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ARGENTINOS PREZIDENTAS FRONDIZI PRAŠO
GENEROLĄ ARAMBURU PAGALBOS

Pagelbėti išspręsti dabartinę politinę krizę, kilusią po rinkimų

BUENOS AIRES. — Buvusio traukiniai ir požeminiai trauki- 
Argentinos diktatoriaus Pero
no šalininkai vakar pradėjo 
streiką, protestuodami prieš pre 
zidento Frondizi žygį panaikin
ti jų laimėjimus praėjusį sek
madienį rinkimuose.

Kai kuriose provincijose ka
reivių įgulos užaliarmuotos prieš 
galimus nesusipratimus, bet 
ginkluotos jėgos pranešė, kad 
jos niekur krašte nepastebėju
sios netvarkos.

Pranešimus apie karinius ne- 
ramumus krašte ir peronistų 
demonstracijas Buenos Aires 
provincijoje gynybos ministe
ris Justo P. Villar pavadino 
“netikrais aliarmais”.

Vakar anksti rytą autobusai,

niai Buenos Aires mieste nor-! 
maliai kursavo kaip ir kitais 
rytais. Pirmosios laikraščių lai
dos pasirodė paskirtu laiku.

— Argentinos prezidentas 
Frondizi vakar paprašė gene
rolą Aramburu, buvusį laikino- 

I sios vyriausybės vadą, pagelbė
ti jam pašalinti dabartinę poli
tinę krizę ,atsiradusią po pero
nistų laimėjimų kai kuriose pro- 

| vincijose.
Frodizi ketina pirmadienį pas 

kelbti naują vyriausybę.
— Argentinos vyriausybė pa

sirašė sutartis su dviem prancū 
zų firmom, kurios padės išnau
doti 600 žibalo versmių.

Gudų nepriklausomy
bes švente

CHICAGO. — Gudijos nepri
klausomybės 44 m. sukaktis 
minima šį sekmadienį, kovo 25 
d. Ta proga Chicagos meras 
Daley kovo 25 d. paskelbė Chi- 
cagoj Gudijos dieną. Minėjimas 
įvyksta 3107 W. Fullerton av.e. 
Gudai savo valstybės nepriklau
somybės atstatymą paskelbė 
1918 m. kovo 25 d.

Šiandien Draugas 14 pusi. Kaina 10 c.

Lietuvės Moterų Klubų suvažiavime Washingtone. — Iš kairės dešinėn: L. Bieliukienė, Lietuvių Mo
terų Atstovybės pirmininkė; B. Tautvilienė, Washingtono klubo narė;
Klubų
Tarpt.
pirm.;

Irene Carroll, Tarptautinės 
sąjungos pirmininkė; Ona Kajeckienė, mūsų atstovo Washingtone žmona; Marie North, 
klubų parengimų pirmininkė; Gražina Grinienė, Liet. Moterų Atstovybės Washingtono klubo 
Vincė Leskaitienė, L M. A. New Yorko klubo pirmininkė.
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Naujausios
žinios

Konfiskavo 34 lėktuvus,

paruoštus Kubai
Lėktuvai buvę paruošti javų dulkinimui ir kitiems 

žemdirbystės reikalams. Lėktuvai rasti 
privačiame hangare

RT^]a P^P^i513 
alžiriečių vyriausybę
LONDONAS. — Rumunijos 

premjeras Gheorghe Maurer ant 
radienį pranešė, jog jo vyriau
sybė pripažįsta laikinę alžiriečių 
vyriausybę ir pasiruošusi už- 
megsti diplomatinius santykius. 
Tai pranešė Sovietų žinių agen
tūra Tass užvakar.

Naujas JAV ambasa
dorius Pakistane
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PABALTIJO MOTERŲ TARYBA - SUKAKTUVININKE

MIAMI. — JAV muitinės tar- pareigas, pareiškė, kad tie lėktų 
nautojai netoli Ocalos, Fla., kon vai buvo paruošti javų dulki- 
fiskavo 34 lengvuosius lėktuvus 
ir kitus lėktuvams reikmenis, 
pažymėdami, jog buvo susekta, 
kad jie buvo paruošti Kubai.

J. H. Wilchester, einąs Miami 
muitinės apylinkės prižiūrėtojo j

Maltos vadas atvyko 
į Britaniją

Borg Olivier nori pakeisti 
konstituciją

LONDONAS. — Dr. George 
Borg Olivier, Maltos ministeris 
pirmininkas, atvyko antradienį 
į Londoną prašyti Britaniją, kad 
ji modifikuotų naują Maltos kon 
stituciją, pagal kurią jo 
nalistų partija laimėjo 
muose praėjusį mėnesį.

Konstitucija grąžino
reikalų valdžią kolonijai, bet 
Britanija pasiliko policijos ir 
civilinės tarnybos kontrolę.

Dr. Borg Olivier pareiškė, jog 
jo vyriausybė saloje privalo pil
nai kontroliuoti policiją ir civi
linę tarnybą.

Malta nori turėti pilną nepri
klausomybę.

nacio- 
rinki-

vidaus

— Prancūzų kariniai lėktuvai 
vakar puolė Alžiro priemiestį 
Bab-El-Oued ir pareigūnai pra
nešė, kad gatvėse vyksta kova 
tarp prancūzų karių ir europie
čių naujakurių.

KALENDORIUS

Kovo 24 d.: šv. Gabrielis, ar
kangelas; Tolivardis.

Kovo 25 d.: III Gavėnios sek
madienis, Glodnė.

Kovo 26 d.: Švč. P. Marijai 
apreiškimas, šv. Teklė, Dorulis, 
Gėla.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
po pietų galimas lietus, apie 40 
laipsnių; rytoj — daugiausiai 
apsiniaukę, truputį pasikeis oro 
temperatūra.

Saulė teka 5:48, leidžias 6:06.

nimui, purškimui ir kitiems žem 
dirbystės reikalams. Diktatorius 
Fidel Castro jų esąs labai reika
lingas.

Tačiau muitinės pareigūnai 
atsisakė ką nors pareikšti apie 
tai, kam tie lėktuvai paruošti 
Jie tik sako, kad juos norėta 
išgabenti į vieną kraštą, kur jų 
neleidžia išvežti JAV eksporto 
įstatymai.

LAHORE, Pakistanas. — Nau 
jas Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadorius Pakistane 
Walter P. McConaughy įteikė 
prezidentui Mahometui A. Khan 
vyriausybės rūmuose savo kre
dencialus.

Lėktuvai visi vieno motoro. 
Prie jų taipgi buvo ir atsargi
nių dalių už $80,000. Viskas kai
nuoja $200,000. Tie lėktuvai bu
vo rasti privačiame aerodrome.

3 lenkai paprašė 
politinio prieglobsčio
LONDONAS. — Trys vyrai 

surasti lenkų prekybinio laivo 
“Jaroslaw Babrowski” krovinių 
sandėlyje po septynių dienų ke
lionės iš Baltijos jūros Gdynios 
uosto. Trys lenkai paprašė Bri
tanijoje politinio pabėgėlio prie 
globsčio.

NEW YORKAS. — Kai esant 
dar Vokietijoje stovyklose pa
aiškėjo, jog Rusijos komunisti
nė vyriausybė geruoju iš oku
puotų Pabaltijo kraštų nesi
trauks, o buvę jos sąjungininkai 
mūsų kraštų nė jėga, nė stip
riu diplomatiniu ultimatumu ne 
mėgins laisvinti, ėmė kurtis pa- 
baltiečių kovos organizacijos sa 
vo kraštų laisvės bylai vesti. 
Iškilo reikalas sustiprinti ir lie
tuvių, latvių bei estų bendrą 
veiklą. Moteryg. buvo vienos iš 
pirmųjų, savo organizacijų veik 
lą apjungusios vienon organiza- 
cijon — sukurta Pabaltijo Mo
terų Taryba. Ir tai įvyko Vokie
tijos Esslingene 1947 m. kovo 
8 d.
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Kad moterų balsas toliau siek 

tų, Pabaltijo Moterų Tarybai 
pasisekė būti priimtai į Mote
rų Klubų Federaciją, vieną 
džiausiu pasaulyje moterų 
ganizacijų. Tai įvyko 1949 
Šios organizacijos metiniai 
važiavimai dabar yra tapę
džiausią auditorija pasakyti apie 
Rusijos Pabaltijo kraštams pa
darytą skriaudą. Pabaltietės tą 
auditoriją kasmet vis sėkmin
giau ir plačiau panaudoja mū
sų prašymams pareikšti, komu
nizmo grėsmei nurodyti ir kovos 
dvasiai prieš komunizmą stip
rinti.

Be savo veiklos Moterų Klu
bų Federacijoje, Pabaltijo Mo-

terų Taryba veikia dar raštais 
ir paskaitomis. Raštai — me
morandumai eina pasaulinėms 
organizacijoms ir politinėms in
stitucijoms tada, kada yra rim
ta proga prašyti pagalbos ko
voje dėl nepriklausomybės at
statymo ar nurodyti kokį niek
šingą okupanto darbą okupuo
tose Pabaltijo kraštuose.

Ypač stipriai buvo padirbėta 
prašant paspausti Pabaltijo 
kraštų okupantą, kad galėtų ka 

• ro ir okupacijos pasekmėje iš
blaškytos šeimos vėl susijungti 
ten, kur joms patiks apsigy
venti.

i (Nukelta 1 4 psl.)

Jų veiklos pagrindiniai tiks
lai yra šie: prisidėti prie Pabal
tijo valstybių okupacijos paša
linimo, skatinti lietuvių, latvių 
ir estų bendradarbiavimą, auk
lėti savąjį jaunimą tautinėje 
ir pabaltietiško solidarumo dva 
šioje.

T Trumpai iš visur

— Britanijos ir Jungtinių A- 
merikos Valstybių atstovai va
kar Genevoje papeikė Sovietų 
Sąjungą, kad ji nenori pasira
šyti sutartį, draudžiančią ban
dyti atominius ginklus.

Sovietų Gromyko užsikarščia- 
vęs taip prabilo: Jungtinių A- 
merikos Valstybių ketinimas 
bandyti atomines bombas atmos 
feroje — sudaro agresiją, o 
tarptautinė nusiginklavimo in
spekcija sudaro špionažą.

— Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba atmetė Kubos reikala
vimą, kad Tarptautinis teismas 
peržiūrėtų jos išmetimą iš va
karų pusrutulio organizacijos 
(OAS).

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių pareigūnai Vakarų Ber
lyne vakar protestavo Sovie
tų Sąjungai, kad Rytų Vokie
tijos policija apšaudė Amerikos 
karinį automobilį, vykstantį į 
Potsdamą oficialiu reikalu.

— Europos Bendrosios Rin
kos (ekonominės bendruome
nės) atstovai susirinks į Briu
selį gegužės 8 dieną svarstyti 
Anglijos įsijungimą į šią bend
ruomenę.

— Prezidentas Charles de 
Gaulle vakar pareiškė savo vy
riausybei, kad “pagrindinis” 
tikslas yra užgniaužti ginkluotą 
sukilimą Alžire ir Orane, Al
žirijoje. _____________ ; ___

— Austrų kancleris vakar pa
reiškė, jog Austrija nesijungs 
į Europos Bendrąją Rinką, jei 
tai pakenktų jos neutralumui.

— Pirmasis JAV prekybinis 
laivas “Savannah”, varomas a- 
tomine jėga, vakar išplaukė į 
jūrą pirmiesiems jėgainės ban
dymams.

JAV BAILUMAS ESĄS EILES TARPTAUTINIŲ
KRIZIŲ PRIEŽASTIS

Kas paskatino rusus pasijudinti Berlyne. Murphy vertina Trumano ryžtą Korėjos 
reikaluose

CORNING, N. Y. — JAV 
politinis patarėjas pokarinėje 
Vokietijoje Robert D. Murphy, 
neseniai pasitraukęs iš savo lig 
šiolinių pareigų, pareiškė, kad 
JAV bailumas 1948 metų Ber
lyno blokados metu tikriausiai 
privedė prie Korėjos karo. Pa-

Mahometas Ben Bella (dešinėje) 
sveikinasi Rabate, Maroko sosti
nėje, su nacionalistų alžiriečių mi
nisterių pirmininku Youssuf Ben 
Kedda. Ben Bella, paleistas pran
cūzų iš kalėjimo pasirašius alži- 
riečių-prancūzų paliaubas, yra vi
cepremjeras. (UPI)

našiai, sako Murphy, praeitų me 
tų “Kubos fiasco” paskatino ru 
sus pasijudinti Berlyne. “Komu 
nistų vadai nerodo pagarbos 
silpnumui”, — aiškino Murphy, 
67 m., vienoje iš savo pirmųjų 
viešų kalbų po to, kai jisai ap
leido savo vyriausybinę tarny
bą.

Prisimindamas Berlyno sieną 
ir lygindamas tas dabartines 
sovietų užmačias su 1948 agre
singais raudonųjų bandymais 
tame pat mieste, Murphy pa
brėžė : “Ir vėl mūsų vyriausy
bė turi spręsti kietą problemą. 
Ir vėl ji vengia ryžtingo veiki- 
mo .

»
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Sustodamas prie 1948 m. įvy
kių Berlyne, Murphy pareiškė, 
kad ano meto Vakarų Berlyno 
burmistras Emst Reuter buvo 
įsitikinęs, jog sąjungininkai tu
rėjo pasiųsti kovos dalinius į 
Helmstedą, tą Berlyno korido
riaus punktą, ties kuriuo rusai 
buvo nutraukę susisiekimą. Ta
da, anot Murphy, rusams turėjo 
būti pasakyta — “kadangi tas

vieškelis yra esminis mūsų vyk 
domai V. Berlyno okupacijai, 
mes įeiname ir perimame vieš
kelio tvarkymą patys”.

Murphy buvo įsitikinęs, kad 
taip reikia daryti ir tą patarė 
valstybės departamentui. LUcius 
D. Clay, ano meto JAV koman- 
dierius Berlyne, tą patį patarė 
gynybos departamentui. Greit 
po to Murphy buvo atšąuktas 
į JAV ir čia valstybės sekre
torius Marshall jam pasakė, 
kad kariuomenės štabo viršinin 
kai yra tos nuomonės, kad ši
tokiam veiksmui yra reikalin
ga 18 mėnesių pasiruošimo. A- 
not Murphy, mūsų gynybos pa
siruošimas buvęs taip silpnas, 
kad jie buvo nuomonės, jog tok 
sai žygys būtų perdaug rizikin
gas. Prezidentas Trumanas ne
noromis pritarė tai pozicijai...”

— Esu įsitikinęs, — toliau 
kalbėjo Murphy, — kad mūsų 
neryžtingumas Berlyne palen
kė Maskvos - Peipingo ašį pa
sistumti Korėjoje. Jie pagrįstai 
manė, kad mūsų bailumas Ber
lyne bus pakartotas ir Korėjo-

— Adolf Blodnieks, 72 metų, 
buvęs Latvijos premjeras, pa
bėgęs iš savo krašto Sovietų 
Sąjungai pavergus jo tėvynę, 
mirė New Yorke.

— Žvėrys iš Maskvos. Rusų 
laivas “Rionges” iš Maskvos at
vežė Argentinon, Rosario mies
to zoologijos sodui žvėrių, ku
rių Argentinos vyriausybė ne
priėmė ir turėjo išsivežti atgal. 
Šiame laive buvo užtikta komu
nistinės propagandos, kurią ru
sai su gyvuliais norėjo įšmu- 
geliuoti.

— Maskva nė balandžiams ne 
duoda laisvės. Vienas italų ūki
ninkas sugavo balandį, ant ku
rio kojos buvo rastas toks už
rašas: “Tuojau grąžinti į Mask
vą”. Taigi Maskva nė savo ba- 

' landžiams neduoda laisvės skra
joti po svetimus kraštus.

— Argentinoje vakar paskelb
tas visuotinis streikas prieš 
prezidentą Frondizi tik dalinai 
pavykęs.

— Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle vakar įsakė užgniaužti 
slaptosios armijos organizacijos 
Alžirijoje veiklą. Alžirijoje vyks 
tančios kovos tarp europiečių 
naujakurių ir prancūzų karei
vių. Šiandien Alžirijoje prancū
zas kovoja prieš prancūzą.

— JAV generolas Norstad 
Šiaurės Atlanto organizacijos 
(Nato) vyriausias vadas, vakar

pareiškė senato komitetui, kad 
Europai reikia karinės pagal
bos ,norint apginti šiaurinį Na
to sparną.

— Slaptosios armijos organi
zacijos (OAS) vyrai Orane, kur 
yra europiečių tvirtovė, užpuolė 
centro banką ir pabėgo su 4 mi
lijonais dolerių.

