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ATSTOVŲ ROMAI PRIĖMĖ PREZIDENTO KENNEDY
MOKESČIŲ REFORMOS ĮSTATYMĄ

Bankai ir bendrovės nuskaitys nuošimčius nuo dividendų

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy užvakar sušilau 
kė vieno iš savo didesnių laimė
jimų Atstovų Rūmuose: 219 
balsų prieš 196 buvo priimtas 
jo pasiūlytas naujas mokesčių 
įstatymo projektas. Respubliko
nų pastangos tą projektą grą
žinti darbotvarkės komitetui, 
kad jisai išmestų įstatyme nu
matytas lengvatas verslo mo
dernizavimui ir išimtų nuostatą, 
kuriuo įvedami mokestiniai iš
skaitymai nuo dividendų, buvo 
atmestas.

Prieš pat balsavimą, preziden 
tas savo spaudos konferencijo
je dar kartą skatino, kad tas 
įstatymo projektas būtų priim
tas. Dabar tas įstatymo pro
jektas perduodamas svarstyti 
senatui. Šis mokesčių reformos 
įstatymas numato tuos svar
besnius pakeitimus:

1. Atleidžiama nuo mokesčių 
4 procentai išlaidų, padarytų 
naujoms gamybos statyboms ir 
įtaisams. Numatoma, kad tai 
sumažins vyriausybės pajamas 
$1.2 bilijono pirmiems metams.

2. Bendrovės, bankai ir tau
pymų bendrovės, išmokėdami 
palūkanas, turės sulaikyti 20 
procentų valstybiniams mokes-

čiams nuo sumų, metams dides
nių kaip $10. Išimtis bus daro
ma tik jaunesniems kaip 18 m. 
ir vyresniems kaip 65 m. am
žiaus asmenims. Numatoma, 
kad tai duos naujų pajamų iž
dui iki $800,000,000.

3. Griežtesnė kontrolė verslo 
išlaidų dovanomis ir klientų pra 
mogomis. Numatoma, kad tai

iždui metams duos $125,000,000. pymo ir paskolų bei apdraudų

4. Griežtesnis mokesčių išrin
kimas už pajamas, amerikiečių 
gaunamas iš užsienio bendrovių 
ir nuo uždarbio bei pajamų, gau 
namų iš užsienio. Tai, tikima
si, duos iždui $145,000,000 nau
jų įplaukų.

5. Padidinimas mokesčių tau-

Nauja Sirijos karinė vyriausybė

bendrovėms. Tai duosią iždui 
$240,000,000 pajamų.

6. Padidinimas mokesčių ko
operatyvams ir nuo vadinamų 
kapitalinių pajamų, ypač ap
skaičiuojant mokesčius nuo par 
duodamų nuosavybių, kurių ver 
tė mažėja. Tai duosią iždui 
$140,000,000 metams.

Šis mokesčių reformos įstaty
mas pasiųstas senatui. Sekan
tį pirmadienį senato finansų ko 
mitetas svarstys šį projektą.

Šiandien Draugas 14 pusi.

Teisėjas VVhittaker pasitraukė — Pirmasis missourietis buvęs 
paskirtas į Aukščiausiąjį teismą, teisėjas Charles Evans Whittaker 
pasitraukė iš šio posto, nes sušlubavo jo sveikata. 61 metų am
žiaus Missouri respublikoną, paskirtą 1957 metų kovo 25 dieną, 
gal būt, pakeis Sveikatos, švietimo ir Gerovės sekretorius Ab- 
raham A. Ribikoff (dešinėje), bet prezidentas Kennedy spaudos 
konferencijoje neprisiminė, kas numatytas. (UPI)

remia socializmą
Kariškiai norį artimesnių santykių su Egiptu

BEIRUTAS, Libanas. — Siri
jos armija, nuvertusi kovo 28 
dieną vyriausybę be kraujo pra 
liejimo, pranešė, kad ji atstaty- 
sianti “kūrybinį ir tinkamą so
cializmą” ir palaikysianti drau
giškumo ryšius su “brangiu E- 
giptu ir seserim Iranu”.

Kariniai vadai tokiu būdu pra 
dėjo žygius sugriauti konserva
tyvų parlamentą, išrinktą po ar 
mijos perversmo praėjusių me
tų rugsėjo 28 dieną, kuris Siri
ją atskyrė nuo prezidento Nas-

Areštuotas Sirų prezidentas

šerio Jungtinės Arabų Respub
likos.

Armijos vadai teigia, jog par
lamentas toliau nužengęs negu 
revoliucinė taryba norėjusi per
žvelgiant Nasserio ekonominio 
gyvenimo planus, atskiriant E- 
giptą ir sutapinant Siriją su I- 
raku.

Atrodo, jog naujas sirų per
versmas laimįs pritarimą Kai
re ir norįs artimesnio bendra
darbiavimo su Iraku. Tačiau ne
są ženklų, kad Sirija atgaivintų 
sąjungą su Egiptu, 
rolę mūsų gyvenime.

ir kiti politikai
Sulaikyti galingos ir stambios pramonės 

kompanijos direktoriai

BEIRUTAS, Libanas. — Pa
šalintas Sirijos prezidentas Na- 
zim ei Kudsi ir kiti sirai politi
kai areštuoti Damaske, įvyk
džius armijai perversmą praėju
sį trečiadienį.

Tarp areštuotųjų, — praneša 
diplomatiniai sluoksniai, yra 
Maroof Dawalibi, mfnisteris pir
mininkas, kuris rezignavo pra
ėjusį sekmadienį, ir visi jo mi- 
nisterių kabineto nariai, išsky
rus gynybos ministerį Rad Ra- 
shad Barmada.

Areštuota 60 -100 asmenų. -
Į belaisvių skaičių įeina Sab- 

ri ai Assali, kuris buvo Jung
tinės Arabų Respublikos vice
prezidentas, kai Sirija buvo pri
sijungusi prie Egipto, ir Ma- 
moun ai - Kuzbari, kurį kariš
kiai pastatė laikinuoju premje
ru, armijai įvykdžius pervers
mą praėjusį rudenį ir Sirijai at
siskyrus nuo Egipto.

Visi penki Sirijos galingos 
Khamassia kompanijos, didžiau- 

,sios pramonės Sirijoje, direkto
riai irgi sulaikyti.

Tai, atrodo, padaryta, nes 
riškiai buvę nepatenkinti Kudsi 
konservatyvia vyriausybe, kuri 
suvalstybintas įmones grąžino 
privačiai iniciatyvai.

KALENDORIUS

Kovo 31 d.: šv. Benjaminas, 
Ginutis.

Balandžio 1 d.: IV Gavėnios 
sekmadienis, šv. Teodora, Rim
gaudas, Dainora.

Balandžio 2 d.: šv. Pranciš
kus paulietis, Jagaubis.

ORAS

ka

— Britų medicinos žurnalas 
nutarė nepriimti tabako skelbi
mų.

— Ghana ir komunistinė Ki
nija kovo 28 dieną ratifikavo 
draugiškumo tarp abiejų kraštų 
sutartį. Tai užvakar pranešė 
Ghanos užsienio reikalų minis
terija.

MACMILLAN VĖL NORI BANDYTI SUKVIESTI
VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA
Atsakymas darbiečių vado paklausimui

vėl ban- 
viršūnių

nori tik

Raudonieji trukdo 
norvegų radijo stotis
NAMSOS, Norvegija. — Ru

sų žūklavimo laivynas trukdo 
vietos radijo pranešimus tarp 
pajūrio stočių ir norvegų laivų. 
Tai 
jos

užvakar pranešė Norvegi- 
agentūra.

LONDONAS. — Britanijos 
ministeris pirmininkas Macmil- 
lanas užvakar pareiškė parla
mente, jog jis “norįs 
dyti” dėl sukvietimo 
konferencijos.

Jis pasakė, jog jis
“pasisekimo galimybių”.

Paklaustas darbiečių opozici
jos vado Hugh Gaitskell, kodėl 
jis dabar nesusitinka su prem
jeru Nikita Chruščevu ir pre
zidentu Kennedy, nes tai esantis 
“geriausias metodas padaryti 
ginče pažangą”, Macmillan šyp
sodamasis atsakė: “Ne dėl to, 

i kad jis nebandęs”.
Tada socialistų vadas iškėlė 

mintį, jog, gal būt, Chruščevas 
sąmoningai nedarė nuolaidų už-

Pakėlė atlyginimą
ROMA. — Italijos kareiviams 

atlyginimas pakeltas 30 procen 
tų, pakeliant jiems užmokestį 
nuo 18.4 et. iki 24 centų dienai.

SEOUL, Pietų Korėja. — Pie 
tų Korėja atidarė pirmąjį savo 
atominiį reaktorių, 100 kilova
tų tyrinėjimo vienetą. Jis kai
navo $520,000, o Jungtinės A- 
merikos Valstybės davė $330, 
000.

Maskvoj mokytas Kubos komu
nistų vadas Escalante. 53 m., iš
mestas iš Kubos kom. jartijos 
sekretoriaus pareigų (UPI).

JUNGTINES TAUTOS KONGE
Kokia yra Jungtinių Amerikos Valstybių politika Konge

— JUNGTINES TAUTOS. — 
Dėkodamas už gautą pagalbą ir 
naujos prašydamas, Kongo 
premjeras Adoula Jungt. Tautų 
asamblėjoje kalbėdamas palietė 
ir visą eilę jautrių dalykų, ta
čiau taip santūriai ir išlygintai, 
kad niekas negalėjo rasti me
džiagos užsigauti.

Vienas pažįstamas diplomatas 
po Adoulos kalbos sutiktas pa
reiškė, jog toji kalba labiausiai 
patikusi Washingtonui, kur Kon 
go premjeras tikisi gauti grei
čiausią finansinę ,karinę ir dip
lomatinę pagalbą Kongui iš vi
sokios suirutės ištraukti.

Kartais girdisi priekaištų, kad

Manoma, kad viršūnių
, ferencija būsianti sukviesta ge
gužės mėnesį.

i Macmillan pažadėjęs Britani
ją įjungti į Europos Bendrąją 
Rinką (ekonominę bendruome
nę), jei sąlygos bus taipgi pri
imtinos ir britų bendruomenės 
(commonvvealth) nariams, ku
rie prekes siunčia į Britaniją 
laisvu tarifu.

Macmillan 
sienio reikalų ministerių ir jų 
pagalbininkų susirinkime Gene- 
voje, norėdamas priversti su
kviesti Rytų - Vakarų viršūnių 
konferenciją.

“Jei taip būtų, reikėtų tai ap
svarstyti ir turėti galvoje”, — 
atsakė Macmillan. “Bet aš ma
nau, kad taip naivu galvoti, ži
nant kokie santykiai yra tarp 
Chruščevo ir jo užsienio reika
lų ministerio”.

Ministeris pirmininkas pasa
kė, jog nuolaidų buvo padaryta 
Genevoje ir jis manęs, kad So
vietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministeris Gromyko jas pada
ręs “tik su Chruščevo patvirti
nimu”.

kon.

Europos Bendrosios Rinkos 
(ekonominės bendruomenės) na 
riais yra Prancūzija, Vakarų Vo 
kietija. Olandija, Belgija, Ita
lija ir Liuksemburgas.

Naujausios 
žinios

— Prezidentas Kennedy va
kar ragino Indoneziją ir toliau 
tęsti derybas su Olandija, ban
dant surasti taikų vakarų Nau
josios Gvinėjos ginčo sprendi
mą.

— Indijos premjeras Nehru 
vakar pranešė, jog tūkstančiai 
portugalų, internuotų Indijai 
užėmus Goą, bus iškelti iš teri
torijos. Indija portugalų terito
riją Goą užėmė praėjusių metų 
gruodžio mėnesį.

— Britanijos princas Pilypas 
grįžta namo iš Lotynų Ameri
kos, kur keliavo 60 dienų.

— Jose Maria Guido, Argen
tinos Senato pirmininkas, vakar 
pradėjo eiti argentiniečių pre
zidento pareigas, prisiekdamas 
ištikimai tarnauti kraštui.

Bažnyčia yra amžinai 
jauna ir gyvastinga

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas XXIII šiom dienom priė
mė audiencijoje Italijos insti
tutų auklėtinius ir gausius mal
dininkus iš viso pasaulio kraš
tų.

Savo tartame žodyje šv. Tė
vas, žvelgdamas į jaunimą, pri
siminė kaip tik vakar kovo 21 
dieną prasidedantį pavasarį ir 
priminė visiems, kad Katalikų 
Bažnyčia yra amžinai jauna ir 
gyvastinga ir pilna energijos 
sėkmingai neša Kristaus vėlia
vą.

Audiencijos pabaigoje šv. Tė
vas visiems suteikė apaštališką
jį palaiminimą.

DR. ONA LABANAUSKAITE,

mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
Tautos sėkmingai to tikslo sie
kė. Jei jų ten nebūtų buvę, da
lykai dabar kitaip atrodytų, to
dėl reikia padėti J. Tautoms tą 
misiją užbaigti. Adoulos vy
riausybė, besiremianti plačia ba 
ze ir vadovaujama įžymaus ne- 
komunisto afrikiečio nacionalis
to, siekia tų pačių tikslų kaip 
ir mūsiškiai, todėl ir ji verta 
mūsų paramos.

(Nukelta ] 4 psl.)

X

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 50 laipsnių; rytoj — da- (Jungtinės Amerikos Valstybės 
linai apsiniaukę, truputį pasi- neturi Kongo politikos, tačiau 
keis oro temperatūra. į toks teigimas yra neapgalvotas

Saulė teka 5:36, leidžias 6:13. < žodis. Paskutinei Jungtinių Tau

tų asamblėjai besibaigiant, vie
nas iš valstybės sekretoriaus 
pavaduotojų George Bell yra 
taip nusakęs JAV Kongo poli
tiką:

— Mūsų siekimas yra viena 
vyriausybė visam Kongui. Tą 
vyriausybę mes norime matyti 
laisvą, pastovią, nekomunistinę, 
pasiryžusią būti tikrai nepri
klausoma ir norinčią bei pajė
giančią bendradarbiauti su mu
mis ir kitomis laisvomis vals
tybėmis tvarkant milžiniškas 
Kongo vidaus problemas.

— Jungt. Tautos Konge sie
kia maždaug tų pačių tikslų — 
padėti Adoulos vyriausybei su- I
vienyti Kongą vienos vyriausy
bės valdžioje, susaugoti kraštą 
nuo civilinio karo ir nuo didžių
jų valstybių įsikišimo. Ikšiol J.

Pabėgo 450 slaptosios 
armijos vyrų

ALŽIRAS, Alžirija. — Šim
tai slaptosios armijos organi
zacijos (OAS) vyrų vakar pa
spruko pro prancūzų armijos 
užtvaras iš savo tvirtovės Bab- 
el-Oued priemiestyje.

450 slaptosios armijos vyrų 
pabėgo vandentiekiais nakties 
metu ir pasislėpė pas europie
čius — kovotojų simpatikus — 
kitose alžiriečių dalyse.

Armija užvakar nuėmė išėji
mo iš namų suvaržymą (cur- 
few) ir atidarė užtvaras, esan
čias aplink Bab-el-Oued; be 
veik savaitę šio priemiesčio gy
ventojai buvę namų arešte.

— CHICAGOS meras Daley 
vakar po pietų pareiškė, jog 
padarytą pažanga link taxi strei 
ko išsprendimo.

Meras Daley įsakė aukštiems 
unijos ir taxi kompanijos pa
reigūnams bandyti išspręsti Chi 
cagos taxi streiką.

Olimpiniai žaidimai
TOKIO. — Pro-olimpinė pro

grama, įskaitant 20 žaidimų ir 
360 užsienio atletų, bus atlikta 
Tokio mieste, pradedant 1963 
metų spalio 18 dieną. Olimpiniai 
žaidimai bus 1964 metais.

Trumpai
— Naujas Sovietų Sąjungos 

amIsadorius Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse Dobronin va
kar Baltuosiuose Rūmuose įtei
kė savo kredencialus preziden
tui Kennedy.

