
L. KAPOČIUS 2.1.63

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
Vol. XLVI Price 100 Printed In Two Parts ŠEŠTADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 7, 1962

NAUJI PAVOJAI V. VOKIETIJOS ŪKIUI
Ekonomijos ministerio žodis pramonininkams ir darbininkams

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos ūkio ministeris Ludwig Er- 
hard, kuris visada stengiasi vo
kiečius įtikinti, kad jie privalo 
laikytis nuosaikumo, jei nori, 
kad jų krašto ekonominė pa
dėtis būtų stipri, dabar kreipė
si į pramonininkus, įspėdamas, 
kad Vokietijos rinka liko be ap
sigynimo prieš konkurentus.

Vakarų Vokietijos Pramonės 
federacijos suvažiavime jisai kai 
bėjo;

“Vokiečių darbdavys stovi nu
gara priremtas prie sienos”. Vy
riausybė toliau nebegali įsikišti 
su savo pagalba. “Bendros rin
kos sistemoje nebegalima suda
ryti užtvarų muitų pagalba. Vo
kietijos rinkos pasilieka atvi
ros, taip sakant — beginklės”,
— kalbėjo dr. Erhard. Jis paro
dė susirūpinimo dėl kylančių at
lyginimų ir prekių kainų. Vokie 
tija savo aukštomis kainomis 
galinti pati save išstumti iš pa
saulio rinkos — priminė jis, pas 
tebėdamas, kad jis tuo kaltina 
ne vien darbininkų unijas. Pra
monininkams jis pasakė: “Tie, 
kurie mano, kad jie išgelbės sa
vo sprandus, keldami kainas, la
bai apsirinka — jie save išduo- rio ateinantieji užsakymai nu- 
da. Darbdaviai, kurie pasirašo Į krito 3.5 procentais. Pagrindinis

sutartis, žinodami, kad jos ve- dalykas dabar — padidinti eks-
da į kainų kėlimą, nejaučia at
sakomybės taip pat, kaip ir tie, 
kurie kelia perdėtus reikalavi
mus”.

Pagaliau dr. Erhard perspė
jo, kad kainų kilimas Vokietijo
je jau yra pasiekęs aukščiausią 
ribą. Jis priminė, kad visų pir
ma patys darbininkai turi su
prasti pavojų, nes jie daugiau
siai praras, jeigu dalykai riedės 
ta pačia kryptimi: nukentės so
cialiniai pagerinimai ir susida
rys pavojus visų pilnam aprū
pinimui darbu.

Susidaro ir kitas pavojus ap
rūpinimui darbu: iš užsienio kon 
kūrentų. Per pirmus du šių me
tų mėnesiu kasdienio vartojimo 
prekių įvežimas Vokietijon pa
didėjo 40 procentų, palyginus 
su praeitų metų tuo pačiu laiko
tarpiu, o gamyba padidėjo tik 

Į 4 procentais.

Dr. Erdhardo kova dėl nuo
saikumo pasireiškė ryšium su 
kylančiais darbo unijų reikala
vimais padidinti atlyginimus. 
Vyriausybė bijosi, kad tai suda
rys perdidelį įtempimą krašto 
ūkiui. Nuo praeitų metų vidu-

portą. Palyginus su praeitų me
tų pramonės apyvarta, šiemet 
eksportas padidėjo 15 procentų, 
tačiau užsakymai eksportui su
mažėjo maždaug 5.6 procentais 
per paskutinius 10 mėnesių.

Studentai.... iškrauna 
vagonus

Už darbą nebuvo atlyginta
OUP. LIETUVA. — Spaudos 

ir radijo pranešimais, Lietuvos 
geležinkeliuose ypatingai trūks
ta darbo jėgos vagonams iškrau 
ti. Veik kiekvieną mėnesį lieka 
300 vagonų, kurie turi prasto
vėti labai ilgą laiką. Iškrovimo 
darbams normalizuoti Lietuvos 
komjaunimo ck mobilizavo... 
studentus. Kovo 22 d. Vilniaus 
geležinkelio stotyje studentai iš 
krovė 1,300, o Kauno stotyje 
1,669 vagonus. Ck džiaugiasi 
“geru studentų darbu”, kurį jie 
buvo priversti atlikti nori ar 
nenori, jiems už tai nebuvo at
lyginta. (E.)

Buvęs generolas Edwin M. Walker, 
pasitraukęs iš karinės tarnybos, 
kandidatuoja j Texas gubernato
rius. Jis smarkiai kritikuoja kai 
kurių JAV pareigūnų minkštą po
litiką link komunizmo. (UPI)

Senatas suteikė JAV 
prezidentui galią 

duoti J. T. paskolą
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MUSULMONAI ALZIR1J0JE PRAŠO JĖGOS NUŠLUOTI 
SLAPTOSIOS ARMIJOS ORGANIZACIJA

3 ;«■ »8

Ko siekia slaptosios armijos vyrai?

ALŽIRAS. — Alžiriečių laiki- vyrams nužudžius du musulmo-
nosios vykdomosios tarybos na
riai musulmonai užvakar spau
dė sudaryti vietinius dalinius, 
kad jie nušluotų slaptąją armi
ją, kuri trukdo įgyvendinti Pran 
cūzijos - Alžirijos paliaubas.

Slaptosios armijos organizaci
jos (OAS) nariai vykdo teroris 
tinius veiksmus, norėdami išpro 
vokuoti musulmonus masiniam 
smurtui, kuris priverstų pran
cūzų kariuomenę įsikišti ir su
trukdytų nepriklausomybės pas 
kelbimą. Tai užvakar beveik pa 
sisekė Sidi - Bei - Abbes vieto
vėje, netoli Orano, dviem OAS

nūs.
Žudynės iššaukė į gatves 1, 

000 musulmonų. Policija, žan
darmerija ir užsienio legiono 
kariai atvyko kontroliuoti minią 
su ašarinėmis dujomis, prieš 
prasidedant siautėjimui.

Mažiausiai 17 asmenų žuvo 
ir 15 sužeisti Alžirijoje užva
kar.

— Alžirijoje slaptoji armija 
nužudė per 48 asmenis per pas
kutines dvi dienas.

— Prancūzijoje rytoj bus re
ferendumas patvirtinti prancū
zų - alžiriečių karinių paliaubų 
sutartį arba ją atmesti.

Vakarų Vokietija kritikuoja 
Jungtines Tautas
Dėl Rytų Vokietijos notos

Rusk nuomone
WASHINGTONAS. — Vals

tybės sekretorius Dean Rusk 
pareiškė Kngresui, jog jis tu
rįs duomenų, kad esą gilūs skir
tumai tarp Sovietų Sąjungos 
ir komunistinės Kinijos.

Bet mums yra vienas aiškus 
dalykas, jog Maskvos ir Peipin- 
go didžiausias tikslas yra žmo
gų paversti daiktu, kuris būtų 

i paklusniausias vergas raudona
jai diktatūrai.

JAV narai patekę į
kubiečių rankas

HAVANA, Kuba. — Kubie
čių pareigūnai vakar pranešė, 
kad septyni amerikiečiai, atro
dą kaip “narai”, buvę areštuoti 
šiauriniame Oriente provincijos 
pajūryje.

MIAMI, Fla. — JAV pareigū
nas pareiškė, kad bus daroma 
žygių išlaisvinti septynis na
rus, kurie plaukė tarp Kubos 
(Oreinte provincijos) ir Domi
ninkonų Respublikos, keliauda
mi į Jamaicą savo 45 pėdų lai
velyje. JAV ieško savo narų.

— Sovietų diktatorius Cliruš- 
čevas serga influenca ir gydy
tojai įsakė jam ilsėtis.

— Britanijos princas Pilypas 
vakar grįžo iš Pietų Amerikos, 
kur keliavo du mėnesius.

BONNA, Vokietija. — Vaka
rų Vokietija užvakar kritikavo 
Jungtinių Tautų sekretoriatą 
dėl priėmimo rytų vokiečių no
tos, nes “neapgalvotai pagelbs- 
tima Rytų Vokietijos pareigūnų 
pastangoms laimėti tarptautinį 
statusą savo įVžimui”.

Užsienio reikalų miniserija pa 
reiškė, kad Jungtinių Tautų žy
gis yra apgailėtinas, nes dau
guma Jungtinių Tautų narių 
nepripažįsta sovietų okupuotos 
zonos pagal tarptautinį įstaty
mą.

Protestas kilo, kai Jungtinių 
autų sekretoriatas paskleidė J. 

T. pranešimą apie atominį nu
siginklavimą su Rytų vokiečių 
nota, kaltinančia, jog Vakarų 
Vokietija norinti pagreitinti at-
siginkluoti atominiam karui.

Trumpai iš visurWASHINGTONAS, — Sena
tas užvakar vakare patvirtino 
įstatymo projektą, suteikiantį 
prezidentui Kennedy galią pas- 

I kolinti Jungtinėms Tautoms 100
| milijonų dolerių, kad šią tarp- 

Nuo 1945 me kelbti Koenigswinter mieste, ten Į tautjnę organizaciją išvestų iš
cmirnrnoimrt o lin i ryrvi rv Olllril CO • _

14,000 politinių kalinių
Ulbrechto stovyklos nesiskiria nuo Hitlerio

BERLYNAS, 
tų sovietų valdomoje Rytų Vo
kietijoje dėl politinių priežasčių 
iš viso nuteista 200,000 asme
nų.

Šiuo metu sovietinio satelito 
kalėjimuose, koncentracijos sto 
vykiose dar esama 14,000 poli
tinių kalinių, tuo tarpu prieš 
1961 metų rugpiūčio 13 d. (va
dinamų užtvarų pastatymą) jų 
buvo 9,000. Į Vakarus pavyko 
pasitraukti 55,000 buv. politinių 
kalinių. Šie skaičiai buvo pas-

suvažiavus "Stalinizmo aukų są 
jungos” atstovams.

Atstovai suvažiavime pareiš
kė, jog nėra jokio skirtumo tarp 
Hitlerio ir Ulbrichto koncent
racijos stovyklų.

Spekuliantų byla 
Lenkijoje

VARŠUVA. — Kovo mėnesį 
Varšuvoje vyko plataus masto 
spekuliantų bylos. Jose įvelta 
daugiau kaip šimtas lenkų.

Pagal pranešimus iš Varšu
vos, atvykstančių Lenkijon dip
lomatų kišenėse buvo rasta auk 
so ir platinos iš Sovietų Sąjun
gos ir narkotikų iš raudonosios 
Kinijos.

— Argentinoje pradedamas 
statyti tunelis po Parana upe 
tarp Santa Fe ir Parana mies
tų. Tunelis bus 2,397 metrų il
gio ir kainuos apie 2,714 mili
jonų pezų. Bus pastatytas per 
4 metus.

KALENDORIUS

Balandžio 7 d.: šv. Donatas, 
šv. Satuminas, Minvydas.

Balandžio 8 d.: Kančios sek
madienis, šv. Dionizas, Karinis.

Balandžio 9 d.: šv. Marija E- 
giptietė, Dalia, Rasa.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 50 laipsnių; rytoj — tru
putį šilčiau.

Saulė teka 5:24, leidžias 6:21.

Suvaržomos! privačios
kelionės į Vakarus

VARŠUVA. — Užsienio kraš 
tuose veikiančio lenkų turizmo 
biuro “Orbis” vedėjai pareiškė, 
kad Lenkijos turistai šiais me
tais galėsią privačiais tikslais 
keliauti tik į vad. “socialistinės 
stovyklos” kraštus.

Į Vakarų kraštus keliauti te
bus leidžiama tik organizuotoms 
įvairių gamyklų ar įstaigų dele
gacijoms. Šis nutarimas sieja
si su “nešvariais papročiais”, 
kai lenkų turistai savo kelionės 
išlaidas padnegdavę į Lenkiją 
įsigabendami Vakarų kraštų 
prekių.

Rusai pagelbės
nusiprausti kubiečiams

HAVANA. — Sovietų Sąjun
ga pažadėjo šiais metais atsiųs
ti Kubai 3,000 tonų muilo nusi
prausti, nes jo trūksta komu
nistiniame rojuje. Tai vakar pra 
nešė laikraštis “Hoy”.

Praėjusį mėnesį įvedus gami
nių racionavimą, kiekvienas ku 
bietis per mėnesį gali gauti vie
ną gabalą muilo nusiprausti ir 
vieną gabalą išsiskalbti.

— Kanados popieriaus pramo
nė. Daugiau kaip 400 įmonių 
dirba beveik 30,000 asmenų, ga
mindami popieriaus išdirbius.

— Keturios JAV valstybės ir 
apie 50 miestų ir miestelių turi 
įstatymus, reguliuojančius, kas 
turi būti rodoma kino (judomų 
jų paveikslų) teatre.

finansinių sunkumų. 70 senato, 
rių, tarp jų Illinois senatoriai 
Douglas (D.) ir Dirksen (R.), 
pasisakė už paskolą, o prieš 22.

Už įstatymo projektą balsavo 
48 demokratai ir 22 respubliko
nai. Prieš pasisakė 11 demo
kratų ir 11 respublikonų.

Šis įstatymo projektas bus 
dar svarstomas Atstovų Rūmuo 
se.

H. Stuart Hughes, 45 metų,

— Sovietų kosmonautai Juri 
Gagarin ir Titov planuoja at
vykti šį mėnesį į Jungtines A- 
merikos Valstybes, pakvietus 
juos Jungtinių Tautų erdvės ko
mitetui.

Pasak šaltinių pranešimo, Ti
tov ir Gagarin apie balandžio 
15 d. atvyksią į Ameriką.

Sovietų Sąjunga vakar pa
leido satelitą į tolimąsias ėrd-

Harvard profesorius, mirusiojo; ves, bet jame nėra žmogaus.
Charles Evans Hughes anūkas 
kandidatuoja į JAV senatorius iš 
Massachusetts valstybės. Charles 
Evans Hughes buvo JAV Aukš
čiausio teismo pirmininkas. (UPI)

Adam Jarmolinski, specialus 
Gynybos sekretoriaus McNamaros 
pagalbininkas, apkaltintas buvusio 
maj. gen. E. Walkerio, kaip turin
tis “artimus ryšius” su komuniz
mu. (UPI)

Naujausios žinios
— Brazilijos prezidentas Gou- 

lart šiandien atvyksta į Chi
cagą.

— Argentinos prezidentas Jo
se Maria Guido ieško žmogaus 
į ekonomijos ministerius, kuris 
būtų priimtinas aukštiems ka
riškiams.

— JAV plieno pramonė ir dar 
bininkų unija pasirašė naują 
sutartį.

— Amerikos armijos Europo
je vadas gen.- Bruce Clarke ir

Sovietų Sąjungos maršalas Ivan 
Konev sutarė panaikinti suvar
žymus, kuriuos uždėjo viena ki
tos karinėms misijoms Vokieti
joje.

— JAV Atominės Energijos 
komisija įvykdė Nevadoje kitą 
požeminį atominį sprogdinimą.

— Kongo viceprezidentas Jac- 
ques Opangautt atsistatydino, 
nes jo ralė vyriausybėje esanti 
neaiški.

— Austrijos premjeras Gol- 
hach sekančią savaitę atvyk
siąs į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

— Chniščevas parašė Japo
nijos premjerui Ikedai laišką, 
pranešdamas, jog Sovietų Są
junga vėl pradės atominius ban
dymus, jei Jungtinės Amerikos 
Valstybės juos atnaujins.

— Pakistanas numatė 1962 
metais eksportuoti 80 milijonų 
jardų medvilnės.

— Kiek Austrija suvartoja 
grietinės? Austrijoje 1961 me
lais kiekvienas asmuo suvarto
jo beveik 4'/2 svaro grietinės.

— Kanados psichiatrinėms li
goninėms kasmet tenka išleisti 
savo pacientams 70 milijonų do
lerių.

— Egipto atstovas Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje va- 
kai' kaltino Izraelį, jog jis su
kėlęs prie sirų - izraelitų pasie
nio neramumus.