— Amerikiečių firmos alumi- 
nijaus fabrikas Argentinoje. 
Patagonijoje, Argentinoje, vie
na amerikiečių firma įsteigs a- 
luminijaus fabriką. Tam reika
lui investuos 41 milijoną dolerių.

l

Nepriimtas pasiūlymas
MASKVA. — “The Chicago 

Tribūne” pasiūlymą pasikeisti 
kolumnistais su “Izvestijos”, 
Sovietų laikraščiu, nepriimtas, 
bent dabar.

Lenkas paskirtas 
arkivyskupu Oderio 

Neissės apylinkėje
VARŠUVA. — Popiežius Jo

nas XXIII paskyrė pirmąjį len- 
, kų arkivyskupą į ginčijamą O- 
derio - Neissės teritoriją, kurią 
Lenkija pasiėmė po II Pasauli- 

i nio karo. Wroclaw (Breslau) 
vyskupas Boleslaw Kominek pa 
skirtas arkivyskupu. Lenkai 

! džiaugiasi šiuo įvykiu.
CANBERRA, Australija. — ( 

Gynybos ministeris Athol Town- 
ley pranešė, jog Jungtinių A- 
merikos Valstybių pareigūnai 
pasiūlė pastatyti laivyno radijo 
susisiekimo stotį Australijoje. 
Tai vakar atskleidė australų ži
nių ir informacijos biuras.

JAV nori radijo 
stoties Australijoje

VARŠUVA. — Norėdama pa
didinti turizmą, Lenkija pasiun 
tė savo konsulatams greitai duo 
ti turistams vizas. Turistams 
dabar pakanka ne daugiau kaip 
septynių dienų gauti vizas.

Prezidentas Kennedy pakviestas

vizituoti Togą

je. Prezidento Trumano ryžtas 
kovoti tenai, yra jam visiems 
laikams pasiliekantis kreditas”.

Murphy, kiek anksčiau yra 
buvęs JAV ambasadorius Bel
gijoje ir Japonijoje, dabar yra 
Corning Glass Intemational ben 
drovės pirmininkas.

WASHINGTONAS. — Togo 
prezidentas Sylvanus Olympio, 
išvykdamas iš Washingtono po 
dviejų dienų vizito, pakvietė už 
vakar prezidentą Kennedy vizi
tuoti Togą, norėdamas parody
ti savo krašto vaišingumą.

Viceprezidentas Johnson ir 
valstybės vicesek rotorius Geor
ge W. Bali buvo aerodrome iri 

i, atsisveikino su Olympio, išskri-

dusiu lėktuvu į New Yorką.
Atsisveikinant Olympio Ken

nedy pavadino “labai garsiu ir 
dinamišku prezidentu” ir pa
reiškė, jog jų posėdis “mums 
davė daugiau pasitikėjimo ir 
daugiau vilties”.

Johnson, atsisveikindamas su 
Olympio pagyrė kaip “žymų af
rikietį .kurio atvykimas sutei
kė mums garbę”.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 24 d.
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kapines. A. a. velionė visais 
laikais buvo nuoširdi ir daug 
prijaučianti L. Vyčių Organi
zacijai. Ilsėkis Viešpatyje.

Redaguoja Al Manstavičius ir Pr. Razminas. Rankraščius siųsti adresu: AL
Manstavičius, 1731 N. Albany Ave., Chicago 47, III.; tel.: CA 7-5385

SUSIRINKIMAI

ir

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA

P.

SVEIKINAM TIKRUS 
LIETUVOS VYČIUS

Generalinį konsulą dr. 
Daužvardį, jo 35 metų Lietu
vos konsuliarinėje tarnyboje ir 
25 metų konsuiavimo Chicago
je, sukakties proga nuoširdžiai 
sveikiname. Taip pat sveikina
me ir p. J. Daužvardienę. Kad 
ir nebūtų Lietuvos vyčių orga
nizacijos nariais, jų darbai 
jiems užtikrina tą titulą kaip 
mūsų tautos Lietuvos vyčių. 
Jie mūsų tautos mylimos ša
lies garbės gynėjai ir reikalų 
prižiūrėtojai.

Mūsų nuoširdūs linkėjimai ir 
malda, kad Visagalis palaimin
tų sveikatą ir duotų daug tos 
nenuilstančios jėgos ilgus me
tus.

3 vai. po piet. Vakarienė 6 vai. 
vakare parapijos svetainėje. 
Kun. A. Miciūnas kviečia kuo- 
daugiausia svečių. Pirma negu 
iškeliausim, visi susirinksim 
Vyčių salę 12 vai. vidudienį.

i

Lietuvos Vyčiai

NORVVOOD, MASS.

Sekmadienį, kovo 25 d., Nau
jos Anglijos vyčiai susirinks 
į Šv. Jurgio bažnyčią 3 v. po 
piet šv. valandai, gi po pamal
dų, 4 vai., keliaus į Norwood 
Sports Center kėglių rungty
nėms. Seks vaišės ir bendras 
dainavimas.

Kovo 25 d., 3:30 p. p., B.
Karklių rezidencijoje, 385 

E. 250 St. Euclid, Ohio, bus 
vyčių senjorų svarbus sus-mas, 
kuriame bus aptarta daug svar
bių klausimų. Yra prašoma vi
sų senjorų, kad netik patys at
silankytumėte, bet ir naujų 
kandidatų su savimi atsivestu- 
mėte, nes šiuo metu eina L. 
vyčių naujų narių prirašinėji
mo vajus.

PATIKSLINIMAS

APLEIDO ŠĮ PASAULĮ

“Draugo” 59 numeryje, Lie
tuvos Vyčių Veiklos skyriuje, 
žinelėje iš Clevelando senjorų 
sus-mo įsibrovė klaidelė; turė
jo būt pažymėta, kad seselės

I Clevelande, Ohio, vasario 19 pranciškietės, ypatingai seselė 
d. netikėtai mirė a. a. Ona Trai- 
nauskienė, mamytė Marijonos 
Trainauskaitės, L. vyčių 25-tos 
kp. ir senjorų vyčių buvusios 
ilgametės pirmininkės, o nūnai 
tebesančios L. vyčių org. Vidu
rinių Valstijų apskrities pirm, 
ir šios organizacijos ketvirto 
laipsnio narės. Paliko nuliūdi
me ne tik dukrą Marijoną, bet 
ir vyrą Motiejų, ilgametį 
“Draugo” skaitytoją ir dar ki
tas gimines.

M. Francita, vadovauja naujai 
suorganizuotai jaunučių vyčių 
kuopai, o ten buvo pažymėta, 
kad seselės kazimierietės vado
vauja. Nuoširdžiai atsiprašo
me seselių. Senelis
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Kun- B. Ivanauskas prisega 3-čio laipsnio ženklą Jadvygai Piktu- 
rienei, kuri yra darbšti Clevelando, Ohio, vyčių kuopos narė. '
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MŪSŲ KOLONIJOSE

Brooklyn. N. Y
Didelė auka

KUNIGAS J. BAKŠYS — RYŽTINGAS
DZŪKAS

CHICAGO, ILL.
Kurie pageidauja keliauti į 

Kenoshą, Wisc., balandžio 1 d., 
prašom neatidėti reservacijos 
padarymo paskutinei dienai. 
Dar yra vietos šiuo metu. Pa
siuskit atvirutę Al. Manst, 1731 
N. Albany Ave., Chicago 47, 
III. Susirinksim prie Šv. Petro 
bažnyčios 5108 Seventh Ave., 
Kenosha, Wisc. Kėglius žaisim

70 metą proga

t

Juozas ir Elzbieta Ratkeliai, 
gyv. 497 Van Siclen Ave., glo
boję ligoje a. a. Oną Raulinai- 
tę, gyv. 16 Stagg St., vykdyda
mi velionės paskutinę valią, per 
kun. Petrą Totoraitį persiuntė 
Šv. Kazimiero kolegijai Romoje 
4,000 dol. jos pomirtinio pali
kimo. K.P.T.

New I laven, Conn.

Šiemet sukako kun. J. Bak- rantijas atvykti į JAV. O su- Lietuvoj lankėsi du kartu ir jis 
šiui 70 metų amžiaus. Jis gimė 
1892 m. kovo 8 d. Salovartėje, 
šalia gars. Perlojos. Pirmuosius 
lietuviškus žodžius tarti ir iš 
maldaknygės skaityti išmoko iš 
savo motulės. Vėliau mokėsi 
Varėnoje, Vilniuje, Maskvoje ir

Vyčiai senjorai užsakė už ve
lionės sielą šv. mišias ir pri
vačiai nariai nupirko gėlių 
puokštę. Jų dvasios vadas kun. 
A. Goldikovskis ir Švč. P. N. 
Pagalbos parap. klebonas kun. 
J. Angelaitis buvo atvykę į
Adelės Jakubauskienės laidotu- 1913 metais, pačiame jaunys- 
vių koplyčią atkalbėti su visais 
rožančių. Kitu kartu tą patį 
padarė šv. Jurgio parapijos vi
karas kun. P. Dziegoraitis. Taip 
pat ir vyčiai senjorai, savo iš
tikimai narei parodė daug užuo
jautos ir simpatijų šermenų me
tu bažnyčioje ir lydint į kapus.

A. a. Ona buvo palaidota 
vasario 24 d., iš Šv. Jurgio pa
rap. bažnyčios ir nulydėta am
žinai ilsėtis į Kalvarijos kat.

tės žydėjime išvyko už jūrų ma 
rių laimės ieškoti. Atvykęs A- 
merikon sunkiai dirbo, nepap
rastas ryžtas ir dzūkiška ener
gija visus sunkumus nugalėjo. 
Pradėtąjį mokslą Lietuvoj tę
sė Amerikoje. 1920 m. baigė 
dvasinę seminariją ir buvo į- 
šventintas kunigu. Pradžioje 

l vikaravo Waterbury, vėliau 
1 Hartforde, Conn. 1930 m. vys- 
j kūpąs paskyrė Rochesterin, N.
Y., lietuvių Šv. Jurgio parapijos 
klebonu.

laukęs mielai juos priėmė, pa- mielai vyktų trečiu kart, jei ten 
rūpino butų, daugeliui padėjo nebūtų okupantų. Jam Lietuvos 
susirasti darbo, kurio dėka kai nepriklausomas gyvenimas pa- 
kuriems pavyko gan gerai įsi- daręs didelio įspūdžio švietimo, 
kurti. Nuo 1949-51 m. jo para
pija padidėjo 200 naujais pa- 
rapiečiais.

Be to, parapinę mokyklą pra 
plėtė ir įvedė nuolatinį lietuvių
kalbos dėstymą, kad lietuvių perlojiečius. 
vaikai nepamirštų gimtosios 
tėvų kalbos. Jis džiaugėsi, kad gos ateities viltis tešviečia su- 
jo parapija padidėjo naujais lie- laukus 70 metų amžiaus, 
tuviais, tuo pačiu tikėdamasis, 
kad lietuvybė dar labiau sustip
rės, išsiplės ir naujųjų ateivių

i vaikai nenutautės.

kultūros ir ekonominio gyveni
mo atžvilgiu. Visa tai prisimin
damas, vaizdžiai pasakoja ir pri 
simena gražiąją Dzūkiją, gar
siąją Perloją ir karinguosius

Mielas kunige J. Bakšį, laimin

J. Miškinis

kuomet neatsilieka nuo. įvairių 
darbų.

Šiuo tarpu serga mūsų ilga
metė sąjungietė Magdalena Da- 
nušienė, kuri gyvena Alexand- 
ria, Va. Mes reiškiame jai gilią 
užuojautą ir linkim greitu lai
ku pasveikti. Taipgi po sunkios 
ligos sveiksta savo namuose 
Barbora Tautvidienė ir Alena 
Ramanauskienė. Linkim visoms 
ligonėms sutvirtėti. Koresp.

Įvairių daiktų išpardavimas
Moterų sąjungos 33 kp. rū

pestingai ruošiasi dideliam iš
pardavimui. Taipgi sąjungietės 
parduos įvairius namie keptus 
pyragaičius ir tortus. Išparda
vimas įvyks balandžio 7 d., šeš
tadienį, nuo 9-tos vai. r. ligi 4 
vai. p. p. šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje, 339 Greene St. 
Jei atsirastų kas norėtų paau- cepirmininkė ir sekretorė G. Ka

_Į

Hamilton, Ont.
I
j Nauja Katalikių Moterų dr-jos 

valdyba
i
j Vasario 25 d. A. V. lietuvių
1 parapijos salėje įvykęs metinis 
LKM dr-jos visuotinas susirin
kimas išrinko naują 1962 m. 
valdybą, į kurią įeina: pirm. O. 
Kaminskienė, O. Bakaitienė vi-

i

Dr. P. Daužvardžio pagerbime kovo 18 d. Chicagoje. Iš kairės į 
dešinę: Illinois-Indianos vyčių apskrities pirmininkė E. Laurin, 
gen. konsulas ir “Vyčio” redaktorė L. Kassel. Nuotr. A. Gulbinsko

■

Neužmiršta Rochesterio
1956 m. kun. J. Bakšys iš 

klebono pareigų dėl nesveika
tos ir amžiaus pasitraukė. Gai
la buvo jam skirtis su džiugi
nančiais atlikto • darbo vaisiais. 
Tik viena viltis jį stiprino, kad 
naujas klebonas kun. P. Valiu
kas neduos lietuviškiems židi
niams užgęsti.

Šiuo metu kun. J. B. gyvena 
Floridoje, tačiau kiekvieną va
sarą jis atvažiuoja į Rocheste- 
rį ir jį čia rochesteriečiai lietu
viai labai šiltai sutinka.

Pernai vasarą turėjau progos 
kun. J. Bakšį kelis kartus su
tikti ir pasikalbėti. Jis yra pil- ja akinius

LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDOS

Illinois - Indiana apskritis

Standard Federal Savings & Loan Assn. 
Petkus & Son ...........................................
Zbella’s Lounge .......................................
“?” Lounge ...............................................
St. Anthony Savings & Loan Assn. ... 
Mažeika - Evans Funeral Home ........
Chicago Savings & Loan Assn................
Gaiva Restaurant ....................................
Cermak Bowl ........ ...................................
Balzekas Motor Sales ...............................

Zbellas Lounge kėglininkai 
veržiasi pirmyn, supliekė Stan
dard Federal komandą visus 
tris sykius ir pasiekė trečią 
vietą. Cermak Bowl komanda 
sulaikė St. Anthony Savings 
ratelį, laimėdami du kartu iš
trijų. Mažeika - Evans koman-j antram ir trečiam žaidimu

koti rūbų bei kitų daiktų, gali
ma palikti parapijos svetainėje, 
arba kreipkitės pas M. Jokubai- 
tę. Už tai sąjungietės bus dė
kingos.

Rengimo komisija susidedan
ti iš O. Norkūnaitės, R. Kisie- 
lėnės, V. Gruzdėnės, H. Merkie
nės, A. Guldupienės, M. Rama
nauskienės, J. Šilkienės, ir M. 
Jokubaitės, nuoširdžiai visus 

kviečia atsilankyti.
Mūsų kuopa labai džiaugiasi, 

kad į ją įsirašė gausiai nauja
kurių, kurios yra gabios šeimi
ninkės, geros sąjungietės ir nie-

žemėkienė, reikalų vedėja L. 
Kriaučiūnienė ir ligonių lanky
toja Ona Kačinskienė. Naujai 
Hamiltono skyriaus valdybai lin 
kime sėkmės darbe.
Pagerbė kun. dr. Tadarauską

Juozinių proga daugelis hamil 
toniečių pagerbė savo lietuvių 
parapijos kleboną kun. dr. Juo
zą Tadarauską, kuris Hamilto
no lietuvių parapijai turi didelių 
nuopelnų, nes jis įsteigė lietu
vių parapiją ir sutvarkė nors 
kuklią, bet gražią bažnyčią. Jū
sų korespondentas taipgi linki 
klebonui stiprios sveikatos!

Kataliku žurnalistu 
suvažiavimas

Katalikų žurnalistų 52 meti
nis suvažiavimas šaukiamas 
gegužės 15—18 d. New Yorke, 
Statler Hilton viešbuty. Pagrin 
dinę kalbą pasakys Bostono į 
kardinolas R. Cushing. Suva
žiavimo pagrindinė tema: “Ka
talikiškas laikraštis dabarties 

! gyvenime”.

Pastatė bažnyčią

Kun. J. Bakšio veikla Ro- 
chestery labai šakota, o darbo 
sąlygos buvo gan sunkios. Bet 
jis dirbo su dideliu uolumu, pa
sišventimu, nepaisydamas savo 
sveikatos nei jėgų. Dirbo kilnios 
lietuviškos minties vedamas. Jo 
rūpesčiu ir didelėmis pastango
mis pastatyta graži nedidelė 
bažnyčia, įrengta tinkama mo
kykla su sale, kur dabar kon
centruojasi visas lietuvių kul
tūrinio gyvenimo veikimas. Įstei nas kupinas energijos ir dzū- 
gė visą eilę lietuviškų katali- kiško sąmojaus. Atrodo mažai 
kiškų organizacijų ir joms pa- kuo pasikeitęs, kai aš jį 1923 
dėjo dirbti, stiprėti. Dirbdamas m. susitikau Dainavos sostinė- 
nebojo jokių kliūčių nei skundų, je Merkinėje. Kun. J. Bakšys

. kurių anuomet nestigdavo. Kar
tą vyskupas pasišaukė jį pas 
save ir klausia jo:

— Ką jūs prasimanėt, kokias 
ten bažnyčioj dainuojat dainas?