— Marokiečių vyriausybė dar 
vis įtikinėja, kad amerikiečiai 
išvyktų iš savo aviacijos bazės 
Maroke.

— Prancūzi jos pareigūnai va
kar pareiškė, jog Alžirijoje yra 
suardyti slaptosios armijos pla
nai, kovojančios prieš prancūzų 
- alžiriečių paliaubų sutartį.

Raudonosios Kinijos “par
lamentas”, pradėjęs posėdžiauti 
kovo 27 dieną, dvi pirmąsias die 
nas sesijos buvusios uždaros. 
Atidaromoje sesijoje nebuvo į- 
sileista užsienio diplomatų, ko
respondentų ir stebėtojų. Sesi
joje dalyvauja daugiau kaip 
1,000 atstovų.

— Alžirijos laikinosios vyriau 
sybės premjeras Ben Khedda 
priėmė Sovietų Sąjungos dikta
toriaus Chruščevo alžiriečių na
cionalistų vyriausybės pripažini 
mą, kuris tik nenutraukė Pran
cūzijos - Sovietų diplomatinius 
santykius.

Prancūzija, protestuodama 
prieš tokį Kremliaus žygį, atšau 

j kė savo ambasadorių iš Mask
vos ir Sovietų ambasadorių pa
siuntė namo. ~~

— Keturi generolai, turėję 
aukštus postus valdant Argen
tiną prezidentui Frondizi, areš
tuoti vakar, kad jie priešinosi 
Frondizi nuvertimui Jose M. 
Guido naudai.

— VenecueJos prezidentas va
kar pranešė, jog jis nepripažins 
naujos Argentinos vyriausybės. 
Jis suteikia nuverstajam prezi- 

Į dentui Frondizi politinį prieglob-

iš visur
stį. Frondizi dabar yra kariško
je stovykloje, 130 mylių nuo 
Buenos Aires.

— Austrija neseniai užsakė 
du naujus kontroliuojamų svie
dinių naikintuvus iš Michigan 
kompanijos. Jie kainuosią 30 
milijonų dolerių ir bus pastatyti 
1966 metais.

— Australijos naujas komer
cinės televizijos tinklas aptar
nauja australų Melboume, Syd- 
nėjaus, Brisbane, Adelaidės ir 
Perth provincijų sostines.

Istorinės reikšmes 
pakeitimas

ROMA. — šventasis Tėvas 
Jonas XXHI-sis savo neseniai 
pasakytoje kalboje naujų kar
dinolų pakėlimo iškilmėse, pas- , 
kelbė istorinės reikšmės pakei
timą, pagal kurį ateityje visi 
kardinolai, gaudami kardinolo 
purpurą, gaus ir vyskupystės 
šventimus bei jurisdikciją vi
same katalikų pasaulyje.

Iki šiol, kaip žinoma, pagal 
seną tradiciją kardinolų kolegi
ją sudarė vyskupai, kunigai ir 
kiek anksčiau diakonai, kurių 
titulais jie buvo skiriami. Da
bartiniu metu yra dar 12 kar
dinolų, kurie neturi vyskupo 
šventimų. Jie visi bus šv. Tėvo 
Jono XXIII-jo iškilmingai pa
šventinti vyskupais sekančio Di
džiojo Ketvirtadienio šventėje, 
balandžio 19 dieną, Laterano 
bazilikoje.

Ne tik laime yra akla, bet ak
lais padaro ir tuos, kuriems ji pa
lanki. — Cicero

Arba visai nėra žemėje laimės, 
arba ji tęsiasi labai trumpai.

G. Du p re
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Chicagos jūrų skautu Jucd 
y krante: ir Baltijos tuntai rsn 
♦ gia Jūrų Skautijos įsisteigto ji

iii !l! •i,
I

PROGRAMOJE : I.IŠKILMINGOJI DALIS; II.MENINĖ DALIS
BUS SU'. AIDINTAS BALIO SRUOGOS LINKSMAS “NIEKANIEKIS” - 

UŽGAVĖNĖS BENDRABUTYJE TIES KREIVUOJU TILTU

iguoja Al Manstavicius ir rr. Kazminas. KanKrascius siųsti aaresu: mj. 
Manstavičius. 1731 N. Albanv Avė., Chicago 47, III.; tel.: CA 7-5385

ČIKAGIEČLAI VAŽIUOJA 
Į KENOSHĄ

Sekmadienį, balandžio 1 d. 
didis skaičius vyčių kėglininkų 
ir jų draugų keliauja į Šv. Pe
tro parapiją, Kenosha, Wisc. į 
svečius pas mūsų buvusį dva
sios vadą kun. A. Miciūną. Vi
si, pageidaują keliauti, prašomi 
susirinkti ne vėliau kaip 12 va
landą vidudienį į Vyčių namą, 
2455 West 47th St. Važiuojan
tiems savomis mašinomis go
riausia imti Tri-State Tolhvay 
į šiaurę iki pabaigos ir toliau 
sekt Route 41 iki Route 158, 
čia pasisukt į rytus (turn 
right) iki pabaigos ties 6tn 
Avenue ir 52nd Street. Šių 
gatvių kampe yra Guttormsens 
Lanes, kur įvyks kėglių rung
tynės. Vaišės ir programa bus 
parapijos svetainėje. Kviečiame 
visus, rasim vietos. Pasimaty
sim sekmadienį.

WORCESTER. MASS.

įvyks balandžio 7 d. 8 vai. va
kare, Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje, Providence ’atvė. 
Kortininkams dovanos, vaišės 
ir laimėjimas televizijos apa
rato.

MORCESTEK, MASS.
Vyčių 26 kuopa balandžio 8 

d. rengia vakarienę kuopos 
“Club Rooms”. Bus daug kū
gelio ir kkų skanumynų. Bus 
rodomas filmas, kortų lošimas, 
bus visko, kad būtų linksmas 
vakaras. Nepamirškit — kuo
pus susirinkimas balandžio 10 
dieną.

Naujos Anglijos apskrities 
kortų vakaras “Whist Party”

CHICAGO, ILL
Brighton Parko 36 kuopa 

kviečia visus narius dalyvauti 
bendroje šv. Komunijoje balan 
Jžio 8 d. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, 2744 West 44th St. 
8 vai- ryto-

CLEVELAND, OHIO
Lietuvos vyčių 

bes susirinkimas 
ožio 8 d. Carter 
veland, Ohio.

Silvija Kazlauskaitė iš Omahos. Nebr.. laimėjusi jaunųjų talentų 
varžytose jaunesniųjų grupėje II premiją, sveikinama jury kom. 
pirm, šalia jos A. šantaras. rengimo kom. vadovas, ir muz. A. 
Šimkus, Jury kcm. pirm.

MUSŲ KOLONIJOSE
centro valdy-
įvyks balan- Olymnia, Wash 

viešbuty, Cle- 1
Gubernatorius lietuviu 

restorane
nuo

Balandžio I d. 5:30 vai. p. p. - 
Jaunimo Centre, 5620 S. Clare- | 
mont Avė. Įėjimas tiktai auka. L

Visi nuoširdžiai kviečiami. ♦

Povilo Gylio šeimos. Tak- 
mandagumas ir vaišingu- 
— tai Gylių savybės. Jei 
kas sykį viešėjo jų resto-

Į
I

nės (nuolat pravažiuojantiems 
keleiviams) sutalpina net 400 
asmenų, kuriems patarnauja 30 
samdomų padavėjų, neskaitant 
pačių savininkų Leonų Gylių ir 
inž.
tas, 
mas 
jau
rane, tai kitą kartą jis atsiveža 
ir draugą. Vienos įstaigos vir
šininką? (nelietuvis) iš Port- 
lando, Ore., kuris buvo susto
jęs Gylių restorane, sugrįžęs 
pareiškė: “Stebėtinai malonūs 
ir vaišingi tie lietuviai Gyliai; 
tokių žmonių, net ir giminių 
tarpe, dar man neteko sutkti!”

Šviežias ir skoningai paruoš
tas maistas (Gylienės priežiū-’ 
roję), žemos kainos, mandagus 
ir greitas patarnavimas patrau
kia klientus ne tik iš apylinkės, 
bet ir iš tolimesnių vietovių, 
kaip Seattle, Tacoma ir net 
Portland, Oregon.

Reikia pastebėti, kad geres
nio ir gražesnio restorano nei 
pačioje sostinėje Olympijoje tur 
būt nėra jei pats gubernatorius 
Albert Rosellini savo svečius 
jame vaišina.

šiemet, kai daugelis lietuvių 
lankysis pasaulinėje parodoje 
Seattle. Wash., kuri prasidės 
balandžio 21 d. ir baigsis spa
lio 21 d., patartina visiems at
silankyti Gylių restorane. Jų 
restoranas yra: 6245 Martin 
Way, Olympia, Washington. 
Tel.:
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= • Redakcija straipsnius tai-
= so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
g grąžina tik—iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
= kainos prisiunčiamos, gavus
= prašymus
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Metams metų 3 mėn.
$4.00
$3.50

$7.00
$6.00

kasdien
5:30, šeštadieniais

• Redakcija dirba 
8:30 
8:30 — 12:00.

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

Illinois - Indiana Apskrities
LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDOS

Laimėjo Pralaimėjo
Standard Fcderąl Savings & Loan Assn. 50 */2 36 y, '
Petkus and Son . 48 ’ 39
Zbella’s Lounge 48 39
“?’ Lounge 47 40
St. Anthony Savings & Loan Assn. 45 ĮĄ 41’/2
Mažeika - Evans Funeral Home 43 44
Chicago Savings & Loan Assn. 41 46
Gaiva Restaurant 41 46
Cermak Botvl 38 49
Balzekas Motor Sales 33 54

Už penkių mylių į šiaurę 
Olympijos miesto, Washington 
valstybės sostinės, tarp miškų, 
prie didžiojo kelio (Hi-way 99), 
yra “Lee” restoranas. Prieš še- 
šius mėnesius Gyliai, visiems 
žinomi pavyzdingi lietuviai, ta
po to restorano savininkais su
mokėdami už jį $150.000.

Graži vieta ,daugybė motelių 
ir tyras miško oras dvelkiąs 
pušų sakais, traukte traukia

turistą sustoti poilsiui ir užeiti 
į lietuvių restoraną.

Pats restoranas, gražiai iš 
lauko iliuminuotas ir dekoraty- i 
viniais medeliais apsodintas, 
jau iš tolo patraukia keleivio 
akį. Jo vidus meniškai išdeko- 
ruotas ir gražiai įrengtas. Prie 
įėjimo yra didelė ir turtinga 
suvenyrų parduotuvė visad mie 
lai turistų lankoma, nes niekur 
taip pigiai norimo dalykėlio ne 
nusipirksi kaip čia. Dvi didelės dr. A. Kulpavičiaus planus, bu- 
salės banketams ir dvi mažes-

FL 7-3225.

Toronto, Ont.
GRAŽINAMI DIEVO NAMAI

P-s.

Šv. Jono Krikštytojo parapi
jos bažnyčia ir parapijos salė 
prieš keletą metų, pagal arch.

ir padidinta. Po to parapijos 
pastatai ir toliau gražinami ir 
tobulinami.

Ypatingai pažymėtinas fak
tas — savų parapijos tautinių 
— lietuviškų kapinių įsigijimas. 
Tai ne tik didelės svarbos rei
kalais. bet ir nelengvas uždavi
nys.

Neseniai parapija pravedė 
konkursą prie įvažiavimo į ka
pines meninio paminklo projek
tui. Jį laimėjo dail. T. Valius. 
Dabar — projektas detalizuoja
mas ir greitu laiku jis bus pa
statytas.

Prie viso šito, Toronto lietu
vių Šv. Jono Krikštytojo para
pijos bažnyčia visiškai neseniai 
buvo gražiai išdekoruota. Baž
nyčios stogas iš vidaus padeng
tas nauja medžiaga, į tarpus už
pildant insoliacine vilna, kuri 
žiemos metu palaikys šilumą, o 
vasarą — neleis taip įkaitinti 
bažnyčios vidaus.

Dažymo, dekoravimo ir ben
dro bažnyčios vidaus estetinio 
atnaujinimo darbams vadovavo 
dail. Juozas Bakis. Šito persi
tvarkymo metu, neskaitant sam 
dytų dažytojų, daug padėjo pa-

?
rapiečiai talkos būdu.

Šiuo metu neužbaigtas baž
nyčios vidaus tvarkymas ir 
gražinimas: bus naujai pertvar
kytas apšvietimas, sudėti nauji 
Kryžiaus keliai ir t. t. O J. Ba- 
kis ruošia virtražų projektus 
bažnyčios langams. Iš kiemo 
pusės vitražų projektai jau baig 
ti. Kovo 25 d., vitražų projek
tai, o taip pat ir medžiagos pa
vyzdžiai, iš kurios vitražai da
romi, buvo išstatyti parapijos 
raštinėj.

Langams vitražai daromi fun 
datorių lėšomis. Vitražus užsa
ko paskiri parapiečiai ir orga
nizacijos. Pr, Alšėnas

Hamilton, Ont.
Labai šaltas pavasaris

Kovo 27 d. temperatūra iš 
ryto buvo vos 25 Fahrenheito. 
Tikra lietuviška balta šalna. 
Pučia šiaurinis vėjas. Dar daug 
matyti saulėje nykstančių vė
pūtinių aplink mus. Tačiau die 
nos metu jau saulėje pasiekia
ma iki 50 laipsnių šilumos__
Pavasarį reikia laikyti gerokai 
pavėlavusį. (Kl. G.)

*

vo pertvarkyta — restauruota

DIDELIS ZUIKUTIS

e

PANELĖ ANNA RANALKI
Aktorė ir dainininkė iš Italijos

Santaupos apdraustos
iki $19,000.00

Mažas zuikutis su dsnozitii

F

CT. ANTHONY SAVINGS
Cicero 50, Illinois1447 Scuth 49th Court

*
JOS.
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N E M O K A M A 

dovanėlės visiems 
atsilankiusiems !

F. GRIBAUSKAS, VedėjasTelefonas 656 (>330

PASITIKĖJIMO
PILNA

IŠVAIZDA
Nuostabu, ką Kuppenheimer gali jums padaryti... jūsų išvaizdai... jūsų 

pasitikėjimui... pasisekimu dvelkiančiai išorei. Kuppenh-eimer. iš prigimties 
geros kokybės, kuri atsispindi nepaprastose medžiagose, rūpestingame ,

pasiuvime, vyriškame stiliuje. Kodėl nepakilti iki Kuppenlieitner šį pavasarį,
ir pirkti iš naujų pavasarinių stilių Morris B. Sachs krautuvėse 

kur mūsų patarnavimas atatinka mūsų pasididžiavimui, kurį mes 
jaučiam šiems aukštesnes kokybės rūbams

Kuppenheimer kostiumai nuo $110 Kuppenheimer paltai nuo $95 Kuppenheimer sportiniai švarkai nuo $65

kviečiam pamatyti
i /

ir susipažinti su gražuole

Balandžio mėn. 3-čią diena,
Anthony Savings Bendrovėje

VELTU! VELYKŲ 
ZUIKUČIAI!

(šitas pasiūlymas yra tiktai bal.

nai ir tik vienas zuikutis kiekvienam taup.vto.jui)

su S25.00 depozite
MOKAME DIVIDENDUS KAS 90 DIENU 

INVESTAVIMO SĄSKAITOMS
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Federalirės Valdžios

Agentūrą

Split by PDF Splitter



Lietuvių visuomenė NAUJI VĖJAI SANTYKIUOSE SU DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 31 d. 3

KULTŪRINĖSE APRAIŠKOSE
Kultūrinė kūryba yra kuria

ma paskiro asmens, bet jon 
jungiasi ir visuomenė. Kultūra 
nėra taip atitraukta, kad ji 
galėtų pasitenkinti tiktai pa
čiu kūrėju. Jai reikalinga vi
suomenės atida ir parama. 
Nietzche kadaise yra pasakęs, 
kad saulės spinduliais ir švie
sa nebūtų kam džiaugtis, jei
gu nebūtų žmogaus, kuris tai 
suprastų. Kūryba nepasiektų 
pilnai savo tikslo, jei nebūtų 
kas ja gaivinasi. Muzikos me
nas reikalauja klausytojų, dai 
lė nori turėti žiūrovų, knyga 
leidžiama skaitytojams. Kūrė
jas reikalingas auditorijos, ku 
rios širdin jis galėtų savu kū
riniu prabilti.