— Pakistano arbata. Pakis
tanas 1961-62 metais pagamino 
59 milijonus svarų arbatos. A- 
pie 12,500,000 svarų arbatos 
bus išgabenta į užsienius.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Galvijų trūksta, bet 

jie išvežami

KOMUNISTAI TARP BRITU VALDININKU
Sovietų šnipų tinklas Britanijoje

tų sunkumus šioje srityje: iš bus griežčiau ir pakartotinaiLONDONAS. — Komunistai 
ir jų bendrakeleiviai yra tiek 
infiltravę britų valdininkų kad
rus, kad tai laikoma pavojin- j rios nariai nėra išskirti nuo ne
gu krašto saugumui. Apie tai slaptų vyriausybės darbų, iš

vienos pusės — komunistai y- 
ra legaliai veikianti partija, ku

rašo “Chicago Sun-Times” ko
respondentas Londone R. C. 
Wald. Šis komunistų brovimasis 
į britų valdininkijos tarpą pri
vertė vyriausybę patvarkyti, 
kad nuo šio laiko visos valsty
binės įstaigos, turinčios ryšio 
su slaptais dalykais, gali net 
atsisakyti ir kalbėti su įtaria
mais komunizmu. Specialus ko
mitetas, kuriam vadovauja lor
das Radcliffe, suminėjo apie bri

kitos pusės — komunistai pri
pažįstami esant grėsme visuo
menei.

Vienuolika mėnesių tyręs su
sidariusią padėtį, britų saugu
mo komitetas paskelbė surinkęs 
pakankamai duomenų, rodan
čių, kad yra pavojaus iš Sovie
tų žvalgybos, jų šnipų tinklo. 
Jų agentai nuolat renka infor
macijas britų žemėje. Dėl to — 
nuo šio laiko britų valdininkai

tikrinami; bus beveik neįmano
ma komunistams užimti postą, 
kuris labiau surištas su krašto 
saugumu. Bus palaikomas glau
desnis ryšys su kontržvalgybos 
tarnyba ir įvairiais valstybės de
partamentų galvomis.

Apie tai ministeris pirminin
kas Harold Macmillan ketvirta
dienį pranešė parlamente, pažy 
mėdamas, kad atitinkami minė
to komiteto patarimai praveda
mi gyvenime. Visas komiteto 
pranešimas ištisai nebuvo pas
kelbtas, ir vargu ar kada bus 
skelbiamas.

VILNIUS, okup. Lietuva.. — 
’ J Sovietinė spauda ir radijas Lie

tuvoje labai dažnai skundžiasi 
gerų, produktyvių bandų trūku
mu kolchozuose ic sovehozuose. 
Dėl šio trūkumo kaltinami gy- 
vulinikystės darbuotojai, veisli
ninkyste besirūpinančios įstai
gos. Tačiau pasirodo, kad pro
duktyvių galvijų trūkumas vi
siškai netrukdo išgabenti geros 
veislės prieauglį į “broliškąsias 
respublikas”.

Prekybos sutartis
HAVANA. — Kuba ir Alba

nija pasirašė komercinį paktą 
1962 metams ir dar pridėjo na
vigacijos sutartį.

Kovo mėnesio pabaigoje į Uz
bekiją išvežta 600 Lietuvos gy
vulininkystės darbuotojų išau
gintų veislinių telyčaičių. Arti
miausiu laiku, kaip praneša Vil
niaus radijas, į Uzbekijos kol
chozus bei sovehozus bus išvež
ta dar 1,400 telyčaičių. Iš viso 
šiais metais Lietuvos respubli
kinė “Veislininko” kontora nu
mato išvežti į įvairias sąjungi
nes respublikas 20,000 produk
tyviausios veislės jaunų galvi- sutarė bendradarbiauti ūkio sri-

— JAV Senatas patvirtino 
maj. gen. Marshall S. Carter 
nauju Centro žvalgybos įstai
gos direktoriaus pagalbininku.

— Kuboje šiek tiek sušvelnin
tas muilo ir žuvies racionavi- 
mas.

— Nepalio vyriausybė užva
kar nusavino 30 asmenų nuosa
vybes. Tarp jų yra žymaus ne
paliečių sukilėlių vado ir komu
nisto (dabar gyvenančių Indi
joje) turtui, kurie atsisakė grįž 
ti namo.

— Prezidentas Kennedy su
darė tris sekretorių kabineto ly
gio komitetus peržvelgti eko
nominio gyvenimo pasireiški
mus.

— Britų Guiana ir Izraelis

jų. (E.) ; tyje.
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T?T- Marijonų Bendradarbių 35-sis Seimas
1 1962 m. bal. 8 d.«« Kančios sekmad. TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6336 S. Kilbourn Avė., Chicago, III. I

SEIMO PROGRAMA:
11:00 — gv. Mišios, pamokslas.................................................. 12:00 — Pietūs.
1:30 — Seimo posėdis............................ 5:00 — Palaiminimas Šv. Sakramentu.

SEIMO ŠŪKIS — MALDA IR AUKA '
<3 Suėjo 35 metai, kai mirė Dievo Tarnas arkiv. Jurgis Matulaitis-Matulevičius, 

marijonų vienuolijos atnaujintojas. Tęskime toliau Jo garbingus darbus!
Visus nuoširdžiai kviečia kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame 35-me Seime- 

MARIJONAI ir T.T. Marijonų Bendradarbių Chicagos apskr. Valdyba

Redaguoja Al Manstavičius ir Pr. Razpiinas. Rankraščius siųsti adresu: Al. I 
Manstavičius, 1731 N. Aibany Avė., Chicago 47, Iii.; tel.: CA 7-5385 I

NAUJOS ANGLIJOS APSKRITIES
VEIKIMAS

Naujos Anglijos pirmininkė 
Bernice Kavad'aras pasiryžo 
aplankyti kiekvieną kuopą. Ne
paisant sniego, šalto oro, ji ap
lankė; Athol, Norwood, Broclt- 
ton, Providence, Hartford, An- 
sonia ir abi Worcesteiio kuo
pas. Darbšti pirmininkė yra ir 
apskrities ritualo pirmininkė, 
ir savo vizitacijose rūpinosi 
šiuo ir kitais kuopų reikalais.

Visos vyčių kuopos gražiai 
.pasidarbavo, ruošiant Lietuvos 
nepriklausomybės šventes ir šv. 
Kazimiero iškilmes.

Athol vyčiai suruošė sėkmin
gą sniegų savaitgalį ir šokius; 
Providence nariai suruošė laips
nių įteikimą ir apskrities kėg
lių rungtynes; Brockton kuopa 
turėjo labai didelius polkų šo
kius; Norwood vyčiai suruošė 
apskrities šventa,, valandą ir. 
kėglių žaidimą su skania vaka
riene ir lietuviškų dainų vaka
rą; bostoniečiai pagerbė šv. 
Patriką. Hartford, Ansonia ir 
Westfi,eld kuopos irgi veikė, 
turėdami įvairius parengimus.

Daugiau kaip ICO vyčių su
sirinko į Šv. Jurgio par. bažny
čią Norwoode, Mass., sekmadie
nį, kovo 25 d., šv. valandai. Pa
maldas atlaikė apskrities dva
sios vadas kun. Jonas Zųroms- 
kis. Vietinės parapijos vikaras 
ir vyčių kuopos uolus darbuo
tojas kun. Aloyzas Klimas sa
vo lietuvišku pamokslu priminė 
Lietuvos garbingas dienas, taip
gi iškėlė svarbų vyčių vaidme
nį tautai ir Bažnyčiai. Kun. Ja
niūnas dalyvavo pamaldose su 
gražiu būriu vyčių iš Lawrence, 
Mass.

Apskritis? uoliai siekia atgai
vinti Hartford kuopos veiklu
mą ir buvusią veiklią kuopą 
Hudson, Mass. Kun. Jono Pau
lausko iniciatyva ši kuopa gali 
tapti viena galingiausių visoj 
apskrity.

Naujosios Anglijos apskrities 
valdybos bei kuopų valdybos 
narių susirinkimas įvyko Wor- 
eestery, Mass., kovo 18 d. Bu
vo aptariami apskrities reika
lai ir busimasis seimelis bal. 
29 d. Aušros Vartų parapijoj. 
'Šv. Mišios prasidės 11 vai. ry
to, o seimelio posėdžiai 2 vai. 
popiet. Bus įteikiami organiza
cijos tretieji laipsniai nariams. 
Providence kuopa jau pasiūlė 
keturis kandidatus: kun. A. 
Jurgelaitį, O.P., kun. Vaclovą 
Martinkų, Beatriče Mathieu ir 
Rūtą Krecioeh. Iki seimo die
nos gal visos kuopos turės kan
didatus šiam laipsniui.

Buvusios Providence kuopos 
pirmininkės Veros Minalgo vy
resnioji sesutė žuvo gaisro ne
laimėje savo namuose. Buvo 
netekėjus. Vyčiai, vadovaujami 
kun. Jurgelaičio, bendrai atkal
bėjo rąžančių ir išreiškė savo 
užuojautą.

C'ambridge vyčius gražiai 
tvarko jų pirmininkas Jonas 
Llinavich, gauna daug paramos 
nuo naujo klebono. Buvęs pa- 

! lapijos klebonas miręs prel.
Pranas Juškaitis buvo vienas į 

' iš pirmųjų vyčių ir visą savo 
gyvenimą padėjo vyčių orga
nizacijai.

Dabartinis W.estfield, Mass., 
pirmininkas yra Benediktas 
Coach. Tolumas neleidžia šiai 

! kuopai dalyvauti įvairiuose pa- 
■ rengimuose, bet savo tarpe jie 
yra labai veiklūs. Jų klebonas 
kun. Puidokas duoda jiems dva
sinę ir medžiaginę paramą.

Jonas A. Stoškus

JAUNIŲ VEIKLA

Kovo 30 d. 7 v. v. Šv. Anta
no parapijos klebonijos rūsyje 
Detroito jauniai vyčiai ir jau
niai ateitininkai turėjo priešve- 
lykinį susibūrimą. Jo metu mo
kėmės marginti Velykų mar
gučius. Šiam susibūrimui vado
vavo seselės: M. Kristina, M. 
Aleksandra, M. Kathleen, ponios 
S. Bublienė, J. Damušienė ir 
R. Boris. Visi susirinkusieji su 
dideliu susidomėjimu sekėme 
kiaušinių marginimą ir vėliau 
•patys savarankiai mėginome 
taip pat gražiai numarginti. B,e 
to, jos mums papasakojo kele
tą lietuviškų velykinių papro
čių. Mes esame dėkingi už tai 
ponioms ir mūsų vadovams.

Gegužės 6 d. Carey, Ghio, 
Įvyks Vidurio Vakarų rajono 
jaunių vyčių suvažiavimas (Mid 
— Central District Junior Ral- 
ly). Detroito jauniai vyčiai ren
giasi dalyvauti šiame suvažia
vime. Dalyvių kelionės išlai
doms apmokėti yra ruošiami 
keli parengimai. Gimnaziją lan
kantieji jauniai vyčiai rengia 
balandžio 27 d. velykinį šokių

Akt. Spencer Tracy nominuotas 
filme Judgment at Nuremberg,

Oskaro premijai. Tracy vaidina 
(UPI)
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vakarą. Į vakarą pakviesti vi
si Detroito jauniai vyčiai ir jų 
draugai. Šv. Antano mokyklos 
seselės pranciškietės mums ma
lonia; talkininkauja, suorgani-' 
zuodamos loteriją, kurios pel
nas skiriamas tam pačiam tiks
lui. Nuoširdus vytiškas ačiū se
selėms ! Laukiame visų mūsų 
dr augų parengimuose.’

R. M.

CLEVELAND, OHI'O

Kovo 25 d., B. ir A. Karklių 
namuose, buvo senjorų mėnesi- 
n.s sus-mas, kuriam vadovavo 
A. Mačiokas, jų pirm.

Padarė pranešimus iš A. L. 
R. K. federacijos skyriaus ir iš 
Liet. Kult. Darželio sąjungos. 
Senjorų komisija, kurią suda
ro: A. Mackevičienė, Ag.Navic- 
kienė ir J. Salaševičienė, ren
gia didelę “card party” gegu
žės 27 d. 3 vai. po pietų Šv. 
Jurgio parap. salėje. Rengėjos 
pažymėjo, kad šioje card par
ty bus išduota apsčiai gražių 
dovanėlių. Būtų gerai, kad 
mieli vyčių rėmėjai įsigytų iš 
anksto bilietėlius. Iš šv. Kazi
miero šventės pranešimą padarė 
J. Sadauskas, pažymėdamas, 
kad L. vyčių org. globėjas — 
Šv. Kazimieras kovo 4 d. buvo 
iškilmingai ir didingai pagerb
tas.

Pranešta, kad balandžio 7 
d. L. vyčių. org. centro valdyba 
turės suvažiavimą Clevelande. 
Išrinkta komisija iš B. ir A. 
Karklių ir J. ir Sof. Milų, kuri 
bendrai su L. vyčių 25-ta kp. 
surengs jos priėmimui ir pa
gerbimui vakarienę. Buvo pra
nešta, kad paskutinių poros sa
vaičių bėgyje sunkiai buvo su
sirgus Jadvyga Pikturnienė,

vaitė Giedraitis. Padalinus do
vanas, pasiklausėm muzikos ir 
kelių kalbų. Pilnai patenkinti 
keliavom namo. Ačiū kun. A. 
Miciūnui ir jo parapiečiams už 
malonų laiką.

DAYTON, OHIO
Balandžio 15 d. kviečiam vi

sus parapiečius atsilankyti į 
svetainę po kiekvienų pamaldų. 
Rasit pirkti įvairių sotinančių 
ragaišių ir pyragaičių. Prane
šam iš anksto, jums nebus rei
kalo eikvot savo jėgas kepant; 
čia rasit visa jums prirengta.

WORCESTER, MASS.
Antradienio vakare, balandžio 

10 d., įvyks 26 kuopos mėnesi- 
1 nis susirinkimas. Nors kiekvie- 
! nas mūsų susirinkimas būna 
■ įdomus, bet šį kartą bus dar 
įdomesnis, nes mūsų dvasios va
das, kun. M. Tamulevičius, yra 
pakvietęs gabų kalbėtoją kun. 
S. J. Kubik, DD., iš ”Marriage 
Tribūnai”.

senjorų naujausia trečio laips
nio narė. Didžiumoje visi jai 
yra pasiuntę užuojautos atvi
rukus su linkėjimais veikiausiai 
atgauti sveikatą. Ligonė jau 
sveiksta. Antra nemaloni žinia 
— buvęs senjorų narys ir di
delis rėmėjas P. Judis sunkiai 
serga paralyžiaus liga; jis yra 
Detroite, Mich., giminaičio ku
nigo priežiūroje. Nariai buvo 
raginami ir jam pasiųsti užuo
jautos atvirutes.

Nutarta, kad narys-rė apsir
go patys ar jų šeima turi kuo 
veikiausiai pranešti pirm., ka 
jis galėtų pranešti visiems na
riams.

B. Karkliui atsisakius iš vi- 
cepirm. pareigų, jo vietoje iš
rinktas Jonas ililas. Atsilankė 
dvasios vadas kun. A. Goldi- 
kovskis, kuris ir tarė tėvišką 
žodį, pagirdamas senjorų nuo
širdų draugiškumą ir gražią 
tvarką sus-muose.

Šiame sus-mę dalyvavo ir 
mūsų naujoji narė — Margari
ta Tarutienė, kuri skyrė $5 au
ką L. Vyčių org. istorijos išlei
dimui.

Po sus-mo mieli namų savi
ninkai B. ir A. Karkliai visus 
nuoširdžiai priėmė ir skaniai 
pavaišino. Senjorai gali tik pa
sidžiaugti, turėdami tokius na
rius, kaip mūsų Bernardas ir 
Olesė.

Kitas senjorų sus-mas bus 
pas J. ir R- Sadauskus balan
džio 29 d., 3:30 vai. p. p., 1513 
Larchmont Rd., Cleveland, 
Ghio.

Dar sunki žinia — sunkiai 
susirgęs vyčių garbės narys Pr. 
Gudelis. Senelis

EKSKURSIJA į 
KENOSHĄ, WISU.