— Ekscelencija, mes dainų 
bažnyčioje nedainuojame, o tik 
minėdami Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, Vasario 16, gie
dam Lietuvos himną.

— O, jei taip, tai ir giedokit
— pasakė vyskupas.

Kun. J. Bakšys apaštalauda
mas nedavė užgęsti lietuviškai ko 
ugnelei, bet tą židinį kurstė, Nauekas Dominicas. Antanas and 
kad tik giliau ir plačiau išsi- B 
liepsnotų. Mokiniai prie pirmo- ko 
sios Komunijos buvo parengia
mi tik lietuvių kalba, bažnyčioj 
per savo pamaldas mokiniai 
sada giedodavo lietuviškai.

Padėjo tremtiniams

Po II-jo karo kun. J. Bakšys prašomi painformuoti Foreign In- 
tuojau išgirdo tremtinių balsą. quiry Service Department of the 
Vienus guodė žodžiu, kitus šel- American Red Cross, 529 South 
pė, keliems šimtams sudarė ga- Tekf WAbash 2.7850) eXt. 292.1
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Akiniai ligoninei
Vokietijoje ties Munsteriu 

Cocsfeld miestelio žmonės su
rinko du tūkstančiu porų aki
nių kaip dovaną Tanganyikos 
ligoninei. Penki optikai rūšiuo- 

5 pirm negu jie bus 
pasiųsti į ligoninę.

 »

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
Šis vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr- Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . S2,227.85 z

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96 A

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba Kj*

MILDA BUICK, IN C.
907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

X

imėjo Pralaimėjo
5oy> 33i/2
47 37
47 37
46 38
441/2 39i/2
41 43
39 45
39 45
36 48
30 54

da paėmė viršų du kartu prieš 
Balzekas Motors. “?” Lounge 
laimėjo dvi rungtynes iš trijų 
prieš Petkaus komandą. Gai
va svaidininkai nerodė jokio 
pasigailėjimo savo draugams 
Chicago Savings ir gavo viršų

Amerikos Raud. Kryžiaus 
paieškojimai

Bliudzienė Marija ieško Blut- 
schus Peter Klaus. Borisevich Fe- 
lix ieško Borisevich Keon Onuf- 
rievich, Brojles Lusia (nee Stuke- 
lite) ieško Stukelis Karolia, Kazi- 
lenis Antanas ieško Kazilenis Ro
mas Alfonso, I^abaniuskas Anna. 
nee Ligmal, ieško f Iru bert Mag- 
dalene and Ligmal August, La- 

: zhauskas Micolas ieško Mishkinite 
į Salomea, Miliauskas Izidorus ieš- 
, ..j Bartashiene Stefa Iokimo,

vi-

Butkenia Ona ieško Nauekene Ma
dona, Normantas Alexandras ieš- 
—> Normantas Stasis Antano, 
Svirplys Kazys (or Kazeli) ir Za- 
karevitshene Kazys ir Vidutė ieš
ko Zakarevitshene Juli, Vaichu- 
nene Maria ieško Smelevich Teo- 
filia Valukevich, Zyzda Jan ieško 
Zyzda Julia.

Žinantieji apie šiuos asmenis

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 
siunčiančios siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS 11''/'i/?
BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue — Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
VEWARK, N. J. — 312 - 3’4 Market Street. — Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681, B0wling Green 9-6992 
w Per mūsų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų partekta trumpiausiu laiku. 4= Visi muitai apmo
kami vietoje, mūsų įstaigoje, gavėjas nieko nemoka. Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite 
gauti įvairiausių prekių. =& Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. # Įstaigos ir skyriai atidaryti
kasdien nuo 9 v. r. iki 6 v. v. Šeštad ir sekm. nuo 9 v. r. iki 4 v. v.

MŪSŲ SKYRIAI
78 Second Avenue, 

NEW YORK 3, N. Y. 
ORegon 4-1540

631 West Girard Ave.,
PHILADELPHIA, PA. 

PO 9-4507
1409 W. Genesse St, 

SYRACUSE, N. Y. 
HArrison 2-5386

107 So. Vermont Ave 
LOS ANGELES 4, CALIF. 

DU n kirk 5-6550

1241 N. Ashland Avenue 
CHICAGO 22 ,111. 

HUmboldt 6-2818
1028 Kenilvvorth Ave., 

CLEVELAND 13, OHIO, 
Tel. PRospect 1-0696

11601 Jos. Campau Ave., 
DETROIT 12, MICH.

TOwnsend 8-0298

643-47 Albany Avenue 
HARTFORD 6, CONN. 

CHapel 7-5164
126 Tilghman Street 

ALLENTOWN, PENNA. 
Tel. HE 5-0415

46 W hitehead Avenue 
SOUTH RIVER, N. J. 

Tel. CLifford 7-6320 

220 Worthington St, 
SPRINGFIELD, MASS.

REpublic 2-7163
558 Hudson Avenue, 

ROCHESTER 5, N. Y.
Tel. BAker 5-421®

1900 Fleet St. 
BALTIMORE 31, MD.

DIckens 2-4240
303 Grove Street 

JERSEY CITY, N. J. 
(Arti Hudson Tuke) HE 5-6368

• Per musų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmo
kami vy tojo, mūsų įstaigoje; gavėjas nieko nemoka • Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite 
gauti įvairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100% • įstaigos ir skyriai atidaryti 
kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštad. ir sekmad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vak.

NORĖDAMI DAUGIAU INFORMACIJŲ REIKALAUKITE MUSŲ FIRMOS KATALOGŲ.
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Lietuviška knyga

LAUKIA SKAITYTOJO
Retas kuris senosios ar nau

josios kartos lietuvis galėtų 
skųstis materialinėmis gyveni
mo sąlygomis. Kasdieniais rei
kalais beveik visi jau apsirū
pino su kaupu. Gyvenimo pa
togumų yra ne tik pakanka
mai, bet net perdaug. Šioje 
srityje jau yra prasidėjęs net 
lenktyniavimas, kad tik vienas 
už kitą daugiau turėtų ir ge
riau galėtų pasirodyti. To peik 
ti negalima, nes daugelis pato
gumų priklauso vietos gyveni
mo lygiui.

Tačiau su materialiniu pasi- 
turėjimu turi eiti ir kultūrinis 
kilimas. Visuomeniniai reika
lai laisvės viltys, jaunosios kar 
tos paruošimas užimti senųjų 
vietas ir atlikti neužbaigtus 
darbus nėra eilinės svarbos rei 
kalai. Jų negalima nustumti į 
antrą ar trečią vietą ,tartum 
namas ar namo reikmenys pa
sotintų aukštesnio gėrio ištroš 
kusią žmogaus dvasią ar už
pildytų atsiradusią tuštumą. 
Žmogui reikalingas tas dvasi
nis turinys, kuriuo jį pripildo 
sava knyga, menas, sava , mu
zika ir savi laikraščiai.

Nūn atrodytų, kad su ma
terialiniu mūsų įsigyvenimu 
bei apsidraudimu ateičiai ture 
tų kilti ir mūsų dvasinė kul
tūra. Atrodytų, kad mūsų kū
rėjų menas, literatūra ir kiti 
kultūriniai reiškiniai būtų jau 
susidarę sau tokį stiprų pagrin 
dą, jog galėtų visai pakanka
mai tarpti. Lietuviška knyga, 
atrodo, jau turėtų būti tokia 
stipri ir iškili, kad nei kūrė
jams, nei leidėjams nereiktų 
baimintis dėl jos ateities ir jos 
paskirties atlikimo.

*

Betgi šiandien lietuviška kny 
ga skursta. Ji skursta ne sa
vo turiniu ir išvaizda, bet savo 
dūlėjimu knygų sandėliuose. Ji 
laukia skaitytojo, kad jis ją 
imtų ir skaitytų. Kūrėjo min
tis, knygoje įkūnyta, nori sklis 
ti ir pasiekti skaitytojo dva
sią, nori laisvalaikiui suteikti 
daugiau prasmės, žmogų pa
kelti iš kasdienos į aukštesnį 
kultūros lygį. Skaitytojo kny
gų lentyna turi puošti namų 
vidų, o ne būti tik uždaru bal
du. Knygos turi judėti, kad 
įgytų didesnę vertę ir taptų 
gyvu šeimos įnamiu.

Ne kiekviena knyga yra ver
ta patekti į namų knygyną. 
Bet mūsų tarpe yra tiek ver
tingų knygų, kad mes turime 
kuo naudotis. Jas turime duoti 
jaunimui, kad ir jie gyventų 
bendrais rūpesčiais, bendromis 
idėjomis. Užtat paskiros orga
nizacijos ,laikraščiai ir leidyk

los šiuo metu įvairiomis pre
mijomis skatina kūrėjus, kad 
jie neužlaužtų plunksnos, kad 
neleistų surembėti literatūri
nei fantazijai.

Knygų kasmet atsiranda ga
na pakankami skaičiai, bet rei
kia taip pat ir skaitytojų, kad 
jie be premijų jas skaitytų. 
Bendras ryšys tarp kūrėjo ir 
skaitytojo palaikys lietuvišką 
kultūrą, ją ugdys, jai padės 
siekti savo tikslų. Kūrėjas be 
auditorijos negali kurti. Skai
tytojas turi prisidėti savo pri
tarimu, kritika ir skaitymu. 
Tas kontaktas yra toks bū
tinas, kad šiandien jau mes 
labiau turime susirūpinti skai 
tytojų prieaugliu negu knygų 
leidimu. Tam reikia įvairių pa
skatų, knygų platinimo vajų, 
papigintų išpardavimų ir net 
tiesioginės pasiūlos. Tai ne tik 
pavienių idealistų uždavinys, 
bet ir mūsų kultūrinių orga
nizacijų, knygų leidyklų bei 
laikraščių darbo laukas.

*
Yra gražių pavyzdžių, ku

riais galima tik pasidžiaugti. 
Paskelbtam Draugo knygų iš
pardavimo laikotarpy ne vie
nas jaunosios kartos atstovų 
žiūrinėja ir renkasi naujau
sius leidinius ir didina savo 
knygynus. Ne tie keli doleriai, 
kurie užmokami papigintu bū
du už knygą, bet vertas dėme
sio tas jaunimo susidomėji
mas pasirinkti, kas vertingo 
ir ateičiai naudingo. Tai tei
kia vilčių, kad ir mūsų jauni
mo eilėse yra augančių talen
tų, kurie galės pilnu sąmonin
gumu kurti lietuvišką kultūrą 
ar į ją įsijungti.

Lietuviška knyga šiandien 
tikrai laukia skaitytojo. Sąly
gos jai įsigyti yra palankios, 
nes retas gali sakytis trūks- 
tąs išteklių. Bet prie šio reika
lo turi prisidėti net ir namų 
statytojai, išplanuodami nau
jas statybas ir jose pramaty- 
dami knygynui vietą. Namas 
be knygyno yra bedvasis, jis 
stokoja tikrosios gyvybės, kuri 
parodo savininko šviesumą, jo 
kultūringumą ir pasilikimą sa
vo tautybės ribose.

Juo daugiau knygų susiras 
savo tikrąją vietą lietuvių na
muose, juo mūsų kūrėjai bus 
sava kūryba našesni ir mūsų 
kultūrinis lygis nežemės, bet 
augs ir savo augimu liudys 
mūsų išeiviškojo gyvenimo pas 
tangas savai kultūrai išlaikyti. 
Knyga taip pat padės išlai
kyti lietuvybę ir prisidės prie 
laisves kovos, kuri šiuo metu 
yra svarbiausias mūsų užda
vinys. Pr. Gr.

Spaudoje ir gyvenime

BRITŲ PROFESORIUS APIE LIETUVĄ
Lietuvių priežodis sako: “Pažin

si draugą nelaimėje”. Miela, kad 
mūsų tautos didžiojoje nelaimėje 
atsiranda tokių nuoširdžių drau
gų, kaip britų profesorius Rapo
las Sealey. Jisai Londone leidžia
mame lietuvių mimiografuotame 
laikrašty “šaltiny” parašė Lietu
vos nepriklausomybę iškeliantį 
mielą straipsnį, kuriame sakoma, 
kad nepriklausomybes paskelbi
mo aktas, “atstatydamas nepri
klausomybę lietuvių tautai, sukū
rė naują valstybę, nes jis reika
lavo nepriklausomybės etnogra
finei Lietuvai, o Lietuvos didieji 
kunigaikščiai buvo valdę ir didžiu
lius nelietuviškus plotus”.

Lietuviai siekė politinės ir 
tūrinės nepriklausomybės, 
prof. Sealey išreiškia šiais 
džiais:

“Lietuviai stengėsi išsilaisvinti 
nuo rusų politinės priespaudos ir 
nuo lenkų kultūrinės įtakos. Kul
tūrinė kova prieš lenkiškumą 
grindė tautinius siekius: jei lietu
viai norėjo atkovoti laisvę savo 
tautiniam išsivystymui, reikėjo 
liautis garbinus “ponų” kalbą bei 
“ponų” kultūrą ir apsispręsti už 
lietuvybę- šiuo atžvilgiu lietuvių 
tautinis atgimimas yra atliktas 
faktas, kurio negalima pakeisti. 
Lietuviai savo kalbą nuo svetimy
bių apvalė ir patobulino tokiu 
mastu, kad ja galima išreikšti vi
sas šio amžiaus technikos ir gal
vosenos sąvokas. Jie sukūrė savo 
literatūrą. Čiurlionio asmenyje da-

kul
ką 
žo-

RAUDONOJO VERŽLUMO AKSTINAS
Jo reikšmė kovoje su bolševizmu

PRANAS DAILIDE

Šio krašto laikraštininkai, ra- “credo” nustato Sovietų Sąjun- 
šydami apie santykius su so- goję politinę “liniją”, kurios 
vietais, gana dažnai mini turi laikytis ir kiti bolševizmo 
Chruščevo sviestą amerikie- vadeivos, 
čiams “pranašavimą”, kad jų 
vaikaičiai gyvens jau komunis-, 
tinėje santvarkoje. Tačiau kuo
ne visuomet tokiais atvejais dė- j' 
mesys yra tekreipiamas tik į 
žodinę to “pranašavimo” pras- žiūri į laisvąjį pasaulį, kaip į 
mę. Kai Amerika toli gražy bolševizmui paskirtą grobį, ku- 
nėra pakeliui į bolševizmą, sa
kytas pranašavimas teduoda 
gražią progą jį pašiepti, kaip 
sovietų premjero wishful thin
king padarinį.

I
I
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Rimties valandėlei

Taip atsiradęs įsitikinimas 
sudaro pavojingą raudono

jo veržlumo akstiną
Kremliaus šulai jau dabar

susitarimo išvengti, jie savo 
nesukalbumu kartais išveda 
savo kontragentus iš kantry
bės, kaip jau ne kartą yra bu
vę per derybas atominių ban
dymų sustabdymo ir bendro 
nusiginklavimo reikalais. Jo
kių esminių 
jo pasaulio 
kai nedaro, 
kaip į savo

t 
I

ANGELO APREIŠKIMAS 
MARIJAI

KUN. J. BUDZEIKA

vė pasauliui vieną iš svarbiausių 
moderniojo meno kūrėjų. Lietuvių 
tautinis atgimimas savo tikslą pa
siekė. Tariant nepriklausomybės 
akto signataro Stepono Kairio žo
džiais, Lietuva budo ir pabudo.”

Deja, dabar Lietuvos padėtis sun 
ki, ką profesorius taip pavaizduo
ja:

| rį jie yra įpareigoti anksčiau 
ar vėliau pasiglemžti. Kai, jų 
įsitikinimu, tas pasaulis vis 
vien nukris į bolševikų sterb
lę, jie neranda reikalo kiek 

į rimčiau tvarkyti su juo savo 
i santykius. Į tuos santykius jie 
j žiūri kaip į laikiną, pereinamą 
; dalyką, kuris kiekvieną dieną, 
' palankiai aplinkybėmis susiklo
jus, gali būti jų sprendimu pa
keistas.