Lietuviškoji kultūra kuria
ma pirmoj eilėj lietuvių visuo
menei. Ne kiekvienas visuome
nės narys gali būti tokio ly
gio, kad jis atlieptų bet kokiai 
kūrybai, tačiau visuomenė yra 
toks telkinys, kuriame visada 
yra paskirų narių, sugeban
čių kūryba džiaugtis, ja ža
vėtis, iš jos semtis dvasinės 
atgaivos ir kartu į ją jungtis. 
Tas dviejų šalių sąlytis, kuris 
susiduria kultūrinėj kūryboj, 
yra abipusis rėmimasis ir dvi
šalis pačios kūrybos kėlimas. 
Užtat visuomenė yra kultūros 
plėtimosi laukas, be kurio mū
sų kultūra negalėtų tarpti.

Dėlto, kalbant apie mūsų 
lietuviškos kultūros kūrimą iš
eivijoje, turime visada prieš a- 
kis turėti abi šias puses — 
kūrėją, kaip aktyvųjį pradą, 
ir visuomenę, kaip kūrybos 
balsą atliepiantį pradą. Visuo
menė mūsų kultūros raidai ir 
didesniam jos ugdymui atneša 
didelę savo dalį bei savo para
mą ir aktyviu įsijungimu prisi
deda prie jos plitimo ir sukro- 
vimo į žmonijos kultūrinius a- 
ruodus.

*

Lietuvių išeivijos gyvoji da
lis yra daug kartų pasirodžiu
si savo kultūros didesnėmis ar 
mažesnėmis apraiškomis. Tik 
prisimintinos tokios dainų ar 
tautinių šokių šventės, į ku
rias buvo sutrauktos didžiulės 
minios lietuvių ir nemažas skai 
čius kviestinių kitų tautų at
stovų. Buvo jau kartą ir Kul
tūros kongresas, kuriame bu
vo svarstomi kultūriniai rei
kalai, o ne tik pasirodomą kul
tūrinėmis tautos išdavomis.

Šiais metais rengiamas ant
rasis Kultūros kongresas, ku
riame bus mėginama apimti 
bent dalį mūsų tautinės kul
tūros problemų, iškelti jų įvyk 
dymo galimybes, nustatyti aiš
kesnes gaires ir nurodyti tik- 
resnius jos vystymosi kelius. 
Tai dideli uždaviniai, kurių ne
matyti ir kuriais nesirūpinti bū 
tų nusikalstamas atsisiejimas 
nuo savo tautos tikslų įgyven
dinimo išeivijoje ir sava kultū
ra praturtinimo žmonijos kul
tūrinių lobių.

Tačiau, iš kitos pusės, jau

dabar reiktų susirūpinti, kad 
šis busimasis Kultūros kon
gresas atliktų tikra prasme 
mūsų kultūros ugdytojo vaid
menį. Negali būti jo siekimų 
eilėje nugrimzdimas į smulkias 
kultūros apraiškas, — jo tiks
las turėtų būti mėginimas su
rasti priemonių tautinės kul- 

. tūros puoselėjimui, bet kartu 
savais pavidalais įsijungti į 
bendruosius žmonijos laimėji
mus. Mūsų kūryba neturi būti 
atžymėta laikinumo ženklu, o 
turi skintis kelius į krikščio- 
n škos Vakarų kultūros lau
kus. Lietuvybei ir lietuvių tau
tai tokie kultūriniai laimėjimai 
atneštų didesnės naudos, nes 
tautinės kultūros apraiškos /- 
žengtų savu pavidalu į kitų 
tautų laimėjimus.

Čia turi įsijungti ne tik mū
sų kultūrininkai ar busimojo 
Kultūros kongreso vadovai, 
bet ir visa lietuvių visuome
nė. Ji turi atnešti savo dalį 
didesniu susidomėjimu, dides
ne parama ir nuoširdesnėmis 
įtaigomis, kad mūsų tikslai bū 
tų pasiekti.

*
Daugeliu atvejų lietuvių vi

suomenė eina koja kojon su 
didesnių mūsų kultūrinių lai
mėjimų aktyviaisiais vadovais. 
Štai, kad ir operos lietuvių kai 
ba pastatymai. Pasaulinio mas 
to muzikos kūryba mūsų ope
ros pastatymų vadovų, orga
nizatorių, solistų ir choristų 
dideliu ryžtu ir kietu atsparu
mu įvedama mūsų tarpan. Ta
čiau šiuo atveju reikia įrašyti 
į didelius nuopelnus ir mūsų 
visuomenės atstovų įnašus. Ta 
materialinė ir moralinė para
ma, kuri papildo tokių kūri
nių išėjimo į scenos šviesą ga
limybes, rodo lietuvių visuo
menės dėmesį savai kultūrinei 
veiklai ir aktyvų įsijungimą į 
jos vystymąsi. Iš šio pavyz
džio galima tik pasimokyti ir 
kitiems didesniems pasireiški
mams, reikalaujantiems nema
žo abipusio sutarimo ir vienas 
kito paskatinimo.

Jei mūsuose jau ir pasireiš
kia kai kuriais atvejais nelem
to abejingumo savai kultūrai 
ar laisvės kovoms, tai vis tik 
dar nėra visuotinis reiškinys. 
Kada mes galime pasirodyti di
desniais kultūriniais parengi
mais, kongresais, galimę tik 
džiaugtis, kad mūsų kūrėjai, 
kultūrininkai ir visuomenė ei
na į laimėjimus vienu keliu. 
Tai nerodo mūsų visuomenės 
pastangų stokos, bet, priešin
gai, kaip tik laiduoja tolimes
nį mūsų kovos už laisvę vedi
mą ir tam tikslui kultūrinių 
apraiškų panaudojimą. O šiuo 
metu mums kaip tik labai svar 
bu panaudoti visas galimas 
priemones iškelti Lietuvos var 
dą svetimųjų akyse, susirasti 
draugų savo reikalų gynimui 
ir gaivinti kartais jau dusti 
pradedančias lietuviškas nuo
taikas. Pr. Gr.

Spaudoje ir gyvenime

SOVIETAIS
Rimties valandėlei

Ar Vakarams negresia apsigavimas?

PRANAS DAILIDE

Tačiau paskutiniu laiku to
kias viltis pradeda pakirsti 
Raudonosios Kinijos stiprėji
mas ir jos nepasotinamas verž
lumas. Dėl to veržlumo Azijos 
pietryčiuose yra susidaręs nuo
latinis karštojo karo pavojus. 
Tą pavojų didina Raudonosios

Laisvojo pasaulio santykiai 1 
su raudonąja bolševikų impe
rija savo pagrinduose, galima 
sakyti, yra nusistovėję. Apa
kinti ligišioliniais savo laimėji
mais, bolševikai siekia viso pa
saulio pavergimo, o likę laisvė
je kraštai rūpinasi raudonojo
imperializmo užmačias atremti. 1 Kinijos dabartinio vado Mao- 
Susiformavusius ant tokio pa-1 tsetungo įsitikinimas, kad bol- 
grindo santykius vadiname šal- ševizmo įsigalėjimas pasaulyje 
tuoju karu. Su didesniu ar ma- gali būti pasiektas tik jėgos 
žesniu įtempimu tas karas ei
na jau antrą dešimtmetį, gra
sindamas pereiti į karštąjį. 
Tik, kai abi pusės nori atomi
nio karo išvengti, pavojaus va
landoje vis dar surandama išei
tis. Ir atrodo, kad tokia “ko
egzistencija” žada išsilaikyti ir 
ateityje.

l
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as-Pulk J. Glenn, pirmasis JAV 
tronautas, kalbasi su žurnalistais 
apie galimumus keliauti erdvė
mis. (UPI).

priemonėmis. Kol Kinijos rau
donieji nėra reikiamai apsi
ginklavę, jie tenkinasi vietiniais 
karais Azijos pietryčiuose. Bet, 
kai jiems pavyks pasigaminti 
atominių bombų ir modemiš
kai apsiginkluoti, pavojus iš jų 
pusės smarkiai padidės.. Mao 
keletą kartų yra pareiškęs, kad 
Kinijai su jos 700 milijonų gy
ventojų atominis karas nesąs 
baisus, — jeigu po tokio karo 
liktų tik du šimtai milijonų ki
niečių, jų pakaktų 
valdyti.

Mao pažiūros yra 
taip pat kairiajam
partijos sparnui Sovietų Są
jungoje. Tas vadinamas “stali- 
nistų” sparnas yra priešingas 
santūresnei Chruščevo politi
kai, paremtai Sovietų premje
ro įsitikinimu, kad bolševizmo 
įsigalėjimas pasaulyje esąs už
tikrintas ir be karo.

Ryšium su tuo Vakaruose 
pradeda prasiveržti nauji 

politiniai vėjai
Apie tai šiam autoriui prieš 

pusmetį yra tekę užsiminti, pa-

džiaginęs paramos draugija iširo; 
bet tai visgi buvo reikšmingos pa
stangos taip senais spaudos drau
dimo laikais, dar dr- Kudirkai lei
džiant “Varpą” Prūsuose.

Viso to širdis buvo kun. Ant. 
Milukas- Tai buvo nuostabus pa
sišventėlis lietuviškai knygai. Kaip 
apskaičiuoja VI. Mingėla, jo kny
gų leidimo biudžetas lietuviškais 
litais bus pasiekęs milijoną (dau
giau kaip 155,000 dolerių). Jis iš
leido arti 200 atskirais pavadini
mais knygų. Jo paties parašytų 
ar suredaguotų knygų skaičius 
siekia per 50.

Kai, baigiantis I Pasauliniam 
karui, reikėjo varyti akciją dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, iš sa
vo klebonijos Maspethe kun. Ant. 
Milukas. pritraukęs talkininkų, 
išsiuntinėjo net apie 30,000 laiškų. 
Jis įstengė sueiti į asmeniškus ry
šius su prez. Wilsonu, visiškai 
jį laimėdamas lietuviškam reika
lui.

Įdomu, kad Ant. Milukas, kaip 
tvirtina minėtos jo monografijos 
autorius, paruošė ir pirmutinę lie
tuvių 
“Maldų

’ leista 
Į ir kuri
I Knygoje 
aptinkame ir daugiau mūsų kul
tūrinių įdomybių. — J. Daugi.

maldaknygę Amerikoje 
vainikėlis”, kuri buvo iš- 

1897 m. Shenandoah, Pa., 
turėjo 177 pusi.

“Kun. Ant. Milukas”

I

eities įvykius, kaip žiaurų Veng
rijos sukilimo numalšinimą, 
Berlyno ultimatumą, Paryžiaus 
konferencijos išardymą, “bato 
argumentus” Jungtinėse Tau
tose ir nuolatinius grasinimus 
laisvajam pasauliui raketomis 
bei atominėmis bombomis? O, 
be to, kas gali užtikrinti, kad 
tie nauji vėjai nėra atpūsti iš 
rytų ir nėra skirti išgavimui 
naujų laimėjimų Sovietams be 
karo? Juk “palaikyti” Chruš
čevą reiškia padaryti jam nau
jus nusileidimus, kad jis galė
tų jais namieje pasigirti, kaip 
savo politinės linijos laimėji
mais... Tai yra ne kas kita, kaip 
naujo užglostymo piršimas.

Pagaliau Chruščevui ir ne
gresia joks “nušalinimo” 

pavojus

JĖZAUS IŠĖJIMAS
KUN. J. BUDZEIKA

Šv. Raštas daug kartų mini jis ir visą pasaulį valdytų, o 
Jėzaus pasitraukimą nuo minių, 
išėjimą iš miesto ir pasislėpimą 
nuo žmonių. .Jėzus veltui to ne
darė. Jis žmones 
jais visada elgėsi 
lomai. Jis, kaip 
jų širdis ir juos
bet niekad jų neužgavo. Ir kai 
reikėdavo Jam pasitraukti nuo 
žmonių, Jis visada pasitrauk
davo gailėdamasis.

mylėjo ir su 
rimtai ir ma- 
Dievas, matė 
visus pažino,

nuo

70 M. NUO PIRMOS LIET. ŽURNALISTŲ 
S-GOS JAV-SE

Su pasigerėjimu imame į rankas 
gražiai išleistą kun. Antano Milu- i 
ko monografiją. Tasai mūsų nuo
stabios energijos kultūrininkas ir 
spaudos darbininkas vertas šio 
pagerbimo, ir šio leidinio auto
rius Elei organizatorius VI. Mingė
la atliko labai vertingą darbą.

Kritikai nurodys leidinio trūku
mus. Čia tik prabėgomis norime 
atkreipti dėmesį į keletą knygoje 
iškeliamų įdomių faktų. Pasirodo, 
šiemet liepos 12 d. sueis 70 m. 
nuo įsteigimo pirmosios lietuvių 
žurnalistų sąjungos Amerikoje. Ji 
tada buvo kiek kitokio pobūdžio, 
negu dabartiniais laikais. Tais lai
kais kun. Ant. Milukas buvo “Vie
nybės Lietuvininkų” redaktorius- 
Jis 1892 m. liepos 12 d. nuvyko į 
Plymoutho lietuvių parapijos 40 
vai. atlaidus ir, susikvietęs ten 
suvažiavusius kunigus, aptarė to 
lietuviško laikraščio tobulinimo 
reikalus. Susirinkime dalyvavo eilė 
jau tada su spauda susirišusių ku
nigų: A. Burba, A. Abromaitis. S. 
Pautienius, K. Mašiotas, J. Zloto-

žinskas ir M. Pėža. Jie vienbalsiai 
nutarė steigti “Rašliavišką Drau
gystę”. Apsidėjo po $5 mėnesinio 
mokesčio (vėliau tas mokestis bu
vo padidintas dvigubai). Iš tų lė- 

' šų buvo sudarytas fondas mokėti 
I honorarus ano meto žymesniesiems Į 
spaudos bendradarbiams, kaip M. 1 
Davaina-Silvestraitiš. V. šliakys, ■ 
dr. V. Gaigalaitis ir kiti.

Ta “Rašliavos Draugystė” siekė ■ 
i išugdyti platesnį atlyginamų žur- 
| nalistų kadrą, tarnaujantį ne vien 
“Vienybei Lietuvninkų”, ir buvo 
priėmusi nutarimą: “Rašliavos 
draugijos kūrėjai siekia sudaryti Į 
luomą lietuviškų literatų-žumalis- 
tų. kurie, vien tik iš literatūrines 
kūrybos duoną valgydami, galės 

i kaip specialistąi-profesionalai išsi
lavinti toje dirvoje ir prisidėti prie 
pakėlimo mūsų rašliavos”.

Deja, ši organizacija išsilaikė 
tik pora metų. Kadangi iš jos su
darytų fondų tebuvo mokami ho
norarai tik “Vien. Lietuvninkų” 
bendradarbiams, kai kurie aukoto
jai- nustojo davę įnašus, o be me-

savo sielą pražudytų. Mirties 
valandoje viskas nustoja reikš
mės — ir draugai, ir artimieji, 
ir turtai, ir garbė, ir valdžios. 
Tik geri darbai turi vertę ir 
paguodą, nes jie neišnyksta su 
pasaulio daiktais.

Yra taip pat žmonių, kurie 
tiki į Jėzų, bet jie Jo ieško tik 
savo nelaimėse, prašydami Jo 
pagalbos, ar susirgę — sveika
tos. Kitu laiku, kada jiems ge
ra, Jėzaus jie nemato. Jie net 
negalvoja, kad už gautas ma
lones Jėzui reikia būti dėkin
gam.