Praeitą sekmadienį didis bū
rys vyčių nukeliavo iš Chicagos 
į svečius pas kun. A. Miciūną. 
Kelionė, kaip ir diena, graži ir 
maloni. Kėglių rungtynės buvo 
smarkios ir, rodosi, visi dėjo 
dideles pastangas. Galima su
prasti iš rezultatų: V. Samoška 
padarė 600, gi Al. Manstavičius 
590, bet gaila — nė vienas ne
gavo dovanų, nes buvo su silp
nais “partneriais”. Pirmą do
vaną. gavo Steve Manst ir Al. 
Tilvik, antrą Al. Kachinskas ir 
Dol. Wainauskas, trečią F. Jur
gaitis ir Aldona Kaminskas, 
ketvirtą Ant. Gendrolis ir W. 
Cibulskis, penktą Tony Valek 
ir Loreta Macekonis. Kun. A. 
Miciūnas ir kun. B. Uždavinys 
gana smarkūs pasirodė, bet do
vanų laimėjimą paliko svečiams. 
Vakarienė buvo pagaminta ga
bių ponių ir skani. Žirnių ne
šimo žaidime iš vyrų laimėjo 
W. Cibulskis, iš merginų Geno

' Maximilian Schell vaidina filme
Judgment at Nuremberg. Oskaro 
laimėtojai bus skelbiami šį. pirma
dienį. (UPI)

TURINTIEJI NAMUS IR KITOKIĄ 
NUOSAVYBĘ!

BALSUOKITE UŽ TĄ, KURIS GINA 

JŪSŲ TEISES IR GELBĖJO SUMUŠTI 

“THE OCCUPANCY BILL”

narna pasanyta Illinois valstijos Ats tovų Bute, trečiadieni,. birželio-June 21, 1961, 
Valstijos Atstovo VValter “Babe” McAvoy. Toji kalba užvardinta “Reference to H. B. 
1052, The Occupancy Bill.”

Mr. Speaker ir Atstovų Buto nariai! Aš pareiškiu savo priešingumą House Bill 
No. 1052! Nors aš labai gerbiu tuos, kurie patiekė šį bilių, vienok aš negaliu sutikti su 
jų galvojimu! Jeigu šis įstatymas būtų priimtas, įmes, tikrenybėje, pasakytumėm namų 
ir kitokio turto savininkams, kurie moka real estate ir kitus taksus, įskaitant sales tax:

“Jūs mokate taksus, pildote 'miesto patvarkymus ir kodeksus, bet jūs neturite 
teisės kontroliuoti savo namo ar kitokios nuosavybės!” Išleisdaimi tokį įstatymą, męs 
pasmerktumėm visus mažų namų savininkus, visus didelių namų savininkus, ir kiekvieną, 
kuris norėtų ką nors pasistatyti mūsų valstijos sienose! Puslapyje 3, eilutė 14, skyriuje 
6-taim, B paragrafe pasakyta: “Nepriėmus šio įstatymo, padidės valdžios išlaidos!”

Aš pats aną dieną balsavau už tai, kad tos išlaidos būtų padengtos. Aš esu tikras, jog 
žmonės turi gerą nuovoką apie tai, kiek kainuoja valstijos ir lokalių administracijų 
išlaikymas, nes tą naštą žmonės velka jau per daugelį metų! Būdami apkrauti tokiom 
sunkenybėm, jie neprivalėtų netekti teisių į savo nuosavybę! Priėmus šį įstatymą, taip atsitikti;!

Mr. Speaker, ir nariai šio aukštojo Atstovų Buto! Balsuodami už tokį įstatymą, 
jūs tik paremsitė tuos, kurie išgriautų mūsų tautos pagrindus! Jūsų, kurie esate nariai 
žmonių renkamos valdžios, aš prašau nuodugniai apsvarstyti šį įstatymo projektą ir 
paskiau balsuoti “Ne”, atmetant House Bill 1052! Šis bilius yra žinomas kaipo “THE 
OPEN OCCUPANCY BILL”.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
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turini neatsako. Skelbimų 
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VVALTER “BABE.” McAVOY VĖL
KANDIDATUOJA KAIP RES

PUBLIKONAS Į LEGSSLATŪRĄ
Savo 18 metų praktikoje “Babe” 

yra parėmęs maždaug 850 įstaty
mų projektų. Jis balsavo už: a) 
apribojimą nekilnojamo turto mo
kesčių Chicagoj, b) vartotojo kre
ditų apsaugojimo įstatymą, c) 
subsidiją CTA kelionės mokesčio 
moksleiviams, d) rinkiminių re
formų įstatymą, e) miniimalinio 
atlyginimo įstatymo projektą — 
lygaus atlyginimo moterims ir 
vyrams už tokį pat darbą ir t. t. 
Jis balsavo prieš: a) “Open oc
cupancy” įstatymo projektą, pa
dėjo likviduoti tą įstatymo projek
tą, pagal kurį namų savininkai 
nustoja teisės nuomoti ir parduoti

DK. VL, KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 West 35th Street

(kampas 35-ta ir Halsted)
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niais — 8:30 — 12:00.

kam jie nori, b) valstybinį pajamų 
mokesčio projektą, c) projektą, 
pagal kurį sunaikinami šunes, ka
tės ir kiti naminiai gyvuliai,- netu
rį savininko. Parėmė sekančią Le- 
gislatūrą 1961 metų sesijoj: a) 
panaikinti “sex offenders” šoferių 

į liudijimus, b) sudaryti' “sex of
fenders” komisiją ir kitu

Nuolat rėmė gerą įągislatūrą 
biznio, darbo ir profesinių, grupių. 
Walter “Babe” McAvoy' repre
zentuoja ne kokią vieną grupę, 
bet žmones, kurių tarpe jis žino
mas nesuskaitomais gerais dar
bais. Balandžio 10 d. balsuokite už 
VValter “Babe” McAvoy, Republi- 
can kandidatą į State Repre- 
sentative iš 27th Representative 
Distrikto, Nr. 11 E —- balsavimo 
mašinoj. (Sk.) .'T

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITATKO AKINTUS 
#44» So. Pitiaski Rd. Tel. LC 2-5775 
arba 15542 Cicero, Oak Forest. 111. 

Telef. JT' 5-2020.
Valandos pagal susitarimį. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 0-1071.
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Visuomeninio gyvenimo šulai

LAISVĖ IR ATSAKOMYBĖ
SIRIJA - PERVERSMŲ ŠALIS

Perversmininkai siekia glaudesnių santykių su Egiptu

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. balandžio mėn. 7 d.

Rimties valandėlei

3

Laisvė yra žmogaus prigim
ties dalis, kuri sudaro vieną 
iš pagrindinių žmogiškumo šu
lų. Be tikros laisvės žmogus 
negali pilnai pasireikšti nei 
savo dvasios polėkiais, nei sa
vo kūryba, nei doriniu gyveni
mu. Protas ir laisva valia yra 
tie stulpai, kuriais atsiremia 
žmogaus dvasinis gyvenimas 
ir kurie jį skiria nuo kitų že
mės tvarinių. Dėlto žmogus, 
tik naudodamasis laisve, gali 
apreikšti savo vidaus pasaulį.

Tačiau ir laisvė ne visų ir ne 
visais laikais buvo vienodai su 
prantama. Vieniems laisvė yra 
žmogaus išorinių veiksmų pa
sireiškimo sąlyga, kitiems — 
jo vidaus gyvenimo apraiška. 
Socialiniam gyvenime laisvė e- 
santi saistoma daugelio aplin
kybių, reikalų ir gyvenimo pa
diktuotų sąlygų. Vėl kitiems 
laisvė yra absoliutus reikala
vimas, be kurio žmogus neiš
siskiria iš kitų gyvių, kai tuo 
tarpu kiti nori joje matyti pri 
sitaikymą tik prie bendrųjų 
reikalų, kurie reiškiasi bend
ruoju tautos, valstybės ar vi
suomenės dalies gėriu.

Krikščionybė laisvę supran
ta kaip būtiną sąlygą žmogaus 
dvasiniam gyvenimui. Laisva 
valia padaro žmogų laisvą, ga
lintį rinktis gera ar bloga, ga
lintį naudotis vienomis ar ki
tomis priemonėmis savo tiks
lui siekti. Tačiau ji pripažįsta, 
kad yra dėsnių, kurie reikalau
ja iš žmogaus juos laisva va
lia priimti. Laisva valia yra 
tų dėsnių sąlygojama, kad 
veiksmas morališkai būtų ge
ras.

*
Laisvė stovi kartu su kitu 

žmogiško gyvenimo stulpu — 
atsakomybe. Atsakomybė — 
tai žmogaus sąmoningas apsis
prendimas atlikti viską ,kas 
reikalinga, pagal aukštesniuo
sius dėsnius, tvarkančius bend 
rus žmonių reikalus, sąlygo
jančius tarpusavius santykius 
ir padedančius savo laisvę ne
išnaudoti blogam.

Žmogaus atsakomingumas 
tam tikra prasme varžo lais
vę, nes jis kiekvienam primena 
ir pareigas. O žmogus turi 
daug ir įvairių pareigų pačiam 
sau, savo artimui, tautai, vals
tybei, savai visuomenei. ir pa
galiau Dievui. Todėl jis negali 
naudotis laisve taip, tartum 
ji būtų neaprėžtas gėris, tar
naująs tik pačiam žmogui. Lais 
vė turi eiti kartu su atsako
mybe. Vieno laisvė negali truk 
dyti kito laisvės, vieno laisvės 
vardu pareigų apleidimas ne
gali pakenkti toms pareigoms, 
už kurias žmogus neša atsako

Spaudoje ir gyvenime

BAŽNYČIŲ SUVAŽIAVIME PRIMINE 
PABALTIJĮ

Paryžiaus laikraštis “Exil et 
Liberte” Nr. 84 įsidėjo protestan
tų teologijos fakulteto garbės 
profesoriaus J. G. H. Hoffman 
straipsnį “Ekumeniškumas ir ko
munizmas”. Straipsnyje prisime
na du religinius suvažiavimus: įvy
kusį New Delhi ir dar įvyksiantį 
Vatikane.

Kalbėdamas apie bažnyčių suva
žiavimą New Delhi, atkreipia dė
mesį į tai, kaip ten laikėsi Rusijos 
stačiatikių delegacija. Kada suva
žiavime buvo pasiūlyta rezoliucija 
apie religijos laisvę, Sovietų stačia
tikių delegacija balsavo prieš ją. 
Toje rezoliucijoje buvo keletas 
punktų, kritikuojančių Sovietų Są
jungos laikyseną krikščioniškų ti
kybų atžvilgiu, ypač Pabaltijo kraš
tuose ir Rytų Vokietijoje.
Kai tame pat suvažiavime protes

tantų arkivyskupas pasiūlė pasiųsti 
raštą Rytų Vokietijos delegacijai, 
kuriai nebuvo leista išvykti į su
važiavimą, Maskvos patriarchato 
delegacijos šefas arkivyskupas Ni- 
kodimas balsavo prieš.

Apie tai pranešdamas, laikraš
tis klausia: “Ar jisai bijojo savo 
bažnyčios padėties pablogėjimo sa
vojoje žemėje, ar jis taip labai pri
taria komunistų režimui?”

Toliau laikraštis apgailestauja., 
kad Rytų Vokietijos ryžtingas baž
nyčios gynėjas vyskupas Dibelijus 
buvo pakeistas Niemoelleriu, kuris

mybę prieš tautą, valstybę ir 
Dievą.

Laisve ir atsakomybe remia
si visas žmogaus moralinis, 
dvasinis ir visuomeninis gyve
nimas. Žmogus yra visuome
ninis gyvis, negalįs gyventi be 
kitų pagalbos. Atsakingumo 
pajautimas turi nuolat jam pri 
minti, kad ir be jo pagalbos 
negali gyventi kiti, bent jau 
negali tinkamai siekti tų bend
rųjų tikslų, sujungiančių ku
riuo nors atžvilgiu vienus su 
kitais. Taip yra šeimoje, vi
suomeniniuose santykiuose, tau 
tos reikaluose ir krikščioniš
kame gyvenime.

*
Mums reikalinga prisiminti, 

kad mūsų tautos laisvė yra 
bendras gėris, kurio visi turi 
pareigą siekti. Tauta be lais
vės negali tarpti, išvystyti sa
vo dvasinių galių, negali tin
kamai patarnauti savo na
riams. Tautos laisvės artimiau 
sias tikslas yra valstybės su
kūrimas, nepriklausomas gyve
nimas. Jo siekti visomis gali
momis priemonėmis yra kiek
vieno tautos nario būtina pa
reiga. Niekas negali laisvai pa 
sirinkti tautos, laisvai atsiža
dėti savo pareigų tai dvasinei 
bendruomenei, kuriai jis pačiu 
gimimu savaime jau priklau
so. Kiekvieno pareiga, net lais 
vės dalies atsižadant, įsijungti 
į bendrojo tautos gėrio sieki
mus.

Laisvė ir atsakomybė nūnai 
iš mūsų reikalauja kartais at
sižadėti savo asmeninės lais
vės dalies, jei tai reikalinga 
tautos gėriui, suvaržyti savo 
laisvę tais atvejais, kai reika
lingos visos jėgos ar jėgų tel
kinys tautos laisvei atstatyti.

Be to, kartais reikia tą lais 
vę apriboti ir savo jaunosios 
kartos auklėjime, kad ir jie 
kartu su laisve jaustų atsako
mybę tiems dėsniams, kurie 
yra aukščiau jų asmens. Tė
vai turi jausti atsakomybę už 
gavo vaikų laisvės panaudoji
mą, visuomenės vadai — už 
visų sujungimą tautos laisvės 
siekimams, auklėtojai — . už 
dvasinio ir moralinio gyveni
mo pakėlimą.

Laisvė ir atsakomybė yra 
tie du mūsų visuomeninio gy
venimo stulpai, kuriais atsi
remia visas mūsų religinis, do
rinis, visuomeninis ir tautinis 
gyvenimas. Nė vienas tų stul
pų negali būti bet kuriais su
metimais išverčiamas, nes vie
nas be kito neturi reikiamos 
stiprybės išlaikyti mus pilnu
tiniais žmonėmis ir tikrais lie
tuviais. Pr. Gr.

žinomas prokomunistinėmis dekla
racijomis ir vakarų krikščionybės 
smerkimais.

Akivaizdoje fakto, kad Sovietai 
išleido Maskvos patriarchato dele
gaciją į suvažiavimą New Delhi ir 
akivaizdoje kitų faktų, minėtas 
laikraštis primena pavojų, kad' 
komunistai gali bandyti panaudo
ti stačiatikių ar kitų kontroliuoja
mą bažnyčią savo tikslams. Kai 
kurių Europos ir Amerikos žmonių 
naivumas gali juos padaryti savo 
aršiausio priešo propagandos agen
tais ir tuo pačiu savo brolių už 
Geležinės Uždangos persekiotojais.

J. Daugi.

ISPANAI ŠVĘS ŠV. POVILO/ 
JUBILIEJŲ

Taragonos arkivyskupas kar- 
din. Arriba y Castro paskelbė 
ganytojišką laišką, kuriame pra j 
neša, kad Ispanija 1963 m. švęs j 
1900 metų sukaktį nuo apaštalo 
šv. Povilo atsilankymo tame ' 
krašte. Laiške Romėnams šv. I 
Povilas užsimena apie savo pla- 
nuojamą apaštalavimo kelionę į Į 
tą kraštą, o tradicija patvirtina,' 
kad jis tenai tikrai buvęs.

Sirija per pastaruosius 13 me 
tų pergyvena septintą pervers
mą. Istorinis tautų judėjimo 
slenkstis vis dar tebeieško sau 
kelio. Žinomieji finikiečiai sirų 
šalyje senaisiais amžiais sukūrė 
pramonę ir prekybą. Jie raižė 
jūras, ir jų laivai pasiekė toli
mas šalis. Vėliau šalį užkariavo 
hititai, egiptiečiai, asirai, make- 
doniečiai, persai, mongolai, o 
1516 m. pateko į turkų rankas. 
Tik po pirmojo karo prancūzai 
Sevro sutartimi jiems suteikė 
savivaldą. Jie maištavo ir prieš 
prancūzus. Šiame pokaryje, 
1946 m., jie išsikovojo nepri
klausomybę. Per trumpą nepri
klausomybės tarpsnį nuolat kei
tėsi vyriausybės, kurios bandė 
įvairius kelius — į kairę ir į de
šinę. 1952.2.1 Sirija susijungė 
su Egiptu. Praėjusio rugsėjo 
28 d. įvyko perversmas. Sirija 
atsiskyrė nuo Egipto. Pusei me
tų praslinkus, veik tie patys 
perversmininkai išvaikė Sirijos 
teisėtą vyriausybę.