' Iš to pareina įvairios “mįs-

Tuo tarpu- vienu pašiepimu, 
hplfenkiant gilesnę Chruščevo 
pareiškimo analizę, čia vargiai 
galima apsieiti, nes tas pareiš
kimas yra kilęs iš gerai žino
mo Kremliaus įsitikinimo, kad 
laikas dirba raudonojo imperia
lizmo naudai. Ypač nepajudi-! lės„; su kuriomis^ laisvasis "pi
namas tas įsitikinimas yra 
Chruščevo pasaulėžiūroje. So
vietų premjeras yra tikras, kad 
kapitalistinė sistema yra jau į 
atgyvenusi savo laiką, kad ji 
netrukus sugrius ir kad ant jos 
griuvėsių visame pasaulyje įsi
galės bolševizmas. Toks Chruš
čevo įsitikinimas remiasi pir
miausiai Markso ir Lenino iš
vedžiojimais, kuriuos jis yra 
aklai pasisavinęs. O antra ver
tus, tokį Chruščevo įsitikinimą 
remia dideli bolševizmo laimė
jimai per keturiasdešimt metų... 
Jeigu bolševizmui pavyko per 
tuos keturiasdešimt metų lai
mėti trečdalį šios planetos su 
bilijonu gyventojų, tai Sovietų 
premjerui susidaro pagrindas 
tikėtis, kad ateinančiais dešimt
mečiais po bolševizmo letena 
atiteks ir likusioji pasaulio da
lis. O raudonojo diktatoriaus

saulis susiduria tarptautinia
me bendravime su bolševikų 
sukurta raudonąja imperija. 
Pavyzdžiui.

Tolesniam bolševizmo pliti
mui Kremlius norėtų išnaudoti 
palankią sau viešąją nuomonę. 
Dėlto, nors Sovietų Sąjungoje 
nėra politinių sąlygų viešajai 
nuomonei susidaryti, Kremlius 
siekia įtaigoti viešąją nuomo
nę užsieniuose, nuolat dekla
muodamas apie taikos ir nusi
ginklavimo reikalus, nors tik
rumoje nei pastovi taika, nei 
tikras nusiginklavimas neįeina 
į bolševikų politinius planus.

Tokiais pat sumetimais

nusileidimų laisvo- 
kraštams bolševi- 
nes žiūri į juos, 
būsimą grobį.

Vakaruose pagaliau tai 
pradedama suprasti

dymus. Pirmuosius mūsų tėvus 
bandė piktoji dvasia. Kristų 
taip pat ji bandė. Mus bando 
piktoji dvasia, kūnas ir pasau
lis. Tačiau apie Mariją to ne
galima pasakyti, kad ji buvo 
bandoma. Dievas, laukdamas 
jos sutikimo su Jo pašaukimo 
malone, tik labiau pagerbė ją, 
kad tokiu būdu galėtų daugiau 
jai savo malonių suteikti ir la
biau išryškintų jos pašaukimo 
didingumą. Be to, Marijoje Die
vas įkūnijo gražų pavyzdį ir 
mums: Dievo palaima lydi žmo
gų, kuris visur drąsiai sutinka 
su Dievo valia ir nebijo dėl jos 
pasiaukoti. Dievas juk yra tik
rasis žmogaus Tėvas ir Jis ski
ria jį ten, kur Jam patinka. 
Ir jei žmogus, kaip Marija, ne
atsisako duoti Dievui savo fiat, 
eina dideliu Dievo palaimos ke- 

į liu.

Apreiškimo šventė yra taip 
sena, kaip yra sena pati Baž-Į 
nyčia. Ji nuo krikščionybės 
pradžios yra švenčiama kovo 
25 d. Bažnyčia pasirinko tą die
ną, manydama, kad ji supuola 
su daug žmonijos gyvenimo 
įvykių. Tą dieną žydai stebuk
lingu būdu perėjo Raudonąją 
jūrą; tą dieną Kristus tapo kū
nu ir tą dieną Jis mirė. Šios 
šventės data yra labai simbo
linė.

Dievas siuntė arkangelą Gab- 
į rielių pas Mariją jai pranešti 
didelę jos pašaukimo misiją — 
būti žmonijos Išganytojo mo
tina ir parnešti Dievui jos su- 

Gauile likimą — fiat. Si Dievo ange- 
Tačiau 
atsisa- 
Sovie- 

klausi-

i

išNesitikėdamas nieko gero 
kovo 14 d. prasidėjusių Gene- 
voje nusiginklavimo derybų su 
Sovietais, Prancūzijos prezi
dentas De Gauile visai atsisa
kė tose derybose dalyvauti. Ir 
atrodo, kad derybų eiga pirmą
ją jų savaitę tokį De 
nusistatymą pateisina, 
savaime yra aišku, kad 
kymas nuo derybų su 
tais dar neišsprendžia 
mo, kaip gi reikėtų tvarkyti 
santykius su jais.

, lo misija buvo nepaprastai 
svarbi, nes nuo Marijos fiat 
prasidėjo nauja žmonijos gy
venimo era, naujas jos istori
jos laikotarpis ir, galima sa
kyti, paskutinė jos fazė. Tiesa, 
žmonija laukia dar antro Kris- 

Tik kai nenugalimus sunku- taus atėjim0 ir I>askutinio ta
rnus tuose santykiuose sukelia!“0' bet Ui bus.tik

Malonės pilnoji
Dievas sukūrė Mariją be nuo

dėmės, padarydamas jai išimtį
Kremliaus įsitikinimas, kad lai-1slos £azės Su ant- dėl Jėzaus Kristaus išganymo
kas dirba bolševizmo naudai, ™oju Kristaus atė3,mu amoni" nuopelnų. Jis is anksto suteikė 
reiktų pirmiausiai palaužti tą jos S>’v™mas ši°> žemėie dėl musų isgany.
įsitikinimą, galutinai sustab2. jbaigs ir jo čia daugiau nebe- 

Plisdant tolimesnius bolševizmo
laimėjimus. Tai dar ne per vė- Kodėl Dievas siuntė pas Mariją 
lai padaryti. Bolševizmas turi savo pasiuntinį?
tiek silpnų pusių, kad laisva-: p -- ---- -
sis pasaulis neturėtų pasiduoti l kodėfD”'as 
raudoniesiems burbulams, ku-' 
riais tas silpnąsias puses sie
kiama pridengti. Užtenka čia 

Kremlius leidžiasi į įvairias de-i tik prisiminti, kad į viso pasau- 
rybas su laisvojo pasaulio lio pavergimą negali pagrįstai 
kraštais. Kai Sovietams tokiais veržtis tokia sistema, kuri ne- 
atvejais rūpi ne susitarimas, pajėgia išmaitinti jos valdžio- 
o kaip to nereikalingo jiems je laikomų gyventojų.

Gynybos sekretorius McNamara teigė, kad bombonešių RS-70 gamyba turi būti sustabdyta, 
artimoje ateityje tokie bombonešiai nustos reikšmės, vis labiau išsivystant 
sekr. Zuckert ir aviacijos šefas gen. LeMay teigia priešingai. _______ ____r_____
10 bil. dol. Keliamas klausimas ar McNamara ar kas nors kitas gali tokią programą sustabdyti.

nes 
raketom. Aviacijos 

Tokių lėktuvų statybai yra paskirta
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(Tęsinys)

O Eitvydas kailių patale guli susirgęs. Jį krečia 
drebulys.

Apgraibo indą su gėrimu, kurį išvirė žynys Vai
tautas. Suskirdusiomis lūpomis geria gelbėjančią ga
lią iš žolelių ir šaknų, gyvasties prisižindusių iš Že
mės.

Baisiai pavargusią galvą vėl padeda ant švelnaus 
kailio. Apsikloja irgi kailiu šiltai. Labai sugrubo 
paskutinėmis dienomis: kaip dar niekad.

Pilyje — nė jokio garso. Tik plaka kailiuose šir
dis, jį patį grąžindama savin.

Jis snūsta. Užmerktus vokus apkrinta nuostabi 
prekes ramybė. Jau seniai bebuvę taip gera. Snūsta jausda- 

kartais* vyksta sabotažas ar net Į mas’ ^8 žynys Viltautas kažkokiu vėsiu tepalu būtų 
prasiveržia tam tikro laipsnio de
monstracijos. Norėdama išvengti 
šitokių nemalonumų, naujoji klasė 
protarpiais duoda darbininkams 
gerėlesnes gyvenimo sąlygas, o pas 
kui vėl suka vairą į kitą pusę, lai
kydama darbininką skurde, idant 
lengviau priverstų jį paklusti val
dantiems. Vienu žodžiu, rusų im
perijos viešpačiai gyvena nuolati
nėje vidujinės krizės ženkle, ir to
dėl rusų politikoje vyksta nuolati
niai pasikeitimai.”

“Paskutiniu metu pakitimai vy
ko nepalankia kryptimi: pernai vi
sasąjunginės kompartijos suvažia
vimas nutarė rusinimo bangą su
stiprinti. Praeitą vasarą priimtas 
įstatymas prieš “veltėdžius” ir “dy 
kaduonius” leidžia kompartijai nu
bausti nusikaltusį žmogų kalėjimu 
ar trėmimu...

Valdinys neturi jokių teisių prieš 
valstybę bei kompartiją. Užtat jis 
griebiasi neteisėtų priemonių: dar
bininkai neišpildo savo i------- ■ '
įmonėse jie gamina prastas prekes, I

mo ir sukūrė ją nekaltą, kad 
per jos nekaltumą ir mes tap
tume nekalti.

Gali būti daug priežasčių,
• savo ar- 

’kangelą, tačiau, tur būt, svar
biausia, kad žmogus yra ange- 

• lų brolis, ir angelai taip pat 
laukia savo brolių išganymo. 
Dievas, pradžiugindamas ange
lus, pasirinko vieną iš arkange- 
lų tarpininku tarp savęs ir Ma
rijos. Be to, žmogaus išgany
mui yra įjungtas visas dangus. 
Pats Dievas pasiaukojo 
žmogaus išganymo.

Dievas, prašydamas per 
kangelą Marijos sutikimo, 
gerbė jos laisvą valią. Laisva 
valia yra protingų būtybių savy 
bė. Ją turėjo Kristus, turėjo Ma 
rija, turėjo pirmieji mūsų tėvai, 
ją turime ir mes. Tačiau visi e- 
same ir bandomi. Net angelai bu 
vo Dievo bandomi. Dievas ne
bando tik neprotingų savo kū
rinių, nes jie, neturėdami lais- ! 
vos valios, neturi ir atsakomy
bės.

Kada vyksta žmogaus ban
dymas, Dievas tik leidžia ban-

dėl

ar- 
pa-

; Dangus yra nekaltųjų ir ne
suteptųjų vieta. Ir pats Išga
nytojas pabrėžė, kad į dangaus 
karalystę nepateks nieko sutep
to. Marija yra Dievo Motina, 
Išganymo Motina ir dangaus 
Karalienė. Ji turėjo būti tyra 
ir nekalta, tyresnė net ir už 
pačius angelus, kad būtų ir jų 
Karalienė. Ji buvo idealus ty
rumo ir nekaltumo pavyzdys 
visiems žemės gyventojams. 
Todėl Išganytojas, kalbėdamas 
apie dvasinio didumo ir tuo pa
čiu nekaltumo matą, nurodė 
ne savo Motiną, bet kūdikį. Kū
dikis taip pat yra nekaltas, bet 
jis drauge yra žmogiškas ir 
gimtosios nuodėmės pakastas, 
kaip ir mes patys. “Iš tikrųjų, 
sakau jums, jei nesigręšite ir 
nepasidarysite kaip vaikai, ne
įeisite į dangaus karalystę, 

į Taigi, kas tik pasižemina kaip 
šitas vaikas, tas didžiausias 
dangaus karalystėje” (Mat 
18:3—4).

Angelas, pasveikinęs Mariją,

(Nukelta į 4 psl.)

— Šiandie mes galime tarti drauge su šventuo
ju Pauliumi: „Jau atėjo laiko pilnybė.” Lietuva per 
savo valdovą šiandie nusilenkė Evangelijai. Šventa
sis Tėvas Honorijus III savo bulėje Ecclesia Romana 
tūkstantis du šimtai dvidešimt penktais po mūsų Vieš
paties gimimo metais adresuotoje naujakrikščiams 
Livonijoje sako: „Kur Dievo dvasia yra, ten ir laisvė 
turi būti”. Pagal šį balsą mes laikome visiškai tei
singais tavo ir tavo brolio Eitvydo siekimus. Mes gi
liai užjaučiame skriaudžiamuosius ir stojame už 
judviejų teises. Mes melsimės, idant maloningasis 
Dievas judu išgelbėtų nuo Mindaugo, apsėsto nešva
rios dvasios, kuris savo žemes ir galią naudoja ne 
Dievo garbei platinti, o velnio karalystei tvirtinti. 
Mes melsimės, idant ko greičiau leistų judviems su 
kryžiaus ženklu atgauti visas nuosavybes ir plačią
sias žemes, kurias Mindaugas smurtingai atėmė. O 
taipgi mes nuoširdžiai tarpininkausime išrūpinti Šven
tojo Tėvo malonę, idant būtumei pateptas šventais 
katechumenų aliejais ir vainikuotas Lietuvos kara
liaus karūna...

Už Tautvilos ir jo brolio teises prieš Mindaugą 
pasisakė ne tiktai Rygos vyskupas Mikalojus, kapi
tula ir laisvojo miesto taryba, bet ir kaimyniniai ru- 
tenų kniaziai. Ir priėmė jį Polockas labai maloniai: ir 
vėčė, ir turtingieji pirkliai. Rudenį, tūkstantis du šim
tai trisdešimt aštuntais po mūsų Viešpaties gimimo 
metais, atėjo čia į Polocką Tautvilai raštas, kuriame 
buvo sustiprinta viltis, žadant paramą ir aukščiausią 
titulą: Dievo malone Lietuvos karalius...

Ir tūkstantis du šimtai keturiasdešimtų po mū-

Argi, Aušrinėle Laimele, man iš tikrųjų taip lė
mei: nepatirti jokio ankstyvos jaunystės džiaugsmo. 
Ale jokio! Gi juk matai — viskas, ale viskas ne taip, 
kaip aš norėčiau, kad būtų!

Spinduolės žvaigždės gruzda. Jos sparčiai blėsta 
ir šalinasi.

Pilis gali būti atimta. Ją gali sudeginti, griuvė
siais paversti. Bet nėra tokio, kuris galėtų širdyje iš- 
blėsinti paskutinį mamos pabučiavimą. Ir nieko gi 
daugiau nei brangesnio nesu paveldėjęs ar užgyve
nęs...

Eitvydo ranka vėl ieško ąsočio. Ir vėl išdžiūvu
sios lūpos patiria skonį šaknų, žindusių iš žemės 
gelmės...

Ak! Užsnūdusį staiga kresteli šiurpus šauksmas. 
Bet susgribęs Eitvydas šypteli — tai pranašas gaidys 
suriko keturiems Kernavės kalnams...

26.
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šitai užrašyta----------
... Ir užsiliepsnojo Lietuvoje maištas. Dėl žynio 

Viltauto išdavimo Mindaugas paėmė Kernavės pilį ir 
plačiąsias žemes nuo galo iki galo. Nuožmiame kuokų, 
iečių ir kardų mūšyje Tautvilą su Eitvydu tiktai Ap
vaizdos malone išliko gyvi ii suskubo išsigelbėti, kad 
nebūtų sučiupti...

Sunkioje bėdoje dairydamasis paramos, tūkstan
tis du šimtai trisdešimt aštuntais po mūsų Viešpaties 
gimimo metais, vasarą, Tautvilą priėmė krikštą iš 
ketvirtojo Rygos vyskupo Mikalojaus rankų. Apau
tas sandalais ir apvilktas baltu drabužiu, Tautvilą
vieno Dievo visagalio garbei gera valia atsižadėjo §ų Viešpaties gimimo metų pradžioje Tautvilą — o 
savone tikrųjų dievų, kurie negali nieko gero duoti, 
o tiktai amžinai prapuldyti...

Tik galop susivokia, kur esąs. Ir žiūri pro langelį. į Ir galėjai matyti didelį džiaugsmą Rygoje, nes 
Priešaušris jau užsiėmęs rausti. Bet dar geras iki Tautvilos dar nė vienas lietuvių galiūnas nebuvo 

protamsis. Viršum girių svida žiba tyra Aušrinė, to- čia ieškojęs prieglaudos ir lotyniškai pasikrikštijęs, 
kia artima^. llai ir bylojo vyskupas Mikalojus naujakrikščiui;

I

užtepęs jo vidaus žaizdas... Ir širdin šaltinėliu srūva 
liepų žydėjimo tyla... Ir mama vėl pabučiuoja... 
mama...

Pakirdęs Eitvydas pašoka iš kailių patalo, 
stebęs — jam pasirodė, tartum jis jau Anapus, 
tum senmedžio ištrūnijusiame viduje...

Negali aplinkos suprasti. Nežino, kaip čia atsira
dęs.