Jėzaus pasitraukimas 
žmonių

Yra tikra, kad Jėzus niekad 
nepasitraukė nuo žmonių nei 
Palestinos žemėje, nei dabar 
dėl jų gyvo tikėjimo, dėl at
gailos ar kitų gerų darbų. Jė
zus niekad nesišalina nuo tų 
žmonių, kurie Jo ieško. Jis tik 
pasitraukia iš ten, kur patys 
žmonės Jį išveja savo piktais 
ir nedorais darbais.

Jėzus piktąją dvasią pavadi
no pasaulio kunigaikščiu, nes 
ji valdo pasaulį, ir pasaulis jai 
tarnauja. Ji pati pasisakė Jė
zui, Jį gundydama, kad pasau
lis su visais savo turtais ir 
garbe yra jos, ir, jei Jėzus pa
garbintų ją, ji viską Jam ati
duotų. Jėzus ją nuvarė; “Eik 
šalin, šetone!” — pasakė jai. 
Bet žmonės tarp savęs eina 
lenktynių — lenkiasi 
dvasiai ir pešasi tarp 
pasaulio garbę ir jo 

Žmonėms nesvarbu,
prisirišdami prie pasaulio gar
bės ir turtų, patenka į dauge- 

Dėlto, kol Chruščevas pade- lį blogybių, praranda tikėjimą, 
žymint, kad Vakarų politikams ^a Mao drumsti taiką Azijos priverčia išeiti iš savęs Jėzų ir 
savaime peršasi mintis, 
Chruščevas iš dviejų bėdų 
vis tik mažesnė bėda ir 
kai kur jį reiktų kovoje su 
linistais paremti. Tačiau

Jėzaus išėjimas iš Jeruzalės

Jėzaus išėjimas iš Jeruzalės 
ir pasitraukimas nuo žmonių 
reiškia tą patį: žmonės atmetė 
Dievo malones ir, jei jie neda
rys atgailos, jų laukia baus
mės. Dar blogiau, kad Jėzus 
buvo priverstas daug kartų pa
kartoti savo pasitraukimą — 
atimta atgailos malonė ir ka
tastrofa neišvengiama. “Jeru
zale, Jeruzale, kuri žudai pra
našus ir užmuši akmenimis 
tuos, kurie tau siųsti, kiek kar
tų aš norėjau surinkti tavo vai
kus, kaip višta surenka savo 
viščiukus po sparnais, ir tu ne
norėjai. Štai jūsų namai bus 
palikti jums tušti” (Mat. 23: 
37—39). Ir jiems “kalbant apie 
šventyklą, kad ji išpuošta gra
žiais akmenimis ir dovanomis, 
jis tarė: ateis dienų, kuriose 
iš to, ką matote, akmuo ant 
akmens nepaliks neišgriautas” 
(Luk. 21:5—6).

Iš istorijos žinome, kad 70 
m. po Kristaus Jeruzalė ir jos 
gražioji šventykla buvo Romė
nų sulyginta su žeme. Žmonės 
vieni žuvo, kiti buvo išvaryti 
vergais. Taip išsipildė Kristaus 
pranašystė.

Ši Kristaus pranašystė liečia 
ne tik Palestiną, bet ir visus 
žmones. Visur, kur tik atsiran
da bedieviškos valdžios, savo 
krašte sukuria pragarą ir tau
tą veda prie katastrofos.

Kol kas jis yra taip apsista- 
. tęs savo žmonėmis, kad apie pasauliui i jo pakeitimą ir kalbos negali 

būti. O pavojus iš Mao pusės 
tuo tarpu taip pat ne per di
džiausias. Tą pavojų Chrušče
vas siekia sumažinti, įveldamas 
Raudonąją Kiniją į karą su 
Amerika. Jeigu Vietname ar 
bendrai Azijos pietryčiuose įsi
liepsnotų didesnis karas, kaip 
kad yra buvę Korėjoje, Chruš
čevas vienu šūviu du zuikius 
būtų nušovęs. Jis susilpnintų 
abudu savo priešus ir paleng- 

; vintų Sovietų Sąjungos politinį 
įsigalėjimą pasaulyje.

J

I
budingos 
bolševikų

pikta jai 
savęs už 
valdžią.
kad jie,

i

t

jog pietryčiuose, nukreipdamas Pei- pražudo savo sielą. Žmonės, 
yra pingo dėmesį nuo Sovietų vai- taip elgdamiesi, pasiduoda sa- 
jOg į domų žemių šiaurėje, raudona- vo kūno norams. 
sta_ sis drakonas sukelia daugiau

iki pavojaus šiam kraštui,
Gražus yra Jėzaus įspėjimas: 

negu “Ir aš jums sakau: darykite 
paskutinio laiko vis dar nebuvo C^^ščevui. Vakarų politikai, sau prietelių apgaulingų turtų

pakankamai aišku, kiek gilus kur^e trijų didžiųjų žaidime no- pagalba, kad jums mirus pri-
pasidaro ideologijos plyšys tarp ” laikyti Chruščevą “savo
Mao ir Chruščevo ir kiek tas žmogumi , gali skaudžiai
plyšys atsilieps politiniams So- aPslrlktl-

j

imtų jus į amžinąsias padang
tes” (Luk. 16,9). Juk ką žmo
gui padės mirties valandą, nors

vietų Sąjungos ir Raudonosios 
Kinijos santykiams.

Dabar “raudonasis skilimas” 
su daugeliu smulkmenų yra iš
kilęs viešumon ir didelę abejo
jimų dalį yra pašalinęs. Dėlto 
į tą skilimą pradedama žiūrėti, 
kaip į svarbų politinį veiksnį, 
galintį turėti nemažos įtakos 
tolesniems Sovietų Sąjungos 
santykiams su laisvuoju pasau
liu. O kai kurie šio krašto po
litiniai kolumnistai gana atvi
rai pasisako ta prasme, kad 
Chruščevas esąs “Vakarų žmo
gus” ir kad jį reiktų kovoje su 
jo priešininkais palaikyti.

Tai sudaro šį tą naujo lig
šioliniuose šaltojo karo santy
kiuose su Sovietais. Tik ar tie 
nauji vėjai pajėgs išdildyti iš 
atminties tokius netolimos pra-

Sovietų mokslininkas Golub (kairėj), kuris praėjusiais metais 
vo pabėgęs Danijon, dabar grįžta atgal į Sovietų Sąjungą ir čia 
matyti su sovietų ambasados pareigūnu Okulov. Golub esąs pasi
ilgęs tėvynės. Vakariečiai svarsto ar Golub buvo agentas, ar jis 
grąžinamas panaudojus moralinį spaudimą, nes negalima tikėti, 
kad Golub nežinotų, jog jo laukia kartuvės, arba geriausiu atve
ju, Sibiras. (UPI)

■ z?

bu-

Jėzaus pasitraukimas iš sielos
Šv. Povilas sako: “Dievas 

yra ištikimas; jūs esate jo pa
šaukti į jo Sūnaus, mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus drau
gystę” (1 Kor. 1:9). Bet daž
nai pasitaiko, kad viena yra pa
šaukimas, o visai kas kita gy
venimas. Jei žmogus nesisten
gia savo pašaukimą pateisinti 
gyvenimu, jis jo netenka. Ka
da žmogus netenka antgamti
nės gyvybės, jis yra tik natū
raliai gyvas, kaip ir kiekvienas 
kitas savo rūšies kūrinys. Nuo
dėmės kunigaikštis užvaldo jo

(Nukelta i 4 psl.)

ŽUDIKAS AR GELBĖTOJAS
KUN. V. MARTINKUS

Kai buvo vyrų šaukimas į kariuomenę, tai seną 
pulkininką, vaišinome kaip įmanydami, bet už tai 
72 šaukiamieji stojo, visi, išskiriant vieną, gavo pa
žymėjimus su „UK”, kas reiškė, jog jie negali būti 
paimti kariuomenėn, jiems negręsė pavojus būti pa
gautiems kur ant kelio ir išvežtiems. Vieną paimtąjį 
paskui irgi paleido.

O kad taip tik bičiuliautųsi dabar lietuviai su ko- kaip matyti, erzino. Juk jie visus kunigus vadina gro- 
munistais ir kitais jų pataikūnais!... pikais, o čia svetimi žmonės gauna turiningus siunti-

Gelbėjau žydus nuo sušaudymo ir kalinius, dir- nius iš jiems svetimo kunigo.
bau valsčiaus Savitarpinės Pagalbos komitete, savo Sugalvojo spaudoj „paaiškinti”, kad aš juos siun- 
griežtu pasisakymu prieš kankinimus, šaudymus pa-čiąs per Raudonąjį Kryžių. „Girdėjo, kad zvanija, bet 
dariau, kad nebuvo kraujo praliejimo, o tenykščiai ra- nežino katroj pusėj”, sako žemaičių patarlė, 
šeivos mane pasirinko savo šmeižtų objektu. Kodėl ? i

Mano klebonijos durys buvo atviros kiekvienam 
alkanam. Ne kartą 1940-41 metais ir komunistų pa-| 
reigūnai pasisotino. Pavyzdžiui: mokyt, žižys su ke
letu asmenų, atvykę žemės dalinimo reikalais, apskri
ties Sveikatos skyriaus vedėjas dr. Daktaraitis su 
savo palyda ir keletą sykių kiti pietavo. Kodėl aš 
nekaltinamas „kėlęs tostą už jų sveikatą”?

Tai išaiškėja iš jų pačių išsitarimo: „Šiuo metu 
Martinkus per Raudonąjį Kryžių savo tautiečiams 
kartais atsiunčia siuntinius”. Va, kur šuva pakas
tas! Siutimus aš pradėjau siųsti 1954 metų pavasarį. 
Mažai kas tada dar siuntė. Viso iki šiol esu didelių 
siuntinių su rūbais ir medžiagomis išsiuntęs 136, ne
skaitant keliasdešimt vaistų siuntinėlių- Šie siuntiniai 
siųsti tik mano lėšomis, ne Raudonojo Kryžiaus. Yra 
žmonių, kurie gal dar daugiau yra pasiuntę.

Pusę tų siuntinių Lietuvoj gavo ne mano gimi
nės ar artimi draugai, bet tie, kurie prašė, arba ku
riuos radau ten ypač pagalbos reikalingus. Žmonės 
plačiai pradėjo kalbėti apie šiuos iš manęs gaunamus 
siuntinius. Daugelis norėjo gauti mano adresą. Man

Kai kelis bolševikų kareivius partizanai nugink- rašė, kad juodojoj biržoj pradėjo „pirkti” mano adre- 
lavo, juos atvedė klebonijom Jie buvo sočiai pavalgy- są ir mokėti po 50 rublių. Pasipylė daug laiškų, 
dinti ir iškeliavo Ukrinų link. iNe be to, kad komunistai nebūtų to žinoję ir tai juos,

I

Nepersenai iš spaudos sužinojau, jog turįs aš vi
lą ... prie Ramiojo okeano. Va, jergutėliau, vilą prie 
Ramiojo vandenyno! O aš dar tik planuoju ir tai tik 
gal už poros metų ten pirmą sykį keliauti ir tą oke
aną pamatyti-..

— Ne prie okeano, o čia priemiesty turiu žemės 
gabalą su namais (nors ir tįe dar su skola pirkti)- 
Buvau planavęs jaunimo stovyklavietę. Kolkas neiš
ėjo, bet per šiuos namus jau perėjo nuo bolševikų pa
bėgusios 8 šeimos, kol pastoviau įsikūrė. Dabar vėl 
pasirašiau dokumentus ir laukiu šeimos su 8 jauna- 
mečiais vaikais, kurie, kaip jie patys man rašo:

“... sovietų nuniokoti, galima sakyti beveik basi lyg 
laukiniai ištrūkę iš nelaisvės ieškosi sau prieglau
dos”.

Tai, va, kokia yra bolševikų „teisybė” ir tik
rieji faktai.

(Pabaiga)

Split by PDF Splitter



4 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 31 d.

Jungtines Tautos Konge
(Atkelta iš 1 psl.)

Jungtinių Tautų civilinei ad- 
ministerijai Konge vadovauja 
tunisietis Mahmound Khįari. 
1S62 metus pradedant jis pa
reiškė :

— Savo problemų platumu, 
personalo kiekio panaudojimu 
ir išlaidų didumu J. Tautų ci
vilinės operacijos Konge pralen
kia visas ikšiol J. Tautų orga
nizuotas technikinės pagalbos 
programas.

Iš tikrųjų, 1962 m. numatyta 
tam reikalui išleisti apie 16 mi
lijonų amerikietiškų dolerių ir 
patelkti apie 1,000 ekspertų. Ly 
giagrečiai įvairioms administra
cijos sritims vadovauti bus ren
giama vienu kartu apie 2,300 
kongiečių pačiame krašte ir už
sienyje.

Iš bėdos stadijos pereita prie 
planingo moderniškos administ
racijos sukūrimo. Visa progra
ma vykdoma su centrinės vy
riausybės pagalba ir pritarimu 
ir tokiomis formomis, kad trum 
plausiu laiku būtų parengta tau 
tinė administracija ir, kad nie
kaip nebūtų pažeistas krašto su 
verenumas.

Jau parengti griaučiai žemės 
ūkiui administruoti, esama kiek 
technikinio personalo trafiko 
kontrolės tarnybai didžiuosiuo
se aerodromuose, užkimštos di
džiosios skylės sveikatos - hi
gienos tarnyboje, kasyklų prie
žiūroje, parūpinti griaučiai so
cialiniam draudimui administ
ruoti, darbo tvarkymo normom 
paruošt, personalo apmokymui 
užsienyje tvarkyti.

rimčiausiai ir skuoiausiai atlik
tas. Tam tikslui numatyta apie 
70 instruktorių. Bus parūpinta 
63 teisėjų teisingumui administ
ruoti. Panašiai ir kitose srityse. 
Svetimieji ekspertai pasiliks tol, 
kol bus apmokyti kongiečiai. Jų 
apmokymas namie ir užsieniuo
se įeina į tą programą, tai yra 
jiems duodamos stipendijos iš 
J. Tautų lėšų.

Trumpas šio reikalo aprašy
mas teikia pakankamą vaizdą 
apie tai, kokį naudingą darbą 
gali atlikti Jungtinės Tautos to
kiame nepaprastame atsitikime. 
Nėra ko spėlioti kas atsitiktų, 
jeigu J. Tautų nebūtų, nes jei
gu jų nebūtų, tai ir kitais me
todais bei kitais ginklais pasau- 

' Iro reikalai būtų tvarkomi.

Rimties valandėlei
i (Atkelta iš 3 psl.)

padidinti 
esant 

Tik

REAL E STATĖ

PRIE MARQUETTE PARKO
2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 

Mūr garažas. Arti 6"-os ir Rockvvell. 
Už netikėtą kainą—tik $22.900.

4 butų mūrinis. Brighton Parke.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p, 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61.500.

6 kamb. mūr. 1 *4 vonios. Gazu 
šildymas. Garažus. Arti 65-os ir
Gairfield. $16.900.

$295 mėn.Atskiras šildymas gazu. 
pajauni. Tik $27.500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Ap.sėmimo kontrole. 
Arti 66-os ir į vak. nuo Kedzie. Tik 
$17.900.

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint

Į metines pajamas apie $5,000 < 
namuose. Brighton Parke. 
$14.800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais

J. BACEVIČIUS

i

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

MARQUETTE PARKO CENTRE

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

ir Jėzus iš jos pasitrau- 
Jeruaalės pranašystė ir 

graso. Šv. Povilas sako:

jūs”

1962 m. programa numato pa 
telkti iš užsienio laikinai tarny
bai ekspertus sveikatos, švieti
mo, teismo, komunikacijos, že
mės ūkio, darbo, kasyklų, vie
šųjų darbų ir socialinio draudi
mo sritims tvarkyti. Armijos 
perorganizavimas premjero A- 
doulos prašymu, turi būti kuo

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

SIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC 
4259 So. Msp!ewood Avė.