Ko siekia perversmininkai?
Prieš pusmetį įvyko pervers

mas atsikratyti Egipto valdinin 
kų ir karininkų, kurie tarė 
sprendžiamą žodį. Perversminin 
kai nenorėjo nutraukti santykių 
su Egiptu ir pažeisti į Siriją 
atneštąsias socialines reformas. 
Tačiau jie apsisprendė kovoti 
už siriečių platesnes teises Si
rijoje savo reikalus tvarkyti.

Perversmininkai greitai nusi
vylė ir savąja tvarka. Praėjusį 
gruodžio mėn. išrinktas parla
mentas ir iš jo išplaukusi vy
riausybė staiga pasuko į libe
ralizmą. Iš Egipto pasisavinti 
socialiniai įstatymai panaikinti. 
Nacionalizuotos įmonės grįžo į 
buvusių savininkų rankas. Va
liutos varžymai panaikinti. Pri
vatus kapitalas galėjo naudotis 
laisve. JAV suteikė 14 mil. dol. 
paskolą ūkiui pertvarkyti. Vy
riausybė galvą suko, ką veikti 
su paskola, panaikinus sociali
nius įstatymus. Netikėtai per
versmininkai ją užklupo ir be 
aukų sudarė naują vyriausybę, 
kuriai pavesta užmegzti glau
džius santykius su Egiptu, su
daryti arabų frontą prieš esmi
nį priešą Izraelį ir vėl neturtin
game krašte įvesti socialinius 
įstatymus.

Atsišaukimas į gyventojus

Ką tik perversmą padarius, 
per Damasko radiją perversmi
ninkai prabilo: “Kariuomenės

PAPŪGA
WALTER DURANTY

Vertė Al. Baronas

— Išeik pirmyn, mano žmonių drauge, eik pir
myn ir įkišk savo pirštą į narvą mano mažo draugo, 
kad jis galėtų pauostyti. Gal būt, tu esi nekaltas, 
kaip norėjai mus įtikinti. Mažasis draugas žinos, nes 
jis niekad nedaro klaidų. Jeigu tu esi nekaltas, jis 
tavęs neskriaus, nepalies tavo piršto, bet, jei tavo 
ranka buvo pakilus prieš žmones, — vėl boba ne
žmoniškai griaudė, — jis įkąs ligi kaulo, ir po mano 
teismo tu gausi savo bausmę.

Boba parodė ženklą kareiviams, kurie paėmė su
sitraukusį vyrą už rankų ir nutempė jį prie papūgos 
narvo. Vyras traukėsi į savo apsiaustą, lyg norėda
mas sumažėti ir išsmukti iš savo drabužių ir palikti 
juos sargybinių rankose. Tie griebė jį tvirčiau ir 
stūmė priekin. Žvakių šviesa šoko nuo durtuvų ir 
žaidė iššokusiose Baba Papagai akyse, kai ji klastin
gai teroro paliestą žmogų griebė į savo rankas:

— Nebijok, mažas šunų tarne, paukštis yra pro- 
letariškas. Tu, sakei, mylėjai darbininkus. Jeigu tai 
tiesa, tai papūga niekada nepalies tavęs. Taip pat 
ir aš.

Nebuvo jokio garso, išskyrus tik kalinio kojų vil
kimą grindimis, kai kareiviai gabeno jį į paskutinę 
teismo instanciją. Jis susmuko jų rankose taip, kad, 
kai pasiekė auksinę vėliavą jo galva nukrito į narvo 
metamą šešėlį. Norėdami jį ištiesti, sargybiniai su

GEDIMINAS GALVA6

vyriausioji vadovybė siekia a- 
rabų kraštų vienybės ir ypač 
glaudžių santykių su Egiptu. 
Išvengti praeities klaidų, spren- 

, dimą darys tautos atsiklausus. 
Kraštų santykiai turi remtis 
savigarba ir gera valia”.

Šie žodžiai dar nesako, kad 
perversmininkai atstatys anks
tesnius santykius su Egiptu. 
Jungtinė arabų respublika, de
ja, nerado platesnio atgarsio. 
Arabų kraštai palaikė glaudžius 
santykius su Egiptu, tačiau ven 
gė įsijungti į Jungtinę Arabų 
respubliką.

Naujieji perversmininkai ne
palankiai Egipto sutikti. Per
versmininkams dar rimtai dar- 
'bo nepradėjus, Egiptas surado 
! atsparą šiaurinėje Sirijoje, A- 
^eppo mieste. “Laisvųjų kari
ninkų vadovybė” paskelbė maiš 
tą prieš perversmininkus ir į- 
vedė ypatingą karo stovį. Jie 
skatina atsikratyti perversmi
ninkų ir dėti pastangų atkurti 
Jungtinę Arabų respubliką.

Kraštas laukia paryškėjimo

Perversmininkai neturi sąly
čio su Sovietais ir JAV. Sovie
tų “technikai” ir JAV finansi
niai patarėjai Sirijoje buvo į- 
vykių nustebinti. Parlamentas 
paleistas. Vyriausybės nariai su 
imti. Naujoji vyriausybė suda

Prez. Kennedy apžiūri Domininkonų valstybės užs. reik. min. dr. 
Jose Bonilla-Atiles dovanotą seno stiliaus supamą kėdę, kuri yra 
pagaminta prieš 400 metų. (UPI)

ryta iš asmenų, siekiančių so
cialinių reformų. Damasko uni
versitetas ir toliau tebeveikia, 
nors jo studentai Egipto šalinin 
kai. Po perversmo greitai at
statyta tvarka. Tik kai kurios 
vietovės Damaske karių apsau
goje.

Šiaurinėje Sirijoje vykstąs 
perversmas prieš perversminin
kus bus apspręstas jėgų santy
kio. Retais atvejais nuošalyje 
daromi perversmai pavyksta.

Perversmą paskubino Izraelio 
ir Sirijos susikirtimas, kai Iz
raelio kariai įsiveržė į Sirijos 
sritį, išsprogdino siriečių įsi
tvirtinimus ir nužudė 30 karių. 
Šis įvykis Sirijai priminė seną 
jų šauksmą — Izraelis yra es
minis priešas, kuriam nesiryžta 
atsikirsti savo jėgomis.

GYDĖ 200,000 PACIENTŲ

Šv. Kolumbano Misijų sese- 
' rys Korėjoje, Mokpo ir Chun- 
chon klinikose, suteikė medici
nišką pagalbą 200,000 susirgu
sių, susižeidusių korėjiečių. Ten 
darbuojasi 18 seselių — airių 
ir amerikiečių. Jų tarpe yra 3 
gydytojos, 10 gail. seserų ir 5 
medicinos technikės. Jos turi ir 
savo ligoninę Mokpo vietovėje, 

i kur per metus gydėsi 1,000 pa- 
| cientų. Dabar steigia antrą li- 
Jgoninę Sanchoke.

davė į narvą jo kaktą. Smūgis sujudino papūgą. Ji 
papūtė plunksnas, ištiesė sparnus, paskui vėl juos 
tvirtai priglaudė prie kūno ir viltingai laukė prie
kyje laktos. Nesidomėjimas buvo dingęs, jos karo
liukų akys stebėjo.

Murmėjimą iš baimės, teroro ir nusistebėjimo, 
pakilusi nuo šešėliuotų figūrų, pripildžiusių suolus, 
pertraukė trumpas Baba Papagai balsas:

— Žiūrėkite procedūros, revoliucijos kareiviai. 
Jeigu šunų tarnas negali pakelti rankos, pakelkite 
jam.

Belaisvis spyrėsi. Vienas kareivis skubiai užsuko 
jo kairę ranką už kankinamo vyro nugaros ir stūmė 
jį pirmyn kol jis pasakė:

— Aš pats padarysiu.
Kareiviai atleido spaudimą, nustojo sukti ranką 

ir belaisvis išsitiesė. Jis pakėlė savo dešinę su rodo
muoju pirštu ir trumpu judesiu tiesė pirmyn. Du 
kartu jis nuleido ranką ir du kartu kareiviai vėl ją 
laužė, kol jis vėl pakartojo:

— Aš pats.
Trečią kartą jo pirštas pasiekė narvą. Jis buvo 

sukumpęs tiek, kad nebuvo galima įkišti pro virbus. 
Sargybinis nutvėrė jį stipriai ir įkišo į narvą. Minu
tę bažnyčioj buvo absoliuti tyla. Belaisvis pakėlė 
galvą ir įspyrė žavinčias akis į papūgą. Jis stebėjo 
paukštį taip, lyg. galvodamas, kad narve pirštas buvo 
ne jo, o kito žmogaus. Papūga apžvelgė belaisvio ran
ką. Pakreipusi galvą į viena pusę, karolėliais atidžiai 
apžiūrinėjo pirštą, kuris, truputį žemiau snapo, vir
pėjo lyg žaidžiant. Jos nagai ant laktos krebždėdami 
darė neaiškų garsą, kuris, atrodė, atsimušė į tylą. 
Kaimietis, sėdįs priekiniame suole, automatiškai pa
darė kryžiaus ženklą.

Papūga lenkė savo sprandą ir trynė snapą j

KRYŽIAUS KELIAI
KUN. J. BUDZEIKA

Kas tik ateina į žemę žmo
gumi, turi priimti ir visą žmo
gaus likimą. Gimimas yra tik 
durys į tolimesnį žmogaus gy
venimą, kuriame auga usnys 
ir erškėčiai. Čia jis turi aštrių 
dygių keliu eiti iki mirties. Mir
tis jį vėl iš šios žemės išsives, 
ir daugiau jis čia nebegrįš.

Mąstymas apie Kristaus 
gyvenimą

Pasaulio Išganytojas atėjo į 
žemę taip pat žmogumi ir pri
siėmė visą žmogaus kentėjimų 
kelią. Jis atėjo gelbėti žmonių. 
Jis, būdamas Dievas,. nusižemi
no, tapo žmogumi ir pasidarė 
viskuo į mus panašus. Jis nu
silenkė iki mūsų, kad mus pa
keltų iki Dievo. Šv. Povilas sa
ko: “Todėl jis turėjo pasidary
ti visukuo panašus į brolius, 
kad būtų gailestingas ir ištiki
mas vyriausias kunigas Dievui, 
kad permaldautų už tautos nuo
dėmės. Nes todėl, kad pats ken
tėjo ir buvo gundytas, jis gali 
padėti ir tiems, kurie yra gun
domi” (Žyd. 2:17—18).

Žmogaus išganymas nėra tik 
veiksmas, bet ir gyvenimas. 
Kas negyvens išganymui, tas 
ir paties išganymo nematys. 
Tad Kristus tapo žmogumi ir 
kentėjo, kad savo pavyzdžiu 
mus išmokytų gyventi, kentėti 
ir būti išganytais. Ir geresnio 
bei sėkmingesnio būdo išmokti 
gerai gyventi nėra, kaip mąs
tyti apie Kristaus gyvenimą ir 

I sekti jo keliu. “Jei kas nori ma- 
! ne sekti, tas tegul pats savęs 
i išsižada, tegul ima savo kry- 
, žiu ir teseka mane” (Mork. 
j 8:34).

Kryžiaus kelių pradžia
Pirmasis šiuo kryžiaus keliu 

nuėjo Kristus su savo mirties 
įrankiu — kryžium ant pečių. 
Paskui jį sekė didelė žmonių 
minia, kurie išskiriant Mariją, 
šv. Joną ir keletą kitų šventų 
moterų, buvo Kristaus priešai. 
Jie visi ėjo paskui Kristų jo 
kentėjimų keliu, bet nevisi pa
sinaudojo jo išganymo vaisiais: 
tik tie, kurie atsivertė. Šis kry
žiaus kelias prasidėjo Piloto 
rūmuose ir teismo vietoj, iš kur 
Kristus pasiėmė kryžių, ir bai
gėsi ant Kalvarijos kalno, kur 
Jis mirė.

Kristui įžengus į dangų, Ma
rija, Šv. Dvasios vedina, daž
nai eidavo savo Sūnaus kentė
jimų keliu. Ją pasekė ir kiti 
krikščionys. Kada šventąją Že
mę užėmė saracėnai, jie uždrau
dė krikščionims lankyti šv. vie

laktą. Sergiejus beveik juokėsi. Tada jis išleido ato
dūsį, pusiau smaugiamas ir dusdamas, kai pamatė, 
kad papūga ūmai kirto, pagriebė pirštą snapu ir per
kando.

Daugiau sukrečianti buvo belaisvio tyla negu 
šauksmas. Papūga perkando ligi kaulo. Jis atrodė, 
kad visai to nejautė. Toks palengvėjimas, užmušęs 
skausmą, lėtų kankinimų ir nežinios, jam buvo pri
imtina lemtis po nežinojimo, ir todėl mirtį nešąs 
paukščio kandimas, buvo jam lyg šaltas dušas, grą
žinąs jo žmogiškumą.

— Bielogvardiejec, — sukvarkė papūga, šokda
ma ant laktos ir stipriai mušdama sparnais.

— Ji niekada neapsirinka, — paaiškino Baba 
Papagai ir bambėjo formaliai, — pilieti Nikitin, šis 
teismas rado jus kaltu kaip kontrarevoliucionieriu. 
Išveskite jį lauk, — ji šaukė, — baltagvardietį, šunų 
tarną.

Belaisvis buvo šalčiausias žmogus bažnyčioje. Iš
kėlė jis galvą tiesiai, žengdamas tvirtu žingsniu, jis 
leido sargybiniams jį lydėti pro priekį altoriaus, už
pakalinio išėjimo link. Kada jis lenkė Baba Papagai 
stalą, ji pasilenkė į priekį ir įbedė savo išsprogusias 
akis į jo baltą veidą. Belaisvis pažiūrėjo tiesiai ir 
pašaipiai į jos suirzgusį veidą, ir, ironiškai šūktelėjęs 
“Papūgos teisingumas”, ėjo su urzgiančiais sargybi
niais durų link. Baba Papagai užsidėjo kepurę. Jos 
apatinė lūpa nukrito žemyn, darant laukinį spren
dimą:

— šiandien, vienuoliktą valandą, mes turėsime 
antrą atvejį, — ji susirinko popierius, pastūmė stalą 
šalin ir nužingsniavo viduriu.

(Bus daugiau)

tas. Tada pradėta Kristaus kan
čios stočių paveikslus steigti ir 
apie Jo kančią mąstyti kitose 
vietose. Pirmieji tai įvedė pran
ciškonai. Vėliau perėjo ir į vi
są Bažnyčią. Popiežius Klemen
sas XII ir Benediktas XIV pa
skelbė, kad kiekvienas, kuris 
apmąstys Viešpaties kančią 
šiuo nuostabiu kryžiaus kelių 
pamaldumo būdu, laimės tuos 
pačius atlaidus, kuriuos jie lai
mėtų lankydami Jėzaus kančios 
stotis Jeruzalėje.

Atlaidai
1. Kas kiek kartų, pamaldžiai 

mąstydamas Kristaus kančią, 
apeis kryžiaus kelius, tas tiek 
kartų gali laimėti ir visuotinius 
atlaidus.

2. Ligoniai ir kelionėje esan
tieji, negalėdami kitu būdu 
apeiti kryžiaus kelių, gali lai
mėti visuotinius atlaidus, sukal
bėję 20 kartų Tėve mūsų, svei
ka Marija ir Garbė Tėvui, lai
kydami rankoje specialiai pa
laimintą kryžiaus kelių kryželį.

3. Sunkiai sergantieji gali lai
mėti tuos pačius atlaidus tik 
vienu Kryžiaus kelių kryželio 
pažvelgimu arba jo pabučiavi
mu.

4. Kryžiaus kelius reikia eiti 
' nuo vienos stoties prie kitos,
apmąstant jose Kristaus kentė
jimus. Taip pat reikia būti ma
lonės stovyje — atlikti išpažintį 
arba bent sužadinti tobulą gai
lestį,

Šv. Bonaventūra sako: “Jei 
nori kilti iš dorybės į dorybę 
ir daryti jose pažangos ir kas
dien augti malonėse, mąstyk 

! apie Viešpaties kančią. Kris- 
| taus žaizdos turi galybę su
minkštinti ir kiečiausias širdis 
ir uždegti labiausiai atšalusias 
sielas”, šv. Augustinas sako, 
kad niekas taip daug nepadeda 
mūsų išganymui, kaip kasdienis 
prisiminimas: kiek Kristus yra 
iškentėjęs iš meilės mums.