Vėl

Nu- 
tar-

drauge Eitvydas ir jų dėdė Vykintas — atvyko Gali- 
čan, kad į didžiulę sąjungą prieš Mindaugą pa
telktų Danilą, o su jo pagalba dar Mozūrus ir Jot- 
vingus------------

(Bus daugiau).
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BEAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

PABALTIJO MOTERŲ TARYBA

SUKAKTUVININKĖ
(Atkelta iš 1 psl.) t

Moterų Klubų Federacija lei
džia savo biuletenius, kurių pus 
lapiai dabar jau atviri ir pabal- 
tietėms. Šitoji galimybė neseniai 
tėra atsiradusi, bet reikia tikė
tis, kad mūsų moterys dabar 
ją rimtai panaudos, parinkda- 
mos geras progas ir paliesda- į 
mos visiems įdomias temas ar 
tų pačių temų aktualesnius at
spalvius.

Nereikia užmiršti, kad Pabal 
tijo Moterų Taryba yra pašiau-

MARQUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 

keli blokai nuo mūsų rašt. $14,500.
Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo

mos. Duos be derybų už $11,800.
Du butų mūras. 2 po 6 kamb. Ge

ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

$130 nuomos ir sau butas. Arti 
I Jaunimo Centro, švarus kaip stik
las namas. $17,200.

Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild.

I $26.400.
Arti bažnyčios, mokyk. 2 butai. 

Naujas šild. Garažas. $27,000.
Naujas 1 metų mūras. Moderni 

statyba 2x4% butai. Karpetai. Įreng
tas rūsys. $38,700.

Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų, 30x65 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.

i Apartamentinis. 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. 
i

gus pabaltiečių kovos organiza
cijų talkininkas. Kur vyrų bal
sas galėtų būti abejingai sutik
tas, ten bando moterys, žodžiu, 
kur reikia, talka greit pasidaro.

Lietuvos Pabaltijo Moterų Ta 
ryboje atstovauja Lietuvių Mo
terų Atstovybės sudaroma de
legacija. Ikšiol aktyviausiai toje 
taryboje reiškiasi lietuvės — 
ypač ryšių palaikyme su ame
rikiečių moterų klubais. Pabal
tijo Moterų Tarybai pirminin
kauja tautinių delegacijų pirmi
ninkės, kasmet užleisdamos vie
tą vis kitai tautybei.

REAL ESTATE REAL ESTATE

Millesburg, Ind., Geraldine Mc- 
Clure pardavinėja saulės akinius, 
padarytus veneciškų užuolaidų 
principu. Juos galima daugiau ir 
mažiau pritemdyti. (UPI)

Kovo 31 d. Pabaltijo Moterų 
Taryba mini 15-kos metų veik
los sukaktį. Darbo posėdis bus 
Free Baltic House patalpose, o 
iškilmingasis posėdis įvyks tą PAJAMŲ NUOSAVYBĖ. 4 bu- 
pačią dieną 4 vai. popiet Came- .P° 4 kamb. ir 5 kamb.
gie Endowment patalpose, New ^Pšild- Platus
° r v . auto, garažas. Modern. virtuve su
Yorke. Joms tą šventę padės spintelėm. Apylinkėje St. Louis ir 
švęsti ir Moterų Klubų Federa- 25th St. $19,500. SVOBODA, 3739 
cijos pirmoji vicepirmininkė 
Mrs. Dexter O. Arnold, sutikusi 
kalbėti kaip mielas ir seniai pa
žįstamas svečias. Pabaltiečių 
judrumu kongresuose ji nuošir
džiai džiaugiasi ir savosioms 
pavyzdžiu rodo. Kadangi šiuo 
metu Tarybai pirmininkauja lie 
tuvių atstovė (p. Ligija Bieliu- 
kienė), tai ir linksmąją dalį at
liks lietuvių tautinių šokių gru platesnių informacijų skambinti

I LAPKUS BUILDERS
RE 7-6630 LU 1-0400pė, besireiškianti Brooklyne J. 

Matulaitienės vadovybėje.

MŪS KOLONIJOSE

Rochester, N. Y.

Šiame posėdyje pasikeis ir pit 
mininkės — lietuvė p. Bieliukie- 
nė perduos dirigento lazdelę lat 
vei Ellija Druva.

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo minėjime, vasario 18 d. 
Lietuvos laisves kovai remti au
kojo:

50 dol. dr. Lelis Vladas ir šei
ma; $30 — Baltrušaitis Vladas.

Po $25 — Jonas Morkūnas, An
tanas Ragelis, Robertas Sherelis.

Po $20 — kun. Pranas Valiuke
vičius, Petras Norkeliūnas, Kazys 
Saule vičius.

Po $15 — Pupininkai Jonas ir 
Ona ($16), Macejūnas Frank, Sa
balis Antanas, Wisman Vincent.

Po $10 — Jurkus Juozas, Sed- 
lickas Juozas, Sabalis Kazys, Apa- 
navičiai Birutė ir Albinas, Vizgir
da Albinas, Keiba Vladas, Matu-, 
zas F., Sinkai Ada ir Albinas, Na
kai Kazys ir Elena, Valiukai Jur-! 
gis ir Margarita, Druseikis Petras, 
Ventys Mykolas, Šlapeliai Stasė 
ir Povilas, Puidokai Veronika ir 
Pranas, Krivis Jonas, Jankus Jur
gis, Pranskūnas Ona, Rupinskas 
Juozas, Krokys Bronius, Dr. Kli
mas Antanas ir šeima, Vaičys Jo
nas ($8).

Po $5 — Sakas Tęsė, Kilčiaus- 
kas Jonas, Staškevičius Vytas, 
Blavesčiūnas Petras, Pinkevičius 
Julius, Mariukas Petras, Cieminis 
Andrius, Kiršteinas Reimundas, 
Baltikas, Miškinytė Aldona, Bliud- 
nikienė Stefanija, Malašauskas 
Vladas, Bliudnikas Romas, Kučin
skas Kazys, Kaunienė Petronėlė, 
Vitkus Valerijonas, Masiulis Vla
das, Yurshitis Antanas. Bukys Ka
zys, Korys Petras, Žmuidzinas Vy
tautas, Naujokienė Emilija, Vaši-1 
liauskas Vincas, Januškevičius Ka
zys, Sablauskas Pranas, Baltru
šaitis Juozas, Urbonas Petronėlė, 
Kutkevičius V„ Zlatkai Kazys ir 
Veronika, Vidmantas Gabr., Ba- 
liuta Pranas, Dr. Feldmann Ger. 
ir žmona Nelė, Užemeckas Bro
nius, Regina Vincas, šiurila Jonas, 
Saladžiai Pranas ir Bronė, Kerą
Edmund, Skruzdžiai Pranė ir An-1 
tanas, Žuras Jonas, Saladžius 
Juozas, Miškiniai Jonas ir M., 
Valukonis Marcela, Musteikis Jo
nas, Dargis Alfonsas, Valiukėnie- 
nė Marija, Juška Jonas, Lapinai I 
Jane ir Kęstutis, Jacinai Juozas 
ir- Ona, Baltrušis Klemensas, Slo- 
vaski Sophie, Pinkevičius Juozas, 
Beresnevičius Aleksas, Starkus 
Juozas, Linkevičius Petras, Do
meika Pijus, Poluikis Feliksas.

Po $3 — Whithouse Julija, Vd- 
minskas Bronius, Sodys Valerija, 
Žemelis Henrikas, Bulsienė Kazi
miera.

Viso surinkta 855.40 dol. Su bu
fetu gauta 910.40 dol. Visiems 
aukojusiems širdingas ačiū!

Labai atsiprašome visų tų, ku
rių pavardės yra klaidingai ar iš
kraipytai išspausdintos. Tai galėjo 
atsitikti rinkliavos metu užraši- 
nėjant. — Alto sk. valdyba |

I

I 
i

Lietuvės, klubų atstovės, pa
sitars dar atskirai balandžio 1 
d. Free Baltic House. O. Lab.

Rimties valandėlei

(Atkelta iš 3 psl.)

Mažai įmokėti — 4 kamb., 30 
lotas. Gazu šildymas. $12,700. 

I 5 butai ir biznis, mūro namas, 
į Atskiri šildymai. $3,600 nuomos. 
I $14.800.
i
1 Prie pat parko. Modernus mūras. 

9 kamb. 50 p. sklvpas. Garažas.
j $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 butą geram name. Brighton 

Į Parke. $14,800.
Brighton Parke. Labai geras 2x4 

i kamb. namas. Naujas gazu šildymas, 
i Rūsys, garažas. $19,200.

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

Ties mūsų ofisu, keli blokai J ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4,800 nuomos į 
tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lst Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

p-

me-

REAL ESTATE REAL ESTATE

Gazu apšild. Platus sklypas. 2 
auto, garažas. Modern. virtuvė su

W. 26th St. LA 1-7038.
Netoli 63-čios ir Kedzie našlė par

duoda 2-jų butų — 6 ir 4 kamb. 
— gražiai ir moderniai sutvarkytą 
namą ant 50 p. sklypo. Garažas. 
Naujas šildymas. Kilimai ir daug 
kitų priedų. Puikus rajonas. _ Sku
biai reikia parduoti ir prašo tik 
$18,800. Kreiptis — RE 7-2874.

2 REZIDENCINIAI SKLYPAI
I KILIKO
42 ir 35 pėdų platumo, prie Mar
ąuette Parko, Chicagoje. Pastaty
sime pagal jūsų pageidavimą. Dėl

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Išnuom. gražus kambarys Brigh
ton Parke. Kreiptis po 6 v. vak. 

tel. YArds 7-5274

Išnuom., Marąuette Parke, kam- 
barys su atskiru įėjimu, moteriai. 
RE 7-5436-

i Marąuette Parke išnuom. 3 kamb.
I butas, apšildomas. 7252 S. Rock-
1 well St. GR 6-7019.i___________________________________

pkogos-opportuniti.es

pilnąja”, 
tokj ma- 

kūrinys 
šventieji

GROSERIŲ IR MĖSOS KRAU
TUVĖ ir namas. Klientai patys 
pasitarnauja krautuvėje. 5 kamb. 
butas užpakaly.

POrtsmouth 7-9659

bet jo 
laipsnis 
ateis iš 
ir ban-

pavadino ją “Malonės 
nes ji gavo iš Dievo 
Jonių pilnumą, kokį 
galėtų gauti. Ir visi
danguje turės savo malonių pil
numą, tačiau jų pilnumo laips
niai nebus vienodi ir jokiu bū
du neprilygs Marijai. Tuojau 
po krikšto miręs kūdikis bus 
laimingas ir šventas, 
laimės ir džiaugsmo 
neprilygs tiems, kurie 
didelių gyvenimo kovų
dymų. Kūdikio amžinasis gyve
nimas yra tik užuomazgoje, 
kurį reikia išvystyti drauge su 
brendimo metais į didelį dory
bių ir šventumo medį. Kas la
biau jį subrandins, tas gaus 
ir didesnį atlyginimą amžiny
bėje. Jėzus mums nurodė ne 
kūdikio džiaugsmą, bet jo ypa
tybes, kuriomis galime priartė
ti net prie Marijos, savo Moti
nos.

Pajieškojimai
Jieškoma IRENA GARMUTĖ, 

gyv. Chicagoje. Prašoma atsi
liepti arba apie ją turintieji žinių 
pranešti šiuo adresu: Liudmila 
Sleptschenko, 2645 Neibel St., 
Detroit 12, Michigan.

Parduodama delikatesų krautu
vė. 5 kamb. butas užpakaly. Se
nas biznis, grynais pinigais, daug 
prekių. Prieinama nuoma. Ilga 
nuomos sutartis. Skambinti — 

Virginia 7-3870
15

IEŠKO nuomoti

Reikalingas apšildomas butas, 
1-me aukšte, dviem suaugusiems 
asmenims. Arti Šv. Antano bažn. 
Ciceroje. TO 3-6007.

Vyresnio amž. vyras jieško kam
bario už bet kokį patarnavimą.

Tel. HE 6-1278

HELP VVANTED MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS res
torano virtuvei.

6918 S. VVestern Avė.

ĮSIGYKITE DABAR!

iiiiiiiiiiiiiuHiimmiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Visi Pittsbargh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių

Katalikų Radijo Programą
vadovaujamą

Lietuvos Vyčių Plttsburglie 
JT TRANSLIUOJAMA 

STIPRIOS TR GALINGOS

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCK8 

Kiekiveną sekmadieni nuo 
1:80 iki 2:00 vaL o. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithcanian Catholic Hour.

Radio Station WLOA, Braddock. 
Pennsylvanta.

iiniiiiiiHiimiitiiiniiiHttfiiiiiiiiiiiniiimi

IŠ

i Union Pier prie pat ežero par
duodama modern. septynios cot- 
tages (dvi žiemai) su 5 kamb. gyv. 
namu ir 2 maš. garažu- Prieinama 

' kaina. Kreiptis pas Sal. Gillman, 
tel. 3226 Lake Side, Mich. Netoli 
Gordon Beach Hotel, žinoma kaip 
Gillman Village.

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

ŠIMKUS
REAL ĮSTATE, NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood Avė. 

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
PILDOME INCOME TAX

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

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

2 apt. 6 ir 5 kamb. Šildymas aly
va. $21,500.

INCOME TAI
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

$24,800 mūrinis namas su taverna
Įskaitant visi šaldytuvai ir Įrengimai.
prie mūsų Įstaigos. $5.000 Įmokėti.

$36,900 mūrinis 10 m. po 3 mieg.,
71 ir Mozart, bargenas.

$68,000 “Rooming house”, pajamų
apie $2 0.000 metams, pirksite įmo
kėję $14.000.

$12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas. rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas. 3 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 į mėn iš 5 nuomę

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

$15,500 medinis, 2 po 4, Brighton
p., 2 blokai nuo mokyklos.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 69th Street. Tel. 436-5151

m.

$13,000 mūrinis 5 kamb., 12 m., 
garažas, mažas įmokėjimas.

$20.800 mūrinis 4 mieg., 8 metų, 
$3.000 įmokėti, 71 ir Sacramento.

$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu
tai, 2 lotai, 4 garažai.

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

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

$21,000 už medini pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

918,500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bL -nno mokyklos.

817.900 mūrinis 6 kamb., 30 p. lo
tas, garažas, naujas šild.

810.900 medinis 4 
zo sild., arti mūsų.

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

kamb., rūsys, ga-

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
ge. $16,900.

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

$17,900.
13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 

) metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
> ir labai žema kaina.

Turime daug ir Įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko- . 
las. notarizuojame dokumentus, pil- I 
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 VV. 43rd St, CL 4-2390
PALIKIMAS — TURI BŪTI 

PARDUOTAS
Mūrinis 2-jų butų po 4 kamb. 

namas, su pastoge ir uždarais 
porčiais. Gazu apšild. 32 p. skly
pas. Tik $1,500 įmokėti.
2422 S. Avers Avė., 1-as aukštas !

Reduced $27,500 to $23,500 or 
? Open daily. De luxe 6 r. brk., 
TV rm„ sun-deck, 2 car garage, 
dream kitch., alum, storms, doors 
and canopies. 3428 No. Avers. 
KE 9-1622.

llllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiHiiniiiiiiiiii

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19,500.
ARTI J VISUR!

Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 
10 metų mūr. namas, 2 butai po 5 
kamb. (su 3 miegamaisiais). Pigus.

$855 MEN. PAJAMŲ
5 krautuves ir 3 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
LABAI PIGUS

Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu-' 
tai po 6 kamb. Namas gražiai re- 
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
garažas. $15.000.

I 5 METŲ MŪR. BUNGALOVV
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly- 
. pas 33 pėdu. $20,500.

13 APARTMENTU
Marąuette Pk. $13.000 metinių pa

jamų. Galima perimti 5 % % paskolą. 
Kaina jau išderėta. ;

pildome income taksas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

MARQUETTE PARKE
Iš naujesnių, nebrangus, 1 % aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.
PAGALVOKITE, TIK 6 METINES 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo Western.

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

8 metų. 6 kamb. mūrinis, 
garažas. $21,500.

6 metų, 3 mieg. medinis.
Gera

po 5 
sklypas.

2 maš.
Pilnas 
vieta.

I
Sav. parduoda dviejų metų, 2 

butų namą. Atskiros šild. siste
mos. Modernūs įrengimai. Pilnai 
įrengtas rūsys. Teirautis —

HE 6-1199

MŪRINIS 3-jų butų. 2 
kamb. Skalbimui kambarys, 
bažnyčių, mokyk. 
Lenkų ir lietuvių rajone, 
kaina tik $13,900. SVOBODA,
3739 W. 26th St- LA 1-7038.

i

J

$36.000
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

po 5% kamb., 3 mieg. Šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 VV. 51st St. WA 5-5030

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-tas ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26,000.

73-čia 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 AVĖ.

REpublie 7-9515 arta RE 7-4689

rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus Western ir 71-oe gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A. ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška. Gražiai 14- 
dekoruota. Nebrangus.

2-jų butų med, (5 ir 4 kamb.), 
Brighton Parke. $13,500.