Telef. CL 4 7450 nrba Y A 7-2046
PILDOME INCOME TAX_________________________

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. $19.500.

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

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

$24,800 mūrinis namas su taverna 
įskaitant visi šaldytuvai ir įrengimai, 
prie mūsų įstaigos. $5.000 įmokėti.

836,000 mūrinis 10 m. po 3 mieg., 
71 ir Mozart, bargenas.

$68,000 “Rooming house”, pajamų 
apie $2'1.000 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 i mėn Iš 5 nuomų

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

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

$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 medinį pajamų namą 
— 4 apačioj. 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

(1s..mm> mfirinis 2x4 Brighton p., 2
v k los 

»»? »<«> mūrinis 6 
naujas 

410.900 medinis 4 
sild arti mūsų.

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

•I

kamb., 30 p. lo- 
šild.
kamb., rūsys, ga-

->
va.

Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 
keli blokai

Mūra-. 2 
mos. Duos

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

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

Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
$26,400.

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

Naujas 7 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.

Apartamentims. 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.

nuo musų rašt. $14,500. 
butai ir biznis. $200 nuo- 
be derybų už $11,800. 
mūras. 2 po b' kamb. Ge-

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

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

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W, 69th St. RE 7-8399

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

niuro namas. 
$3,600 nuomos.

Prie pat parko.
9 kamb. 50 p. 
$25,900.

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų. 5% 
kamb. niūras. 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.

i Gabi moteris turės rūbų valyklą 
ir puiku butą geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

Brighton Parke. Labai geras 2x4 
I kamb. namas. Naujas gazu šildymas, 
t 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 me- 

■ tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

I

i
I

Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 

. vietoj. Brighton Parke. $21,000.
Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 

Cementiniai pamatai, 
montuoti butai, 
gė. $16.900.

■ Turime daug 
sose kolonijose, 
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 
30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu vienam ar dviem asmenim, 
tik $13.000.

Marųuette 
nis. 2 po 6 
šalia.

Medinis. 2

Parke. Modern. 
kamb. su ekstra

butai 5 ir 4

Kaina

muri- 
sklypu

kamb.

Naujai atre- 
Skalbykla ir pasto-

ir įvairių namų vi- 
pa rūpi name pasko-

I

i

i
i
I

pra-
pra-

nenori 
įvykti 
žmonės yra 

savo nuodėmėse ir
jų keltis. Bet, jei kas 
į Dievą ir prašo at- 
nuodėmes, Dievas jo 

bet gelbsti.

širdį, 
kia. 
jam 
“Ar nežinote, kad jūs esat Die
vo šventovė ir Dievo dvasia 
gyvena jumyse? Jei kas su- 
biaurina Dievo šventovę, tą 
Dievas sunaikina. Nes Dievo 
šventovė šventa. Tai esate 
(1 Kor. 3:16—17).

Dievas žmogaus 
žuvimo. Jis leidžia 
žūčiai tik ten, kur 
užkietėję 
nenori iš 
šaukiasi 
leisti jo
tikrai nesmerkia, 
Šv. Povilas sako: “Nes mes tu
rime vyriausiąjį kunigą ne to
kį, kurs negalėtų užjausti mū
sų silpnybių, bet gundytą vi
sais atžvilgiais panašiu būdu, 
tačiau be nuodėmės. Todėl ar- 
tinkimės su pasitikėjimu į ma
lonės sostą, kad gautumėm pa
sigailėjimo ir rastumėm malo
nės tinkamai pagalbai” (Žyd. 
4:15—16).

MIRĖ VVARREN VVRIGHT
Po širdies smūgio mirė War- 

ren Wright, buvęs Illinois vai- j 
stybės iždininkas. Jis gyveno 
128 N. Merrill av., Park Ridge.

GALV05 ODOS IR PLAUKŲ
PRIEŽIŪRA

ROŽĖS VETERANAMS

Sol Polk, Chicagos biznie
rius, padovanojo 1,500 rožių 
daržą Edvvard Hines veteranų 
ligoninei. Šiuo metu $1.500 ver 
tės daržas, užimąs 1,700 kvad. 
pėdų, yra išstatytas gėlių ir 
daržų parodoje McCormick sa
lėj. Po parodos daržas bus per
keltas j ligoninės nuosavybę.

Pranešama moterims ir vyrams, 
turintiems galvos odos negalavi- 
mus-ligas: pleiskanas, šašus, plau
kų slinkimas, niežėjimas, išgydo- 

į mas 100%.
1 Daktarų ir vartotojų ištirtas ir 
pripažintas J. I. B. preparatas ge
riausias U-S.A. ir įrašytas į vais
tų katalogą RED 
1961 ir 1962 m.

i

J. I B. gaunami 
vaistinėse: 1. 2458

Chicago 29. III.
5000 VVest 16th
I1L, ir

IEŠKO JAUNO TERORISTO

BOOK May

lietuviškose
VVest 69th

St., Cicero

3. 1437 So. 49th Avė., Cicero
i Iii.

St.,

50.

50.

^reikalavimus siunčiame C.O.D. 
Į užsienius iš anksto apmokėjus

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

REAL ESTATE

CICERO. 4-rių butų mūr. 2 po 
4 kamb. Užpakaly 6 ir 4 kamb. 
Pajamų $245 per mėn- Nuominin
kai patvs ap-išildo. $25.500; įmo
kėti $5,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., Cicero. OLympic 
2-6710. BIshop 2-2162.

REAL ESTATE

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

NORKUS K. E.. WA 5-5030

I

Brighton Parke, 2-jų aukštų 
mūrinis. 5 metų senumo.

FR 6-8952

Dėl išsikraustymo iš Chicagos. 
66th ir Mapievvood Avė- apyl. 
parduodamas su baldais ar be jų 
6 kambarių mūrinis bungaiow. 
gazu-karštu vandeniu
Skambinti PR 6-6093: šeštad. 
sekmad. nuo 1 iki 5 po pietų, dar- 

! badieniais nuo 6 iki 8 vakaro.

Sav. parduoda dviejų metų, 2 
butų namą. Atskiros šild. siste
mos. Modernūs įrengimai. Pilnai 
įrengtas rūsys. Teirautis —

HE 6-1199

_2-jų butų, 
kamb. Apylinkėje 26th ir 
Savininkas parduoda už 

SVOBODA. 3739 W. 26th 
1-7038.

šildomas.
ir

Tik SI 000 :mokėti.
2 po 4 
Kedzie.
$5.900.
St. LA

Dėl išvykimo turi skubiai būt par
duotas gražiai ir moderniai sutvar
kytas 2-iu butu namas ant 50 p. 
sklyjMj. <> ir 4 kamb. dideli ir ori
ginalus butai. Garažas. Naujas šil
dymas. Kilimai ir daug kitų priedų. 
Randasi netoli Marųuette Parko, tru
putį i vakarus nuo Kedzie. Tik 

<$18.800. Kreiptis RE 7-2874.
—

Dėl susidėju- 
pigiai par- 
metų 2-jų 
miegamųjų 
kambariai. 
Dvi šildy- 
3-jų auto, 

pri- 
ir par- 
It L 7-

M a rųuette Parke 
<iu šeini.vninii.i aplinkybių, 
duodamas de luve i>or»>s 
butų o Ia kamb.. 3
mūras. Dideli ir :»auleti 
Mish-rniškiausi įrengimai, 
mo -isjemos gazu. Mūr. 
garažas. Savininkas mažiausiai 
siima nuostoli apie $5.000 
duos už $37.500. Ivrciptis — 
2616.

PROGOS-OPPORTLMTIES

Jieškamas kompanijonas-e val
gyklos bizniui. Esu patyrusi vesti 
valgyklą, kanditeriją. Kreiptis tel- 
RZ 5-1116.

j
CICERO. 2-jų butų namas. Pa 

jamų $200 per men. 2 po 4 kamb. 
ir 3 kamb. Gaz*r apšild. $13.900. 
Mokesčiai $59 metams. BI 2-2162.

Marquette Parke savininkas par
duoda mūrini 2-jų miegamųjų, ant 
30 p. sklypo. bungalow. Naujas 2 
maš. garažas. PRospect 6-7173.

2-jų butų po 3 miegamus, 9 me
tų namas prie 71-os ir Mozart 
skubiai parduodamas. Kaina 
mažinta iki ašarų. $35,900.

Skambinti HE 6-5151

sU-

Motelis — vasarvietė— restoranas 
parduodami šiauri v tinčj Wisconsino 
daly. 76 mylios į 
Bay. Gražios gyv. 
nas. S vienetai ir 
plaukus, 
ž<inės.
\Vis<-onsin. 
3-2633.

šiaurę nuo Grc n 
patalpos, restora- 

! namukai. 2 prie
is laiveliai ir apie 4 akrai 

Joseph Grimaldi. Touiis<’nd. 
Tel. Tovvnscnd - G It

Parduodama delikatesij krautu
vė. 5 kamb. butas užpakaly. Se
nas biznis, grynais pinigais, 
prekių. Prieinama nuoma, 

j nuomos sutartis. Skambinti
Virginia 7-3X70

daug 
Ilga
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NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

lllilHHIIIIIIIH!iniHliiHH!UHt!illlll!IIH Ii

$36.600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

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

A. Norkus Rea: Estate
INCOME TAN SERVICE 

2405 VV. 5lst St. VVA 5-5030

2 REZIDENCINIAI SKLYPAI 
BELIKO

42 ir 35 pėdų platumo, prie Mar
ąuette Parko, Chicagoje. Pastaty
sime pagal jūsų pageidavimą. Dėl 
platesnių informacijų skambinti —

LAPKUS BUILDERS
RE 7-6630 LU 1-0400

CICERO
5 butų medinis — 4 po 4 kamb. ir
3 kamb. 30 p. sklypas. Pilnas rū
sys ir pastogė. Mažas įmokėjimas. 
Geras pirkinys nagingam žmogui. 
Pilna kaina tik $19.000.
OLympic 6-4980 ar OLympic 2-8907

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19.500.
ARTI Į VISUR!

Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 
10 metų mūr. namas, 2 butai po 5 

I kamb. (su 3 miegamaisiais). Pigus.
$855 MĖN. PAJAMŲ

5 krautuves ir 3 butai Marąuette 
Pk. $59,000.

IKARAI PIGUS
Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu

tai po 6 kamb. Namas gražiai, re- 
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
garažas. $15,000.

5 METU MŪR. BUNGALOW
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

; potvynio. 2 auto mūri garažas. Skly- 
i pas 33 pėdu. $20.500.

13 APARTMENTU
Marąuette Pk. $13.000 metinių pa- 

; janių. Galima perimti 5%% paskolą. 
I Kaina jau išderėta.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAIbrook 5-6015

I

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

2-jų butų mūrinis namas. Gazu 
■apšild. 6005 S. Albany Avė.

GRovehilI 6-5051

PASINAUDOKITE
‘‘DRAUGO’’ SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuvei.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
<itu8 lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Dienraštis DRAUGAS spausdinamai moderniškoje įspaus 
cuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos mouerniškesnčs spaustuvė 
visoje Amerikoje

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Carter, prie

“Atiduokit man tą veži-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO 3paustuvė negalėtų atlikti.

Su 8 colių ilgumo peiliu pik- 
tadaris pagrasino 4 ir 5 metų 
Carol ir Phillip 
2049 N. Sheffield av., sakyda
mas:
mėlį; kitaip nuplausiu jums gal 
vas”. Vaikai pasislėpę po laip
tais stebėjo, kai jaunas 6 metų 
teroristas prisirišo jų vežimėli 
prie dviračio ir nuvažiavo. Po
licija jo ieško.

“Fanny” filme (UPI).

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL LU 5-9500

Parduodamas kombinuotas gazi- 
nis-anglinis pečius- Geram stovy. 
Pigiai. YArds 7-11X2.

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Išnuom. kamb. vyrui. Galimybe 
naudotis virtuve. 5751 S. Winches- 
ter Avė. GR 6 4323.

Išnuomojamas 4 kamb- namas. $40 
j mėn.: ir 5 kamb. namas su ekst
ra sklypu. $35 į mėn. Idealūs vy
resnio amž. žmonėms. Kreiptis — 
Lithuanian Real Estate Company. 
Tel. 2X11, Spring Valley, illinois.

Išnuom. gražus kambarys su 
atskiru įėjimu ir visais patogu
mais. Prie pat Marąuette Parko. 
Skambinti REpublie 7 2290.

Išnuom. mieg. kambarys. Maistą 
pasigamins pats ar šeimininkė pa
gamins. Paskambinti skambutį 
2-ras aukštas 4245 S. Mapleivood.

Išnuom. didelis kambarys su at
skiru įėjimu. Galima su maistu 
7015 S. Claremont Av; . GR 6 53X1

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

MARQUETTE PARKE
Iš naujesnių, nebrangus, 1 % aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.-
PAGALVOKITE, TIK 6 METINĖS 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir- 

< kinys į vakarus nuo Western.
Prie Maria High, 4 butai po 5 

kamb. Gražus namas, platus sklypas. 
! Normali kaina.

8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 
garažas. $21,500.

6 metų, 3 mieg. medinis, 
rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

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

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
i low. A.ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
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 arba PR 8-1595

I

Gera
Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau-

po 5 
graži 
bizniui. Ar-

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

galovv. 4 mieg. 10 metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut. garažas. Tik 
$5,000 įmokėti. Kaina $23,900.

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

73-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 arba RE 7-4639

j Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500
j Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16.900 
Didelis pasirime. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Perskaitę “Draugą", duoki' 
' u kitiems pasirkaityti.

CONTRACTORS

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 8-2013 

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

I

/

I

CTCEIv'O—PARKHOLME
2-jų butų gerame stovy mūrinis. , 
Moderniškos virtuvės. 3 dideli mie- ; 
gamieji kiekviename bute- Auto. ■ 
karšto vandens gazu šilima. 2-jų 
m,iš. garažas.
OLympic 6-49X0 ar OLympic 6-6029

A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 

; ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 

l visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

BRIGHTON PARKE arti bažny- 
čių ir mokyklų. 2519 W. 43rd Št. 
(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- 

geros pa

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

žas. Labai geram stovy, 
jamos, nebrangiai.

wv rostek
2519 VV. 43rd St. Tel. 
2300 S. (iOth COITJT,

5X6 3942
CICERO

t
!

Puiki proga nebrangiai nupirkti 
iiMMlcrfiii moteli >u rolorano liiziiiu. 
Taip imt vni v ininkiii <» kamb. m<>- 
ilrrnus <lkleti> butą'*. I'ajautu apie 

|>« i nii tib. kaina tik SST.OOl). 
'lik 15 mm. iii.o Marniiettc Parko. 
Galiinytn" vi*ą bizni dvigubai išplūs
ti. Kreiptis fį|< 7-2646.

NEPRALEISKITE PROGOS
Ciceroje 7 vienetų tvirtas mūrinis. 
Virš $9 000 metinių pajamų. Sa 
vininkas verčiamas skubiai par
duoti dėl kitų interesų.
OLympic 6 49X0 ar OLympic 2-8907

Union Pier prie pat ežero par
duodama modern. septynios cot-1 
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 
Gili nau Villagt.

MARUI EITE PARKE
Priešais' parką, mūrinis 8 metų 
senumo bungalow. Pilna kaina tik 
$21,500.
OLympic 6-19X0 ar OLympic 6-6029

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters. Downspouts, Stogai, Dum 
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re.coated). Dažymas iš lauke 

Pilnai apsidraudę 
apskaičiuojame; žemiau 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktį bei 3ekmadie-

(re.coated). 
“Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

LA 1-6047. RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IK VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu Slidinius pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
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

CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JUSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 VV. 69th St, Chicago

I

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153 ]

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestern Avė..
Chicago 9. III.
Tel. VI 7-3447

“NIDA” BUILDERS
8TATOME NACJLS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

I

—

LAPKUS BUILDERS, INC.
j Statome įvairius pastatus. Dar

bas atliekamas labai sąžiningai, 
», vartojant geriausias medžiagas. 
^Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 

6110 SOUTH PULASKI RD.
RE 7-6630 arba LU 1-OIOO

j L -

Remkit dien. “Draugę”

y

V. SIMKUS
Statybos kr Remonto Darbai 
2618 VVEST 7184 STREET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE $-5531 .