Dėkingumas patinka mūsų 
Išganytojui. Jo kentėjimai yra 
didelė auka iš meilės mums. 
Malonu yra Jėzui, jei kas jo 
kančią įvertina ir apie ją dė
kingai mąsto. Iš kitos pusės, 
nėra nieko žmogui skaudesnio, 
kaip paniekinti ir visai užmiršti 
Jo parodytą meilę. Ir Išgany
tojui yra skaudu, jei žmonės 
Jo didelės kančios ir mirties 
aukos, padarytos žmonėms, ne
įvertina, ją užmiršta. Jei dė

kingumas daug laimi, tai nedė
kingumas viską pralaimi. Ką 
pasirinksime mes?

I.



4 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. balandžio mėn. 7 d.

PALAIDOTA URŠULE GUDIENĖ

Niūrią, lietingą dieną — pra bet buvo veiklūs įvairiose lic- 
ėjusį ketvirtadienį — rinkosi tuvių organizacijose ir Lietuvos 
į John Evans laidotuvių įstaigą išlaisvinimo bei šalpos sąjū- 
a. a. Uršulės Gudienės artimie- i džiuose. Išaugino gražią šeimą 
ji, giminės, draugai ir pažįsta-! — dukterį ir du sūnus. Jiems 
mi, kad paskutinį kartą atsi- sudarė sąlygas išeiti aukštuo

PAJIEŠKOJIMAI |
Jieškomas FELIKSAS ČIRU- į 

NAS iš Rokiškio apskr. Jieško j 
Ekvilija Meškauskienė, kilusi iš 
Rokiškio, dabar gyv. Sibire. Pra
šom atsiliepti arba apie jį žinan
tieji pranešti adresu: A. Sakalaus
kienė, 243 W. 103rd St., Chicago 
28, III.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
R E A -L E S T A T JE R E A L ESTATE

MAROUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, i Mažai įmokėti

sveikintų su talentinga ir darb
ščia lietuvaite, kad ją pagerbtų, 
o velionės vyrui, dukrai ir su

sius mokslus. Vyriausias sūnus 
Fabijonas, Darbininko steigė
jo ir redaktoriaus kun. Fabijo-

nums pareikštų gilią užuojau- no Kemėšio, vėliau kanauninko 
tą. ir Dotna.vos žemės ūkio akade-

Apie 10 v. rytą į koplyčią at- miJos Profesoriaus, krikšto sū- 
vyko prel. J. Paskųs, kun. J. nus- profesoriauja Lomsiana 
Vyšniausko lydimas, kad nuly- i universitete. Dėsto anglų Įrie
dėtų velionės kūną į Šv. Mari- Į raturą.
jos Gimimo par. bažnyčią, ku-1 Velionės kūrinių
rioje pats prelatas atlaikė ge- į člų yra išleista atskirais leidi- 
dulo pamaldas. Po pamaldų bu-1 niais — “Gurkliutės eilės” ir

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

mos. Duos be derybų už $11,800.
Du butų mūras. 2 po 0 kamb. Ge

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

$130 nuomos ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro. Švarus kaip stik

4 kamb., 80 p.

$19,566 naujas mūrinis. M. p. su 
aukšta pastoge, Įmokėti tik $1,500.

$17,666 medinis 4 butai Brigthon 
p. Geroj vietoj.

$28,566 medinis 6 butai Gage p., 
garažas, 2 lotai.

$25,966 mūrinis 3 butai, garažai, 
G p

$13,666 mūrinis 5 kamb., 12 m., 
garažas, mažas {mokėjimas.

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

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

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

• ■S.A66 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

$16.960 medinis 4 kamb., rūsys, ga- 
zo sild., arti mūsų.

$35,900 mūrinis 9 metų — 2 butai 
' po 3 mieg. kiekvienas. M. parke.

$24,300 mūrinis namas su taverna 
ir visais įrengimais arti mūsų.

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 
p. loto. M. arba G. parke.

$11,300 medinis 4 kamb., rūsys, 
garažas M. parke.

$33,800 mūras prie pat mūsų įs
taigos, butas sav. ir 3 nuomos.

$12,000 medinis 5 kamb., 3 5 p. lo
tas. rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas, 1 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasteriai, 1 % blo
ko nuo Maria High.

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

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

lotas. Gazu šildymas. $12,700.
5 butai ir biznis, mūro namas. 

Atskiri šildymai. $3,600 nuomos. 
$14,800.

Prie pat parko. Modernus mūras. 
9 kamb. 50 p. sklypas. Garažas. 
$25,900.

Arti 67-os ir I’ulaski. 6 metų, 5% 
kamb. mūras. Nauja? mūro garažas. 
Geležine tvora. Alum. langai. 30 p. 
lotas. $20,950.

Lotas bizniui ir butui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6,000.

Gabi moteris turės rūbų valyklų 
ir puikų butų geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

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

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

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja

ADOMAITIS Jonas — Chicago
je, kilęs iš Stoškų km., žvirgždai
čių p., Šakių apskr. yra paieško
mas jo sesers Marijonos 
Vito Mickevičiaus, Londone. Pra 
neškite Z. Bakaičiui, 5202 South i *a™žas 
Fairfield Avė., Chicago. Phone: Arti 'bažnyčios, mokyk. 2 butai.
RE 7-7927 'Naujas šild. Garažas. $27,000.

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
„i',............. .. ■ ..... j statyba 2x4% butai. Karpetai. Įreng-
6ALV0S ODOS IR PLAUKŲ I Tikram biznieriui prie parko like

rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų, 30x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernus biznio įrengi
mai. Reikia matyti, derSsim atvi
rai.Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66,600.

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

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša

PRIEŽIŪRA
Pranešama moterims ir vyrams, 

turintiems galvos odos negalavi- 
eilėraš- ■ mus_lig'as: pleiskanas, šašus, plau

kų slinkimas, niežėjimas, išgydo
mas 100%.

Daktarų ir vartotojų ištirtas ir
vo nulydėta į Šv. Kazimiero ka-j “žaibai”. 1916 m. atspausdinta; pripažintas J. I. B. preparatas ge- 
pines. Prie kapo kun. V. Urba atskira knygele jos “Komedijė- i riausias U-S.A.

laidotuvių lės”. Gyvendama Chicagoje ra- J. I. B. gaunami lietuviškoseatliko paskutines 
apeigas.

Karstanešiais buvo: Ignas1 daug rašė “Šv. Kazimiero Ai- 
Sakalas, Br. Kviklys, Antanas , dams”. Turėdama sveiko sąmo- 
Bacevičius, Jonas Vilkas, Anta 1 jaus, velionė bendradarbiavo 
nas Petrulis ir Vytautas Miku- mūs;ų dienraščio linksmajame 
nas skyriuje “Spygliai ir Dygliai”,

A.a. Uršulė Gudienė-Gurkliu- J* i»otal "p“ j
tė gimė šarkiškių kaime, Suba- ' —
čiaus valsčiuje, Panevėžio ap- i A. a. .Uršulė Gudienė labai 
skrityje. Į Ameriką atvyko bū- daug ir nuoširdžiai veikė Šv. 
dama jaunutė (1909 m.). Apsi- Kazimiero Seserų vienuolyno 
gyveno Naujojoj Anglijoj. Kai i rėmėjų draugijoje, kuriai ji ne 
1915 m. įsikūrė Lietuvių R. K. tik dirbo, bet ir aukojo. Dirbo
Darbininkų sąjunga ir pradėjo ir kitoms lietuvių katalikų or- $18,500. Pirksite gerą 9 butų 

‘Dar- Lganizacijoms. Tad, velionės as- mūr- aPart 9 P° 4 kamb-

šinėdavo dienraščiui “Draugui”, vaistinėse: 1. 2458 West 69th St., 
Chicago 29, III.
5000 West 16th St., Cicero 50, 
III., ir
1437 So. 49th Avė-, Cicero 50, 
III.
Įreikalavimus siunčiame C.O.D. 
Į užsienius iš anksto apmokėjus

R.EAL ESTATE

las namas. $17,200.
Trys butai, mūro namas. Naujas 

Nauji atskiri gazu šild.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

lia Geras mūras bizniui su įrengi- $17,500. Duoda $4,800 nuomos į me
iliais. $35,900. tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

K. VALGIS REAL ESTATE 
2815 W. 7(st st, Tel. RE 7-72B0 arba RE 7-8534

Mūrinis 1Į4 a. prie 53-čios ir 
Mozart. 2 gražūs butai. Žemi tak
sai. $22,000. PR 8-6916. j

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

Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rocktvell. 
Už netikėtų kainų—tik $22,900.

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

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apseinimo kontrole. 
Arti 66-03 ir į vali. nuo Kedzie. Tik 

i, $17,900.

modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
.garažas. $15,000.

——-------------------------------------------------------  i 5 METŲ MŪR. BUNGALOW
6 butu mūr., po 5 kamb., 60 p. Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

sklypas. ” Mūr. garažas. Marąuette potvynio. 2 auto mur. garažas. Skly- 
Paiko apyl. $61,500. pas 33 pėdų. $20,500.

13 ATARTAI L3NTTJ
6 kamb. mur. 1 % vonios. Gazu ; Marąuette Pk, S13.000 metinių pa

jamų. Galima perimti 5 % % paskolų. 
Kaina jau išderėta.

NAUJAI ATREMONTUOTAS MARQUETTE PAKEIK
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar- i ig naujesnių, nebrangus, 1 % aulkš- 

ąuette Pk. to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju
ARU Į VISUR! pirmame aukšte.

Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 'PAGALVOKITE, TIK 6 METINES 
10 metų mūr. namas, 2 butai po 5 PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
kamb. (su 3 miegamaisiais). Pigus, butų apartmentinis. Pirmas toks plr-

$855 MęN. PAJAMŲ kinvs į vakarus nuo Western.
5 krautuves ir 3 butai Marąuette j prie Maria High, 4 butai po 5 

Pk. , kamb. Gražus namas, platus sklypas.
„ . , . UĄBAI PIGUS ! Normali kaina.
Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu- i g metų 6 kamb. mūrinis. 2 mas. 

tai po 6 kamb. Namas gražiai re- garažas. $'21,500.

mur.
šildymas. Garažas. 
Gairfield. $16,900.

Gazu ■ 
Arti 65-os ir

Kubų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sųlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint padidinti 
metines pajamas apie $5,000 esant 
namuose. Brighton Parke. Tik 
$14,800.

leisti darbininkišką laikr. 
bininką” (Boston, Mass.), ve-'menyje netekome taurios, ta- i Damen Pajamų * $4,400-; įmokėti 
lionė pradėjo tikrai uoliai jam lentingos ir darbščios lietuvės $3,500. SVOBODA, 3739 W. 26th 
bendradarbiauti. Daugiausia ra veikėjos. Šilaitis S t. LA. l-70o8.________________

| Geram stovy. Apylinkėje 22nd ir

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
R E A L E S T A T E

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

pildome INCOME TAKSAS

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf Ilsi Street
Tel. WAIbroob 5-8015
MARQUETTE PARKE

Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis 
namas, du butai, salė parengimams 
ir taverna. Su visais įrengimais. 
Mažas įmokėjimas. Kaina tik 
$ 1 6,500.

Prie Marąuette Parko bažnyžčios

_6 metų, 3 mieg. medinis. Pilnas 
rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

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

Šviesus S-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A.ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška Gražiai iš- 
dekoruota Nebrangu”

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

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

še eilėraščius. 
Gurkliutė.

Pasirašydavo

Tais pačiais 1915 m. “Darbi
ninko” redakcijon buvo pakvie 
stas žurnalistas Pranas Gudas, 
per keletą metų dirbęs Chica
goje leidžiamo dienraščio “Ka
taliko” redakcijoje. Netrukus ji

zksKURSIJA EUROPON

Į Dėl išsikraustymo iš Chicagos, 
; 66th ir Maplewood Avė. apyl. 
i parduodamas su baldais ar be jų 
, 6 kambarių mūrinis bungalotv, 
j gazu-karštu vandeniu šildomas.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT REAL ESTATE

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. buug., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,506 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 

mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras ' Didelis pasirink, gen) (r pigių namų. 
namas ir nebrangiai.

Pilė 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 tr 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $25,500.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

sai susipažino su uolia spaudos nagą.

, . ., Skambinti PR 6-6093; šeštad. irEkskursija tęsis tris savaites sekmad. nuo d iki 5 po pietų, dar_
— nuo šių metų liepos 29 d. iki badieniais nuo 6 iki 8 vakaro.
rugpiūčio 19 d. Jos dalyviai iš- Z- ~ ~, , \ . BERWYNE. Pajamų bungalow.
skrenda ir grįžta lėktuvu į Chi- Bargenas. 6^ kamb., 3 kamb. pa

Išnuoih- kambarys vyrui, 1-me 
aukšte. Su valgiu ar be valgio.

4320 S. Fairfield Avė.

bendradarbe ir 1916 m. sukūri 
šeimos židinį. Po to Gurkliutė 
dar stipriau pradėjo reikšis 
spaudoje. Ji rašė ne tik “l/ai
bininkui”, bet taip pat “Tairios ja kongrese “Exulae Familiae”, 
Rytui” ir juokų laikraščiui. audiencijoj pas Šventą Tėvą. 
“Žvirbliui” ir kitiems. Jos (eilė
raščiai lietė tos dienos /pilkąjį
lietuvių gyvenimą, jų / ri upes- lietuvis, prezidentas Wide World 
čius ir veiklą, skatino lieti ivius . Travel agentūros, jo adresas 
dirbti, kovoti už gėrėsi į i ietu-; Evergreen Plaza Arcade—9535

stogėje. $120 pajamų per men.
Ekskursija sustoja šiose vie- 31 P- sklypas. Kilimai. 2 auto ga-

tose: Madridas, Roma, Geneva. | ^BODA^Or^cS^S“; 
.Koelnas, Paryžius, Londonas. , Cicero, OLympie 2-6710. BIshop i tuvg 
Romoje ekskursantai dalyvau- j 2-2162:

Išnuom. miegamas kambarys. Ga
lima pasigaminti valgį arba paga
minsime. Kreiptis sekimad iki 12 
vai. dieną. Skambinti skambuti. 
4245 So. Maplevvobd Avė. 2-ras 
aukštas.
Išnuom. kepykla — įrengta krau-

Informacijas teikia, rezerva
ciją priima Rack (Raščiauskas),

‘šapa” ir kambariai. Prie 
judraus kampo.3230 S. Morgan St.

Union Pier prie pat ežero par- | Įgnuom. gražus kambarys su at- 
duodama modern. septynios cot- ! skįru įėjimu ir visais patogumais, 
tages (dvi žiemai) su 5 kamb. gyv. -
namu ir 2 maš. garažu- Prieinama 
kaina. Kreiptis pas Sal. Gillman, 
tel. 3226 Lake Side, Mieli. Netoli 
Gordon Beach Hotel, žinoma kaip 
Gillman Village.

Galima naudotis virtuve. Prie pat 
Marąuette Parko. Skambinti
REpublie 7-2290.

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 S>. Avė,

Telef. CL 4-7450 arba VA 7-2046 
PILDOJIE 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.

2 apt. G ir 5 kamb. šildymas aly
va. $21,500.

INCOME TAX
A- KATILIUS R. E.

2456 W, 59fh Si RE 7-8399 i

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 'Perskaitę ‘‘Draugą", duoki- 

REpubiic 7-9515 arba re 7-46391 te j j kitiems pasir kaityti.

CONTRACTORS

STANkUSl 
COIS7HHCTION C0. I

PROGOS-OPPORTUNITIES

1
*

A

I

i
b

Atlieka planavimo ir staty- S 
bos darbus, gydytojų ofisų, • 
gyvenamųjų ir prekybos pa- S 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- Ų į dieną
rime virš 300 įvairių stan- S'

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downsp<mts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus: Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš laukt 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At- 

ir naktį bei sekmadle-

vio darbininko ateitį, b iti išti
kimais Lietuvai ir lietusių (tau
tai.

