dalis

jau spausdinti periodikoje, 
konkurse dalyvaujama tikru 
vardu arba ir slapyvardžiu.

4. Rankraščiai turi būti iš
siųsti ne vėliau kaip 1962 m. 
gruodžio 1 d. Draugo adresu: 
Draugo Poezijos Konkursui 
— 4545 West 63 St., Chica
go 29, UI.

5. Jury komisija netrukus 
bus sudaryta ir paskelbta.

6. Premijuotus kūrinius 
Draugas turi teisę be papil
domo atlyginimo spausdinti 
dienraštyje ir išleisti atskira 
knyga. Nepremijuoti kūriniai 
grąžinami autoriams, jeigu 
atskirai nesusitariama su jais 
dėl spausdinimo.

Split by PDF Splitter