Apsimoka skelbtis "DRAUGE'
nes lis plačiausiai skaitomas lieta
vių dienraštis. Gi skelbimu kainos
visiems prieinamos

Split by PDF Splitter
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Marąuette Parko lituanistinės mokyklos mokiniai atlieka programą Chicagos lituanistinių mokyklų 
pasirodyme kove 24 d. Jaunimo Centre. Nuotr. A. Gulbinsko

t/ "SM M

Susitikimas su bolševiku atstovu

BROMUS AINYS

<1

Prieš kurį laiką lietuviai ga
vo pakvietimą dalyvauti Chica
gos universiteto 
Tautų festivalyje, 
me balandžio 29 < 
nai Hųuše, 1414

ią 
še v.

Su g!
/-Ru. —

SPALVINGA GĖLIŲ PARODA

skylutėmis), kuriuos įstačius į 
stambesnę taurę ai' dubenėlį ga 
Įima prismaigstyti pavienių gė
lių, sudarant puikias puokštes, 

yra net tvorų pavyzdžių,
sodneliams tvarkyti mašinų, 
vario meniškų išdirbinių, encik
lopedijų ir Šv. Rašto liuksusi
nių laidų. Protarpiais skamba 
chorų giesmes. Net ir išėjus iš 
parodos, ilgai akyse mirga tul
pių, azalijų, orchidėjų žiedai ir

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 31 d. 5

4

ruosiamame 
, įvykstančia- 
d. InTbrnatlo- 
E. 59th Str. 

Tuo reikalu buvo sušauktas pa- 
kvieste j. tautų atstovų pasita
rimas, kuriame L. B. Chicagos 
Apygaracs Valdybos pavedimu 
teko ir man dalyvauti. Posėdy
je, Eigypto atstovui pirminin
kaujant. dalyvavo apie 30 žmo
nių atstovaudami apie 20 tautų. 
Posėdžio eigoje paaiškėjo per
nai festivalyje dalyvavusių tau
tų skaičius, tarp kuris; mano 
nustebimui, buvo ir Sovietų Są
junga bei Ukraina. Be kai kurių 
satelitų, kitų pavergtųjų tautų 
pernykščių metų sąrašę nesima
tė. Dalyvaujant diskusijose dėl 
parodos ir vakarinės programos, 
paaiškėjo ir mano tautybė vi
siems susirinkimo dalyviams.

— Aš 
ogi amą

c e jo
-- ...as
austau
u

I 
. J 

nu kaip spiritas bol- 
panaaniau.

noriu pamatyti jūsų 
iš anksto — šovė tie- 

įžangų i ūselis.
tu toks būsi? - 

tokio netikėtu
t istebmtas.

Tai nesvarbu! Aš
■ti jūsų programą iš
Jar prie;

M

a

- pa- 
įžulu-

noriu
anks-

jūsų pasirodymą

Mano paklaustas programos 
v..ctėjas airis paaiškino, kad šis 
sov etas nėra joks komiteto pa- 
i cigūnas ir jam patarė lietuvių 
: icg’ amų 
•evizijoj, i 
matęs, 
į airi 
dar

r dainų pasižiūrėti te 
kurių ir jis pats esąs 

Ruskelis, nekreipdamas 
daug dėmesio, man 
pareiškė savo nusis- 
"ūiėti mano progra-

AUKSINĮ JAUNIMĖLĮ, JAU 
PRADEDAME

Po oficialaus posėdžio buvau 
užkalbintas vakarinės progra
mos vedėjo airio ir, mums be
kalbant, pasiteiravau, kokiu bū 
du tame tautų festivalyje yra 
atstovaujama Sovietų Sąjunga. 

. Atsakymo sulaukti nespėjau, 
nes mūsų kaibon įsimaišė tre
čias asmuo.

— Štai, čia ir yra tas Sovietų 
Sąjungos pilietis kuris juos ir 
festivalyje atstovaus — pasakė 
man simpatiškas airis.

Pažiūrėjau į jį ir tylėjau. Ne
didelio ūgio smulkaus sudėji
mo šviesių plaukų ir ledinio vei
do sovietas šaltomis akimis 
spoksojo j man-. Turiu i" ka-

kaną
-•? ap
iš anksto ir paklausė, ar 

neturėčiau nieko prieš. At- 
Jė. kad reikalas eina kietyn. 

kad, kaip jis beno- 
lictuvių programos iš anks 

to negalės pamatyti ir jam pa
aiškinau.
Rusija, o 
alis.
— Aps: 

— Čia jo: 
distų kidi: 
Ameriką.

ot H j i
savo

2.Š I 
rodė

’ •’ - . c. < u,
retų

kad čia ne Sovietų 
laisva, demokratiška

■r; kai pats! — tariau, 
darbam enkave- 

mas nereikalingas. Čia 
todėl ir aš pačiam dra 
pasakyti, kad nekiš- 
snapo. kur nereikia 
būti suimtam ir iš- 
Sibirą.

Lai ši .k tiek pasitaręs, ai
ry’: i pritarimu pasakiau 

jam, kad mūsų pasikalbėjimas 
..Jgtas, .r jis gali eiti nors į

šiai
7 T - vyt

be ha
ti .mtam ; C* 4

Kas nori puošiai laikyti savo 
butą, pievelę prie namų, sodelį 
ir darželį, būtinai turėtų aplan
kyti gėlių parodą McCormick
salėje, Chicagoje. Sekmadienio Čia 
vakare ji jau užsidaro. Chica
gos parkų distriktas čia įren
gęs nuostabiai puošnų gėlių, 
medelių ir fontanų “kalną”. Iš 
viso parodoje yra apie 400 fon
tanų, įvairių įvairiausių, čia 
galima pamatyti visokiausių gė
lių, žaliuojančių pievelių, mažų girdisi parodoj skambėję kana- 
naminių akvariumų, kiemo pa
puošimo vaizdų, stalų parengi
mo pavyzdžių, moderniškai su
dėstytų gėlių puokščių (buke-1 
tų). Vietomis gėlių puokštės 
ištobulintos iki reljefinių, gam
tos scenų. Daugelis domėsis na 
tūraliomis gamtos “skulptūro
mis”, rinkiniais pašto ženklų 
bei kortų gamtinėmis temomis, 
keramine skulptūra, naujos rū
šies dažais, kur įvairūs indai 

; moderniškais bruožais nudažo- 
įmi vienu įmerkimu.
I Miniatiūriniuose akvariumuo
se plaukioję žmogėdriškos pi- 
rahna arba — šalia žuvyčių in
scenizuotas pasakos vaizdas. 
Kitur—miniatiūrinės gyvos ro
želės; visas jų keras su žiedais 
— sprindžio didumo. Moterys 
grupuojasi prie ypatingų stik
linių įtaisų (dvi plokštės su

Minimas sovietų pilietis, So- j 
vietų Sąjungos atsiųstas, stu
dijuoja Chicagos universitete. 
Chicagos universitetas kasmet 
paskiria komitetą iš įvairių tau
tybių studentų tarptautiniam dovybė, būdama įsitikinusi, kad 
festivaliui suruošti. Praėjusiais Bažnyčios reforma turi eiti ne 
metais lietuviai tame festivaly- iš viršaus, bet ir iš žemes- 
je nedalyvavo. Šiemet L. B. Chi 
cagos Apygardos Valdyba nuta
rė festivalyje dalyvauti, juo la
biau, kad tuo dalyvavimu bus 
“papykintas” ir vargšas ruse
lis, kuris lietuviškos vėliavos 
bijo labiau, negu velnias kry
žiaus.

peklą. Ruskelis iš patalpos išė
jo, bet tuoj pat grįžo ir komi
teto pirmininko pasiteiravo, ar 
parodėlės ir pasirodymo metu 
bus leidžiama iškabinti lietuviš
ka vėliava. Gavęs atsakymą, 
kad kiekviena tauta turi teisę 
kabinti savo vėliavą ir rodyti 
kitus tautinius pasireiškimus, 
bolševikas griežtai reikalavo lie
tuviams savo vėliavos iškabin
ti neleisti, nes Lietuvos vėlia
va užgaunanti ir statanti į ne
patogią padėtį Sovietų Sąjun
gą. Komiteto pirmininkas šito 
suprasti, sakėsi, nepajėgiąs. Da
vęs savo žodį, kad jokių inciden 
tų nebūsią, diskusijas tuo klau 
simu baigė.

I

i
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Atėję tėvas ir simus ras 
čia tirkamiansius sao rū
bus. Galite pirkti kreditu; 
patogiais jums išsimokė.; - 
mais.

Pasiruoškite VELYKOMS. įsigydami-

IK Kili REIKMENYS

Atsilankykite j draugiš
ką krautuvę, kurioje sa
vininkai ir pardavėjai kal
ba lietuviškai. Čia rasit? 
didžiausi pasirinkimą vė 
liausiu fasonų vvriš'cis 
kostiumus ir paltus tokių 
žymių firmų kaip: ‘ SO- 
<1ETA BR A N A ” “GR 9- 
ŠIURI”. -BOTANY 5'1(1” 
ir kl. švarkeliu (ja« k°ts) 
trumų’) ir ilgesnių. F ‘Intų 
net iki 60 dy džio G-r' su
siu firmą* marškiniai visų 
dydžių; ir k tų vyrams 
reikmenų. Jaunuoliai čia 
ras apsirengimo pradedant 
nuo batu iki •■kr) h'—. At-
silankvklte t>i pat. ga
lėtumėt pasin dides
niu p-sirinkiniu.

f
• 1
1
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URVIS IR JAI NfOl.I\.MS

4630-32 Sotu flsh’and Avė. Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9. ILLINOIS

relių ir chorų religinių giesmių 
garsai.. J. Žvilb.

I

sa-

Iš

KERNER Į GUBERNATO
RIUS

Illinois gubernatorius Otto 
Kerner pareiškė, kad 1964 me
tų rinkimuose vėl statys savo 
kandidatūrą, nes nori būti per
rinktas, kad galėtų užbaigti 
vo numatytą programą.
DARĖ DVI DEŠIMTINES

VIENOS
Ralnh Ingersoll. taksi vairuo

tojas, iš vienos dešimtinės pa
dirbdavo dvi. Gerai jas išmir
kęs, jis galėdavo jas perskelti 
pusiau. Prie fotostatinių nuo
traukų prilipdydavo pusę ge
ros dešimtinės. JAV slaptos tar 
nybos policija jį sučiupo Chica
goje.

Ką pasauliečiai siūlo Bažnyčios visuotinam 
susirinkimui?

Bavarijos katalikų akcijos va

niųjų jos narių, pravedė anke
tą: “Ko pasauliečiai laukia iš 
visuotinio Bažnyčios susirinki
mo?”

Anketos buvo išsiuntinėtos 
180-čiai asmenų, kurių 93 pro
centai pasauliečiai. Susilaukta 
atsakymų iš profesorių, gydyto-

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
MAIRONIO MINĖJIMAS 

BRIDGEPORTE I®
LB Bridgeporto apylinkė ko-

Lietuvių Bendruomenės Bridge
porto apylinkės pirm. Dambraus
kas, pravedęs Maironio minėjimą.

šitą

P.

Se £ iz 3E i

vo 25 d. Lietuvių Auditorijoje 
paminėjo poeto Maironio — lie 
tuvių tautos dainiaus, 100 me
tų gimimo jubiliejų. Ši apylin
kė, anksčiau turėjusi virš 300 
narių, dabar turi apie šimtą, 
bet tebėra judri ir dirbanti. 
Seniausioji lietuvių kolonija 
kasmet mažėja ir mažėja, bet 
lietuviška veikla nesustoja. 
Vieniems išvykus, stoja į darbą 
kiti. Dabar jos pirmininkas yra 
Petras Dambrauskas, kuris taip 
gi nuoširdžiai rūpinasi lietuviš
kais reikalais. Jam padeda ir 
kiti valdybos nariai, kurie ben
dromis jėgomis parengė 
minėjimą.

Minėjimą atidarė pirm.
Dambrauskas, kuris pakvietė 
Apyg. atstovą inž. D. Bielskų. 
kaip kult, reikalų vadovą, tarti 
sveikinimo žodį. Vėliau paskai
tą apie Maironio kūrybą skai
tė poetas Kazys Bradūnas, ku
ris plačiai nušvietė Maironio 
gyventą laikotarpį, kovą už 
lietuvišką žodį, poezijos reikš
mę ir prasmę lietuvių tauti
niam atgimimui. Šitas tautinio 
atgimimo dainius daugelį lie
tuvių paskatino atgimti. Jo 
kūryba nepaseno ir dabar. Lie
tuviai myli jo dainas, gerbia jų 
autorių ir jo nepamirš am
žiais. Paskaita buvo labai ver
tinga, gyvai perduota ir įdomi.

Meninę programą atliko Brid 
geporto moksleivių tautinis an-1 
samblis. Dainas ir šokius pa
ruošė muz. F. Strolia, o kank
lininkes ir eilėraščių išmokė E. 
Vaičcliūnicnč. Buvo padainuota 
keletas dainų. Melodeklamaciją 
atliko Jūratė šuopytė ir kank
lininkės, o eilėraštį “Kur bėga 

ė” deklamavo Marytė33 lŠešupė

Valandėle su Chicagos jūrų skautais
Sekmadienio popietė dr. Ge- — Tik atkreipkite dėmesį į 

dimino ir Dalės Bylaičių namuo tarenos švarumą. Kai dar anuo 
se. Pradeda rinktis jaunimėlis 
mūsų auksinis. Mergaitės — it 
rožytės ir rūtelės, bernužėliai 
— it dobilėliai. Tai Chicagos 
jūrų skautijos Juodkrantės ir 
Baltijos tuntų skautai. Daug 
jų. Pradedant mažomis ūdrytė 
mis ir bebriukais ir baigiant 
akademinių skautų “Gintaro” 
korporantais. Jie renkasi repe
tuoti Juliaus Kanapės (Balio 
Sruogos) vienaveiksmio “nieką 
niekio” — Užgavėnės bendrabu 
tyje ties Kreivuoju Tiltu, kurį 
parodys 
visuomenei jūrų skautijos 40 Po repeticijos jūrininkai ne- 
metų Įsikūrimo sukakties pro- skuba namo. Susimetę į Bylai- 
ga, balandžio 1 d., Jaunimo. čių miegamus kambarius trau-
Centre.

nyet repetavome “Baltaragio 
malūną”, buvo bėda ir su lie
tuvišku ištarimu ir su skaity

to dabar kokia pažanga, 
pasigėrėtinas mūsų 

skautijos

tėvų ko- 
Chicagos

mu...
Tikrai

lietuviškosios jūrų 
jaunimėlis!

Repeticiją seka ir 
miteto pirmininkas,

i jūrų skautijos dvasia ir stipry
bė — dr. K. G. Balukas. Ir jo 
padėjėjas Bronius Ginčauskas 
iš Gary, Ind., nesusilaiko juo
ku, žiūrėdamas linksmos repe-

Chicagos lietuviškai ticijos.

Vis skamba telefonas. Tai 
“duoda pranešimus” režisorei 
p. D. Bylaitienei tie, kurie šiek 
tiek pasivėlins... Mat, vieni gy
vena ir studijuoja Illinois val
stybėje. kiti gi Indianoje. Bet 
drausmė ir susiklausimas dide
lis. Tikrai skautiškai.

kia skambias lietuviškas dai
nas. Dr. Bylaičių namai, atro
do, virte antruoju Jaunimo Cen 
tru. Smagu ir gražu žiūrėti, 
kaip lietuviškasis jaunimas išei 
vijoje, vadovaujamas atsakin
gų vadovų, taip puikiai auklė
jamas lietuviškoje dvasioje.

Į Baltijos tunto skautai, va
dovaujami skt. Butkevičiaus, 
jau tariasi apie prasidėsiantį ir 
klavimo sezoną. Kasmet jie tu
ri irklavimo rungtynes su ki- 

; amerikiečiais jūrų 
skautais ir jau kelinti metai iš

Kai jau visi aktoriai ir ak
torės susirinko, jų meno va
dovė Dalia Bylaitienė taria:

i
— Auksini jaunimėli, jau tataučiais

pradedame...
Subruzda jaunimėlis. Veikalo eilės tas rungtynes laimi, 

choreografė, tuntininkė Aldona 
Gasnenenė visiems nurodo, kas 
kur, kaip ir kada. Repeticija 
vyksta šauniai. Režisorė veik 
nebeturi ko ir taisyti, nurody
ti. Dešimtmetės ūdrytės vaidi
na kaip tikros aktorės... Veika- 

! liau tie duomenys buvo paskeib- le vaizduojamos lietuvių moks- 
ti religinės informacijos žurna- 

j le “Herder - Korrespondenz”. Į- 
domų, kad net 58 procentai pa-

■ sisakė. jog iš suvažiavimo jie 
lauktų krikščionių vienybės. To

■ limesni pasisakymai — laukia- 
jma Bažnyčios atsinaujinimo, di- 
Į dėsnio prisitaikymo mūsų lai
kams. Atsakančiųjų nuomone, 
būtu gerai, kad suvažiavime bū-| -D

tų atstovaujami ir pasauliečiai.

! Norėtų didesnio religinio gy- 
: venimo pagilinimo šeimose. Ki-
i
ti laukia dažnesnių dvasininko 
atsilankymų šeimose, bendros 
šeimos maldos plėtimo, bendrų 
šeimų šv. Komunijų platinimo. 
Apskritai, daugelis atsakymų 
lietė šeimos gyvenimą.

jų, inžinierių, amatininkų, ūki
ninkų, valdininkų šeimininkių, 
mokytojų, darbininkų ir kt.

Anketoje buvo 37 klausimai, 
pagal visuotinio Bažnyčios su
važiavimo programą ir apskri
tai apie sielovados reikalus. Vė- i,. . , . ...

Rimkevičiūtė, Zita Burneikytė 
ir Kristina Zebrauskaitė. Eilė
raštį “Pavasaris” deklamavo A. 
Vaičeliūnaitė ir Maironio bala
dę “Čičinskas” pasakė E. Vai- 
čeliūnienė. Buvo pašokta ir tau 
tinių šokių: Gyvataras, Sukčius 
ir Senių polka. Pabaigai sve
čius nustebino Jonas Spačkau- 
skas, palydint gražiai muzikai 
padainavo Maironio maldą Kad 
Širdį tau skausmas.

Šimtas svečių klausėsi mi
nėjimo. Ir visi buvo patenkin
ti atsilankymu, nes programa 
buvo įdomi. Tautinio mokslei
vių ansamblio dalyviai maloniai 
nuteikė suaugusius savo gražio 
mis dainomis, kostiumais ir lie
tuviška dvasia. A. Gintneris

PARAMA 
VASAROS STUDIJOMS

JAV Mokslo fondas net 300- 
tams aukštesniųjų mokyklų mo
kytojų suteikė stipendijas gilin
tis gamtamokslio ir matemati
kos studijose, laukiant vasaros 
kursus. Tarp gavusių tokių pa
rinktų mokytojų, yra ir 53 iš 
katalikų mokyklų: keturi kuni- 

>gai, keturi broliai, 41 seselės 
ir 1 pasaulietis.

Ir aš ėmiau gailėtis, kad ne
buvau jūrų skautu. Kartą 
mums su draugu Wisconsine 
bemeškeriojant viename didelia 
me ežere, staiga kilo smarki 
audra. Bangos supainiojo meš
keres ir ėmė mėtyti mūsų lai
velį, it kokį šapą: Baisiai per- 
sigandeme. Tiktai meldėmės,I

Vilniuje, vokiečių prašydami dangaus pasigailėji- 
Tiek daug mo, o laivą pastatyti prieš ban- 
kad negali- gas niekaip nesugebėjome . . . 

Jei būtume buvę kada jūrų 
patylomis skautai ,aišku nebūtumėm taip 

baisiai persigandę . . . Alb. V.

leivių nuotaikos viename ben
drabutyje 
okupacijos metais, 
linksmų situacijų, 
me ištverti juoku...

Dalia Bylaitienė
sako:

PALIKO .$5,0!)l),0!H)

Mokyklų, ligoninės statyboms 1 
kitiems religiniams reikalams 

velionė May Bonfils Stanton tęs
tamentu Denvery pranciškonam 
paliko S5.000.000.

ir

I

A. f A.
JUOZAPAS LABANAUSKAS

(LABAN)
Gyveno 9030 S. Loomis Avė. Tel. Hl 5-5572.
Mirė kovo 29 d.. 1962, S vai. ryto, sulaukęs SO m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vaiguvos miestelio. Amerikoje 

gyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Vaišnoraitė), 

mis Antanas, marti Violet. duktė Ann Kasė, žentas Robert. 
antikai? Stanley ir Robert Dargužiai ir Anthony ir James fmhan. 
proanūkas liavid Kasė, gimines: švog.ris Antanas Vaišnoras ir 
j<> žmona Emilija. kun. Bonifacas Vaišnoras. M.I.C.. brolio vai
kai. kiti giminės, drangai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųilette Funeral Home koply- 
■ toje. 2533 VV. 7 lst st.

laidotuvės įvyks pirmad.. bal. 2 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j švenč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies siel;i. l’o pamaldi] 
lei nulydėtas i Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, marti, žentas, anūkai ir pro
anūkas.

l-;idotuviu direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 31 d. Chicagoje ir apylinkėse

X “Aidos’’ operos premjera 
įvyksta rytoj. Operos vadovybė 
prašo visus tuos, kurie eis į 
operos spektaklius, nesivėlinti, 
nes kiekvieną spektaklį reikia 
pradėti punktualiai skelbtuoju 
laiku. Sekmadienį spektaklis 
bus 3 vai. p. p. Kadangi ati
duodant apsiaustus tenka pa
laukti, tad patartina atvykti 
pusvalandį anksčiau. Pavėlavu
sieji turės palaukti salės fojė 
tol, kol bus pertrauka ir tik jos 
metu tebus įleidžiami į salę ir 
nuvesti į savo vietas. Prašoma 
nesinešti foto aparatų, nes spėk 
taklių metu negalima fotogra
fuoti. Taip pat visiems prane
šama, kad bet koks rekordavi- 
mas spektaklio į juostas muzi
kų unijos yra griežtai uždraus
tas. Todėl asmenys su įrašymo 
aparatais nebus iš viso į salę į- 
leidžiami. Salės durys bus ati
darytos 1:30 vai. p. p.

X šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų 8 sk. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 1 d., 1962 
m. 1:30 vai. p. p. parapijos sa
lėje, 6820 South Washtenaw 
Avė. Tuoj po trumpo susirinki
mo, bus vakarienė ir žaidimai, 
visas pelnas skiriamas rėmėjų 
seimui, kuris įvyks gegužės 6 
d. Dovanas aukojo Donald Pet
kus, Marąuette Funeral Home, 
2533 W. 71 Str. Pirm. Vera 
Paukštis ir komisija, C. Sloger, 
S. Wabol, S. Žukauskas, U. 
Rauskinas, A. Barzitz, H. Ko- 
dytė, J. Klevinskas, F. Gudai
tis, A. Sliteris, E. Matevich, C. 
Yerkes, S. Mortell, ir S. Loren
ce rūpinas valgiais. Bilietus ga 
lite įsigyti pas narius arba 
prie durų.

X Helen širvinskienė, Mote
rų sąjungos 20 kp. pirmininkė, 
rūpinasi ir darbuojasi, kad pa
vyktų kuopos parengimas, ku
ris įvyks balandžio 1 d. 2 v. 
p. p. Vyčių svetainėje. Bus dau 
gybė dovanų ir būsite visi pa
vaišinti. Laukiama svečių ir 
iš kitų kuopų.

X Romas Miknaitis, šv. Ri
tos gimnazijos moksleivis, gy
venąs So. Talman Avė., kny
gų išpardavimo proga papildė 
savo biblioteką naujomis kny
gomis, kurių didelis pasirinki
mas “Draugo” knygyne. Ypa
tingai daug gaunama užsaky
mų šią savaitę. Nelaukite pas
kutinės dienos, siųskite užsa
kymus jau šiandien, arba pa- i 
tys apsilankykite “Drauge”.

X šv. P. • Marijos Gimimo 
bažnyčioje misijos lietuvių kal
ba pradedamos balandžio 1 d. 
7 v. v. Visus parapiečius prel. 
J. Paškus kviečia pasinaudoti 
Dievo malonėmis.

X Dail. A. Dargio, Roches- 
ter, N. Y., meno parodos ati
darymas įvyks š. m. balandžio 
28 d. Čiurlionio galerijoje.

X LB Chicagos apyg. reviz. 
, kom. pasiskirstė pareigomis: i 
pirm.—K. Bružas, vicepirm. — 
Kazys Barzdukas, sekret.—An
tanas Šantaras.

X A. Brazdžionienė ir S. Ny- 
ergienė prisiuntė po čekį Gied- į 
ros korp. paskelbtojo romano j 
konkurso premijai paremti. Abi' 

įgyvena Los Angeles, Calif. A. 
Brazdžionienė ir S. Nyergienė 
yra vyresniosios giedrininkės 

į ir kartu su auka siunčia Gied- I 
rai daug linkėjimų, džiaugiasi 
paskelbtuoju konkursu ir kitais 
giedrininkių darbais.

X Julia Bložis, Moterų są
jungos 46 kp. buvusi iždininkė, 
kviečia 46 kp. susirinkimą į 
savo rezidenciją, 8415 S. Ko- 

Įmensky Avė., Chicago 52, UI.,1 
bal. 4 d., trečiadienį, 7:45 v. v. _ __ _____o________ ___
Ryšium su susirinkimu bus ap- tės vardo karių šeimų draugi- 
tarta Tėvų Marijonų Bendra- jos Chicagos sk., kuris taip pat 
darbių Seimas, kuris įvyks bal. eina ir centrinės dr-jos valdy- 
8 d., sekmadienį, vienuolyno pa bos pareigas, kovo 25 d. Jau- 

So. nimo Centre turėjo visuotinį 
ir'

Or-

Naujoji birutiečių valdyba. Iš kairės sėdi: vicepirm. Bronislava 
Gustaitienė, pirm. Lucija Stasiūnienė, ižd. Marija Jautakienė. Sto
vi iš kairės: sekr. Leokadija Dainauskienė ir ūkio reikalų vedėja 
Janina žitkuvienė.

BIRUTIETĖS IŠSIRINKO
NAUJĄ VALDYBĄ

D. L. Kunigaikštienės Biru-

są- 
savoir 

susirinki-

sąjungos

kademijose lietuvių studentų I 
kūrybą, nutarė spalio mėnesįI 
organizuoti dailės parodą.

Dailės parodos organizavimo 
darbus atlikti pavesta atlikti: 
dr. A. Virbickui, pasikviečiant 
į talką bet kurią L.B. apylinkę.

Posėdyje buvo aptarti Moti
nos dienos minėjimo organizavi 
mo klausimai ir nutarta Moti
nos dienos minėjimus pavesti 
rengti visoms apylinkėms. K.

ZARASIŠKIAI KUCHEL - 
LIPSCOMB KOMITETUI 

Į PAGALBĄ

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJ

— Kanados socialistų vadas 
federaliniame parlamente iš so
cialistų partijos pasitraukė ir 
įstojo į liberalų partiją. Savo 
žygį jis motyvavo vykstančiais 
nesklandumais Kanados socia
listų partijoje dėl nuomonių ir 
teisių skirtumo tarp fabrikų 
darbininkų ir ūkininkų.

— Evangelikų moterų sky
rius Toronte, Užgavėnių išvaka- 

Jo
pavai- 
Lietu- 
šusti-

ruota Vilniaus miesto ir Kauno 
Rotušės vaizdais.

— Vasario 16 d. gimnazijos 
abi šokių grupės ir skautų ber 
niūkų choras, o taip pat ir vi
sa eilė skautų, atsilankė Kai- 
serslauterne amerikiečių mer
gaičių skaučių 50 mt.. sukak
ties minėjime. Be lietuvių mok 
sleivių dalyvavo dar Kanados 
ir Vokietijos skautės. Visi tu
rėjo atlikti programos dalį. Da 
lyvių šiame minėjime buvo apie 
1,000. Labiausia jaunuosius da
lyvius žavėjo lietuvaičių tauti
niai rūbai ir mūsų grupės tau- 

: tiniai šokiai. Tai buvo graži
žuma- Pr0»a lietuviškos propagandos.

— Osnabrueckas. Visuoti-

rėse turėjo šaunų pobūvį, 
metu visi svečiai buvo 

Zarasiškių klubo nariai kovo ginti specialiu Mažojoje 
25 d. susirinkime nutarė, kad voje tradiciniu kepsniu 
klubas prisideda prie Los An- nįu. 
gėlės, Calif., komiteto veiklos. — Valteris Banaitis,
Klubas savo vardu ir atskiri pa listas ir visuomenininkas, lan- 
vieniai nariai parašys padėkos kydamasis Toronte, kovo 23 d. nam susirinkime išrinktoji val- 

už rezoliucijas: senat. šv. Jono Kr. par. salėje pada- dyba pasiskirstė ’’
T. Kuchel, 12, kongresmanams rė lietuvių 
G. Lipskomb 153, J. Roosevelt Į pranešimą. Kalbėtojas giliai ir Zelionka ir kas. — Girtas. Su- 

JAV Lietuvių B-nės centro vai- 439, F. Br. Morse 163 ir G. nuoširdžiai pažvelgė į daug ak- sirinkimo proga buvo paminė- 
i dybos pirm. J. Jasaitis, 
į Dr. P. Daužvardis, pasveiki
nęs apygardos valdybą ir nuo
širdžiai padėkojo už jam suor
ganizuotą įspūdingą minėjimą- 
aktą, dalyvavo Lietuvos Pavil
jono įrengimo Tautautinėje pa
rodoj svarstyme.

Apygardos valdyba, atsižvelg 
dama, kad Lietuva oficialiai 
yra pakviesta dalyvauti liepos 
25 d. — rugpiūčio 10 d. įvyk
stančioje Chicagoje Tarptauti
nėje parodoje ir Statė Departa
mentui pageidaujant, kad Lie- 

; tu vos atstovavimas parodoje 
būtų, nutarė Lietuvos paviljoną 
parodoje įrengti, tikėdamasi lie 
tuviškos visuomenės visokerio
pos paramos. ,

Posėdy buvo sudaryta Lietu-j kas Jonas Šileikis,
vos paviljonui parodoje organi- j nė, Izd. Tarulis, T. Mačys, A.

, U. Žukauskienė, M.

(Nuotr. V. A. Račkausko)
laiškus pareigomis: 

visuomenei platų pirm. — Vaitiekūnas, sekr.

Donough 444, 555 ir kitiems, tualių problemų, nagrinėdamas tas ir nepriklausomybės atga- 
kiek techniškai pajėgs ir komi- jas objektyviai ir giliai. Pilnu- vimas. Paskaitą sakė kun. Gir- 
4-^4- — -ma — XX ^X J— O R i • i • n i * • •» • > • • I 4-z-vvva /T O T*čius. Dienos tema kalbėjo dar 

K. Vaitiekūnas ir V. Martinai
tis. Pasveikino latvių atstovas 
Krastinš ir raštu PLB Vokieti
jos Krašto valdybos narys L 
Apyrubis. Vargo mokyklos mo 
kine V. Augaitytė padeklama
vo patriotinių eilėraščių.