Pranas ir Uršulė GudaA gj 
no Bostone iki 1927 m. Jie 
reiškėsi ne vien tik spaudč

S. Western Avė., Chicago 42, 
telefonas BE 3-1104 arba GA 
2-0640. Vietų skaičius ribotas. 

1 Skubėkite.

PALIKIMAS — TURI BŪTI 
PARDUOTAS

Mūrinis 2-jų butų po 4 kamb. 
namas, su pastoge ir uždarais 
porčįais. Gazu apšild. 32 p. skly- 

Kun. dr. Antanas Juška ! Pas- Tik S1’500 imokėti.

Motelis — vasarviete 
parduodami šiaurrytinėj Wisconsino 
daly. 76 mylios į šiaurę nuo Green 
Bay. Gražios gyv. patalpos, restora
nas, 8 vienetai ir 2 namukai, 2 prie
plaukos, 6 laiveliai ir a.pie 4 akrai 
žemės. Joscpli Grimaldl, Tovvnsbnd, 

2422 S. Avers Avė., 1-as aukštas I 'v»“2tnsil1- Tet Tovvnsend - GR

NAMŲ VĘRTS KYLA
įrengus modernias virtuves, vonios-prausyklos kambarį, aliuminijaus 

priestatus-prieangius, stogelius, duris, langus ir kita.
KOSTO BUTKAUS stamy pagerinimo b-ve

Tel. PR 8-2781 arba GR 6-1760

Tik S3I.566 už beveik naują, ki
liai modernu ilvifleti ir garažą pui- , 
kioje vietoje, į vakarus nuo Mar- i 
iiuettc Parko, šeimyniniai reikalai 
verčia parduoti už tokią žemą kainą. 
RE 7-2646.

Parduodama LIKERIŲ KRAU 
TUVE—TAVERNA.

Teirautis LAfayette 3-3626

=^i

VELYKŲ DŽIAUGSMAS 
BUS VISIEMS,

ne tikį -mažiems, tik reikia laiku kreiptis į FELIKSĄ MACKE
VIČIŲ — BRIGHTON BAKERY savininką ir jis parūpins Jūsų 
Velykų stalui visokius skanumynus: tortus, baumkuciieną, šo
koladinius kiškius, kiaušinius ir kitokius skanumynus.

F. Mackevičius savo gaminiais 
pasižymėjo Kaune, Nepriklauso
moje Lietuvoje, o dabar jau yra 
visų lietuvių ir kitataučių mėgia
mas Čikagoje. Jo gaminių—kepi
nių galima gauti ir duoti Vely
koms užsakymus:

Nors Brighton Bakery artėjan
čioms Velykoms yra gerai pasi
ruošę su naujausiais ir nepapras
to skonio kepiniais, bet prašo ir

šeimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų prieš pat šventes 
dirbti per naktis, tai savo užsakymus paduokite tuojau pat, o 
tada ir F. Mackevičius ir šeimininkės — bus patenkintos. Užsa
kymus galite paduoti asmeniškai atsilankę, laišku ar telefonu
VIrginia 7-1259.

BRIGHTONBAKERY

DĖMESIO! Parduodu krautuvę —
9 in butu mūrinis   R ir K Iramh :‘sroserine” su visu inventorių ir* jų butų mūrinis O ll O Kamo.. lpįĮna prekių, turinti gerą . vardą ir 
Karštu vand. apsild - atskiri bot-: plačia klientūra. Pelnas garantuotas, 
leriai. 2 auto. garažas. Parduoda ^rtu 5 kamb butas. Smuįfcesniom

. • , t to x oi i informacijom keriptis tel. OLympiesavininkas. Io36 W. 71st Street, 8_1298.
Tel. STewart 3-J398. ---------------------------------------------
--------------------------------------------( GROS.ERIŲ IR MĖSOS

Parduodamas 150 x 450 p ė d ų į KRAUTUVE
i sklypas prie 135 So. ir Archer, Kampinis mūrinis namas. 6 kamb. 
Lemonte. Vanduo, elektra. Vais- < užpakaly, 2 auto. mūr. garažas-

Gage Vaike. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 
i 30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea- 
] lu vienam ar dviem asmenim. Kaina 

restoranas I tik $13,000.
Marąuette Parke. Modern. mūri

nis, 2 po 6 kamb.' su ekstra sklypu 
šalia.

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. I^tbai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

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

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarižuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

Š B M A 1 T I S
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

medžių sodas, 12x16 “cottage”. 
Graži vieta, nebrangiai. Informa
cijai telef. VI 7-0258.

! ’ VYRAI 'ir” MOTERYS

Apylinkės klientūra, arti dviejų 
mokyklų. Ideali vieta vedusių po- | 
rai. Parduoda sav. ar mainys į na
mą. 5601 So. IVoIcott, HE 4-7141. į

dartinių projektų.
Ofiso ir namų telefonas: 

PRospect 8-2013
2741 WEST 69tli St. 

Chicago 36, Illinois

LA 1-6017, RO 2-8778

Ii1
1

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.
7304 So. Rockwell Street i

Tel. GRovehill 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
IR V1C. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boil.ers), 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

2457 W. 46th Place Chicago 32, Illinois

Wanted middle-aged childless 
| couple to care fpr residencc of 2 
adults on Sheridan Rd. in Chi
cago. Woman to work as cook, 
man as butler and handyman. Ex- 
cellent pay; 4 room flat with

IŠNUOMOJAMAS veikiantis ta
vernos biznis. 3113 S. Malšfed St.

DA 6-5899.

Parduodama “self-service” grose- 
rių krautuve ir namas. Geroj vie
toje. 2010 West U5t.h Street.

Parduodama MAISTO KRAU- 
įboard and Utilities. Reply: Drau- 'TUVE Ciceroje. Prašau skambinti 
gaą, Adv. 3660, 4545 W. 63rd St., ' OL 6-0757.
Chicago 29, III.

HELP 1VANTED — VYRAI

Parduodamas namas su taver
nos bizniu. Chicagos priemiesty.

GArden 2-9421
Parduodama delikatesų krautu- 

Reikalingas lietuviškai ir angliškai !v6’ ® kamb, butas užpakaly. Se- 
kalbantis nas biznis, grynais pinigais, daug

BALDŲ PARDAVĖJAS
Dirbti daliną laiką. Prityrimas 
“OK”, bet ne būtinas. Kreiptis į 
Mr,. Cully. The Mart Furniture 
Co., 6240 S. Western Avė. HEm. 
4-6677.

prekių. Prieinama nuoma. Ilga 
nuomos sutartis. Skambinti — 

VIrginia 7-3870

Perskaitę dien. “Draugi”, duokite ji kitiems

MAN 60 to 70 yra. old to act a3 
supęrvisor over 10 sleepy ladies on 
3rd shift. No exp. necessary ex- 
cept speaking English and good re-' 
fercnces. West Side near Roose- 
velt Road. CalI LA 2-1103.

Platinkite “Drauge”.

Skelbkites “Drauge”,

miimiiHiiiiiiaiEiimimmmmiiiiiiiiiiiigi
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8C Co.
BUILDERS

2523 West 69th Sireet 
TeJ. PRospect 8-3792

$36,600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai I 

po 5 It kamb., 3 mieg. šildymas į 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienotal

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKT'AS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

CONSTRUCTION C0.
p-s =

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Herkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St. WA 5-5030 !

Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį Į 
nuo l iki 5 valandos popiet 
7344 SO. SACRAMENTO 

ljĄ aukšto 4 metų mūrinis. 41/2 ' 
ir 3 f į kamb. Įruoštas rūsys, ■ 
alum. langai, garažas. Savininkas: 
parduos už geriausią pasiūlymą.

Heating Contractor 1 “NIDA” BUILDERS, INC,Ih A 'T'nATTri MArTTTTCJ M A KTTTSl
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. Westem Avė., 
Chicago 9, UI.
Tel. VI 7-8447

aukštų !_______Brighton Parke, 2-jų 
mūrinis. 5 metų senumo.
__________FR 6-8952__________ Į | LAPKUS BUILDERS, INC. «

j j ' ,1 ! ® Statome įvairius pastatus. Dar-Parduodamas 60xloo p. skly- į |'bas atliekamas labai sąžiningai, g 
pas, 2 blokai nuo ežero, Beverly j ^vartojant geriausias medžiagas, g
Shores, Indiana. Informacijai tel. ^^įe^yP^hUagoj.

6146 SOUTH I’LLASKI RD. VIrgmia 7-9472. e BE 7.«630 arba LU 1-0400

Tik 5 m. senumo 1Ų aukšto, 2-jų___
butų^ labai gražus mūr. namas su i 
garažu ir irengtu rusiu. Laibai ge- * 
roję vietoje prie susisiekimo ir ap
sipirkimo nauju namu rajone. Tik 
$25,900, Kreiptis — RE 7-2874.

1

Remkit dien. “Drauge”

STATOME NAUJUS NAMUS, 
VASARVIETES, GARAŽUS IR 

ATLIEKAME VISUS NAMTJ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

V. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 8-5531 ,
------------------------- ----------SS

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos.



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. balandžio mėn. 7 d. 5
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MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į MŪSŲ GARBES NARIO

Maironio Minėjimą -Akademiją
KURIS ĮVYKS RYTOJ, BAL. 8 0., 3 VftL P. P. JAUNIMO GENTRL Paskaitą skaitys — ALDOMA AUGUSTINAVIČIENĖ.

Programoje: PRUD. BIČKIENĖ, ZITA KEVALAITYTĖ-VISOCKIENĖ, ALFA BRINKĄ, ALGIMANTAS BIKINIS. Akompanuoja — MANIGIRDAS MOTERAITIS.

f
1
g.
!
|
1
|
I

Sceną dekoruoja —

POVILAS KAUPAS

Minėjimą rengia —

K'ORP.

NEO-LITHUANIA

Ateitininkų šventėje New Yorke meninę programą išpildo jaunučiai ateitininkai. Deklamuoja Karile 
Baltrušaitytė. Nuotr. Vyt. Maželio

MŪSŲ KOLONIJOSE
Uosis ir žmogus, Vakaras ant 
Keturių Kantonų ežero, čičins- 

— Darbininko leidėjai tėvai kas
pranciškonai balandžio 1 d. su- j Solistams ir chorui akompa- 
rengė Woodhavene savo meti- ’ navo muzikas Jeronimas Kačins 
nj koncertą'• Maironio 100-jam , kaa jg Bostono.
gimtadieniui paminėti. . . Prieš koncertinę dalį parody-

Solistai ir choras pasiimko ekrane Maironio gyvenimo 
dainas, kurių tekstai paimti iš| jr kdryboS vaizdai, kartu duo-
Maironio kūrybos. Žinoma, tai jdant ig tapg rekorderio juostų 
buvo visi lietuvių kompozitorių dr ŽQdinę Maironio gyvenimo ap_ 
kūriniai. Programon nebuvo į- £vaĮp.ą

New York, N. Y.

traukos metu girdėti jų pokal
bius apie skambinimą. Mūsų 
pianistei jie buvo palankūs. Jos 
skambinimui vertinti buvo nu
girstas net žodis “outstanding”.

— Krikšč; Demokratų S-gos 
New Yorko skyrius paskutinę 
kovo mėn. dieną vakare suren
gė diskusijas apie Jungt. Tau
tas ir pavergtus kraštus. Re
ferentai: dr. D. Krivickas, dr. 
A. Trimakas ir Vaclovas Sidzi
kauskas.

maišyta nė vieno svetimo kuri-
njo ' ' j šv. Tomo parapijos salė, di-

Solistai. — Stasys Liepas ir' čtelė, švari, jauki ir spalvomis
Daiva Mongirdaitė. Deklamato- šilta, buvo pilna iki sienų, 
rius — Leonas Karmazinas. Ap j _ Aldona Kepalaitė, jau ge- 
rciškimo parapijos choras, ga- (rokai rampos šviesas bandžiu-

Norėta įsigilinti į tai, ar ver
ta bandyti nešti Lietuvos lais
vinimo bylą į Jungt. Tautų a- 
samblėją, kokiu teisiniu nuos
tatu ar precedentu būtų ga
limą pasiremti, kokie rezultatai 
ir kokios pasekmės nieko nel'ai-

bios Vlado Baltrušaičio rankos lsį jauna lietuvaitė pianistė, a- įdėjus, 
vedamas, antroje koncerto da- ną sekmadienį turėjo New Yor-
lyje įspūdingai išpildė Jaunimo ke, Carnegie Recital Hali, pia-
giesmę ir bąigė koncertą su Kur no kūrinių rečitalį. Skambino
bėga Šešupė. šešius dalykus iš Brahmso op. į diniais tikslais ir kokiu titulu

Gaila, kad lietuvio emigran-! ns, Mozarto sonatą D Major, 1 galėtų ten būti įnešta Rusijos
to kraujas toks šaltas ir tem- K. 576, Sam Ewell Hommage pavergtu tautų byla. Prelegen- 
peramentas toks ramus ten, kur a Moliere, Karen Andree Cor- ta3 tiesioginės atramos
reikėtų pasikarščiuoti. Juk už- ning Allegro, Fugue ir Finale pozityvinėje teisėje, tačiau esą 
traukus Jaunimo giesmę plės-,ir Chopino sonatą B. Minor, op. paka„kamai netiesioginių užuo- 
te plėšė nuo kėdės pakilti ir j 58. ' inų ar buvusių precedentų,
visiems, tą giesmę sugiedoti - į kurie lėtų mumg .
kad ir ne taip rafinuotai, kaip ' ., . .... -r, -u. - viaturą pianiste išlaikė iki galo nauu.tai atliko, V. Baltrušaičio mo- . , , . .

energingą skambinimą, kas pa-j Vliko pirm. dr A Trimakas 
rodė ją turint technikinės ir principe pasisako už bandymą

prieš Lietuvos okupantą Rusiją, j^zikmes drąsos’ taciau su Lietuvos byla patekti į Jung-
turėtų tapti mūsų kovos giesme i t:;uk° svel“um0;J^ yPatyb§ Pas .tinių Tautų forumą, tačiau įspė- 
antrą kartą iš to pat priešo
priespaudos tėvynę vaduojant. , . . , , . .„ ,. , . . , T įpramatęs pianistei gerą ateitįSolistai .ir choras išpildė J. ,. K
Naujalio, G.. Sasnausko, VI. Pau į 
lausko, J. Tallat-Kelpšos, Miko
Petrausko ir J. Gruodžio kuri- ! Klausytojų tarpe buvo pasi
nius. igerėtinai daug lietuvių. Man te-

Aktorius L. Karmazinas de- ko sėdėti netoli kompaktiškai 
klamavo irgi Maironio kūrinius: |susėdusios žydų grupės ir per-

Dr. D. Krivickas supažindino, 
seminaro dalyvius su Jungt. 
Tautų teisine struktūra, pagrin-

mas nepasiseks, nes J. Tautų 
narių masė, vienais ar kitais 
sumetimais, gali nepanorėti vel
tis į ginčą su sovietais.

Vaclovas Sidzikauskas mano, 
kad juridinių titulų aiškesnis 
ar mažiau aiškus buvimas di
delės reikšmės neturi, nes mūsų 
byla yra ne juridinio, bet poli
tinio pobūdžio. Reikią viską da
ryti, kad kuo daugiausia Jungt. 
Tautų narių panorėtų apie tokį 
klausimą J. Tautose kalbėti, 
kad atsirastų mums palankus 
politinis oras.

Iš diskusijose dalyvavusių bū 
ta balsų, kad iš J. Tautų nėra 
ko gero tikėtis, bet dauguma, 
atrodo, buvo linkusi ir tą ko
vos ginklą bandyti.

— Pianisto Andriaus Kupre
vičiaus koncertas įvyksta bal. 
8 d. New Yorke, Town Hali sa
lėje, 8:30 vakare. Koncertą tvar 
ko Columbia Artists Manage
ment, pianistui padeda ir lietu
vių komitetas, besirūpindamas 
išplatinti bilietų ir patelkti au
kų išlaidoms padengti.

A. Kuprevičius New Yorko 
muzikiniam pasauliui jau kiek 
žinomas, o šis koncertas turė
tų ta kryptimi reikalą dar la

ibiau pastumti. Bilietus jau už- 
jsisakė ir garsusis pianistas Ar- 
thur Rubinstein, o tai reiškia, 
kad ir jis domisi A. Kuprevičiu
mi, kurį jis ir asmeniškai pa
lįsta.