2-jų butų mūras (5 ir 6 kamb.). 
Gage Parke. $22,000.

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

HE 6-1517 arta PR 8-1595

graži krau-

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirimt. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-3384

Perskaitę "Draugą", duoki
te iį kitiems pasirkaityti.

po 5 
Arti 

ir krautuvių. 
Pilna

BRIGHTON PARKE arti bažny
čią ir mokyklų, 2519 W. 43rd St. 
(Maplewood) parduodamas gra
žus 2-jų butų mūr. namas. 6 kamb. 
butas ir ofisas su 5 kambariais. 
Alyva apšild. Potvynio apsauga 
rūsy, naujas stogas, 2 auto, gara
žas. Labai geram stovy, geros pa
jamos, nebrangiai.

WYROSTEK
2519 W. 43rd St. Tel. 586-3942 
2300 S. 60th COURT, CICERO

CICERO. Didelis bargenas. Mūr. 
2-jų butų namas. 2 po 4 kamb. 
Arti 56-os ir 22nd St. Gazu apšild. 
Mokesčiai tik $180.00 metams. Ga
ražas. $18,100; įmokėti $4,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero. OLympic 2-6710. BIshop 

I 2-2162.

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

476-6598
Salininkas yra nupirkęs kitą nuo

savybę ir yra priverstas greitai ir 
labai pigiai parduoti beveik naują, 
labai modernų, geltonų plytų, 2-jų 
butų namą. Įrengtas rūsys, su vo
nia. Mūrinis apšild. garažas. Pirmos 
eilės vieta. Tik $34.500. Kreiptis — 
RE 7-2616.

13 butų, kampinis namas, arti 
' Marąuette Parko ir Šv. Kryžiaus 
ligoninės. Įmokėti $30,000. Paja
mų $13,860. Kreiptis į savininką 
PRospect 8-3375.

Skubiam pardavimui mūr. namas 
su taverna ir 4 kamb. modern. bu
tas, gale už $24,800, su mažu jmo- Į 
kėjimu. Į kainą įeina barai, baldai, i 

I šaldytuvai, mašinos ir kiti daiktai 
I bei įrengimai. Nuosavybe randasi j 
tik 1 blokas nuo mūsų įstaigos Mar- j 

i ąuette Parke ir duoda gerą progą j 
norintiems pradėti šį pelningą biz
nį. Neatideliodami skambinkit — 
HE 6-5151.

Atdara apžiūrėjimui kiekvieną 
dieną. 7204 S. MOZART ST.

Mūr. 7 kamb. bungalow su 4 
miegamais. 10 m. senumo. Gazo 
šiluma. 2 auto, garažas. Pirksit su 
mažu įmokėjimu. RE 7-4639

Savininkas turi greit parduoti 
2-jų aukštų naujai modernizuotą, 
gerų pajamų mūrinį, prie 63-čios 
ir Kedzie Avė. 5%, 4 ir 2 po 2
kam. Garažas. Potvynio kontrolė.

NORKUS R. E., WA 5-5030

4525 N. Dover St. 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- 

-kėti $20,000; sav. duos morgičių.
Skambinti nuo 4 iki 10 vai. vak. 
ARdmore 1-6955.

Į

6 kamb. mūr. bungalow, gazu 
apšildomas. Apžiūrėti šeštad. ir 
sekm. Agentai prašomi nesikreip
ti. 6443 S. Fairfield Avė.

Mūrinis — 6 ir 4 kamb. Pilnos 
vonios, alumin. lengvai. Rūsy lengvai 
galima įrengti dar "tą butą. Gera
me stovyje. Sumanus pirkėjas Siek 
tiek pagerinęs galėtu neblogai už
dirbti. Randasi netoli Brighton 
Parko. Tik $13.500. RE 7-2646.

CONTRACTORS

STANKUS
CONSTRUCTION CO,

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 namų telefonas: 
PRospect 8-2018 

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 

. ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
: mi (re-eoated). Dažymas iš laukt. 

‘•Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie- 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

šildymas*
A. Stančiauskag instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
Iii VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande^ 
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, Ty
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

K RISTAUS 
GYVENIMAS 

knyga 965 psl., parašyta
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC.

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- Įrišta kietais puikiais 

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje, ši knyga 

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

PAJAMŲ NUOSAVYYBĖ
Savininkas išvyksta j Arizoną, 

parduoda 2-jų butų med. namą. 4 
ir 4 kamb. Gazu apšild. Garažas. 
Arti 73-čios ir Westem- Pajamų 
dabar $89 per mėn. Labai žemi 
mokesčiai. Pageidaujami lietuviai. 
$18,900. GRovehilI 6-5604.

—----------------------—----------------------v
De luxe “executive” rezidencija 

Marąuette Parke. Balto marmuro 
kampinis, geros kokybės namas. I 
Įvertinimui reikia pamatyti. Susi-; 
tarimui kreiptis į —

H. P. KRAEGER
2612 W. 69th St. PR 6-4600 

___ ____________________ ___________  t

BRIGHTON PARKE, 2-jų aukš- I 
tų mūrinis. 5 metų senumo. Tel- 
FRontier 6-8952. i

PRIE MARQUETTE PARKO

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 6<i-os ir Rockwell. 
Už netikėtą kainą—tik $22,900.

4 butų mūrinis, Brighton Parke. 
Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 
pajamų. Tik $27,500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. A paėmimo kontrolė. 
Arti 66-os ir J vak. nuo Kedzie. Tik 
$17.900.

6 butų mūr., 
sklypas. Mūr. 
Parko apyl. $61,500.

6 kamb. mūr. 1 % 
šildymas. Garažas. 
Gairficld. $16,900.

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint padidinti 
metines pajamas apie $5,000 ■ 
namuose. Brighton Parke. 
$14,800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

po 5 kamb., 60 p. ; 
garažas. Marąuette

vonios. Gazu 
Arti 65-os ir

Heating Contractor
Greit, sąžiningai fa* garantuotai 
Įrengia naujus, perstato senus 
Įvairių rūštų 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. VVestern Avb^ 
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-S447

esant
Tik

i

»
1

B E LL-VA R PAS
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO

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

RE PUBUC 7-8949
2301 VV. 69th St, Chicago

I
2501 VVest 69 Street 

HE 4-7482 436 - 5153

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

CONSTRUCTION CO.

t

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, m.

J
t

m LAPKUS BUILDERS, INC.
J Statome Įvairius pastatus. Dar- 
, bas atliekamas labai sąžiningai, 

vartojant geriausias medžiagas. 
Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 

6440 SOUTH PULASKI RD.
RE 7-6630 arba LU 1-0400

1

I
Remkit dien. “Drauge”

V. SIMKUsl
Statybos fa Remonto Darbai
2618 VVEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-M81
_

Apainaoka skelbtis “DRAUGE* 
nes jis plačiausiai skaitomas lieto 
vių dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos.

Split by PDF Splitter

opportuniti.es


DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 24 d. / 5

[BSsS Jaunųjų Talentų Koncertas - Varžybos
po pietų rengiamas ...... -•■■—■■■i—™■

I

kuris bus JAUNIMO CENTRE — 
5620 So. Claremont Avė. Rengia: 
Immigrant’s Service League Lietuvių 
skyrius. Visi nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti.

4

«

Pabaltijo Motėm Tarybos buvusios ar esančios pirmininkė. Iš 
kairės dešinėn: estė Mali Jurma. latvė Ellija Druve ir lietuvė 
Ligija Bieliukienė, dabartinė pirmininkė.

satos pažinimas padidės tūks
tanteriopai. Taip pat ten vei
kiančios metereologinės stotys 
tiksliai galės pranešti, kur 
“gimsta” audros, uraganai ir gyventojus pasiekė žinia, kad 
žemėje galės žmonės geriau nuo traileryje, nuo krosnies dujų, 
jų apsisaugoti.

Ketvirtas motyvas, kaip an
glų astronomai — V. A. Firs- 
off su Patrick Moore — tvirti
na, kad mėnulis nėra visiškai 
“miręs pasaulis”. Jie mano, kad 
per bilijonus metų meteoritai 
dažnai “susimušdami” su mė
nuliu, paliko tam tikrų dulkių, 
kurios pridengė dalį mėnulio.

Šių gi dulkių ir aukštų kra
terių šešėlių priedangoje nuo 
karščio bei šalčio priedangoje Tenn-> bazėje, į kurią tik buvo 
galėtų augti ir kai kurių auga- neseniai atvykęs iš laivyno ba
lų. Įdomu, ar jų nuomonė pa- Quonset Point, R. I. 
sitvirtms? a. a Bernardas laivyne iš-

Tai praktiški motyvai, kurie buvo keturis metus ir dabar bu 
vo instruktoriumi. Džiaugėsi sa 
vo paskyrimu ir suteiktu laips
niu.

A. -a. Bernardas Janaviče

traukia žmogų į mėnulj.

AR „APSIMOKA" SKRISTI Į

MĖNULĮ?

Žmogus pasiilgs žemės ir žmonių

Gyvename labai įdomiais lai- Auksas ir deimantėliai... 
kais. Esame liudininkais tokių’ 
įvykių, kurie dar taip nesenai

^buvo tik svajonė.
•• •

Žmogus jau skrenda aplink 
žemę, o ir į kitas planetas beli
ko irgi tik laiko klausimas. Pir
miausia, aiišku, bus skrendama 
į artimiausiąjį mūsų kaimyną 
— žemės poetų apdainuotąjį 
mėnulį. Amerikos mokslinin
kai žada dar prieš 1970 metus 
žmogų ten jau paleisti.

Įdomu, ar, be grynai moksli
nio tikslo bei įdomumo, yra dar 
ir kitų, kokių nors “praktiškes 
nių” motyvų, kurie skatintų žmo 
gų skristi į mėnulį?

Amerikietis mokslininkas Rū
go Gernsback, būdamas praktiš 
kas, kaip ir daugumas ameri- 

^kiečių, suranda ir tuos moty-: 
vus.

Ideali stotelė...

miego metu mirė laivyno vy
ras Bernardas Janaviče, 24 m., 
ir jo sūnus 1 m. Ten pat mie
gojusi jo žmona nubudus rytą 
rado vyrą ir sūnelį mirusius, 
ji pati išliko gyva. Bernardas 
lietuvių tėvų sūnus. Lankė Šv. 
Panelės Marijos Gimimo para
pijos mokyklą, vėliau lankė II- 
linois universitetą. Po to stojo 
savanoriu į laivyno aviaciją ir 
ten tarnavo. Mirė Millington,

žmoną, tris brolius, seserį ir tė
vus.

Visi apgailestauja, kad tokia | 
tragiška mirtis ištiko dar taip 
jauną vyrą ir mažametį sūnelį. 
Tėvai Uršulė ir Juozas Janavi- 
če yra dėkingi visiems, kurie | 
juos atsiminė tą skaudžią va-; 
landą. K.

Dalysimės mėnulį “riekutėmis” 
i O kaip su mėnulio koloniza
cija? Čia geriau gal tiktų vie-! 
toje žodžio “kolonizacija” varto- 

!ti “selenizacija”.

Kolonizacija iš lot. žodžio “co- 
lonus” — ūkininkas, selenizaci
ja iš graikų žodžio “selene” — 
mėnulis. Taigi, prasidėjus tai 
vadinamai mėnulio selenizacijai 
(apgyvendinimui), ar nekils ir 
ten barnių bei karų? Optimis
tai ir čia mano, kad bus gali
ma apseiti be karų, nes mėnulį 
bus galima dalintis “riekėmis”, 
t. y. pagal kraterių sienas į gy
lį, o ne į plotį, tai girdi — vi
siems užteks... Be to, mėnulio 
bedugnės, didžiuliai kalnai, kli- į 
matas ir mirtina tuštuma nėra----
tinkamos sąlygos karui.

Selenizuoti — apgyvendinti

Antrasis motyvas — mėnu
lis, palyginus su žeme, yra daug 
turtingesnis brangiais metalais. 
Ten yra: aukso, platinos, sidab
ro, merkurijaus, paladijaus ir 
daugelis kitų metalų. Taip pat 
deimantų ir brangiųjų akmenų,
žemėje iškasti tie metalai yra mėnulį, žinoma, nebus jau taip 
gana sunku. Mėnulyje gi kasti 
giliai nereikės, nes ten yra di
delių duobių, prarajų, kanalų ir 
tiesiog iš uolos “šonų” bus ga
lima metalai imti. Didžiuliuose 
uolų urvuose bus galima įreng
ti sandarius (kad laikytų de
guonį), vėsinamus kambarius, 
kurie tarnaus darbininkams.

Į žemę metalus gabens elek- Taip pat namai turės būti ge- 
troniškai vairuojamos (be pilo- rai Izoliuoti, sandarūs, nes gi 
to) raketos, kurios per dvi ne- turės viduje išlaikyti deguonį, 
pilnas dienas pasieks žemę. Čia t. y. orą, kuriuo mes kvėpuoja- 
žemėje, jau iš anksto žinomoje me. Mėnulyje gi jo nėra. Lauke 
vietoje, greičiausia okeane, jų reikės vaikščioti su tam tikrais 
bus laukiama, kur jos nukris, specialiais rūbais ir visada ne- 
žodžiu, kaip pasakoje, auksas šioti su savim deguonies tan- 
su deimantais kris iš dangaus...; kelį ir tai nedidelį, kad nepa- 

, 'vargtum. Dėlto ilgiau kaip 2-3Treciasis motyvas yra moks-! , . , ,x , vai. ir nebus galima išbūti lau- hms. žeme dėl savo atmosfe- . „ .Į ke. Su tuo “erdves kostiumu”
• ----- , nebus galima valgyti nei gerti,

inams tyrinėti erdves, sakoma, ... , . . ° . .x dėlto reikes dažnai sugrįžti i60 procentų astronomų laiko ze .. .I • - „ - „ , “viešbutį”,moję “pavagia rukai, debesys į
ir lietūs. Mėnulyje gi yra idea- Nežiūrint gi visų turtų, auk- 
liausia vieta mokslinėms obser- so ir deimantų, žmogus ilgiau 
vatorijoms. Ten niekad nėra rū- negalės išgyventi mėnulyje, kaip

lengva. Gyvenimui reikės staty
ti “moteliukus” ar “viešbučius”, 
bet, kaip ir viskas mėnulyje, jie 
stovės mirtinoj tuštumoj. Jie, 
aišku, turės būti gerai vėsina
mi ir šildomi ,nes mėnulyje die
ną siekia — 200° F. karščio, o 
naktį — 250° F. šalčio žemiau 

į nulio...

Pirmiausia, mėnulis yra na
tūrali atrama bendram saulės 
sistemos tyrinėjimui. Jeigu mes 
pasieksime mėnulj, tai iš ten jau į nė“ra "tobula "vieta astrono-Į 
bus daug lengviau ištirti ki
tas planetas. Mėnulis būtų ide
ali stotis pakelėj, nes dėl savo 
skirtingos gravitacijos: jame 
yra viskas 6 kart lengviau kaip 
žemėje. Žmogus, pvz., sveriąs 
150 svarų žemėje, mėnulyje 
svers tik 26 svarus, ir raketa, 
sverianti čia 1,000 tonų, ten 

^svers šiek t5ek daugiau kaip
166 tonas. O pasiuntimui rake
tos iš ten j Venerą ar Marsą, 
reikės net 20 
energijos bei 
žemės. **•

kartų mažesnės 
kuro, kaip nuo

galima pastaty
ti “stotį” erdvėje kokių 500 
mylių aukštumoje, kuri skristų 
su žeme, kaip jos dirbtinis sa
telitas. Tokią stotį jau buvo su
planavęs vokiečių mokslininkas 
ir erdvės mokslo pionierius Herr 
mann Oberth dar 1928 m. A- 
merikietis gi mokslininkas Ja- 
mes Webb, dabartinis “NASA” 
direktorius, apskaičiavai, kad 
tokia stotis kainuotų 35 bilijo

nus dolerių. Taigi, nepigi ir kiek 
nepraktiška stotelė! Praktiškes 
nė stotis lieka — mėnulis.

Tiesa, būtų 
“stotį”

200,000 DOL. UŽ BLOGĄ 
DIAGNOZĘ

Patricia McDhirk iš Sacra- 
mento, California, iškėlė vete
rinarijos gydytojui M. W. Har- 
re bylą teisme, reikalaudama 
200,000 dolerių atpildo už tai, 
kad jis nustatė klaidingą diag
nozę jos šuniui. Jos šuo buvo 
vet. gyd. Harre’o jai grąžintas 
iš ligoninės, kaip išgydytas, o 
tuo tarpu jis sirgo pasiutimo 
liga, apriejo jos 11-kos metų 
sūnų, kuris turėjo pasiduoti in
jekcijomis, sukėlusiomis jam 
“mentalines kančias” ir paken
kusias jo sveikatai.

PADĖKA
A. + A.