— Dillingenas. Apylinkės na
rių susirinkime E. Getneris vėl 
buvo perrinktas seniūnu. Kon
trolierium — K. Mickevičius. 
Balfo įgaliotinei Getnerienei pa 
siūlius, buvo perinkta šalpos 
komisija: J. Gujėnas ir K. Mi
ckevičius.

— Gaut'nge seniūnu buvo 
perinktas A. Kajutis.

— Weinheimas. Kovo 4 d. 
šios apylinkės nariai susirinkę 
Weinheime paminėjo nepriklau 
somybės atgavimo sukaktį ir 
išsirinko sekantiems metams 
apylinkės valdybą. Susirinkimą 
pravedė ir paskaitą skaitė E. 
Simonaitis, ypatingai iškelda
mas Klaipėdos krašto lietuvių 
įnašą į nepriklausomybės ko
vas. Valdybon buvo perrinkti 
tie patys asmenys: E. Simo
naitis — pirm., A. Žolynas — 
Kas. ir J. Stankaitis — sekr.

— Muenchenas. Kovo 4 d. 
įvyko metinis narių susirinki
mas, kuriame buvo išrinkta 
nauja apylinkės valdyba: kun. 
J. Tautkevičius — pirm., 
Hermanienė — sekr., ir P. Če- 
sūnas — ižd. .. (Vok. K. Inf.)

teto išlaidoms aukos iš iždo 25 tėlė klausytojų auditorija kal- 
dol. bėtoju buvo sužavėta. Po pas-

— Didžioji pareiga yra dė- kaitos, kurią globojo Toronto 
koti Amerikos kongreso atsto-1 apylinkės Bendruomenės valdy- 
vams už pastangas išlaisvinti ba, 
Lietuvą ir vengus iš 
remti Losangeliečių komiteto 
darbus, — pasakė vienas mūsų 
narių ir paaukojo 20 dol.

Iš viso aukojo: klubas 25 
dol., Aleksas Paplauskas $20, 
Jonas Juodvalkis $4. Kiti po 
mažiau. Viso $50 Al. Paplaus
kas ir Vasario 16 d. Altui au
kojo 20 dol.

Zarasiškių klubą 1935 m. va
sario 16 d. Chicagoje įsteigė bū 
relis zarasiškių: žinomas menin

P. Šileikie-

Lietuvių Namuose svečiui 
Sibiro ir buvo suruošta vaišės.

— Dail. Juozas Balds restau 
ruoja Šv. Jono liet, bažnyčią 
Toronte. Šiuo metu dailininkas 
atsidėjęs projektuoja bažnyčios 
langams vitražus, o taip pat 
konstruktuoja bažnyčios švie- 

! sas ir kryžiaus kelius kerami- 
I koje.

susirinkimą.
Du metu iš eilės draugijai va 

dovavo Musteikienė, Gradins- 
kienė ir Babickienė. Jų daug 

Į nuveikta. Vien per paskutiniuo
sius metus sušelpta Sibire ir ki 
tur šalpos reikalingų už 900 do 
lerių. Pažymėtinas gerai pavy- 

i kęs Naujų Metų sutikimas da- 
į ve dr-jai gražaus pelno. Žy- 
i miai prisidėta prie skolų mokė 
I jimo už Lietuvos laisvės kovų 
paminklo pastatymą.

Susirinkime išrinkta naujoji 
valdyba, revizijos komisija ir zuotį komisija iš valdybos na-i saikus, __________ ,
atstovės į visuotinį draugijos rjų: Nainio, inž. D. Biels- Raugas ir J. Rūkštelė. Įstatų
suvažiavimą. > a wn tt„-u L . . _ . ...........................

Į valdybą išrinkta: pirm, 
i Lucija Stasiūnienė, vicepirmin. 
\ Bronislava Gustaitienė, sekret. 
Leokadija Dainauskienė, ižd. 
Marija Jautakienė ir ūkio rei
kalų vedėja Janina Žitkuvienė. 
Kandidatėmis į valdybą išrink
tos Marija Ališauskienė, Mari
ja Babickienė, ir Vanda Kali
nauskienė. Į revizijos komisiją 
išrinktos Marija Tumėnienė, An 
tanina Mačiuikienė ir Vilhelmi
na Genienė. Į visuotinį suvažia
vimą, kuris įvyks Chicagoje 
Jaunimo Centre gegužės 26-27 
dienomis, išrinktos atstovės Re į 
gina Musteikienė, Sofija Oželie- 
nė ir Aldona Eidukonienė.

'Susirinkimui Romas Račiū
nas pademonstravo nufilmuo
tus vaizdus prie Lietuvos nepri 
klausomybės kovų paminklo ir 
montažą iš nepriklausomybės 
kovų.

Visas susirinkimas praėjo la
bai gyvai ir draugiškoje nuotai ■ vavįm0 darbus atlikti pavesta 
koje. V. A. Račkauskas

j 

IŠ LR CHICAGOS APYGAR-į
DOS V ALDYBOS VEIKLOS

talpose, prie Draugo, 6336 
Kilbourn Avė., Chicagoje, 
lankymas šv. Šeimos Vilą, 
land Parke, bal. 15 d.

Kviečiame visas 46 kp. 
jungietes atsilankyti 
dukras atsivesti. Po 
mo bus vaišės.

X ALRK Moterų
46 kp. narės į Chicagos Lietu- 
vių operą įsigijo bilietų balan- 

i džio 1 d. 3 v. p. p. Kai kurios 
narės rengiasi dalyvauti visuo
se trijuose spektakliuose.

X Chicagos ateitininkai se- 
draugiai sekmadienį, balandžio 
1 d., 11 vai. ryto Jaunimo 
Centre renkasi išklausyti praė
jusių metų valdybos veiklos 
apyskaitos ir išrinkti naują vai 
dybą.

X Lietuvių Demokratų Ly
gos susirinkime, kuris įvyko 
kovo 29 d. Don Varno posto sa
lėj, pirmininkavo adv. A. Prei- 
bis, sekr. — D. Kamm. Pra
nešimus padarė Aleksiūnas, J. 
Juozaitis, Skeivys, dr. Grigaitis, 
K. Žirgulis; pastarasis įnešė 
keletą sumanymų, kaip liet, de
mokratų veiklą pagyvinti. At
stovai vienbalsiai pritarė Liet. 
Nuosavybių Savininkų siūlymui 
•remti prez. Kennedy sveikatos 
planą — King-Andersono įst., 
projektą — per socialinio drau
dimo sistemą įvesti nemokamą 
gydymą pensininkams. Po to 
buvo valdybos rinkimai, į ku
rią išrinkti: K. Žirgulis—pirm., 
B. Brazdžionis, Skeivys ir Pr. 

’ Šulas — vicepirmininkai, Don- 
na Kamm — sekr., čiodeckas 

,— kas., Aleksiūnas — ižd., Vil
kelis
Mankus ir H. širvinskienė — 
patikėtiniai, adv. Charles P. 
Kai ir adv. Frank Zogas — tei
sės patarėjai. Visi užgyrė K. 
Žirgulio pasiūlymą — prie ly- Kovo 25 d. įvykusiam LB 

i gos įkurti kultūrinę, ekonomi- Chicagos apygardos valdybos 
nę, propagandos ir finansų ko- posėdin atvyko Lietuvos gen. 
misijas, kurios pagyvintų Liet.

: Demokratų Lygos veiklą. Susi- 
i rinkime dalyvavo iš įvairių Chi 
cagoje veikiančių demokratinių 
sambūrių 30 atstovų.

X Vladas Miceika, Simcoe, 
Ont., Kanada, užsisakė Drauge 
knygų už 79 dol. Kviečiame vi
sus pasekti šiuo gražiu pavyz
džiu.

maršalka, čepukas,

kaus, dr. A. Verbicko, P. Veb-!
ros ir K. Kasakaičio.

I Apygardos valdyba, turėda
ma pakvietimą, nutarė balan- mininkauja, vicepirmininkas J 
džio 29 d. organizuoti lietuvis- Užandenis 22 
kų meninių ansamblių dalyva- > ir Puslys Rap. 
vimą International House Fes- metai.
tival of Nations University of

I

ITALIJOJE
— Šv. Kazimiero lietuvių ko

legija Romoje neseniai susilau
kė naujo vicerektoriaus, Kau
no Kapitulos kanauninko dr. 
Zenono Ignatavičiaus asmenyje. 
Kanauninkas Ignatavičius per 

1 punktas: Palaikyti lietuvybę,: paskutinius 11 metų dirbo pas- 
labdarybę ir kultūrą.

Tarulis Izd. jau 25 metus pir

I

toracijos darbą Brazilijoje Rio 
de Janeiro mieste.

X Juozapina ir Izidorius Au 
gaičiai su 2 sūnumis ir dukre
le atvyko iš Vokietijos ir apsi
stojo pas Kybartus, 6729 So. 
Maplewood Avė. Abiems jau 
pasisekė gauti darbus.

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

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390. 

(Sk.)
X

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

(Sk.)

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

OKUP. LIETUVOJE
— Vilniaus radijas komp. J. 

Juzeliūno koncertą drauge su 
Klubo narių buvo 547, dabar. atliko sol. Valentinas

Adamkevičius. Orkestrui diri
gavo R. Geniušas. Koncertas į-i 
vyko kovo 17 d.

Vilniaus Valst. V. Kap- 
vardo universitete viešai 

Julija And- 
(istorijos mokslų

metai pareigose
iždą valdo 23

j

Chicago. Organizacinius daly- kiek mažiau (mirė, kitur apsi-

Dalis teisėją komisijos jaunųjų talentų varžybose kovo 25 d. Iš 
kair. j deš.: J. Bertulis, A. Šimkus, A. Dzirvonas (reng- kom. na
rys) ir A. Giedraitis.

gyveno). Iki šiol, per 27 metus, 
be kitų išlaidų, klubas aukojo: 
organizacijoms (Altui, Baltui 
ir kt.) $989, spaudai $258, ats
kirai beturčiams $395, nariams 
ligonims $460 ir narių laidotu
vėms $1,135. Iš viso 3,237 dol.

Jonas Juodvalkis
konsulas dr. P. Daužvardis ir

X Pasirūpinkite operos žiū
ronais. Įvairių ir nebrangių tu
ri DAINA Co., 3321 S. Hals
ted St (Sk.) 1

suko
gynė disertacijas: 
riušaitytė

j kand. laipsniu įgyti) tema —
! “Revoliucinių Lietuvos social
demokratijos elementų kova už 
proletarinę partiją reakcijos

i metais (1907-1910 m.)”. Aleks. 
Veržbovskis (Afanaso s.) gy
nė disertaciją tema: “Baltrusių 
— lietuvių kalbų leksikos ry
šiai” (filologijos mokslų kand. 
laipsniui įgyti).

VOKIETIJOJE
— “VVirtschafts - Rundschau” 

59 nr. (kovo 10-11 d.) įdėjo 
platų straipsnį apie Lietuvą ir 
jos pasipriešinimą sovietų oku
pacijos sąlygose. Straipnyje iš
keltas Sovietų įvykdytas sutar
čių laužymas. Medžiaga iliust- į
—

Chicagos katalikų kunigų se
minarijos sistema yra didžiau
sia visoje Amerikoje, vienok ji 
nepajėgia, sparčiai didėjant ka
talikų skaičiui, parūpinti užtek
tinai kunigų. Per paskutinius 
5 metus buvo pareikalavimų 
darbams 100 kunigų kasmet, 
tačiau per tą laiką įšventinta 
tiktai po 30 kasmet. Šiuo lai
ku Lake ir Cook apskrityse 
vienas kunigas aptarnauja 
700 katalikų.

ŠVARUS GYVENTOJŲ 
APSIRENGIMAS

Cook apskrityje, įskaitant 
Chicagos miestą, 973,457 na
mai turi drapanų skalbimo ma- 

tuvų krautuvėje, 2512 W. 47th bos reikalu. Jis vėl paguldytas, koje užaugusio jaunimo ir stu- šinas; jų neturi 598,565 namai. 
St. FR 6-1998. (Sk.) i ligoninėje antrajai operacijai, idijuojančio Chicagos Meno A-'Drabužių džiovintojus turi 217,-

Br. Nainiui, pasikviečiant į tal
ką L. B. Marąuette Parko apy
linkę.

Valdyba, turėdama pakvieti
mą dalyvauti Chicagos miesto 
mero organizuojamoj lapkričio 
10-11 d. Tautų Pasirodymo ir 
Derliaus šventėje, nutarė šven
tėje su lietuvišku paviljonu da
lyvauti.

Valdyba išklausiusi CV pirm. 
J. Jasaičio pranešimo apie 1963 
m. organizuojamą JAV ir Ka
nados Lietuvių II-rąją Tautinių

X Jurgis Janušaitis ir Jur- šokių šventę, nutarė buv. apy- 
gis Mažeika, turį įvairių maisfco 
dalykų krautuvę Marąuette Par, 
ke, neužmiršta lietuviškų orga- 

, 1 veiklos. Jie “Aidos” 
ruošia Koncertą - Kartūnų balių operos pastatymo išlaidoms su 
bal. 28 d., Western Ballroom sa-1 
Įėję. Už gražiausias tris kartū
no sukneles bus duodamos pre
mijos. (Pr.)

X “Kad būčiau žinojęs...” Kad 
ir tamstai nereikėtų gailėtis, 
prieš pirkdamas pirmiausia pa
sižiūrėk Telefunken vokiškų
aparatų Gradinsko televizijų, sikalbėti režisoriaus Gasparo 
radijų, patefonų ir oro vėsin- Veličkos organizuojamo-, pagal ma Iškelti tremtyje ir

X Lietuvių Dantų Gyd. S-ga nizacijų

mažinti įteikė 50 dol. auką. An 
ksčiau jie yra prisidėję ir prie 
operos “Jūratė ir Kastytis” 

įleidimo fondo.
iš-

gardos valdybos sudarytą ir 
veikiančią Tautinių Šokių šven- 

’ tci ruošti repertuaro komisiją, 
susidedančią iš I. Šilingienės, 

[ L. Braždienės, G. Railienės ir
Br. Shoto laikyti 
vieną iš svarbesnių 
ganizacinių darbų.

atliekančią 
šventės or-

šokėjų gru-

v.

KAS. KĄ IR KUR
— Brighton Parko šv. Kazimie

ro Seselių Rėmėjų 6-to sk. mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, balandžio 1 d., 2 vai. p. p., mo
kyklos kambaryje. Prašome nares 
atsilankyti, nes reikia pasiruošti 

! vajaus parengimui, kuris įvyks 
balandžio 29 d- parapijos salėje.

Valdyba

Tautinių šokių
pių, norinčių dalyvauti šventėj, 

5 registraciją ir toliau vykdo vai

Chicagos žinios
TRŪKSTA KUNIGŲ i 025 namai. Skalbimų - džiovin- 

tojų kombinacijas turi 28,254 
namai.

KIEK KATALIKŲ IR KU
NIGŲ

Chicagos arkidiecezijoje yra 
2.25 milijonų katalikų. Pasauli
nių (diecezijos) kunigų yra 1,- 
226 ,o priklausančių prie įvai
rių vienuolynų yra 1,400. Klie
rikų besimokinančių seminari
joje yra 2,275.
MASINA NUKRITO 6 

TUS
Frank Brown, automobilių 

pastatytojas, žuvo, kai jo vai- į 
ruojamas automobilis, įvažiavo 
į keltuvams skirtą vietą ir nu
krito 6 aukštus žemyn. Katas
trofa įvyko jo darbovietėje, La 
Šalie — Randolph garaže, 120 
W. Lake st

1,-
AUKŠ-

anX Buvę Lietuvių Tautinio 
samblio vyrai šį sekmadienį 
vai. p. p. renkasi Balio Pakšto dybos vicepirmininkas St. Šiau- 
patalpose, 2801 W. 38 str., pa- čiūnas.

Apygardos valdyba, siekda- 
Ameri-

l

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras. brangenybes, etc.
3237 W. «3rd St.. Chicago 2®, IU. 

Tel. 434-4000
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.r 
jimiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

KRISTAUS 
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

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

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