As, Pabaltijo Moterų Taryba 
kovo 31 d. paminėjo savo 15 
metų veiklos sukaktį Carnegie 
International Center patalpose, 
dalyvaujant ne tik pačią orga
nizaciją sudarančių tautų atsto
vams, bet ir daugeliui amerikie
čių bei kitų tautų svečių. Iškil
mingas aktas įvyko 4 vai. po
piet. Pagrindinė kalbėtoja bu
vo didžiausios laisvajame pašau 
iyje esančios moterų organiza
cijos — General Federation of 
AVomen’s Clubs vicepirmininkė 
Mrs. Dexter O. Arnold. Sveikin 
tojų tarpe buvo Pabaltijo vals
tybių diplomatiniai atstovai, jų 
laisvinimo ir visuomenės orga
nizacijos. Programai vadovavo 
Pabaltijo Moterų Tarybos pir
mininkė Ligija Bieliukienė, ku
ri tolimesnį pirmininkavimą a- 
teinantiems metams perdavė lat 
vei Eilija Druya.

Koncertinę programą atliko 
Matulaitienės vadovaujama tau j 
tinių šokių grupė, Vytautui Stro ! 
liai paaiškinant šokius ir juos 
palydint akordeonu. Minėjimas 
užbaigtas Pabaltijo tautų him
nais. Po to, New Yorko lietu
vių moterų klubo rūpesčiu pa
rengti užkandžiai.

Tos pat dienos priešpietinėmis 
valandomis Baltic Free House ■ 
patalpose pabaltietės turėjo sa i 
vo darbo posėdžius. Kitą die
ną — balandžio 1 d. — toje 
pat vietoje įvyko Lietuvių Mo
terų Atstovybės suvažiavimas. , 

i Pirmininkaujant Birutei Novic- i 
: kienei, lietuvės išsirinko valdy- , 
j bą ateinantiems trejiems me- i Į 
I tams. Iš įvairių vietų atstovės 
■padarė savo klubų veiklos pra
nešimus. Lietuvių Moterų Atsto
vybė, kuriai ir toliau vadovauti 
išrinkta Ligija Bieliukienė, lie
tuves atstovauja Pabaltijo Mo-

PLANN1NGTO*MOVE MAY lst?
With This Ad you \vtll got a special 
price by placing- your order now. 

Call U 8-6003 or AT 5-4137. 
RED STREAK COMMERCIAL 

MOVERS
4315 EanglCy Avė.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦

G ET' READY. N0W ITN UP
YOIIl IIO-'H; OR BUILDINGS
Wc are violation expcrts in oon- 

struetion repairs and plumbing, also 
gus conversion. Free estiinat.es

RLSSO & MANZEUUA,
CONSTRUCTTON * PLUMBING, 

2823 West Diversev,
BE 5-7242, HE 5-1206o « •<

KIBIMAI IŠVALOMI
1 šu šiuo skelbimu specialios pava
sarines kainos.

TEGKKIAN GOES CO., INC.
Ekspertiškas_ valymas 

Kilimų • Kilimėliu » Baldu.
7029 Stony TslantJ, I1Y 3-1000

; YOU PLANNED YOUR 
VACATION —-

— Now plan to liave your car and 
tranam ission checked at

BCRNETT’S 'ARTOSIATIO 
TRANSM iSSION

i 17 So. Raisteli AN 3-9283i ♦ ♦ ♦ ♦ « * ♦

MARQUETTE RECORD SHOP
3215 W. 031(1 St. HE 4-6266
Opcn Mon. & Thur. Eve. Gompletė 
Štock of Tdtliuanian Folk Songs, 
Opera Albums, Opera Tlighliglits, 
Stereo-IliKi. \Vith this Ail 25% Ol'f.

Pirkite J1V Apsaugos 
B o n u s i

kytas choras. Toji giesmė, Mai
ronio sukurta kaip protestas

tebėjo ir New York lim.es kri- , ja, kad įajp iengVaj tas bandy- 
tikas, pasirašęs E. S. inicialais, '"

RUOŠKITĖS PAVASARIUI!
Su šiuo skelbimu gausite specialią nuolaidą 

10 sėkmingų metų .yra priežastim musų pasisekimo 
BUCO PEŠT CONTROE

Tarakonai — Blakes— “silver fish” — Skruzdelės — Vorai pašalinami.
IK ,E N N E T H C O R N W A L L 

4746 S. Bisliop 847-3995

jei ji tą sunkenybę pajėgs nu- 
i galėti.

LIETUVIŠKI NAMINIAI MAISTO
GAMINIAI
Teodoros ir Igno Serapinų krautuvė jums 

ateina į pagalbą, kad galėtumėt pavalgyti gar
džiai ir sveikai pagamintų specialistės A. 
Duoblienės įvairiausių rūšių mėsos, žuvų, silkių

t) patiekalų, lietuviško skonio tortų, pyragų, py
ragaičių ir daug kitų gaminių. Užsisakykite 
iš anksto Velykų šventėms kas tik jums rei
kalinga.

2543 West 69fh Si,, Cfticago 29, iii. Tel, 737-1286

wB'

A. -f A.

SOPHIE ROKUIZO
(PAGAL TĖVUS KOZLOWSKI)

Gyveno 242S W. 46th Plane, Ghieągo, Illinois,

Mire_ bal. 5 d., 1962, 1 1 vai. vak., sulaukus 69 m. amž.
Gimė Rygoje, Latvijoje.
1’aSiliko dideliame nuliūdime duktė Wilhelmina, žentas 

William Svvecney, 2 sūnūs: Walter Rose, . marti Irenc ir Ro
man Raelt, marti Erances, 8 anūkai, 2 pr.oanūkai, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Dariaus - Girėno Post 271 Moterų Skyr. ir 
S. D. A. 260 Kp.

terų Taryboje ir savo metinius 
suvažiavimus patogumo sume
timais šaukia Tarybos suvažia
vimu metu. O. Lab.

I

( — Tu klausi, kuriuo būdu
galima Įgyti vidinę laisvę? — 
Turi išmokti skirti gerą nuo blo 
go pats, o ne pagal masių 
sprendimą. —K. Noetzel

DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

SS
t \

A. A.

JUOZAS J. GRISH •
Jau suėjo 9 metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą.
Netekome savo mylimo 1953 m., balandžio mėn. 7 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 
Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias Šv. Ka

zimiero parapijos bažnyčioje, Los Angeles, California, ir Švenč.
Panelės Gimimo parap, bažnyčioje, Chicago, III.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
pasimelsti už a. a. JUOZO J. GRISH sielą.

Nuliūdę: žmona Monika? duktė Rita, sūnūs: Theodore 
ir Joseph, Jr.

MIRTIES
SUKAKTUVĖS

A. A.
Mataušas Vilimas

Tėveli mielas! Nuplaukei kaip 
laivas, — t

Skambėjo bangomis gyvenimo 
banga —

Tegu dangus tenai tau 
nusiblaivo —

Ir gaubia sielą laime amžina.

Netekome savo mylimo tėve
lio birželio 16 d., 1941 m.

■

A, A.
Ona Vilimienė

Močiute! Mūsų širdis 
skausmu gelia,

Nedžiūsta ašaros, kaip 
rytmečio rasa. . .

Ši žemė buvo Tau tik maža 
stotelė,

Kelionėje į Viešpaties dausas.

Negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą močiutę, 

i Mirė balandžio 8 d., 1949 m.

Šv. Mišios už velionių sielas bus atlaikytos šv. Mykolo 
parapijos bažnyčioje balandžio 8 dieną, 8 valandą ryto.

Nuliūdę: Duktė Viktorija Tubelienė, sūnus 
Povilas Vilimas, žentas Bronius Tūbelis.

Kūnas pašarvotas Mažeika 
Western Avė.

Evans koplyčioje, 6845 S.

B

Akt. Piper Laurie nominuota 
Oskaro premijai, kurios bus įteik
tos balandžio 9 d. Ji vaidina, filme 

l The Hustler. (UPI)

T.aidotuves jvyfcs pirmad., bal. 9 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta į švenč. P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už. ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Dūkte, sūnūs, marčios, žentas, anūkai ir pro- 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Telefonas RE 
7-8600.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
sunkios ir ilgos ligos 1962 m. balandžio 5 dieną mirė mūsų 
mylima žmona ir motina

A. ■j- A.

MARIJA MAŽELiENĖ
Liko nuliūdę: Vyras Kazimieras, duktė Stasė Tumosienė, 

žentas Antanas, sūnus Balys Maželis, marti Albina, anūkai: 
Marija, Jurgis, Juozas ir Elzbieta Maželiai ir Lilė Tumosaitė, 
broliai Juozas ir Petras Zabulioniai.

Velionė priklausė Tretininkų Draugijai ir buvo amžina 
nare Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
IVestern Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 9 dieną. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus nulydėta į švenč. P. Marijos Gimimo baž
nyčią. Po pamaldų į šv, Kazimiero kapines.

Liūdi: Vyras, duktė, sūnus, žentas, mtartS, broliai ir aliukai
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

estiinat.es


DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. balandžio mėn. 7 d.

X Draugo knygų išpardavi
mo menuo baigiasi šį sekmadie
nį. Galite dar šiandien išsiųsti 
užsakymą ir taip įsigyti knygų 
papigintomis kainomis. Knygų 
užsakė Elena Lembergas iš 
Los Angeles, už 20.50 dol., Va
lė Žniuolis, Boston, už $20, A. 
Maceika iš Richmond Hill, N. 
Y., už $45.95. Šis knygos mylė
tojas užsisako knygų jau tre
čią kartą iš eilės. Antanas Sa
jauskas, Baltimore, už 21.50 
dol.

X Šv. Antano parapijos mo
kyklos Cicero tėvų komitetas— 
Home and School Association 
— turės bazarą balandžio 8 d. 
nuo 2 iki 9 vai. Bus žaidimų 
vaikams ir tėvams, įvairių rank 
darbių, namie gamintų tortų, 
velykinių saldainių ir gėlių. Ko 
mitetas kviečia visus tėvelius 
ir svečius dalyvauti. Bufetas 
veiks visą dieną ir bus skanių 
užkandžių.

X Marąuette Park šv. Tere
sės draugijos atstovės dalyvaus 
Tėvų Marijonų Bendradarbių 
seime šį sekmadienį. Delegatė
mis išrinktos Ona Ivinskaitė, 
Antoinette Barvitz, Sophie Lo
rence. Draugija seimui paskyrė 
10 dol.

X šaulhj kuopos vaidintojai 
baigia paruošti 3 veiksmų ko
mediją širdžių vagys. Nuo ba
landžio 9 d. pereina repetuoti į 
sceną Lietuvių Auditorijos sa
lėje, kurioje įvyks ir vakaras. 
O šaulės moterys šio mėn. 8 d.

| X Kultūros Fondo valdyba 
prašo visuomenę atkreipti dė
mesį į vertingus KF lituanisti
nius leidinius: “Aleksandrina”. 
“Gintarą”, “Tėvynės lankus” ir 
kitus, juos nusipirkti ir tuo į- 
galinti KF leisti naujus leidi
nius, jų tarpe ir “Aleksandry- 
no” II tomą, kurio rankraščius 
labai norėtų gauti Lietuvoš~oku- 
pantas ir Lietuvoje išleisti. Pa
rodykime, kad ir mes domimės 
lituanistiniais moksliniais veika
lais, o “Gintaras” ir “Tėvynės 
laukai” — nepamainomos kny
gos lituanistikos mokyklose be
simokančiam jaunimui. Visas 
šias knygas galima įsigyti 
“Drauge”.

X Prof. Steponui Kairiui
Remti Komiteto iždininkas pra 
neša lietuvių visuomenei, kad 
Nepriklausomybės akto signata 
rui, vis dar gulinčiam slaugo
moje įstaigoje, aukos nepagau
sėjo. Nuo šių metų pradžios pri 
siuntė: prof. J. Gravrogkas $5, 
inž. A. D. Silvestravičius $20, 
Pasaulio Inž. ir Arch. są-gos A- 
delaidės skyrius $40, inž. Alg. 
Didžiulis $10, Didž. Kunig. Bi
rutės dr-ja $25, Kanados Liet. 
B-nės Šalpos Fondo pirm. inž. 
Iz. Mališka $91.64 (neskaitant 
anksčiau prisiųstų 450 kart. 
dol.), Lietuvių Vefcer. s-gos Ra
movė Philadelphijos skyrius 
$10, kūrėjas - savanoris, ramo- 
vėnas Vladas Liubartas per G. 
Musteikienę $25 ir A. Krinickas 
5 dol. Į prašymą grąžinti gau
tus aukų lapus niekas nereaga? 
vo. S. Dirmantas prašo grąžin-

X Gavėnios seminare šian
dien, 7:30 v. v., Jaunimo Cent
re paskaitą “Psalmių poezija ti jo adresu: 4241 S. Maple-
skaitys kun. V. Bagdanavičius, 
MIC. Tai tema, kuri lietuvių be
veik nenagrirtėta. Kviečiami vi
si pasiklausyti.

wood, Chicago 32, III.

X A. a. Marija Maželienė 
mirė balandžio 5 d. Chicagoje, 
sulaukusi beveik 80 m. amžiaus. 
Velionė yra Stasės Tumosienės 
ir Balio motina. Laidojama pir
madienį.

X “Kuo mes esame ir kur 
einame?” bus šios vasaros sen
draugių stovyklos studijinė te
ma. Stovykla įvyks gražiojoje 
“Dainavos’’ stovyklavietėje prie .
Manchester, Michigan. Šiai sto- ca»°s gyventojai, įsigijo Drau

X Vida ir Vytenis Šilai, Chi-

J. Daužvardienė, gen. konsulo žmona, perkerpa kaspiną atidary
dama Montessori dr-jos surengtą psichopedagoginių priemonių 
parodą. Iš šalių dr-jos vicepirmininkės St. Vaišvilienė ir R. Šlap- 
šienė. (Nuotr. VI. Juknevičiaus)

IŠ ARTI IR TOLI

Chicagoje ir apylinkėse

ARGENTINOJE
— Nikodemas Leipus pora 

mėnesių paviešėjęs Porto Aleg- 
re, Brazilijoje, grįžo atgal į 
Argentiną, prie savo pamėgto 
darbo, laikrodžių taisymo.

BRAZILIJOJE
— San Paulo mieste, gyvena 

liaudies menininkas Adomas 
Trumpis, 104 metų amžiaus. 
Nėra baigęs jokios meno mo
kyklos, bet savo įgimtų talen
tu pasižymėjo kaip dievdirbis. 
Jo kryžių ir įvairių stovylų 
randasi įvairiose San Paulo mie 
sto bažnyčiose ir privačiuose 
namuose.

Jo išdirbiniai buvo 1955 m. 
išstatyti parodoje Pasaulinio 
Eucharistinio kongreso metu 
Rio de Janeiro mieste. Laibai 
didelio susidomėjimo sulaukė 
dvi stovylos: Kristaus Nazarė- 
nas surištomis rankomis ir 
Kristus Karalius. Meno mėgė
jai daugelį dalykų nusipirko.

Šiuo metu Trumpis dar tebe- 
drožinėja, nors jau tik lovoje 
sėdėdamas.

Okup. Lietuvoj
— Vilniaus universitete esa

ma nemaža dailininkų mėgėjų. 
Neseniai istorijos - filosofijos 
fakulteto studentai surengė pir 
mąją savo dailės darbų paro- 

|dą. Eksponuoti Morkaus Suka- 
i cko medžiai drožiniai, Algio Bu 
i čio, Balio Pakšto ir kitų tapy- 
|bos, grafikos darbai.

J. A. VALSTYBĖSE
— Prof. dr. P. Jucaitis išėjo 

į pensiją ir apsigyveno 2333 Ro 
ibinwood Avė., Toledo 10, Ohio. 
Dėkoja Lindeno ir plačiosios 
apylinkės lietuviams už šaunias 
išleistuves.. Dr. Juraitis 7 seme
strus buvo chemijos profeso
rius Gannon College, ErSe, Pa., 
paskui 7 metus buvo cheminių 
projektų vedėjas Armour Re
search Foundation of Illinois In 
stitute of Technology, Chicago,

jo pastaruoju laiku dirbo kaipo 
tyrimų chemikas Tenco, Ine., 
“instant” kavos ir arbatos įmo
nėje, Linden, N. J.