MICHAEL BIAGO
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1962 m. kovo mėn. 8 d. 

ir buvo palaidotas kovo mėn. 12 d. Šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb- kunigams prel. J. Paš
kauskui ir kitiems kunigams, kurie atlaikė gedulingas pamal
das už jo sielą. Dėkojame kun. W. Urbai, kuris palydėjo ve
lionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkoj'me grabnešiams. Dėkojame Dariaus-Girėno Postui 
už militarines apeigas. Dėkojame Chicagos Liet. Draugijos, 
Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašalpos Klubo, Keistučio Klubo 
ir Lith. Morning Star Klubo nariams už atsilankymą koplyčioj 
i rdalyvavimą laidotuvėse. Dėkojame visiems laidotuvėse daly
vavusiems, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Steponui Lackawicz už 
malonų patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Žmona, sūnūs, duktė, marčios ir anūkai

i A. a. Bernardas ir sūnelis 
buvo parvežti į Chicagą ir ko
vo 13 d. iš Šv. P. Marijos Gi
mimo bažnyčios palaidoti Šv. 
Kazimiero kapinėse. Tėvas ir PRANAŠAUJA KINIJOS 
sūnus buvo palydėti gausios į ŽLUGIMĄ
žmonių minios. Velionis paliko i Kun John Mao> atvykęs cm 

cagon Formozos katalikiško u- 
niversiteto reikalais, pranašau
ja, kad už penkių-šešių metų 
raudonosios kinijos komunistų 
valdžia bus palaužta ir kad 
prie to prisidės patys komuni
stų kariuomenės kareiviai. Lai 
svosios Kinijos vyriausybė su- 

’ grįšianti sausžemin iš Formo- 
Ign. Urb. zos salos.

1

pasiilgs žemės. Pasiilgs gėlių, 
žmonių
ten kiti. Taip žemės tautos mė
nulio apgyvendinimu turės rū
pesčių, darbo ir užsiėmimo atei
nantiems keliems šimtams me- 

! tų.

ir mėnesienų... Skris

I

f

kų, debesų bei drėgmės ir vi- metus. Jam ten nusibos ir jis

A. -j- A. 
KAJETONAS STELINGIS

Mūsų mylimas sūnus ir brolis tragiškai mirė kovo mėn. 
9 dieną; buvo palaidotas kovo 14 d. šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didžiai gerbiamam klebonui prel. 
I. Albavičiui, kunigams asistentams bei kitiems kunigams, ku
rie atlaikė gedulingas pamaldas už velionies sielą.

Dėkojame kun. Patlabai už gražų pamokslą ir palydėjimą 
į amžino poilsio vietą. Dėkojame vargonininkui A. Skriduliui.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gelių bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. Dėkojame 
grabnešiams. Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, 
kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriams A. Petkui 
malonų patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus

STELINGIŲ

ir sūnui už 
dėkui.

SEIMĄ

z

1

A. f A.

HENRYK ROY
Gyveno 1920 S. 6th Avė., Mapvood, III. Tel. RE 7-9865

Mirė kovo 23 d., 1962, 2:45 vai. ryto, sulaukęs 54 m. amž. 
Gimė Stubendorf, Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 12 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė (Gaižauskytė), 
uošviai M. ir C. Januševičiai, švogeriai: A. ir E. Švažai, gi
minaitis S. Augaitis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home kop
lyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks pirmad., kovo 26 
d., iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. P. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą- Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, UOŠVIAI IR KITI GIMINES

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345
's /

Mielus
N. IR F. TARULIUS,

jų brangiai mamytei Lietuvoje mirus, širdin
gai užjaučia

Bartkūnienė, Musteikienė, 
J. ir V. Mikėnai

A. j- A.
MARIJONAI TARULIENEI mirus, 

jos sūnui Norbertui ir jo žmonai Filomenai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Bronius ir Birutė Kasakaičiai

A. f A. AGOTA KIRŠTEINIENĖ
(NAUJOKAITYTE)

Mirtis išvadavo mūsų mamytę iš ilgos kančios 1962 m. 
kovo 21 dieną.

Laidotuvės kovo 24 d. Holy Sepulchre kapinėse, Roches- 
ter, N. Y.

Nuliūdę SCNCS IK MARTI

I

\

Dešimts Metų Mirties Sukaktis
A. f A.

FRANK NORBUT
Jau suėjo dešimts metų, kai negailestinga mir

tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvą, kurio ne
tekome 1952 m. kovo 28 d. Nors laikas tęsiasi, 
bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos 3 jos šv. Mišios su eg
zekvijomis kovo mėn. 29 d. 8 vai. ryto Švč. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu 
mumis pasimelsti už a. a. Frank Norbut sielą.

Nuliūdę: SŪNUS, DUKTERYS, MARTI, 
ŽENTAI IR ANŪKAI

P.
■ 
ir

su

F
Ik

\

t

z

PADĖKA
A. f A- 

BARBORA VAIŠNORAS
Mūsų mylima motina ir. senelė mirė 1962 m. kovo mėn. 

14 d. ir buvo palaidota kovo mėn- 19 d. Šv. Kazimiero kapi
nėse, Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė 
jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jos sielą. Dėkojame kunigams, kurie 
palydėjo velionę į kapines. Dėkojame kunigams, Seseliems ir 
visiems už šv. Mišias, už maldas koplyčioje ir bažnyčioje.

Dėkojame prel. J. Paškauskui už nuoširdumą mūsų liū
desio valandoje. Taip pat dėkojame visų draugijų nariams už 
atsilankymą koplyčioje. Nuoširdus dėkui visiems, kurie už
prašė šv. Mišias už jos sielą. Dėkojame visiems, kurie pri
siuntė velionei gėlių bei pareiškė mums toje liūdesio valandoje 
užuojautą.

Dėkojame grabnešiams. Dėkojame vargonininkui A. Gied
raičiui už giedojimą. Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavu
siems, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Mažeikai-Evans už ma
lonų patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Sūnus, marti, dukterys, žentai ir anūkai

A. -Į- A.
MORKUS MEŠKINIS

Gyveno 7018 South Talman Avenue, Tel. GRovehill 6-5779. 
Mirė kovo 21 d., 1962 m. 7:30 vai. vak., sulaukęs 64 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Maršikonių parap., Dubininkų 

kaimo. Amerikoje išgyveno 48 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina (Švirneliū- 

tė), sūnus John, duktė Antoinette Bartz, žentas Robert, 2 anū
kai: Robert ir Steven, švogerka Kazimiera Miškinis su šeima 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolis ir 
sesuo su šeimomis.

Velionis buvo amžinas narys šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos ir Tėvų Pranciškonų Rėmėjų draugijos.

Priklausė Šv. Vardo draugijai ir Chicagos Lietuvių Dr-jai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home ko

plyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 
26d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Pa
nelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, duktė, žentas ir anūkai.
Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus, Telef. GRovehill 6-2345.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 24 d. į X Moterų sąjungos 20 kp. iš 
Brighton Park rengia kortų va 
karą balandžio 1 d. 2 v. p. p. 
Vyčių svetainėje. Bus daug ge
rų dovanų. Kuopos pirm. He- Į 
len Širvinskienė ir komisija; 
darbuojasi, kad visa gerai pa
vyktų. Sąjungietės kviečia vi
sus gausiai atsilankyti.

X Juozas Sabaliauskas, 4117 
S. Artesian, ilgametis Liet. Kny
gos klubo narys, apsilankė 
Drauge ir įsigijo knygų už 21 
dol. Kviečiame visus atsilanky
ti Drauge ir įsigyti knygų pa
pigintomis kainomis.

X VVallace Rozell Barrachs 
984 veteranai savo posto vado
vaujančių asmenų įvedimą ren
gia kovo 31 d. 8 v. v., 8219 S. | 
Halsted st. Posto komanderis 
G. Kreige, kiti pareigūnai—R. 
Kremer, P. Žukas, J. Pasarella.

X Lietuvių Moterų s-gos 46 
kp. narėms kalbės Viktorija 
Leone kovo 25 d., Šv. Panelės 
Marijos Gimimo parapijos sve
tainėje, kuopos dvasiškoj šven
tėj — bendros Šv. Komunijos 
proga. Parapijos klebonas prel. 
J. Paškauskas padeda šiai kuo 
pai šventę padaryti tikrai iškil 
mingą.

X Krikščiūnai, gyv. 4241 S. 
Fairfield, žiemos pradžioj išvy
ko į Floridą ir galvoja grįžti 
tik po Velykų.

X Elena Masaitienė, pirmo
ji vyr. giedrininkių pirmininkė 
Chicagoj, šiuo metu gyvenanti 
Havre de Grace, Md., Giedros 
korp. paskelbto konkurso pre
miją parėmė žymia auka. Ji 
rašo, kad šią idėją remia visa 
širdimi.

X Senatorius Paul H. Doug
las ir kongreso narys Roman 
C. Pucinski atsakydamas į či- 
kagiškio pensininko K. B. lai
šką dėl King - Andersono įst. 
projekto palaikymo, atsakė, 
kad jiedu abudu darys žygių, 
kad ilgai lauktas senesnio am
žiaus žmonių nemokamo gy
dymo įstatymas, šioje kongre
so sesijoje būtų priimtas, šis 
čikagiškis pasinaudojo “Drau
go” Socialinio draud. ir darbo 
skyriaus paraginimu ir tekstu.
. X Aktualūs pranešimai. Atei 
tininkų Vytauto klubas šių me
tų balandžio 7 d. 7 vai. vakare 
Jaunimo Centre ruošia viešus 
pranešimus aktualiais klausi
mais: kun. K. Barauskas ap
žvelgs dabartinius svarbesnius nl» 
tarptautinius įvykius, o P. Mal; kojoje salėje 
deikis kalbės tema: Lietuviško! minėjimą, kuris įvyks ne 3 v., 
sios išeivijos dvasinio veido ki- į ^aip knd buvo anksčiau skelb- 
timas. Bus diskusijos. Visi lie- į ^a> 4 vai.
tuviai kviečiami į šį dvasinį po- 1 
būvį.

X Stasys Pilka, sukaktuvi
nio rečitalio balandžio 14 d. 
Jaunimo Centre programoje, 
pildys Maironio dramų “Kęstu
čio mirtis” ir “Vytautas Didy
sis — karalius” monologus. Pir 
mą sykį lietuvių kalba bus vai
dinamos trys scenos iš Šekspy
ro tragedijos “Ričardas Trečia
sis”.

X Prel. L. Mendelis paau
kojo 100 dol. išleisti kardino
lo Newmano autobiografiniam 
veikalui: “Mano gyvenimo apo 
logija,” kuris dabar tąsomis 
yra spausdinamas Laive. Veika 
lą verčia kun. V. Bagdanavi- 
čius, MIC. Prelatas mano, kad 
šį monumentalų veikalą reiktų 
plačiau paskleisti lietuvių vi
suomenėje. Ta proga jis sveiki
na Draugo redaktorius ir linki 
geriausios sėkmės visiems be
sidarbuojantiems lietuvybės iš
laikymui Amerikoje.

X Prof. Juozas Brazaitis gi
lus pedagogas ir literatūros kri 
tikas, specialiai atvyks kovo 31 
d. į Chicagą kalbėti apie Mai
ronį, kurį gerai pažino ir arti
mai stebėjo. Minėjimą ruošia 
Meno dr-ja Šatrija 7 v. v. Jau
nimo Centre. Šv. mišios už a. 
a. J. Mačiulio-Maironio sielą 
bus atlaikytos tėvų jėzuitų ko
plyčioje minėjimo dieną 7 v. r.

X LB Bridgeporto apylinkės 
valdyba kovo 25 d., sekmadie- 

Lietuvių Auditorijos ma- 
rengia Maironio

irSvečiai iš tVaterbury, Conn., lankydamiesi Chicagoje, apsilankė 
“Draugo” patalpose. Apžiūrėjo visus spaustuvės įrengimus, įsigi
jo knygų ir susipažino su mūsų spaudos reikalais. Nuotraukoje 
i£ kairės į dešinę stovi: E. Pultinas, M. Pultinienė. kun. P. Ja- 
kuleviččius, O- Griškauskiene, A. Dulksnienė, E. Delininkienė.

Chicagoje ir apylinkėse

Chicagos žinios

Karių - Kūrėjų
sk. susirinkimas
d., sekmadienį,

misiją bei bendras dalyvavimas 
prie Dievo stalo, iškiliai nutei
kė dalyvius.

Po šv. mišių svečiai ir nariai 
susirinko pusryčiams Šv. An
tano parapijos salėje. Pusry
čiais rūpinosi tėvų komitetas.

Iškilmingoji šventės dalis bu 
vo atidaryta 'Vysk. M. Valan
čiaus kuopos pirmininkės, Sau- 
lenės Venclovaitės. Prezidiu
mas buvo sudarytas iš garbės 
svečių, MAC CV pirm. Jono 
Račkausko, ir kuopos atstovų.

Kuopai plečiantis, nariams 
augant ir daugėjant ir šįmet 
susidarė nemažas būrys kan
didatų į pakėlimus. Kun. Pat- 
laba prisaikdino sekančius kan
didatus į jaunučius: Lydia Ber 
nardzik, Nina Bemardzik, Da
nutė Chainaitė, Diana Haeh- 
nel, Viktoriją Stakytę, Danguo
lę Stončiūtę, Lorettą Stončiūtę, 

T 'Nijolę Žemaitytę, Arvydą Pad- 
leckį. Jie gavo kryželius.

[ ženkliukus gavo — Kristina 
Bytautaite, Birute Galinaityte, 

| Gražina Giniotaitė, Vytenis Ba 
brauskas, Donatas Bačinskas, 
Kazys Bačinskas, Bronius In- 
gaunis, Petras Paliulis, Aidas 
Skruodys.

Ponas Darnusis, atvykęs net 
iš Detroito, P. Norvilas ir J. 
Račkauskas sveikino naujus ir 
pakeltus narius.

Meninę programą, kuri buvo 
skirta Maironiui pagerbti, pra
vedė T. Pautieniūtė. Pradžioje 

~ Vytenis Babrauskas įdomiai ir 
: išsamiai apibudino Maironio as 
menybę. Tolimesnę dalį atliko 
jaunesnieji 
leiviai. Jie 
akordeonu, 
deklamavo.

Šventė praėjo gražia ir tvar
kinga nuotaika.

Teresė Pautieniūtė

Iš LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMŲ VEIKLOS

Praeitą trečiadienį Lietuvių 
Prekybos Rūmų susirinkime 
keliautojas aplink pasaulį Wal- 
ter Rask-Rasčiauskas rodė fil- 

imą iš įvairių valstybių, kurias 
! jis atlankė.

1956 m. Dan Kuraitis, tai pir 
mutinis lietuvis, kuris apkelia
vo aplink pasaulį. Keliais at
vejais jis su žmona (mirus) ap 
keliavo Europos kontinentą, Af 
riką, Aziją, Pietų ir Centr. A- 
meriką.

! 1959 m. Stanley Balzekas,
Jr., ir jo žmona Irane keliavo 
aplink pasaulį su ekskursija,! 
kuri susidėjo iš 20 kolegijų mo j 
kslus baigusių vyrų ir moterų. 
Šią ekskursiją organizavo De 

Dvivei- Paul universitetas.
Praeitais metais Stanley Bal

zekas, Sr., su žmona Emily pa-1 
ėmė tą patį kelią, kuriuo 
sūnus ir marti keliavo aplink 
pasaulį. Jie iš < 
vo į Egiptą, o iš ten į Izrae
lį, Turkiją, Graikiją ir per Li
saboną. Portugalijoj, grįžo na
mo. Pirmiau jie lankėsi kituo- 

1 se kontinentuose.
Be čia suminėtų, daugelis ki

tų atliko tolimas keliones po 
įvairius pasaulio kraštus. Wal- 
ter Rask, kaip ir kiti pirma jo 
keliavę, LPR susirinkime pasi
dalino savo įgytais įspūdžiais 
ir parodė įvairių vietovių pa
veikslus. Jo rodomi vaizdai iš j 
Vilniaus, Romos, Egipto, Azi-1 

i —
i
I

buvo padariusi klaidą.
į dės vertė dar neįkainuota, bet 
pernai rastas $15 banknotas, iš 
vienos pusės $10 ir iš antros 
$5, buvo parduotas už $1,200.
PRADĖS VALYTI GATVES

BALSUOS DĖL DARBO 
VALANDŲ

Per 6,000 Chicagos gazolino 
stočių patarnautojų šiomis die
nomis balsuoja, ar reikėtų grįž 
ti prie 48 valandų darbo sa
vaitės. Praeitais metais dirb
davo tik 40 vai. Jų valandos 
atlyginimas yra $2.40; ir $3.60 
valandai už viršlaikį.

VALDŽIA PATVIRTINO UNI
VERSITETUI NUMATYTĄ 

VIETĄ
Federalinė valdžia Washing- 

tone patvirtino 106 akių Hals
ted - Harrison kvartalą Uli- 
nois universiteto Chicagos sky
riui. Statybai, kuri kainuos 150 
mil.
mil. dol. Statyba bus pradėta 
šį rudenį, jeigu vietos gyven
tojams nepasiseks ją sutruk
dyti, apeliuojant net į JAV 
aukščiausiąjį • teismą.

RADO DVIVEIDĘ DOLE
RINĘ

Joseph Gerambio, 1620 Plea-

Nutirpus žiemos sniegui, 
Chicagos sanitacijos departa
mentas greitai pradės valyti 
miesto gatves. Pernai nuvalyta 
217,000 mylių šaligatvių. Per 
nai sanitacijos departamentas 
savaitinėmis rinkliavomis iš 17,- 
537 blokų irgi išvežė 4.6 mili
jonų kubinių jardų išmatų, ku
rių 450,000 tonų buvo sudegin
ta.

X Lietuvių 
s-gos Chicagos 
įvyks kovo 25 
2:30 vai. p. p. 2458 S. Maple-i
wood avė. Nariai prašomi da
lyvauti.

X Lietuvos Dukterys šaukia 
savo narių ir prijaučiančiųjų 
susirinkimą penktadienį, kovo 
30 d., 7 v. v. Jaunimo Centre.

X Ona ir Juozas Jusevičiai, 
Rockfordo, III., gyventojai 
švenčia savo 50 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Rockfordo 
lietuviai ruošiasi juos pagerbti 
Kovo 25 d. 8 v. r. Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Reikas atlaikys 
iškilmingas pamaldas, suteik
damas J. ir O. Jusevičiams 
bažnytinį palaiminimą. Po pa-

l

I
dol., valdžia paskirs 48.4 KALĖDOS PAVASARĮ

Tūkstančiai įvairiausių žais
lų, kurie Kalėdų metu nepa- i 
siekė adresatų dėl netikslių ir j 
neaiškių adresų, 'bus parduoti 
Chicagos pašto irimuose kovo 
27 d., pradedant 8:30 v. ryto, 
358 W. Harrison st. Pašto va- • 
dovybė kviečia ypač bažnyti
nes, fraternalines ir labdarin
gas įstaigas dalyvauti šiose 
varžytinėse.

I
ĮGALI VĖL STOTI Į PREZI

DENTUS
Chicagoje besilankydamas Ju 

scelino 
jog jis 
datūrą 
postui 
schek, 
torius, 
60 m.

X Dan Kuraitis, Milda Buick 
Sales savininkas, yra daug sa-

-
; vo gausiomis aukomis prisidė
jęs prie lietuviškųjų reikalų pa 
laikymo kultūrinėje srityje. 
Jis dažnai keliauja po pasaulį, 
stebėdamas įvairių kraštų žmo 
nes bei jų gyvenimo būdą. Ar- sant av., nustebo, kai pardavė- 
tėjant operai, jis “Aidos” pas-1 
tatymui jau įteikė 100 dol. če
kį.

X Anna ir Steponas Pučko- 
riai yra išvykę į California ato 
stogoms. Pučkoriai yra stam
būs gerų darbų rėmėjai, yra 
Labdarių direktoriai. Pučkorie- 
nė yra žinomų veikėjų Sudei- 
kų, gyvenančių ir dirbančių 
Labdarių ūkyje, dukrelė.

X Benediktas Navickas, 5836
S. Artesian, kovo 21 d. šventė 
vardadienį. Ta proga buvo sa
vo šeimos ir artimųjų pasvei
kintas, palinkėta Benediktui il
giausių metų. E. B. Navickai 
yra Šv. Kryžiaus parapijos ir 
katalikiškų įstaigų nuoširdūs 
rėmėjai.

X Bilietai į Aidos operą, ku
riuos yra užsisakę pas platin
tojus ir prašę palaikyti, prašo
mi atsiimti iki pirmadienio, ko
vo 26 d., 8 v. v. Iki to laiko 
neatsiimti bilietai bus perleisti 
kitiems, kurie jų laukia. Tai 
praneša Operos vadovybė.

X Šiandien 7 vai. v. Jauni- maldų, bus suruošti pusryčiai 
mo Centre yra visuotinis meti- i Lietuvių klubo mažojoje salėje, 
nis Liet Scenos Dari). s-gos J- ir °- Jusevičiai yra nepapra 
Chicagos sk. susirinkimas, ku- daug Padėję vargstantiems 
riame bus valdybos rinkimai ir lietuviams tremtiniams ir ne
einamieji reikalai. Laiku nesu- mažai .šeimii atitraukę iš 
sirinkus reikiamam narių skai- Vokietijos.
čiui, po valandos bus šaukia- x Antanina Juškienė, 3347 
mas kitas susirinkimas, kuris So’ Lituanica avė., žinoma 
bus laikomas teisėtu. Bridgeporto veikėja ir stambi

gerų darbų rėmėja, buvo susir-
X Chicagos Lietuvių Operos gusi, bet dabar sveiksta, 

statomai 4 v. operai “Aida” x Jaunųjų talentų koncer- 
bilietai gaunami: Marginiuose, tas-varžybos įvyksta rytoj, ko- 
2511 W. 69th St. — atidaryta Vo 25 d. 3:30 vai. p. p. Jau- 
ir sekm. nuo 10 v. r. iki 1 p. nimo Centre. Koncerte pasiro- 
p.; ir Karevlio prekyboje, 3322 <įys didelis būrys pianistų, so- 
S. Halsted St. Operos spektak- listų, šokėjų, instrumentalistų 
lis įvyksta bal. 1 d., 3 v. p. p.; ir kt. jaunų menininkų. Kon- 
bal. 7 d., 8 v. v. ir bal. 15 d., 3 certą rengia Imigranto Globos 
v. p. p. Marijos Mokyklos au- tarnyba. Visi kviečiami daly- 
ditorijoje. (Pr.) vauti ir pasidžiaugti jaunųjų

X Pildome pajamų mokesčių lietuvių laimėjimais. (Pr.) 
pareiškimus — INCOME TAX x OTieefe Bros. Coal Co. pra- 
įvairių profesijų asmenims ir neša, kad jų naujas General sales 
bendrovėms (corporations) H. mana/®r’ pietvakarių miesto daly,

v.vr m. TV „ y™ Peter p Rmkus (6940 S. Ar-L. YANG, Ph. D., 7110 S. Rock- tesian Avė.). Anglių ir kūrena- 
well St., HEmlock 6-2702. Ofiso mos alyvos užsakymus priima na
vai. nuo 2 iki 7 p. p.; šeštad.,!
nuo 12 iki 6 p. p. (Sk.)

X Temos parduotuvėje, 3237 
West 63rd Street, iki pat Ve
lykų žymūs nupiginimai dau
geliui prekių. Atpigintas por
celanas, stalo sidabras, krista
las, keramikos dirbiniai, vyrų 
ir moterų laikrodėliai, aukso 
papuošalai ir kt. brangenybės 
ir d. kt. Kai kurios prekės nu
pigintos visu trečdaliu nuo nor
malių kainų. (Sk.)

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

Road. Krautuvė atdara:
1-9 v., Penkt., šešt. ir

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

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

ja jam sugrąžino dolerinę, sa
kydama, jog ji negera. Pažiū
rėjęs, rado, kad dolerinė iš
abejų pusių turėjo Jurgio Wa-

iI
shingtono atvaizdą. Pasirodo, 
jog Iždo departamento spaus- s 
tuvė spausdindama dolerines

|

|X -Jurgis Vaitkus buvo susi
žeidęs, pamažu sveiksta. Jur
gis ir Katryna Vaitkai yra ge
rų darbų rėmėjai ir ilgamečiai 
Draugo skaitytojai.

X Viešąją paskaitą-praneši- 
mą apie surastus įvairius Lie
tuvos istorijai šaltinius pada
rys kun. dr. P. Jatulis kovo 30 
d., penktadienį, 7:30 v. v. Jau
nimo Centre. Visiems įėjimas 

i laisvas.

Kubitschek pareiškė, 
gali vėl statyti kandi- 

Brazilijos prezidento 
1965 rinkimuose. Kubit 
dabar Brazilijos sena- 

valdė tą kraštą 1955-

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

(Sk.) I

mų tel. RE 7-8513 arba ofiso BI 
2-1700. Skubiais atvejais taiso sto- 
kerius ir alyvos degintuvus bet 
kuriuo laiku (Sk.).

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 W. Roo
sevelt 
Ketv.
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

X Už a. a. pulk. Kostą Žuką, 
bu v. Lietuvos ministerį, mi
nint jo mirties sukaktį, rytoj, 
kovo 25 d., 10 vai. ryto, šv. 
Kryžiaus bažnyčioje bus at
našaujamos šv. Mišios. Gimi
nės ir pažįstami kviečiami da
lyvauti. (Pr.)

X Tik pats pasiklausęs su
prasi, kuo Telefunken aparatas 
skiriasi nuo šiaip sau vokiško 
aparato. Gradinsko televizijų, 
radijų, patefonų ir vėsintuvų 
krautuvė, 2512 W. 47th St. 
FR 6-1998. (Sk.)

ir jaunučiai moks- 
padainavo, pagrojo 
paskambino ir pa-

PAVYKUSI VAIKŲ POPIETĖ
Kovo 18 d. Jaunimo Cent

re įvyko Amerikos Lietuvių 
Vaiko Ugdymo dr-jos suruoš
ta kultūrinė popietė vaikams, 
kurią pravedė mok. M. Pėterai- 
tienė. Akt. A. Brinką meniškai 
paskaitė kelias pasakas, kurias 
ekrane iliustravo L. Šulaitis. 
Popietė užtruko pora valandų. 
Vaikų su mamytėmis susirinko 
apie pora šimtų. Gaila, kad vi
sas parengimas buvo suspaus
tas į vieną didesnę klasę, kur 
buvo ankštoka. Mat, tą dieną 
abi salės buvo užimtos kitų pa
rengimų.
ateityje Alvudo vadovybė pa
sirūpins
patalpomis. Po parengimo vai
kai buvo pavaišinti. Mok. M.

RADO PAMESTINUKĘ
Homewoodo policija ieško as 

mens ar asmenų, kurie paliko 
vienos savaitės mergaitę po 
klaupkomis šv. Juozapo bažny
čioje, Dixie highway ir Chest- 
nut st.
NEMOKA SKAITYTI, RAŠY

TI IR SKAIČIUOTI
Charles Wilson buvo Evan- I 

stono policijos sulaikytas prieš 
pat išvažiayimą į Tennessee. 
Jo lagamine policija rado $700.

1 nazijos salėje, kuris pradėtas Wilson pasisakė nemokąs nei 
Brazilijos himnu. Kalbėjo kons. skaityti, nei skaičiuoti ir neži- 
A. Polišaitis, H. Valavičius ir nojo, kiek pinigų buvo pavo- 
dr. U. Rosso (braziliškai) apie gęS 
komunizmo vaidmenį. Meninėj 
programos daly dainavo sol. I P^R VĖLAI PAMOKĖ 
St. Orentas, po to dainavo atei I Amerikos gydytojų draugo- 

| tininkų choras. Minėjimas baig vės dagoje leidžiamas Jour- 
tas Tautos himnu. Apie Vasa- naI (kov° 24) Praneša, jog, pa 
rio 16 d. parašė vietos brazilų gaI dr- Robert Smith’ smarkus 
laikraščiai. Gauta sveikinimų iš Įdėjimas šalčių metu tris ir 

keturis kartus padidina kūno 
šilimos išdavą. Drebėjimas tai 
kūno apsisaugojimas nuo šalto 
oro.

TIRIA JACHTŲ KLUBUS
Chicagos parkų distriktas 

užleido nemokamai žemės plo
tus prie ežero jachtų klubams 

! ta sąlyga, kad jie leistų visiems 
lygiai naudotis prieplaukomis 
ir kitais patogumais. Dabar ti
riama, kaip jie virto privačiais 
klubais “tik nariams”, kodėl 
jie neįsileidžia negrų ir iš kur 
jie gavo leidimus pardavinėti 
svaiginamus gėrimus. Kurie 
klubai neprisilaikys Parkų dis
trikto taisyklėms, turės išsi-

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kazio Merkio jubiliejus. 
Bostone gyv. Draugo bendra
darbiui Kaziui Merkiui dabar 
suėjo 40 metų nuo sportinės 
veiklos Nepriklausomoje Lietu
voje. Anais laikais K. Merkis 
(Markevičius) buvo Lietuvos 
Dviratininkų sąjungos steigėjų 
eilėse. Jis buvo aktyvus spor
tininkas daugelyje sporto ša
kų: futbolininkas, boksininkas, 
lengvaatletas ir puikus dvirati
ninkas. Dabar jis šachmatinin
kas (Kl. G.)

— A. Jurgėla, S. Boston 27, 
Mass., užsakė Drauge knygų už

tininkų choras. Minėjimas baig vės Chicag?je leidžiamas Jour

Išleido

(brazilų įstaigų.

Kanadoj
— Sigitas Prancūnas, Toron

to, Ont., parašė knygą “Ried
menys rieda pergalei”,
spaudos bendrovė Rūta, 89 Na 

Ontario. 
j Knyga įdomi,, aprašanti jaunuo 
jlio prisiminimus apie tėvynę. 
, Įvairūs įvykiai sklandžiai ap
rašyti su didele meile Lietu
vai.

20 dol. Visus kviečiame užsi- pier St., Hamilton, 
sakyti knygų Drauge, kurios 
šiuo metu yra papigintos.

BRAZILIJOJE
— Kons. A. Polišaitis, Vasa

rio 16 d. proga, surengė savo 
namuose Sao Paulo lietuviams 
ir organizacijų atstovams pri
ėmimą, į kurį nepaisant šian
dieninės konsulato juridinės 
padėties, atsilankė nemaža sve 
čių. Minėjimas įvyko vasario 
18 d. seselių pranciškiečių gim-

I

ŠVEICARIJOJE
— Dr. Vaclovas Dargužas, 

veterinarijos gydytojas, sėk
mingai išlaikė egzaminus stam
biųjų ir smulkiųjų gyvulių gy
dyme. Dr. Dargužas turi savo kraustyti iš distrikto nuosavy- 
gyvulių ligoninę Thun mieste, bės.

Reikia manyti, kad

iš anksto didesnėmis

Dr. Kazys Alminas paaukojo 
■ Lietuvių Fondui 1,000 dol. su 
J anūke Vijute Audrone Alminaite- 
Dr. Alminas yra šįmetinis Draugo 
poezijos premijos mecenatas, pa
aukojęs taip pat 1,000 dol.
—

jos, Afrikos, Indijos ir kitų 
kraštų, kiek buvo galima akių 
plotu matyti, yra gana aiškūs. 
Per porą valandų akimis aplė
kėme apie visą žemę ir matė
me miestus, miestelius, kaimus 
ir ūkininkų sodybas, kur tur
tingieji ir beturčiai žmonės gy
vena.

Pirm. dr. J. Jerome, dėl vė
lyvo laiko, LPR reikalus atidė
jo svarstyti kitame susirinki
me. Tačiau jis priminė, kad 
Lietuvių Prekybos Rūmų 29-as 
metinis banketas įvyks gegu
žės 20 d., Ambassador West 
viešbučio puošnioje Guild hall 
salėje. Vietas rezervuoti ir bi
lietus užsisakyti jau galima 
pas kiekvieną LPR direktorių.

Fr. Bulaw

CICERO ATEITININKŲ 
ŠVENTĖ

Sekmadienį, kovo 18 d., 
vyko Cicero at-kų metinė 
tė. Ji prasidėjo sumos 
kurioje kuopa dalyvavo 
nizuotai. Taip pat su 
vomis buvo atstovautos
jos ir Lipniūno kuopos iš Chi
cagos. Kun. T. Žiūraičio pa
mokslas apie lietuvių ir at-kų

PADORUS GYVENIMAS
PELNINGAS

George Leiderman 1938 me
tais nutraukė ryšius su gen- 
sterio Al Capone gauja ir pasi
skelbė bankrutavęs. Šiomis die 
nomis paiškėjo, jog vesdamas 
padorų gyvenimą, jis tapo alie 
jaus kompanijos prezidentu ir 
gauna įeigų iš 25 aliejaus šuli
nių 5-iose valstybėse. Trumpu 
laiku jis susikrovė virš pusę 
milijono dolerių.

KAS, KĄ IR KUR
— Budriko radijo programos 

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 

; 2:30 vai. p. p- Girdėsite gražių lie
tuviškų dainų, muzikos ir mįslių 

i konkursą. Pasiklausykite. — Pr.

į- 
šven- 
metu, 
orga- 
vėlia- 
Mari-

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer,
Chicago 82, Iii. Tel. YA 7-5980

T E R R A
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras. branKcnybžs, etc.
3237 W. «3rd St. Chicajro 2«, III.

Tol. 431-lfiftO
Parduotuvfi atdara Ir sekmadie

niais.
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