— Muz. Vytautas Strolia ge
gužės 5 d. Akademinio Skautų 
sąjūdžio rengiamose studijų die 
nose New Yorke skaitys paskai 
tą tema “Muzika okupanto sie
kimų tarnyboje”. Paskaita bus 
pailiustruota garsiniais pavyz
džiais bei spausdiniais iš dabar
tinės Lietuvos muzikinės kūry
bos.

— Jaunųjų dailininkų paro
doje, kuri vyks balandžio 14- 
15 d. New Yorke, iki šiol yra 
užsiregistravę dalyvauti 9 me
nininkai.

— Kun. L. Alšauskas, Cadi- 
lac, Mich., Drauge užsisakė 
knygų už 29.20 dol. Rom. Gry
bauskas, Baltimore, Md., už 

| $25.50. Kviečiame visus pasku
bėti su užsakymais, Papigini- 
;mo mėnuo baigiasi balandžio 8 
d. (Pašto antspaudas).

GRAŽUS BALFO 4 SK. PA
RENGIMAS

North Side Balfo 4 sk. paren 
girnas praėjo jaukioj nuotaikoj. 
Nors mažas būrelis atsilankė, 
bet praleidom linksmai laiką. 
Širdingai dėkoju klebonui kun. 
A. Valančiui už nemokamą lei
dimą naudotis patalpomis, kun. 
A. Juškai, Balfo apskr. pirm., 
už gausią paramą, J. Bertulie- 
nei, J. Raudoniui, Roosevelt 
Furn. Ine., už dovaną ir atsi
lankymą, Šv.. Jėzaus Vardo d- 
jai už atsilankymą, A. Gužiu- 
nienei, I. Vadapalui už gausią 
paramą. Dėkoju dirbusiems ir 
aukojusiems O. Bitautienei, P. 
Jagerevičienei, V. F. Rekams, 
O. Sanders, V. Stanulevičiui.

E. Markflnienė

MOTERŲ S-GOS 21 KP. 
SUSIRINKIMAS

Town of Lake — Moterų są
jungos 21 kp. susirinkimas įvy- 

Jko balandžio 1 d. parapijos sve 
; tainėje. Są jungietės Motinos 
dieną minės gegužės 6 d. 8 vai.

, bus šv. mišios Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčioje už gyvas ir 
mirusias motinas. Po šv. mišių 
parapijos svetainėje bus pusry
čiai.

Į Tėvų Marijonų B-bių sei
mą išrinkta atstovės P. Turs- 
kienė, B. Cicėnienė ir M. Jurkie 
nė. Į Seselių Kazimieriečių R-jų 
seimą — J. Kuzmickienė, M. 
Mickūnienė, Rauba, B. Cicėnie
nė, Paskienė, Jurkienė. Paskir
tos ir aukos.

Pranešta, kad Kotryna Ma- 
tkevčienė vis dar tebeserga. Są 
jungietės rengia arbatėlę Kuz- 
mickių namuose, 7007 S. Jus
tine, birželio 30 d.

Kviečiame tą dieną dalyvau
ti pas sąjungietes. Sąjungietė

BIRUTIECIŲ SUSIRINKIMAS
L. D. Kunigaikštienės Biru

tės K. S. Moterų dr-jos centri-

nio Chicagos skyriaus visuoti
nis metinis narių susirinkimas 
įvyko kovo 25 d. Jaunimo Cen
tre. Susirinkimas išrinko nau
ją valdybą ir revizijos komisi
ją. Artėjant visuotiniam skyrių 
atstovų suvažiavimui, kuris 
įvyks gegužės 26 ir 27 d., val
dyba įpareigota daug naujų dar 
bų atlikti, todėl pakvietė ir kan 
didates į valdybą ir pasiskirstė 
pareigomis: Liucija Stasiūnie
nė — pirm., Bronė Gustaitienė 
— vicepirm., Marta Babickienė 
—vicepirm. ir kultūrinių reika
lų vedėja, Marija Jautakienė— 
ižd., Leokadija Dainauskienė— 
sekr., Janina Žitkuvienė ir Van 
da Kulikauskienė — ūkio reika
lams. Į revizijos komisiją iš
rinktos: Vilė Genienė, Antanė 
Mačiuikienė ir Marija Tumienė 
ir kandidate — Marija Žilienė. 
Į visuotinį skyrių atstovų šuva 
žiavimą, kuris įvyks drauge su 
A. L. V. sąjunga “Ramovė”, 
išrinktos atstovės: Sofija Ože- 
lienė, Gražina Musteikienė ir 
Aldona Eidukonienė. Susirinki
mas į suvažiavimą nutarė kvie 
sti visų moterų organizacijų at 
stovės, o spaudos atstove kvie
sti Zuzaną Juškevičienę. Valdy
bos, revizijos komisijos ir at
stovių adresai ir telefonai yra 
telefonų knygoje.

ge knygų už 42.50 dol. Papigi- 
nimo mėnuo baigiasi balandžio 
8 d.

X Dr. Janina Jakševičienė ir 
jos vyras Algirdas pirmieji įsi
rašė į ekskursantų skaičių Eu- 

X Henry Kali ir žmona, 12132 j ropon. Ekskursija prasidės lie- 
S. 75 Avė., Palos Heights,. III., pos 29 d., užsibaigs rugpiūčio 
sekmadienį, Tėvų Marijonų Ben 19 d. ir sustos — Madride, Ro- 
dradarbių seimo metu, įamžins rnoj, Genevoj, Koelne, Paryžiuj 
savo 1 metų sūnelį Jonathan. ir Londone.
Gražus pavyzdys ir kitiems.
Henry Kali yra kontraktorius, 
stato' moderniškus namus.

X Velykos jau nebe už kai-' 
nų, todėl norėtumėm priminti i

vyklinei savaitei, kuri praside
da rugpiūčio 12 d., tikimasi da
lyvių iš viso kontinento—mie
lai laukiami visi, kurie susirū
pinę kataliko šviesuolio uždavi
niais šių dienų pasaulyje.

Chicagos žinios

2 v. p. p. sekmadienį, S. Petrau gerb< klijentams, kad jau pats 
skienės bute 4221 S. Artesian laikag apsispręsti> ką pageidau-
Avė., turės pasitarimą, kaip ge 
riau, įvairiau ir turtingiau pa
ruošti bufetą, ruošiamo vakaro 
metu. Visos šaulės kviečiamos 
pasitarime dalyvauti.

X Cicero kolonijoj gegužės 
5 d., šeštadienį, parapijos sa
lėje Marąuette Parko jaunieji 
vaidintojai suvaidins P. Augie
nės veikalėlį mažiesiems “Žvaig 
ždė”. Vakarą rengia Cicero mok 
sleiviai ateitininkai.

X Ona (Norkaitė) Tcliecheff, 
išgyvenusi Chicagoje daugiau 
kaip tris metus, vėl išvyksta į 
Prancūziją ateinantį trečiadie
nį. Prancūzijoj gyvena jau nuo 
1925 m. Amerikoj gyveno su 
sūnumi, kuris čia tarnauja avia 
cijoj.

X Pirmojo Pasaulinio karo 7
distrikto veteranams pensijų 
reikalais kalbės kom. J. Basha- 
ra šį sekmadienį, balandžio 8 d. 
2 v. p. p. South Shore posto 
būstinėje 79 St. ir Stony Island 
Avė. Vicekom. St. Dambraus
kas primena, kad kviečiamos ir 
šeimos.

tumėts Velykų stalui. Galėtu
mėm Jums pasiūlyti įvairiausių 
rūšių tortų, babkų bei viso
kiausios rūšies mėsos gaminių. 
Jau dabar- skambinkite telefonu 
PR 6-2717, arba užeikite asme
niškai į Lietuviškų Valgių Cen
trą — Marąuette Delicatessen, 
2553 W. 71st St., Chicago 29, 
III.

Su geriausiais Velykų šven
čių sveikinimais ir linkėjimais:

Leokadija, žvynienė ir
Stasė Urboniene.

(Sk.)

X Net ligi 24,000 B.T.U. (ši
luminių vienetų turi naujieji 
1962 m. Emersono oro vėsintu
vai. Apžiūrėkite Gradinsko te
levizijų, radijų, stereo, Hi-Fi 
aparatų — vietinių ir vokiškų 
— krautuvėje, 2512 W. 47th 
St. FR 6-1998. (Sk.)

X Dantų Gyd. Draugijos ruo
šiamas Kartūno balius bal. 28 
d. tikrai bus smagus, nes jame 
šokiams gros Freddy Fischer 
orkestras ir veiks puikus bufe-

J. Daužvardienė kalba Montessori 
dr-jos surengtos parodos atidary
mo metu.

Nuotr. VL. Juknevičiaus

X Liet. Nuosavybių Savinin
kų Susivienijimo valdyba Brigh 
ton Park, turėdama galvoje 
kovo 29 d. įvykusio narių susi
rinkimo nusistatymą ir išklau-

X Stasys Pilka, sukaktuvi
nio rečitalio programoje atei- Barstukienės ir kitų. (Pr.)
nantį šeštadienį IV. 14 d. Jau
nimo Namuose pildys monolo
gus iš Maironio dramų ir retai 
girdimus poeto eilėraščius. Be 
to, talkininkaujant E. Blandy- 
tei ir J. Raudoniui, tris scenas 
iš Šekspyro “'Ričardas III ir 
Juliaus Kaupo “Kaip velnias 
Juoduodegis blogais keliais nu
ėjo”. Sol. Roma Mastienė 
pirmą kartą dainuos VI. Jaku- 
bėno harmonizuotą Maironio 
“Ar skaudą man širdį”. (Pr.)

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 Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 

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

tas vadovaujamas dantų gyd. sytą adv. Charles P. Kai pra- 
p. Jurkūnienės, Matulionienės, nešimą — kad nuosavybėms 

mokesčiai nebūtų didinami — 
nutarė paraginti visus namų

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų,, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 W. Roo
sevelt Road. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v., Penkt., šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

X Operos vadovybės pranešimas. 
Operos biletai, kurie turimi kitiems 
spektakliams, nebus keičiami j ket
virtojo spektaklio biletus, išskyrus 
pristatomas kėdes.

Ketvirtam operos spektakliui, 
užsakant biletus paštu, reikia kar
tu prisiųsti čekį: Lithuanian Opera 
of Chicago, 7133 S. Rockwell Str., 
Chicago 29, III.

Jei dėl laiko stokos tokie užsaky
mai nebegalėtų pasiekti užsakyto
jo, tai tie biletai bus palikti biletų 
kasoje atskiram voke, iš kur juos 
bus galima atsiimti bal. 14 d. nuo

savininkus dalyvauti balandžio 
10 d. pirminiuose rinkimuose. 
Kokiai partijai priklausai gali 
ir nepareikšti, bet rinkimų ko
misijos gali prašyti vien tik 
bonų balsavimo kortelę, kuria 
galėsi pareikšti savo neigiamą 
nusistatymą 66 milijonų pasko
los užtraukimo Chicagos mie
stui reikalu. Valdyba mano, kad 

'jeigu dauguma piliečių balsuos 
prieš bonų paskolų užtraukimą, 
tuomet nuosavybėms mokesčiai 
nebus didinami.

X Inž. Algirdas P. Keblins
kas, dirbęs Webster kompani
joj prie hidroelektros stoties 
statybos Roanoke Rapids, N.

vo bakalauratą Northeastern 
universitete Bostone. Kurį lai
ką dirbęs New Yorke, sėkmin
gai atliko karo tarnybą kaip 
parašiutininkas. Gimnaziją bai
gė Marijanapolyje 1952 m. Vo
kietijoje mokėsi lietuvių gim
nazijoj Grevene.

X Dr. VI. Kaupas šį pirma
dienį atidaro medicinos ofisą 
adresu 756 W. 45th St„ Chica
go, III. Vidaus ligų (spec. plau
čių ir širdies ligų) praktikai.

(Pr.)

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

5 vai. popiet. Tačiau, jei tokie už- Carolina, persikėlė Chicagon ir
sakymai nebus iš anksto apmokėti, 
biletai nebus laikomi kasoje.

Ketvirtojo spektaklio dieną, bal. 
14-tą, biletų kasa bus atidaryta 
5 vai. p. p. Spektaklio pradžia 8 

(Sk.) vaĮ_ vak punktualiai. (Pr.)

kovo 12 d. pradėjo dirbti prie 
planavimų.

Inž. A. P. Keblinskas 1957 m. 
baigė inžinerijos mokslus ir ga-

TERRA
Porcela.nas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 YV. 63rd St.. Chicago 29, III. 

Tel. 434-4600
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

ŠVARIAUSIAS IR SAUGIAU
SIAS MIESTAS ’

Chicagos merui Richard Da
lei buvo įteikta trofėja, kad jis 
valdo Amerikos švariausią did
miestį, turinti per 1,000,000 gy 
ventojų. Taip pat Tautinė sau
gumo taryba pranešė, kad Chi- 
caga per pirmutinius du šių 
metų mėnesius yra saugiausias 
iš didžiųjų miestų visoje šalyje, 
nes mirimų skaičius eismo ne
laimėse yra mažiausiai.

AITVARAI KLIUDO LĖKTU
VAMS

i Nei lietus, nei migla, nei snie 
gas, nei nakties tamsuma nesu
kėlė budraus milžino sprausmi- 
nio lėktuvo piloto rūpesčio, kai 
jis rengėsi nusileisti Chicagos 
O’Hare aerodrome. Pilotas ra
diju pasiskundė, kad 25 įvai
raus dydžio ir margiaspalviai 
“kites”, iškilę nuo 900 iki 
1,500 pėdų aukštumo, užstoja 
jam kelią saugiai nusileisti. Po 
licija, gavus apie tai praneši
mą, greitu laiku aitvarų leidė
jus išsklaidė ir pavojų pašali
no.

LYRIC OPEROS SEZONAS
Lyric Opera pradės devintą 

operų sezoną Civic Operoje 
spalio 12 d. Sezonas tęsis 7 sa
vaites. Numatyta pastatyti Prin 
cą Igor, Rigoletto, La Boheme, 
L’Elisir d’amore, Figaro vestu
ves, Orphee et Euridice, Tosca 
Samson et Dalila.

ŽALI S & H ŽENKLAI
Vagiliai iš Philip More namų 

Evanstone išsinešė šešias S &

H žalių ženklų knygutes. Kar
tu pavogė $25,000 vertės retų 
monetų kolekciją.

SPROGO GAZOLINO TAN
KAS

Du darbininkai buvo lengvai 
sužeisti, kai 5,000 galionų ga
zolino tankas sprogo barže Ca- 
lumet Sag kanale prie 107-tos 
ir kelio nr. 83. Sprogimas juos 

Į nusviedė 30 pėdų į prieplauką.
MOTOCIKLU I PIETŲ AME

RIKĄ
Studentas Jim Owen, 21 m., 

lengvu motociklu apleido Chi
cagą pakeliui į Pietų Amerikos 
piečiausią dalį, Tierra dėl Fue- 
go — Ugnies Žemę. Kelionė į 
vieną pusę truks 11 mėnesių.

LĖKTUVAS SAUGIAI NU
TŪPĖ

Prancūzų gamintas United li
nijos dvimotorinis sprausminis 
Caravelle, išskridęs iš Chica
gos į Minneapolį su 54 kelei
viais, po keliolikos minučių grį
žo ir saugiai nusileido, kai kai
rysis prie uodegos motoras už
kaito.

\

D emesio
VISUOMENEI PAGEIDAUJANT, YRA 

STATOMAS

KETVIRTAS “AIDOS” 
SPEKTAKLIS

Balandžio meti, 14 dieną, 8 vai. vakaro, šeštadienį

Biletai gaunami: MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St., KARVELIO 
Prek., 3322 S. Halsted St. Paštu, siunčiant čekį, užsakomi:

LITHUANIAN OPERA 0F CHICAGO 
czo Mrs. S. Džiugas 

7133 S. Rockwell St., Chicago 29, III.

Biletų kainos: $6.00, $5.00, $4.00 ir $3.00

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA




