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Sėkmės krepšinio pirmenybių dalyviams
Lietuvių vardu ir Lietuvos garbei!
XII-jų Šiaurės Amerikos krepšinio žaidynių proga

CHICAGO. — Vienoje litua
nistinėje mokykloje mokytojas 
klausinėjo pirmojo skyriaus mo 
kinių, ką jie žino apie Lietuvą. 
Tarp įvairių atsakymų, visi kaip 
vienas žinojo, kad Lietuva du 
kartus yra buvusi Europos krep 
šinio meisteriu.

Lietuviškasis krepšinis yra 
virtęs moderniosios mūsų tau
tos istorijos saga, uždegusi spor 
tininkų mases, užimponavusi sa
vo didžiaisiais laimėjimais vi
sus mūsų visuomenės sluoks
nius, atlikusi milžinišką vaidme
nį Lietuvos sporto reprezentavi- 
mui ir Lietuvos vardo garsini
mui. Lietuviškasis krepšinis, 
kartu su kitomis stipriau įsi
šaknijusiomis mūsų kultūrinio 
ir visuomeninio gyvenimo apraiš 
komis plačiai reiškiasi ir Š. A- 
merikos lietuvių sportinėje veik 
loję. Tai rodo ir šio savaitgalio 
Chicagoje vykstančios XII š. 
Amerikos lietuvių sportinių žai
dynių krepšinio varžybos, su
traukusios 29 rinktines krepši
nio komandas su trimis šim
tais sportininkų atstovaujančių 
įvairių mūsų kolonijų 12 sporto 
klubų.

Šie metai Lietuviško krepši
nio istorijoje yra neeiliniai. Jie 
40-ti.eji nuo pirmųjų Lietuvoje 
krepšinio rungtynių, 25-tieji nuo 
atmintino pirmojo Europos meis 
terystės laimėjimo. Jie, taip pat, 
skirti I-sios ir vienintelės 1938 
m. Lietuvių Tautinės 'Olimpia
dos prisiminimui.

Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
komitetas sveikina rinktinius

Neaiškus belaisvių 
klausimas

LISABONA, Portugalija. — 
Okupuodama Goją, Indija paė
mė nelaisvėn apie 4,000 portu
galų. Kai Portugalija Mozambi
ke ir kitur pradėjo internuoti 
indus, tie belaisviai buvo palik
ti įkaitais. Vėliau buvo leista 
Portugalijai pasiimti juos, tik 
reikalauta susisiekimo priemoi 
nių. Bet Portugalija visai nesi
dominti tais belaisviais.

Ieško darbininkų 
Amerikoje

WASHINGTONAS. — Vaka
rų Vokietijos pramoninkai su
ėjo į sąlytį su Jungtinių Ame
rikos Valstybių verslininkais 
(biznieriais), norėdami išsiaiš
kinti, ar nebūtų galima amerikie 
čių darbo jėgų pertekliaus per
kelti į Vokietiją, kuriai labai 
trūksta darbininkų.

KALENDORIUS

Balandžio 28 d.: šv. Valerija, 
Vitolis, Rimgailė.

Balandžio 29 d.: Atvelykis, 
šv. Robertas, Indrė.

Balandžio 30 d.: šv. Kotryna, 
Virbutas, Venta.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsnių; rytoj — 
galimas lietus vakare.

Saulė teka 4:52, leidžias 6:44.

mūsų krepšininkus suskridusius 
iš tolimiausių kampų į XII žai
dynes. Tegul jūsų kovos būna 
sportiškos, pilnos jaunatviškos 
nuotaikos ir praeina didžiųjų 
Lietuviško krepšinio laimėjimų 
tradicijos nuotaikoje. Esame vie 
ninteliai, kurie savo sportinius 
sugebėjimus galime demonstruo 
ti lietuvių vardu ir Lietuvos gar 
bei!
ŠALFASS-gos Fizinio Auklėjimo 

ir Sporto komitetas

Nauja Kubos ir 
raudonosios Kinijos

prekybos sutartis
HAVANA, Kuba. — Komunis 

tinė Kinija ir Kuba užvakar Ha
vanoje pasirašė 1962 metų pre
kybos sutartį, “daug didesnę ne 
gu 1981 m.”.

Kinija pristatys Kubai 120, 
000 metrinių tonų ryžių, sojos 
pupelių, medvilnės prekių, ke- 
nuotos mėsos, ūkinių įrankių, 
plieno ritinių, mašinų, cheminių 
gaminių, mediciniškų įrengimų! 
ir aparatų, ir daug kitų pramo-1 
ninių ir žemės ūkio gaminių. i

Kuba pristatys raudonajai Ki j 
nijai milijoną metrinių tonų' ne-1 
apdirbto cukraus, nikelio, vario,! 
tabako ir kenuotų vaisių. Kitų 
prekių nepaminėta.

Pasak raudonosios Kinijos ži
nių agentūros pranešimo, Ku
bos ir Kinijos prekybos sutartis 
pasirašyta draugiškumo dvasio
je, ir tarp šių kraštų bus stip
rinamas ir plečiamas draugiš
kumas.

Sutartį pasirašė Yang Hao-lu, 
Kinijos prekybos delegacijos pir 
mininkas, ir Jacinto Tor ras, Ku 
bos užsienio prekybos vicemi- į 
nisteris.

— Sir Winston Churchill grį
žo į Londoną iš Atėnų, atlikęs 
septynių dienų kelionę Vidurže
myje.

— Japonijos laivai vizituos 
Australiją. Keturi japonų karo 
laivai, pirmasis vizitas Australi 
joje nuo II Pasaulinio karo, at
plauks liepos 6 dieną. Tai prane 
šė australų vyriausybė.

— Sirų ministeris pirmininkas 
Bashir ei Azmeh pranešė, kad 
Sirijoje kelių dienų laikotarpyje 
bus grąžinta spaudos laisvė.

Prancūzų parlamentas patvirtino
nauja vyriausybę

PARYŽIUS. — Prancūzų par
lamentas 259 balsais (prieš bu
vo 128 ir 119 susilaikė) vakar 
patvirtino naują premjero Geor
ge Pompidou vyriausybę.

Pompidou vakar pranešė, kad 
Prancūzija suspenduoja alžirie- 
čių musulmonų belaisvių palei
dimą ir repatriaciją, norėdama 
sužinoti, kiek jie turi prancūzų 
nelaisvėje.

Tai pirmasis nesklandumas 
atsiradęs nuo Evian taikos su
tarties, pasirašytos praėjusį mė 
nesį.

Lietuviai krepšininkai, laimėję 1937 m. Europos krepšinio meisterio vardą, šiemet švenčiama 40-ties 
metų sukaktis nuo pirmųjų krepšinio rungtynių Lietuvoje ir 25-ių metų sukaktis nuo Rygoje pasiektų 
pergalių, laimint pirmą vietą Europos krepšinio pirmenybėse. Tų sukakčių ženkle vyksta šį savaitgalį 
Chicagoje lietuvių krepšinio pirmenybės.

2,000 STUDENTU DEMONSTRAVO 
PRIE JAV AMBASADOS

Kur jie buvo, kai Soviety Sąjunga sprogdino didžiules 
atomines bombas

žygiuotojai pasipylę gatvėje su
sėdo ir trukdė susisiekimą, ir 
nesitraukė iš gatvės.

Dabar ponai komunistai ir jų 
šalininkai protestuoja prieš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
atominius sprogdinimus, o kur 
jie buvo, kai Sovietų Sąjunga 
sprogdino milžiniškas bombas 
praėjusį rudenį.

TOKIO. — Apie 2,000 rėkiau 
čių, klykiančių ir triūkšmaujap- 
čių studentų vakar bandė pulti 
Jungtinių . Amerikos Valstybių 
ambasadą, protestuodami prieš 
amerikiečių atomo bandymą.

Policija nuvarė juos, bet -500 
demonstrantų atsisėdo ambasa
dos priešakyje. Užtraukę komu
nistų internationalą ir šaukda
mi: “Šalin Kennedy su bomba”, 
jie pritūpę ir susikabinę ranko
mis buvo apie 120 pėdų nuo 
ambasados sienos.

Policija studentus nustūmė 
300 jardų gatvėje. Bet demons
trantai nepaisė policijos ir nu
žygiavę į vidurmiestį sakė ten 
kalbas ir kėlė triukšmą.

Vienas kalbėtojų buvęs T.ed 
Reynolds, sūnus dr. Earle Rey
nolds, amerikiečio pacifisto, ku
ris moko Hirošimoje.

Londone užvakar vakare 2, 
000 demonstrantų, protestuoda
mi prieš atominę bombą, nužy
giavo į Grosvenor aikštę prie 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasados. Policija juos išsklai 
dė ir 192 asmenis areštavo, kai

Tūkstančiai prancūzų kareivių 
dingo kare Alžirijoje, kovojant 
prieš sukilėlių Tautinį Išlaisvi
nimo frontą. Daugumas jų žu
vo kovoje.

*
Alžire, Alžirijos sostinėje, paš 

to ir telefono tarnautojai vakar 
sustreikavo, areštavus grupę 
jaunuolių, kurie iškabinėjo už
darytos Slaptosios Armijos Or
ganizacijos (OA'S) plakatus.

Jaunuoliai yra pašto ir tele
grafo ministerijos tarnautojų 
sūnūs.

— Austrijos kancleris Alfons 
Gorbach gegužės 3 dieną vizi
tuos prezidentą Kennedy.

— Irwin Maier, “Milwaukee 
Journal” prezidentas ir leidėjas, 
išrinktas Amerikos Laikraščių 
Leidėjų draugijos pirmininku.

— Gen. James Vaįn Fleet, JA 
Valstybių 7-tosios armijos Ko
rėjos karo metu vadas, sugrįž
ta į Korėją pagelbėti jos eko
nominį gyvenimą pagerinti.

— Afrikiečių studentų sąjun
ga sudaryta Sovietų Sąjungoje.

— Senegalo prezidentas, nors 
ir provakarietiškas, studentus 
pasiryžęs siųsti į Rusiją, o ne 
į Prancūziją, nes, jo tvirtinimu, 
iš Maskvos jie grįžta antiko- 
munistais, o iš Paryžiaus — 
paraudonavusiais.

Prezidentas Jose M. Guido pra
nešė, kad Argentinos prezidento 
ir viceprezidento rinkimai bus 
1963 metų spalio 28 d. (UPI)

Pasitarimas Berlyno 
klausimu

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Dean Rusk 
ir Sovietų ambasadorius Wash- 
ington.e Dobrynin vakar tarėsi 
Ęerlyno klausimais. Ar padary
ta pasikalbėjimuose pažanga — 
nesakoma. Tai buvęs trečiasis 
Rusk ir Dobrynin pasitarimas.

Nauji kunigai
CHICAGO. — Kardinolas Me. 

yer šiandien St. Mary of the 
Lake kunigų seminarijoje, Mun- 
delein, įšventinąs 24 chicagie- 
čius kunigus.

— Kasdami prie Vakarų Vo
kietijos kanclerio Adenauerio 
būstinės Bonnoje, darbininkai 
užtiko romėnų apie 90 metų 
prieš Kristų statytų namų lie
kanas.

TIK PO VIENĄ ŽUVĮ...

Kubos vyriausybės išleistu 
nauju potvarkiu meškeriotojai 
ir žuvautojai iš visų sugautų 
žuvų tegali sau pasilaikyti tik 
vieną. Kitos turi būti atiduotos 
vyriausybės įstaigoms. Sporti
niais sumetimais žvejojantiems 
leidžiamas kitas jų sugautas žu
vis atpirkti nuo vyriausybės 
įstaigų.

ŽVILGSNIS Į PASAULIO SPAUDĄ
Macmillan kelionė Amerikon
Šią savaitę britų premjeras 

Macmillan vizituoja Washingto- 
ną ir Kanadą. Ko jis čia atvy
ko?

Daily Telegraph mėgina duo
ti atsakymą. Pirma, jam būsią 
jau per vėlu įtikinėti preziden
tą Kennedy, kad sulaikytų ato
minių ginklų bandymus, nes jie 
jau atnaujinti. Laikraštis mano, 
kad svarbiausi pasitarimų ob
jektai būsią Europos Ūkinė Ben 
druomenė arba Bendroji Rinka 
ir Britanijos galimybė turėti 
nuo niekeno nepriklausančią ap 
siginamąją atominę kumštį. 
Laikraštis taip rašo:

“Sustiprintas Benelux kraš 
tų vyriausybių pareiškimu, 
kad jos susilaikys rėmusios 
politinę Europos integraciją

Svarstys Bendrosios
Rinkos klausimu

LONDONAS. — Britanijos 
vyriausybė pasiryžusi sukviesti 
trylika britų bendruomenės 
(commonwealth) valstybių mi- 
nisterius pirmininkus apsvars
tyti Europos Bendrosios Rin
kos (ekonominės bendruome
nės) klausimą. Tokio pasitari
mo reikalauja Kanada.

Už tai, kad Britanija įsijung
tų į Europos Bendrąją Rinką, 
yra Naujoji Zelandija, Malajai, 
Sierra Leone, nesuinteresuoti Pa 
kistanas, Tanganika, Ceilonas, 
Kipras; abejoja Nigerija, Indi
ja, prieš įstojimą yra Kanada, 
Australija, Ghana.

TRUMPAI
— Jungtinių Tautų Saugumo 

taryba vakar svarstė Pakista
no skundą, kad Indija graso jo 
saugumui.

— JAV ir Japonija vakar tu
rėjo iššauti raketą jungtinai, o 
šiandien — trečiąją raketą. Šios 
raketos iššaunamos Wallup sa
loje.

— Scott Carpenter parink
tas sekantį mėnesį skristi rake
toje aplink žemę; astronautas 
Glenn jau tokią kelionę atliko. •

—- Prezidentas Kennedy va-| 
kar grįžo iš Palm Beach, Fla., į 
vasarvietės į Washingtoną. Šian 
dien Britanijos prejeras Maemil 
lanas tarsis Baltuosiuose Rū
muose su prezidentu Kennedy a- 
tominių bandymų, nusiginklavi
mo reikalais, Laoso, Vietnamo, 
Berlyno klausimais.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės ketina rugpiūčio mėnesį 

| paleisti raketą Mariner į Vene- 
I rą. ši raketa yra panaši į Ran- 
ger raketą, kuri pasiekė mėnu
lį ketvirtadienį.

ino naują atominę bombą
WASHINGTONAS.' — Moks

lininkai Ramiajame vandenyne 
(Pacifike) vakar išsprogdino a- 
tominę bombą — tai antrasis 

(Sprogdinimas, atnaujinus bandy 
i mus; pirmasis atominis sprog- 
' dinimas buvo trečiadienį.

Atominė bomba, vidutiniškos 
jėgos, buvo išsprogdinta Christ
mas salos apylinkėje.

tol, kol nebus išspręstas D. 
Britanijos įsijungimas į Ben
drąją Rinką, Macmillan da
bar gali stipriai remti abudu 
projektus pasikalbėjimuose 
su mūsų sąjungininkais Š. 
Amerikoje. Kanados Diefen- 
baker reikalingas tvirto pa
žado, kad D. Britanijos pasi
sukimas į Europą žymiai ne
susilpnins jos ryšio su Ka
nada. Prezidentas Kennedy 
čia gali padėti išlaikydamas 
palankų neutralumą. Kiekvie 
na užuomina, kad D. Britani
ja linksta į Bendrąją Ripką 
JAV spaudžiama ,gali pasun
kinti plano įvykdymą. Suti
kimas, kad D. Britanija gali 
turėti nepriklausomą atominę 
jėgą priešui nuo puolimo su
laikyti, žinoma, įtempimo tarp

Valstybės sekretorius Dean Rusk 
pareiškė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės buvo priverstos atnau
jinti atominius bandymus atmos
feroje, nes to reikalauja laisvojo 
pasaulio saugumas. (UPI)

Sukamo pateikė 
sąlygas tartis
su olandais

MEDAN, Sumatra. — Indo
nezijos prezidentas Sukamo už 
vakar pareiškė, jog derybų ne
būsią su Olandija dėl Vakarų 
Naujosios Gvinėjos, jei olandai' 
nesustos stiprinę savo karinių 
jėgų šioje teritorijoje.

Kalbėdamas 50,000 asmenų su 
sirinkime, Sukamo pareiškė, 
kad bet kokios derybos turin
čios remtis Jungtinių Amerikos 
Valstybių tarpininko E. Bunke
rio pasiūlymais, raginančiais 
ginčijamą teritoriją atiduoti In
donezijos administracijai po 
dviejų metų.

— Valstybės sekretorius Dean 
Rusk šiandien išvyksta į Lon
doną pasitarti su Šiaurės At
lanto sąjungos (Nato) pareigū
nais. Iš Londono vyks į Atė
nus, kur susitiks su CENTO 
užsienio reikalų ministeriais. Į 
šią organizaciją įeina Iranas, 
Turkija, Pakistanas ir Britani
ja. Iš Atėnų vyks į Australiją, 
kur bus Pietryčių Azijos Sutar
ties organizacijos (Seato) po
sėdžiai.

-— Amerikiečiai pasiryžę skris 
ti į Marsą ir atgal apie 1980 me 
tus (kelionė užtruktų apie 2 me 
tus, ir skrendama būtų 350 to
nų “erdvės laivais”, o tie laivai 
būtų greta vienas kito, kad ga
lėtų prireikus teikti pagalbą).

JAV ir Maskvos nesumažins, 
tačiau kad ir ne taip jau giau 
džiais politiniais ryšiais su
jungtos Europos Bendruome
nės atsiradimas yra ne kas 
kita, kaip trečiosios politinės 
jėgos išėjimas į areną, todėl 
savaime suprantama, kad ji 
turi reikalauti savo teisių ir 
apsigynimo sistemoje. Savai
me suprantama, kad britų a- 
tominė jėga sudarys tik dalį 
visos Europos apsigynimo ba
zės”.

Kas gali ginčyti, kad tie iš
vedžiojimai nėra įdomūs. Jie ne 
tik įdomūs, bet ir sako, kad 
britų diplomatija vėl pirmauja 
teikdama pasiūlymus keblioms 
problemoms spręsti.

(Nukelta į 2 psl.)
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LIETUVOS VYČIŲ 
STIPENDIJA

Kasmet vienas ar daugiau 
jaunų moksleivių iš vyčių tar
po gauna finansinę paramą to 
Iiąu siekti aukštesnio mokslo. 
Šimet 5-ta metinė $600 stipen
dija bus įteikta. Lietuvos Vy
čių 49-to seimo metu rugsėjo 
mėnesį Newark, N. J. Stipen
dininkui atrinkti sudaryta 6 as
menų komisija. Praeitais me
tais stipendija buvo padalinta 
trim asmenim, nes sunku buvo 
parinkt kuris vertesnis. Spren
džiama pagal akademiškus nuo
pelnus, finansinį reikalingumą, 
charakterį ir kt.

Per pereitus 4 m. septyni 
moksleiviai gavo finansinę pa
galbą iš Vyčiu stipendijų fon
do.

Lietuvos Vyčių pastangos pa
laikyt čia gimusio jaunimo nuo 
ištautėjimo yra įvertinamos 
.daugelio asmenų ir organizaci
jų. Vyčiai stengiasi įskiepint 
jaunimui lietuvišką dvasią.

Aplikacijų stipendijai galima 
gaut kreipiantis pas komisijos 
pirm. Jack J. Stuką, 1264 White 
St., Hillside, N. J. Aplikacijos 
turi būti gražinamos ne vėliau 
1962 m. birželio 1 d.

Norintieji prisidėti prie šių 
pastangų, gali pasiųst savo au
ką komisijos iždininkui A. J. 
Mažeika, 149-31 '120th St., So. 
Ozone Park, N. Y.

L. K.

VYČIŲ VEIKLA 
JAUNŲJŲ LIETUVOS VYČIŲ 

SUVAŽIAVIMAI
. Šiomis dienomis N.Y. — N. 
J. apskrities Jaunųjų Lietuvos 
Vyčių kuopų nariai kruopščiai 
ruošiasi į 4-tąjį Jaunųjų L. Vy
čių suvažiavimą, kuris įvyks 
Atvelykio sekmadienį, bal. 29 
d., šv. Petro ir Povilo parapi
jos salėje, Elizabeth, N. J.

Registracija prasidės 1 vai.

P- P-, —posėdis 2 vai. Kalbės 
A. Mažeika. Bus rodomas Joku 
bo Stuko filmas. Iškilmingas 
palaiminimas įvyks Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. Dalyviai bus 
pavaišinti skania vakariene, po 
kurios turės progos pašokti.

Suvažiavime dalyvaus Jaunų
jų Lietuvos Vyčių kuopos iš 
New Yorko, Newarko, Philadel- 
phijos, Bayonne, Kearny, Mas- 
petho, Elizabeth.

Visi kviečiami atvykti ir su
sipažinti su jaunaisiais vyčiais.

Jaunųjų Lietuvos Vyčių kuo
pų ir narių skaičius beveik pa
dvigubėjo nuo pirmojo Jaun. 
L. Vyčių suvažiavimo, kuris 
įvyko Kearny, N. J., prieš 4 
metus.

— Pirmasis Mid-Central ap
skrities Jaunųjų Vyčių suvažįa,- 
vimas įvyks sekmadienį, gegu
žės 6 d. Shrine of Our Lady of 
Consolation, Carey, Ohio. Ka
dangi šis suvažiavimas sujung
tas su apskrities ruošiama “Re 
kolekcijos diena”, suvažiavimo 
programa prasidės 3:30 p. p. 
Ją praves C. V. pirm. Robert 
Boris. Specialų žodį jaunimui 
tarti pakviesta Elena Šaulytė. 
Kiekviena kuopa ruošiasi pasi
rodyti scenoje su programa. 
Bus dovanų. Jaunieji Vyčiai da 
lyvaus religinėj programoje 
kuri prasidės 9 v. r. šv. mi- 
šiomis ir bendra Komunija.

Iš dalyvaujančių Jaunųjų 
L. Vyčių kuopų, prieš metus 
laiko gyvavo tik viena kuopa.

E. S.

— Detroito Vyčių kp. susi 
rinkimas įvyks gegužės 2 d. 
Providence parapijos salėj.

Vidurio ir Centro apygardos 
vyčių ekskursija į Carey, Ohio, 
įvyks gegužės 6 d. Informacijų 
suteikia John Dargis, WE 4- 
9350. Išvykos dieną bus junjorų 
susirinkimas. Tuo reikalu kreip 
tik į J. Kazlauską, tel. KE 5- 
8455.

Č. A. Lit. mok. vicedir. J. Serapinas įteikia padėkos adresą D„ Ve
ličkai, parašiusiam I ir II dalį lietuvių literatūros.

Foto A. Gulbinsko

ŽVILGSNIS Į PASAULIO 

SPAUDĄ
(Atkelta iš 1 psl.)

Aiži rija: geriau ar blogiau? 
Londono Times nemano, kad!

WeIIand, Ont.
KARTŪNŲ BALIUS

NIAGAROS PUSIASALY
Visuotiniame Welland Mcške- j 

riotojų ir Medžiotojų “Lituani- j 
ea” klubo narių susirinkime ba- , 
landžio 14 d. buvo išnagrinėti 
klubo metinio parengimo — 
Kartūnų baliaus paruošiamieji i 
darbai. Klubo valdybos yra di
džiausias noras svečiams parū
pinti geriausias ir vertingiausias 
premijas, geriausią apylinkės 
muziką, įnešti į parengimą tiek 
įvairumų, kad baliaus nuotaikin 
gumas priduotų visiems atsilan 
kiusiems aukščiausios rūšies pa
sitenkinimą. Kartūnų balius į- 
vyksta birželio 2 d., St. Stephens 
salėje, Welland, Ont.

Klubas būdamas vienas gau
siausių ir turtingiausių apylin
kės organizacijų turi nemažą 
reikšmę ir lietuviškame visuo
meniniame veikime. Jis reikalin
gus remia darbu ir auka. Atei
nančią vasarą nutarė surengti 
dvi išvykas vien tik jaunimui. 
Išvykose bus sportas, konkur
sai ir kit. Artimas

St. Catharines, Ont.
NIAGAROS PUSIASALIO' 

DIDŽIOSIOS JONINES

Šioje padangėje viena iš di
džiausių metinių švenčių, kur,

daugiausiai suvažiuoja žmonių 
net ir iš tolimiausių vietovių, tai 
yra vilniečių rengiamos tradici
nės Joninės.

Šiemet toji didelė diena bus 
birželio 23 d. Šiais metais Jo
ninės bus nepaprastos. Nepap
rastos todėl, kad šie metai yra 
Maironio metai. Maironis buvo 
ir per amžius pasiliks didžiuoju 
lietuvių tautos dainiumi ir jo 
gražiausios giesmės sukurtos 
Vilniaus garbei. Ir kaip tik šios 
didžiosios Joninės jau aštunti 
metai ruošiamos Vilniaus prisi
minimui ir gaxbei. Tai šiais me

; buv. generolo Salan pagavimas 
| būtų mirtinas smūgis Slaptajai 
Armijos organizacijai (OAS), 
nes ne įsitikinimai, bet pripuo
lamos aplinkybės padarė Salan 
rezistencijos vadu. Dėl šios prie
žasties būsią ir toliau žiauriai 
priešinamasi de Gaulle politikai 
Alžirijoje. OAS nori, žinoma, 1 
pilno laimėjimo, bet ji priimtų 
ir Alžirijos padalinimą, jeigu pa ' 
jėgtų tokią padėtį iškovoti.

Sukilimui pateisinti Salan lai- i 
kėši mito, kad dabartinė Pran- 

I cūzijos vyriausybė yra neteisė- 
i ta, nes laužanti konstituciją, kai 
sutinkanti atsisakyti dalies 

, Prancūzijos teritorijos. Toks mi 
į tas niekam neduos įkvėpimo ka- 
i riauti ir vyriausybės nenuvers. 

Times taip rašo:
“Prieš dū mėnesius, kai dar 

nebuvo nė paliaubos sutartos, i 
kai pačioje Prancūzijoje \kas- 
dien - sproginėjo plastikinės 
bombos, nebuvo pagrindo vy
riausybei rūpintis dėl savo 
likimo. Penktoji Respublika 
šiandien turi daug bėdų, ta
čiau 'OAS jos negali nuversti. 
Nors yra to sąjūdžio adora
torių, yra tikslai ir kovos me
todai, tačiau tas sąjūdis, kaip 
ir daug panašių praeityje 
Prancūzijoje, išvirs į mažą de 
šiniojo sparno antivyriausy- | 
binę mažumą.

Kova bus kovojama ne pa-! 
čioje Prancūzijoje, bet Alžiri- 
joj.e. Iš ten jau yra patikimų 
pranešimų, kad už didžiųjų 
miestų gyveną europiečiai ir 
arabai pradeda surasti būdus 
kaip gyventi kartu nesipe- 
šant. Nuo to priklauso Alžiri
jos ateitis”.

Kanados rinkimai 
Daily Telegrapii užsiėmęs ge

tais per Jonines bus sykiu pa
minėtas ir didžiojo Lietuvos dai 
niaus šimtasis gimtadienis.

Jau dabar pradėkime ruoštis 
birželio 23 d. Joninėm į St. Ca- 

j tharines, Merritton Community 
■ Centre Hali, Niagaros pusiasaly-
je. Vilniečiai

Ov;rland, Mo., miesto meras stovi prie miesto rotušės nepaten
kintas, kad jam sumažinta, alga nuo 12,000 dol. metams ligi 300 
dol per mėnesį. Meras dar turi kitą tarnyba MeDonnell oro ben
drovėje. (UPI)

gužės mėn. Kanadoje vykstan
čiais parlamento rinkimais. Ne
apskaičiuojama jėga šiose rin
kimuose esanti Naujieji demo

kratai. Ši trečioji Kanados poli
tinė partija sudaryta 1981 m. 
rugp. mėnesį Cooperative Com- 
monwealth Federation ir Cana- 
dian Labor Congress iniciatyva. 
Taigi, anot laikraščio, Kanada 
jau turinti kažką panašaus į Bri 
tanijos Labor partiją. Dabarti
nis premjeras Diefenbaker pa
tirs didelį spaudimą šį kartą 
jau iš dviejų šonų (iš liberalų 
ir darbiečių). Laikraštis taip bai 
gia:

“Konservatorių reikalavi
mas gauti iš D. Britanijos 
vienokias ar kitokias garan
tijas britams einant į Bend
rąją Rinką Diefenbakeriui y- 
ra kanadiško patriotizmo ir 
commonw,ealth lojalumo rei
kalas, o liberalų Pearson ma
no, kad tai yra siaura ir er
zinanti defenzyvinė reakcija. 
Šitas klausimas yra svarbiau
sias vyriausybės punktas. Ar 
konservatorius pakeis ar ne
pakeis vyriausybė, kuri siek
tų stipresnio ūkinio ir karinio 
ryšio Šiaurės Atlanto bend-
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ruomenėje, bet parlamentas 
su lygesniu partijų pasiskirs
tymu už buvusį ką tik paleis
tame bus geresnė vieta tuos 
klausimus išdiskutuoti”.

O. Lab.

— Laisvė iškovota ne tam, 
kad kiti ją uzurpuotų, bet 
tam, kad visi laisvėje gyventų,

kvėpot.ų laisvu tėvynėj oru ir 
patys prireikus už tą laisvę mir
tų. W. Wilson

STEFANIJA BEAUTY SHOP
BRIDGEPORTE

Sugrįžus iŠ Floridos po atostogų 
mano beauty shop atdara priėmi
mui. Prašau pasinaudoti ijąilano pa
tarnavimu..
3120 S. Halsted St. Yl 2-6074

Nepaprastos nuolaidos suteikia'* Jums progą įsigyti ypatingas vertybes pas Morris B 
Sachs — geros rūšies vilnonius pavasarinius paltus ir kostiumėlius. Nuostabios 
importuotos ir vietinės vilnonės medžiagos, kiekvieno šio sezono silueto bei spal
vos. Dydžiai kiekvienai: panelėms, smulkioms, jaunoms, aukštoms, moterims ii 
pusinių dydžių. APŽIŪRĖKI!, ŠIAS NEPAPRASTAS YERTYRES DABAR!

Ribotas pasirinkimas ln 
žieminiu paltų su nep 

dydžių

were 49.95—54.95

were 79.95—89,95

atidara pirmadienį vakare 
Pirmad. atdara downtown — State and M 
pietuose — 6638 So. Halsted St. — 12 vs
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■Naujas žmogus

NAUJOJE VISUOMENĖJE
Išeivis yra naujas žmogus 

svetimame krašte, svetimoje 
aplinkoje ir tarp svetimų žmo
nių. Savo papročius, savas tra 
dicijas, įprastą kasdienybę, tau 
tinius skirtumus jis atsiveža 
kartu su savim, bet ne visuo
met pajėgia juos išlaikyti nau
joje aplinkoje. Jis dažniausiai 
gyvenimo aplinkybių verčia
mas savo atsineštinės dalies iš
sižadėti ir prisiimti naujojo gy 
venimo pavidalą. Jam reikia 
išmokti svetimos kalbos, kad 
galėtų bendrauti su naujais 
žmonėmis, reikia priprasti prie 
naujų įsivyravusių papročių, 
jei nenori visiškai išsiskirti iš 
savo aplinkos, jis turi prisitai
kyt prie naujojo gyvenimo ly
gio ir įvairių reikalavimų, jei
gu nenori likti juokingu.

Tai veikia ir ateivio būdą, 
net jo pažiūras, jei jos nėra 
pakankamai stiprios, veikia ir 
jo išorinius pasireiškimus, ku
rie atspindi jo vidaus pasikei
timus.

Teisybė, išeivis- svetimame 
krašte randa naujų galimybių 
įsikurti, savo gyvenimą geriau 
ar blogiau susitvarkyti, bet 
kartu jis atsiduria pavojuje 
prarasti savo nuo jaunystės 
įsigytus įpročius, savo tautinį 
savitumą. Užtat nemaža dalis 
išeivių emigraciniuose kraštuo 
se išsisklaido ir pranyksta pil
kojoje masėje, kuri neturi nei 
savo gilesnių įsitikinimų, nepa
sireiškia nei kūrybine dvasia, 
nei kitomis iškilesnėmis savy
bėmis. Todėl daugelio tautų 
išeivius emigraciniai kraštai y- 
ra sumalę ir suvirškinę taip, 
kad jų beveik nė ženklo neli
ko, jei neskaityti to nežymaus 
įnašo, kurį kiekvienas eilinis 
žmogus atiduoda besikuriančiai 
naujai visuomenei ir naujai tau 
tai.

*
Nemenkesniam pavojui bu

vo ir yra išstatyti ir mūsų se
nieji ar naujieji ateiviai. Išli
ko savo tautai naudingi tik tie, 
kurie sugebėjo įsijungti į or
ganizuotos visuomenės dalį, tu 
rinčią galimybių palaikyti sa
vus papročius ir išlaikyti tau
tinį charakterį. Bet ir tai ant
roji ar trečioji karta dažniau
siai buvo sumalta ir sunyko 
beformėje masėje.

Net dabartiniai lietuvių a- 
teiviai, kurie, aplinkybių pri
versti, turėjo keliauti vargo ke 
liais į svetimus kraštus ir pra
dėti misti politinio emigranto 
duona, nesudaro ypatingos 
išimties. Jau ne vienas jų 
yra nugrimzdęs savo aplinko
je taip giliai, kad tik atsitik
tinai surastas vardas tepasako 
jį lietuviu esant arba jį dar 
tokiu išduoda svetimos kalbos 
akcentas.

Jaunoji mūsų išeivių karta 
yra dar labiau pasimetusi. Ji 
jau pati drįsta save pavadinti 
pasimetusią ir ieškančia kar
ta, neturinčia tikros atsparos

savo praeityje ir nerandančia 
stipresnių vilčių ateičiai. Tik 
jos svetimumo atspalvis dar 
apsaugoja ją nuo visiško susi
liejimo su naująja visuomene, 
— ji dar nėra, o tik tampa 
naujos visuomenės dalimi.

Tinkamas ir skubus sujungi
mas į savas organizacijas, pri
rišimas jų prie savų parapijų, 
savos spaudos ir savo visuo
menės yra būtina ir susirūpi
nimo reikalaujanti priemonė, 
jiems ieškant kažko, padėti su
rasti kelią, kad ji galėtų eiti 
su lietuviška visuomene. Jau
noji mūsų lietuvių karta rei
kalinga tik pagalbos, kad gale 
tų įsijungti į tuos darbus, ku
rie būtų naudingi lietuviškiems 
reikalams ir jai pačiai bū
tų įdomūs bei patrauklūs. Jei 
tai nebus panaudota, ieškan
tieji neras atsparos ir nueis su 
pilkąja mase, prisitaikančia 
toms aplinkybėms, kurios tei
kia galimybių susikurti geres
nį materialinį gyvenimą. Pri
sitaikymas šiai dienai yra mū 
sų jaunimo didysis priešas.

*
Išsiskirstymas į patogesnes 

darbui ir gyvenimui vietoves, 
nepaisant vaikų lietuviško auk 
Įėjimo galimybių, yra didelis 
pavojus prarasti savo tautinį 
savitumą. Nors dar Lietuvoje 
ar tremties lageriuose gimęs 
jaunimas yra pakankamai lie
tuviškas, bet jis, išsimokslinęs 
svetimose mokyklose ir netu
rėdamas tvirtesnių tradicijų 
bei prisiminimų, kurie jį rištų 
su praeitimi, lengvai pasisavi
na vietos papročius ir prisitai
ko vietos dvasiai. Jiems prisi
taikyti yra lengva, nors lygiai 
ir pavojinga.

Prisitaikymas veda prie sa
vojo tautinio aš praradimo, 
prie beprincipiškumo, net sa
vo įsitikinimų atsižadėjimo. 
Tai matome jau ne tik mūsų 
jaunime, kuris, mokslus eida
mas vietos universitetuose, pa
simetė svetimose įtakose, bet 
net ir vyresniojoj kartoj, kuri 
dėl gero sugyvenimo aukoja 
savo įsitikinimus. Ir tai reiš
kiasi ne tik tautinėje srityje, 
bet ir moralinėje bei religinėje.

Naujasis žmogus, tapęs nau 
jos visuomenės dalimi, maža 
plytele, yra išstatytas pavojui 
susilyginti ne tik savo išore, 
bet ir vidumi su gyvenama ap
linka. Tačiau mūsų tautai ir 
jos laisvei reikalinga kuo stip
resniais saitais išlaikyti visus 
lietuvius savos visuomenės da
limi, kad dėl to išsibarstymo 
nenukentėtų pagrindiniai mūsų 
siekimai. Dėlto reikalinga su
sirūpinti ne tik organizacijo
mis, bet ir sutelkimu į artimes 
nes vietoves kuo daugiau tau
tiečių, kad jie galėtų bendrau
ti vieni su kitais, gyventi ir 
sielotis bendrais reikalais ir 
jaunąją kartą lengviau išlaiky
ti lietuvišką ir morališkai stip
rią. Pr. Gr.

Spaudoje ir gyvenime

ŠV. TfiVAS APIE BAŽNYČIOS 
PERSEKIOJIMUS

Vatikane įvyko uždara0 Kardino
lų kolegijos susirinkimas, vadina
ma konsistorija, kurioje, vadovau
jant pačiam Šv. Tėvui, dalyvavo 
30 kardinolų. Konsistorijoje popie
žius pirmoj eilėj oficialiai paskel
bė dešimties naujų kardinolų pa
skyrimą. Šia proga šv. Tėvas pasa
kė ilgesnę kalbą, paliesdamas svar
besnius Bažnyčios ir mūsų gyve
nimo įvykius, kurių ne vienas ke
lia susirūpinimą bei liūdesį, bet iš 
kitos pusės ne vienas žadina tvirtą 
pasitikėjimą bei šviesias viltis.

Pagrindinę kalbos dalį Šv. Tėvas 
skyrė Bažnyčios persekiojimams 
įvairiuose pasaulio kraštuose. Šioje 
konsistorijoje — kalbėjo Jonas 
XXIII — liūdesys ir skausmas ap
ima mūsų sielą, prisiminus tą prie
spaudą, tas aukas, tą pagrindinių 
ne tik krikščionio, bet ir žmogaus 
laisvių užgniaužimą, kurį kenčia 
daugybė žmonių ir bendruomenių 
visame pasaulyje.

Daug, per daug yra kraštų, iš 
kurių mus pasiekia skundo deja
vimai. Tai žmonių žudynės, kurias 
iššaukia nesuderinti tarpusavio in

Komunistai moka griauti, bet ne kurti
Liudijimas, kad partija nepakels žemės ūkio lygio

Balandžio pradžiojt Lietu
voje esančios kompartijos cent
ro komiteto suvažiavime pa
rinktieji kalbėtojai niūriomis 
spalvomis piešė nūdienę žemės 
ūkio padėtį. Sovietai reikalau
ja pakelti žemės ūkio našumą 
Lietuvoje, bet jie nenori talki
ninkauti. 'Sovietai žemomis kai
nomis nori gauti lietuvių ran
komis paruoštus gaminius, bet 
už savuosius gaminius, kurių 
lietuviai nepasigamina, iš seno 
plėšikauja. Kompartija giriasi 
kai kuriais laimėjimais pramo
nėje, kurios gaminiai rusams 
atitenka. Ji daro nuotraukas ; 
naujai pastatytų rūmų, kurie, 
nors naujutėliai, jau netinka 
gyventi, bet iki šio meto nesu
geba gyventojams parūpinti bu
tų.

Žemės ūkio gamyba kiek pa
didėjo, bet toli ne ta sparta, 
apie kurią svajoja kompartija. 
A. Sniečkus labai padrikoje 
šnektoje kai kur kai-ką teisin-i 
gai aptarė: “Didelis trūkumas 
mūsų darbe yra tai, kad dar 
yra nemaža ekonomiškai silp
nų kolūkių”. (Tiesa, bal. 1 d.)

\ i
Darbo atlyginimo pakėlimas — 

svajonė
Žemės ūkio ekonomikos moks 

linio tyrimo instituto direkto
rius J. Lauraitis C. k. suvažia
vime pareiškė: “Materialinio 
skatinimo už gerą darbą prin
cipas daugelyje kolūkių, ypač 
ekonomiškai atsilikusiuose, ne
taikomas”. (Tiesa, balandžio 
3 d.)

Rusas nori, kad lietuviai pa
sigamintų žemės ūkio mašinas, 
cheminių trąšų, o kolchozų bau
džiauninkai daug ankštinių, 
kviečių, rugių, kukurūzų, cuk
rinių runkelių, linų pluošto, gy
vuliams pašarų ir skatintų gy
vulių ūkį. Lietuviai gamintojai 
— beteisiai baudžiauninkai. Virš j 
jų galvų sukurta armija dyka- , 
duonių, kurie gyvena iš bau
džiauninkų prakaito. Kolchoz- Į 
ninkai turi tik pareigas, bet 
jokių teisių.

Minėtas J. Laurinaitis skel
bia: “Pasitaiko, kad kolūkie
čiams avansuoti skirtos lėšos 
panaudodamos kapitalinei staty 
bai ir kitiems reikalams. Rei-1 
kia pasiekti, kad visuose kolū-! 
kiuose kiekvieną mėnesį ar bent 
kartą per du mėnesius būtų 
mokami avansai”.

Kompartijos sukurtoje suiru
tėje, kurioje vyrauja jos skirtų 
biurokratų siautėjimas ir plė-

teresai. Tai vis nauji sunkumai, su 
kuriais susiduria tautos, neseniai Į 
atgavusios laisvę arba dar jos sie
kiančios taikingu būdu.

— Ką ir bekalbėti apie tas mil
žiniškas pasaulio sritis, — pabrėžė i 
šv. Tėvas, — kur yra aukščiau-1 
sias materializmas, kur prievarta 
žmonėms primetamos pažiūros, pa
neigiančios bet kokią Dievo malo
nės šviesą ir bet kokią religinę bei 
antgamtinę tikrovę. Ką bekalbėti 
apie tas šalis, kuriose skelbiama, 
kad vien iš šios žemės, sutelkus 
visą žmonių energiją, galima iš
gauti individualinę bei kolektyvinę 
žmogaus gyvenimo laimę!

Iš čia kilo toji grėsminga audra, 
kuri paskui save paliko didelius 
griuvėsius, ypač ten, kur skurdžios 
ir įsisenėjusios gyvenimo sąlygos 
drauge su apgaule bei jėga paleng
vino naujos vergijos įsitvirtinimą.

— Rengdamiesi visuotiniam Baž
nyčios susirinkimui, — pažymėjo 
toliau Jonas XXIII, — turime abe
jonių ir baimės, kad ši padėtis ne-!

.(Nukelta į 4 psl.) ,

JURGIS VĖTRA

šikavimas, nes darbo drausmė 
pairusi ir net daugelis kolchozų 
nęturi tikslios ūkiskaitos, ne
gali būti tinkamai apmokami 
kolchozų baudžiauninkai. Jų 
darbo skatinimas geresniu at
lyginimu tėra pasaka. Tai pa
tvirtina ir komunistas J. Lau
rinaitis. '

Žemės ūkio technikos 
atsilikimas

Pasikvieskime kitą liudytoją, 
apie žemės ūkio techniką. F. 
Bieliauskas, Vilniaus miesto 
kompartijos sekretorius, C. k. 
suvažiavime aiškina; “Žalgirio” 
gamyklai pavesta pagaminti 
trečiajame ketvirtyje bandomą
ją seriją cukrinių runkelių nu
ėmimo kombainų, o medžiagos 
jiems išskiriamos pavėluotai. 
Reikia skirti daug dėmesio 
“Neries” žemės ūkio mašinų 
gamyklai. Įmonė, o kartu ir 
miesto partiniai organai ne kar
tą buvo kritikuojami už blogos 
kokybės kuliamųjų bei kitų ma
šinų gamybą”. (Tiesa, balan
džio 3 d.)

Apie Neries įmonę, kuriai va
dovauja rusas, kompartijos 
spauda jau tiek prirašė, kad 
lietuviams rašytojams užtektų 
medžiagos sukurti ne vieną ro
maną apie komunistinius “lai
mėjimus” Lietuvoje. Grūdų va
lytuvai subyra, o kuliamosios

mašinos, kaip jas betaisysi, vis 
javų nekulia.

Kolchozai neturi ganėtinai 
sėjamųjų, kertamųjų, cukri
niams runkeliams, bulvėms kas
ti, kukurūzams sudoroti ar li
nams rauti mašinų. Esamos 
yra netobulos, dažnai genda, o 
dalių gauti veik neįmanoma. 
Chruščiovas ir jo skalikai Lie
tuvoje šaukia: daugiau gamin
ti, daugiau gerų gaminių, bet 
visą gamybos naštą užkrauna 
ant lietuvių pečių. Jie turi ga
minti, tikėdamiesi gauti kas ke
lintas mėnuo vargano atlygini
mo, kuris yra tik iš dirbančio 
žmogaus pasityčiojimas. Jei 
kolchozų baudžiauninkai netu
rėtų sklypelio, iš gaunamo at
lyginimo tegalėtų tik badmi- 
riauti ir nuogi po komunistinį 
“rojų” bėgioti. Bergždžia tikėtis 
ko geresnio iš kompartijos, ku
rios sekretoriai, A. Sniečkaus 
tvirtinimu, yra neišmanėliai, 
tinginiai, o iš tikrųjų girtuok
liai, pasileidėliai ir lietuvių tau
tos veltėdžiai.

i Rimties valandėlei

GYDYTOJŲ MAŽIAU NEGU 
ADVOKATŲ

Amerikos gydytojų draugija 
praneša, kad JAV-se yra 256,- 
159 gydytojai, gi advokatų yra 
286,003. Daugiausia gydytojų 
ir advokatų yra New Yorke; 
antrą vietą užima Chicaga.

MIRUSIEJI KELSIS
KUN. J. BUDZEIKA

Kūno iš numirusiųjų prisikė
limo tiesa yra apreikšta. V. Jė
zus sako: “Nesistebėkite tuo, 
kad ateina valanda, kurią visi 
esantieji kapuose išgirs Dievo 
Sūnaus balsą; kurie gera darė, 
išeis prisikelti į gyvenimą, o 
kurie piktą darė, — keltis į 
teismą” (Jon. 5, 28-29). Be Die 
vo apreiškimo žmogui ši tiesa 
nesuvokiama.

Kūnų prisikėlimo paslapties 
atspindžiai gamtoje

Teisingų žmonių kūnai pas
kutinę dieną kelsis tie patys, 
bet ne tokie patys: jie bus su
dvasinti, šviesūs, nemarūs, gar
bingi. Pasikeitimo dėsnis vei
kia ir gamtoje: pavasaris, va
sara, ruduo, žiema, diena, va
karas, naktis, rytas. Visi tie 
laikotarpiai nėra tarp savęs pa
našūs, vienas nuo kito skiriasi 
ir, jie, besikeisdami patys, kei
čia visą gamtos nuotaiką.

Žiemą visa gamta apmiršta. 
Sniegas ir šaltis, rodos, viską 
sušaldo, kad jokios gyvybės ne
belieka. Bet, atėjus pavasariui, 
gyvybė, kuri buvo pasislėpusi 
augaluose, vėl atgyja ir iš nau
jo sužaliuoja kitais lapais ir 
žiedais. Taip pat ir įberti grū
dai į žemę apmiršta ir pasikei
čia į naują augalą. Iš čia šv. 
Povilas ir žmonių kūnų laido

Nuotrauka vazduoja Lietuvos pasiuntinybėj tVasii ingtone surengtą margučių dažymo pobūvį Verbų 
sekmadienį, bal. 15 d. Viduryje margutį dažo Peggy Rusk, šalia jos Saldukaitė (pasilenkusi) ir 
sėdinti E. Jurgelaitė. Ponia, stovinti ties panele Rusk, yra Mrs. S. Steel (Mikučiūtė iš Chicagos), 
šalia jos — Zundytė ir Steel; šalia pastarosios E. Jurgelienė. Sėdinti ir dažanti margutį yra L. 
Jurkienė.

jimą palygina sėjimui: “Sėja
mas gendąs kūnas, kelsis ne- 
gendąs. Sėjamas negarbėje, 
kelsis garbėje. Sėjamas silpny
bėje, kelsis galybėje. Sėjamas 
gyvūninis kūnas, kelsis dvasi
nis kūnas” (1 Kor. 15, 42—44).

Pavasarį visa gamta atbunda 
ir keliasi iš žiemos miego. Kai 
kurie gyviai, žiemai artėjant, 
užmiega, bet pavasarį jie vėl 
pabunda. Žmogus naktį miega 
ir ryte vėl nubunda. V. Jėzus 
ir mirtį pavadino miegu, nes 
miegantis žmogus yra gyvas, 
bet nejunta savo aplinkos ir 
nežino, kas apie jį darosi. “Mer
gaitė nemirus, bet miega” (Mat. 
9, 24). “Mūsų prietelis Lozo
rius miega, bet aš einu jo pa
žadinti iš miego”. Apaštalai ne
suprato Jėzaus pasakymo: jie 
manė, kad jis tikrai miega. Ta
da Jėzus pasakė: “Lozorius mi
rė. Ir dėl jūsų, — kad tikėtu
mėte, — aš džiaugiuosi, kad 
nebuvau tenai. Bet eikime pas 
jį”. Ir Jėzus atėjęs Lozorių ra
do jau keturias dienas gulintį 
kape ir jį prikėlė.

Mirusiam Lozoriui buvo ne
svarbu, kiek jis išgulėjo kape, 
— keturias dienas ar keturis 
tūkstančius metų, — jam buvo 
vis tas pats. Dievui taip pat jo
kio skirtumo nėra. Jei Jis ga
lėjo sukurti gyvybę iš nieko, 
tai sukurtą pažadinti yra dar 
mažesnis dalykas.

Kūmj prisikėlimas Dievo 
Apvaizdos planuose

Žmogaus siela yra dvasinė, 
amžina ir nesunaikinama. Kū
nas yra medžiaga ir, kada sie
la nuo jo skiriasi, jis miršta. 
Siela, atsiskyrusi nuo kūno, ei
na į savo vietą, kurią, gyven
dama žemėje, savo darbais įsi
gijo, ir ten ji laukia to švento 
momento, kada ji vėl galės su 
savo kūnu susijungti. Dievas ją 
sukūrė būti su kūnu. Be kūno 
ji yra gyva, bet nepilna — ji 
siekia tobulo buvimo. Tad mū
sų kūno gyvybė, garbė ir vai
nikas yra siela. Ji yra begalo 
brangi ir pasaulyje nėra ver
tybės, kuria galėtume savo sie
lą įvertinti.

Paskutiniame teisme bus ati
dengta visas Dievo gerumas, 
gailestingumas ir teisingumas 
bei žmonių nusikaltimai. Čia 
paaiškės, kaip labai Dievas

(Nukelta į 4 pusi.)

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Lašišos didelėje pagarboje
Žuvininkystėje Washingtonas smarkiai pralen

kia Oregoną, nes per Washingtono uostus išvežami 
daug didesni kiekiai žuvų. Vien tik lašišos atneša 
apie 30 mil. dolerių, o už plekšnes, kurios kartais 
sveria net po 200 svarų, gaunama apie 12 mil. dole
rių. Kartais pagaunama ir banginių.

Reikia pastebėti, kad washingtoniečiai labai di
džiuojasi savo lašišomis ir mini su pagarba 5 rūšių 
vardus, panašiai, kaip kaliforniečiai didžiuojasi sa
vo kino artistais.

2 Va dienos lėktuvui pagaminti
Renton, netoli Seattle miesto 3 • tūkst. akrų plote 

yra didžiulė visame pasaulyje žinoma Boeing įmonė, 
kuri suteikia darbo 60 tūkst. darbininkų. Ji yra pa
gaminusi B-47, B-52, transportinį KC-135 lėktuvus 
ir paskutiniuoju metu reaktyvinius (jetus) 720 ir 
707. Kas įdomiausia, kad vienam 707 reaktyviniam 
lėktuvui pagaminti reikia, tik 2% dienos, žinoma, be 
nudažymo ir sėdynių įrengimo. Dar kurį laiką užtrun
ka jo bandymas. Šioje įmonėje gaminamos raketos ! 
ir Bomarc valdomieji ginklai. Šia įmone washingto- 
niečiai labai didžiuojasi.

Milžiniškas betoninis pylimas
Šioje valstybėje yra 6 hidroelektrinės, bet Grand 

Coulee Dam yra toks milžinas, kad su juo negali ly
gintis net didžioji Egipto piramidė, nes tas betoninis

pylimas yra aukštesnis už 40 aukštų pastatą ir ilges
nis kaip 12 miesto blokų. Tos užtvankos centrinėje 
dalyje išbėgantis’ vanduo sudaro kritimą, nors tik 
pusei Niagara Falls pločio, bet dvigubai aukštesnį. 
Turbinų pajėgumas net iki 2 mil. kilovatų. Šioji už
tvanka ir hidroelektrinė buvo pradėta statyti prie 
Kolumbijos upės kilpos 1933 -m., kai siautė depresija, 
specialiai aprūpinti darbais bedarbius ir tuo laiku 

j daug kas skeptiškai galvojo, kur toji elektros sro- 
I vė bus sunaudota. Darbus užbaigus, 1941 m. prasidė- 
! jo karas, kuris pareikalavo daug energijos atominei 
| ir aliuminiaus pramonėms ir toji hidroelektrinė buvo Į 
tikras išganymas. Naktį pylimas yra apšviestas įvai- Į 
rių spalvų prožektoriais. Šalia gaunamos energijos 
užtvankos, suformuotas 151 mylios ilgumo dirbtinis 
ežeras gali drėkinti 1 mil. akrų žemės.

i
į

Mt. Rainier su j0 kv. mylių. ledynu

Washingtono valstybė apdovanota tokia įspū
dinga ir įvairia gamta, be 66 valstybės parkų, turi 
net 2 tautinius parkus — Mt. Rainier ir Oiympic. 
Jau iš anksto žinojom, kad abiejų negalėsim aplanky
ti, tai pasirinkome didesnį ir plačiai žinomą Mt. 
Rainier. Šis parkas susidaro iš Mt. Rainier kalno vir
šūnės, kuri yra 14,408 pėdų aukščio nuo jūros lygio ir 
aplink tą viršūnę apie 40 mylių plote vien tik. ledas 
ir sniegas. Tirpstantis ledas ir sniegas sudarė aplink . 
ežerus, o iš visų ežerų išteka net 26 upeliai. O visa
me parke miškas ir pievos su laukinėmis gėlėmis,

i Net ir žemesnėse vietose dar yra neištirpusio sniego, 
o aukštesnėse jis nespėja ištirpti per trumpą vasarą. 
Todėl tiek daug ledynų yra susidariusių. Čia viduti
niškai prisninga apie 83 colius sniego. Žmonės čia 
dar ir liepos mėnesį slidinėja.

Pati viršūnė, kuri yra vulkaninės kilmės, yra vi
suomet snieguota ir skleidžia savo šešėlį aplinkui, 
atsispindi ežeruose, upėse ir yra lyg kelrodis. Saulė
tą dieną viršūnė matosi iš pajūrio, Seattle miesto ir 
net iš Idaho valstybės.

Prieš pasiekiant tą parką, reikia pervažiuoti 
kvepiančius spygliuočių miškus. Arčiausiai prie šio 
kalno papėdės galima privažiuoti iš Yakimo parko 
pusės. .,

Sultingi Washingtono obuoliai
Apie Wenatchee ir Yakima, kur tik nepažvelgsi, 

slėniuose visur komerciniai vaismedžiai, noksta obuo
liai, kriaušės, vyšnios, slyvos, abrikosai ir kt. vaisiai. 
Skelbimai ieško vaisių rinkėjų ir skynėjų. Ir čia mo
kiniai vasaros atostogų metu, skindami vaisius, už
dirba pinigų. Norėčiau, plačiau parašyti apie komer
cinį obuolių auginimą ir visur žinomus Washingtono 
raudonus ir baltus sultingus obuolius, kuriuos Chi
cagoje bevalgydamas nepagalvoji, kokios priežiūros 
ir rūpesčių jie reikalauja iš augintojų. O tų obuo
lių rinkoje kaskart didesnis pareikalavimas ir, tu
rint iš jų auginimo gražaus pelno, kaskart vis dau
giau užleidžiamą farmų. Pajamos už tuos obuolius 
taip pat žavios — 50 mil. dolerių į metus. O vienas 
didelis medis vidutiniškai atneša 40 bušelių tų sul
tingų obuolių. Kadangi vienos obuolių dėžės trans
portas į tokią Chicagą kainuoja apie 1 dol. 25 centus, 
tai Washingtonas nusprendė auginti tokius obuolius, 
kurių rytinėse valstybėse negali išauginti ir jiems 
nėra konkurencijos. Vien tik obuolių auginimo cent
ras Wenatch.ee kasmet parduoda 19 tūkst. geležinke
lio. vagonų obuolių.

________ (Bus daugiau)

Wenatch.ee
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DRAUGAS,.šeštadienis, 1962 m. balandžio mėn. 28 siliksite mano meilėje, kaip aš 
' | laikiau savo Tėvo įsakymus ir

pasilikau jo meilėje” (Jon.
15, 10).

(Atkelta iš 3 psl.) — kaip teisingą Teisėją. Dabar
žmogumi rūpinosi, ir kad Jis Pagodami Jėzų ir laikydami R E A L E S T A T E

GLASSIFIED AND H ELP WANTED ADS
SEAL E S T A T E K E A L ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE ! S 19.500 mūrinis 4 mieg., garažas, 1 15,800 medinis 2 po 6
' modernizuotas ir labai prižiūrėtas Į rūsys, ekstra nuoma.

garažas,

viską padarė žmogaus išgelbė- 3° įsakymus, mes nieko nepra- 
jimui. Čia bus atlygintas žmo- laimin>e’ tik rengiamės amži
nių pažeistas Dievo teisingu- nam. Jo §arbės ir atlyginimo 
mas, paguostas žmogus, kuris vainikui.
kantriai kentėjo vargą ir nuo
skaudas, pildydamas Dievo va
lią. Čia visas kantriai iškentė
tas žemėje vargas pavirs bega
liniu džiaugsmu.

Dievas išaukštino Jėzų Kris
tų dėl Jo didelio klusnumo taip, 
kad “Jėzaus vardu priklauptų 
visoks kelias danguje, žemėje 
ir po žeme, ir kiekvienas liežu
vis išpažintų, jog Viešpats Jė
zus Kristus yra Dievo Tėvo gar
bėje” (Pilyp. 2, 10—11). Da
bar Jėzų gerbia tik tie, kurie 
nori, o paskiau visi Jį garbins: 
vieni kaip savo Išganytoją, kiti

Ką daryti, kad visi prisikeltume 
su Kristumi?

“Nes ta yra mane siuntusio 
Tėvo valia, kad kiekvienas, kurs 
mato Sūnų ir į jį tiki, turėtų 
amžinąjį gyvenimą ir kad aš 
jį prikelčiau paskutinę dieną” 
(Jon. 6:40). Kas neturi tikėji
mo, neturi nei amžino gyveni
mo, nei garbės prisikėlimo.

OPEN HOUSE 
Sekmad. nuo 12 iki 6 vai. 
7259 S. ARTESIAN AVĖ.

Pažiūrėkite — parduodamas di
delis namas. 2 butai, 6 ir 3 kamb., 
naujas gazu-karštu vand. šildymas 
ir apsauga nuo potvynio. Alumin. 
langai ir metalinės užuolaidos— 
aiynings iš lauko. Geležinė tvora. 
2 auto garažas. Kaina $18,400. 
REpublic 7-7200.

Iš tikrųjų geras namas. 2 butai— 
7 ir 3 kamb. Naujas gazu šildymas. 
Alumin. langai. Apsauga nuo potvy
nio. Garažas. $18,400.

LIUTERONAS UŽ VIENYBĘ 
SU KATALIKAIS

Vokietijoje yra susidaręs są
jūdis, ieškąs liuteronų bažny
čios vienybės su katalikų Baž
nyčia. To sąjūdžio įsteigėjas 
liuteronų pastorius Max Lack
mann (Soest, Vokietija) atvy
kęs į Detroitą pareiškė: “Da
bartiniai laikai, kuriais mes gy 
vename, neleidžia mums laiky
tis susiskaldžius. Kristus įstei
gė vieną Bažnyčią visam pasau
liui, ir kiekvienas bažnyčių at
siskyrimas—nuodėmė”. Jis va
žinėja, keldamas vienybės min
tį, bet jis nesiekia atskirų žmo
nių atsivertimo, o nori, kad vi
sa evangelikų liuteronų bažny
čia įsijungtų į katalikus su savo 
būdingomis apeigomis ir tradi
cijomis.

Kai 1956 m. keturi kiti evan 
gelikų ministeriai paskelbė raš
tą apie naują liuteronų refor
maciją, pastorius Lackmann, at 
skiepdamas į jų mintį, parašė 
600 pusi. knygą “Credo Eccle- 
siam Catholicam” (Tikiu kata 
likų Bažnyčią”), kurioje jis sa
ko: “Mums nereikia reformuoti 
protestantizmo . .. Mums reikia 
eiti toliau . . . Tik tuo keliu bus 
pasiekti pirmykščiai reformaci
jos tikslai, tampant ir pasilie
kant katalikiška ir apaštališka 
Bažnyčia Romos katalikų moti
niškoje bendruomenėje”. Apie 
tai plačiau paskelbė “The Re- 
gister” Nr. 16.

10,000 MOKYTOJŲ PRIEŠ 
SPAUSDINTI ŠLAMŠTĄ

CICERO. Arti 22nd St. Gražus 
2-jų butų po 6 kamb. namas. Ga- 
zu-garu apšild. Beržinės spintelės, 
koklių stogas, 38 p. sklypas, ga
ražas, potvynio kontrolė. $26,900. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road,

“Ne kiekvienas, kurs man sa- OLympie 2-6710. BIshop
ko: Viešpatie, Viešpatie! įeis
į dangaus karalystę, bet kas 
daro valią mano Tėvo, esančio 
danguje, tas įeis į dangaus ka
ralystę” (Mat. 7, 21) 
kyšite mano įsakymus, jūs pa-

CPEN HOUSE. (viešas apžiūrė
jimas) šį sekmad. nuo 12 iki 6, 

6818 So, Oakley A,ve.
3 mieg., 6 metų mūrinis, daug 

Jei lai- P^edų. kaina žema, mažas įmokė- 
jimas.

6 metp mūras. Naujas mūro ga
ražas. Modernūs 5 kamb. Karpetai. 
Geležinė tvora. Alumin. langai. Pla
tus sklypas. $20,500.

$400 nuomos. 4 butu mūr., 2 auto. 
garažas. Alyva šildymas. $20,000.

O butų mūras. $7.200 nuomos. 
Šviesūs dideli butai. $63,000.

6 kamb. modern. mūras. Įrengtas 
baras rūsy. Apsauga nuo potvynio. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Kar
petai. $21,000.

Tuoj galite užimti. 4 kamb. mū
ras. Gazu šildymas. Platus skly
pas. Gag.e Parke. $12,500.

Visai naujas mūras. 5 % kamb. 
Ąžuolo medis. Moderni tvirta sta
tyba. $19,800.

Pajamų muro namas. 2 butai — 
6 ir 3 kamb. Alyva šildymas. Gara
žas. $18,900.

t 3-jų butų namas. 50 p. sklypas. 
! Garažas. Atskiri gazu šildymai. 
I $23,500.

5 k. 
mo-

3-jų aukštų mūras. 5 butai po 4 
kamb. Atskiri šild. $3,600 pajamų. 
Įmokėti $4,000.

2-jų butų mūro namas. 6 ir 
Gazu šildymas. Garažas. Prie 
kyklų. $28,000.

2- jų aukštų mūras. Viršuj mo
dernus 6 kamb. butas. Žemai didele 
taverna ir 4 kamb. butas, šalių lo
tas mašinoms. Naujas alyva šildy
mas. Muro garažas. $35,SOO.

5 kamb. medinis. Aiuminum ap
kaltas. Karštu vand. — alyva šildy
mas. Garažas. $13,900.

3- jų butų medinis. 6 kamb. ir 2 
■po 3 kamb. Gražiai sutvarkytas na
mas. $17,200.

6 melų, 2-jų butų mūras. Moder
ni išvaizda ir statyba. Puikus slkly- 
pas. Daug priedų. $37,000.

Keli blokai j rytus. 2 geri namai 
— 4 butai. Apie $5,000 nuomos. Įmo
kėti $4,500.

Elegantiška 6 kamb. 6 metų rezi
dencija. Įrengtas rūsys. Karpetai. 
Ąžuolas. Keramika. Plieno dvigubi 
langai. Garažas. $27,000.

M. p.
$19,500 mūrinis 5 met., 3 mieg., 

daug priedų, arti mūsų įstaigos.
$20,700 mūrinis 3 mieg., garažas, 

naujas gazo šild., platus lotas, 62 ir 
Artesian.

813,300 medinis 5 ir 4 kamb. bu
tai, Brighton 3 mieg.

$21,500 du namai — mūrinis ir 
medinis, M. p., gerai prižiūrėti ir 
išlaikyti.

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 30

Truputį i vakarus nuo Marąuette 
Parko ir tik ’Ą bloko nuo 67 St., 
parduodamas už skola, labai gerame

Or. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loms ir tėvams, vaikus su Lietuvoi 
praeitimi norintiems supažindinti 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3.

0 R A U G A S 
4545 W. 63id Street 
Chicago 29, Illinois

progos-opportuniti.es

Nebrangiai parduodama geroje 
vietoje veikianti vaistinė. Teirau
tis telef. GRoveliill 6-9267.

K. VALDiS REAL ESTATE
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

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

bungaloiv stogas, 37 p. sklypas, ply-
stovy ir puikioje vietoje 3-jų didelių ’ tolių vonios alyva
moderniai Įrengtų butų mūras. 3-jų 
auto mūro garažas. Galima pirkti 
$5,000 pigiau negu įkainuota. RE 
7-2646.

$800 ĮMOKĖTI. 2-jų butų namas. 
2 po 4 kamb. Pilnas rūsys ir pa
stogė. 2, auto. garažas. Gazu ap
šildomos. Apyinkėje 25th ir Saw- 
yer Avė. Tik $8,900. SVOBODA, 
3739 W. 26th Street, LA 1-7038.

Sav. skubiai parduoda 2-jų bu
tų mūr. namą. 1—5, 1—6. 2-jų 

i maš. didelis garažas. Rūsys. 220-V. 
1 elektra, 1-Tono air-condition. Ka
binetų virtuvė, plytelių vonios ir 
virtuvė, alumin. langai. $131 nuo
mos ir sav. butas. $27,000.
6207 S. IVhipple St. WA 5-6062

Savininkas parduoda “face brick 
ranch” namą, visas air-conditioned. 

Ą 1,700 kv. p. įrengtas rūsys. 2 ži
diniai, 3 mieg. k., 2 keramikos vo
nios, 2Į/2 maš. garažas. Daug prie-

Parduodama arba išnuomojama 
taverna, geroje vietoje. Vienas sa
vininkas per 29 metus. Salė ir 5 ' dų. GArden 2-7511. 
kamb. Tel. YArds 7-5967. i-

------ Ilgą laiką jieškojome, kol rado-
Parduodama delikatesų krautu- me gerą pajamų nuosavybę. Per

vč. 5 kamb. butas užpakaly. Se- Mr. Svoboda, 3739 West 26th St., 
nas biznis, grynais pinigais, daug Chicago, 6013 West Cermak Rd., 
prekių. Prieinama nuoma. Ilga Cicero, pirkome gerą namą.
nuomos sutartis. Skambinti —

Vlrginia 7-3870

22-jų kamb. vasarvietė su baru 
ir restoranu

Beverly Shores, Indianoje (Sand
: Dunųose). Labai gyvas ir švarus 
biznis. Gryno pelno $12,000 į me
tus. Savininkas išpirks leidimą ir 
duos paskolą. Rimtas pasiūlymas 
neb. atmestas. WAlferook 5-6016.

JIEŠKO DARBO

Šeimininkė-virėja nori gauti 
darbo klebonijoj arba šeimoje be 
mažų vaikų. BE 5-1482.

VASARNAMIAI IŠNUOMOJIMUI

karštu vand.
šildymas. Mūr. garažas. Arti 65-os 
ir Troy. Tikrai prieinama kaina.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly-

2-jų aukštų mūr. 5 iy 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900.

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu -— vand. šil
dymas. Mėn. pajamų $2S0. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $2 6,9 00. j

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi

Mrs. Mildred Heidtman 
1644 N. Hamlin Avė.

PARDUODAMAS 4 MIEGAMI) JŲ i 
KAMBARIŲ NAMAS.

Guzų apšild. Kilimai. Garažas. 
7212 S. FRANCISCO AVĖ. Atdaras 
apžiūrėjimui sekmadienį nuo 2 iki 
5 valandos.

5Į/2 kamb. mūr. bungaloiv. Gazu 
apšild. Apylinkėje 63rd ir Ke- 
dzzie Avė. Susitarimui skambinti: 

RE 7-0891

Savininkas parduoda gražų 2-jų 
butų namą priešais Marąuette par
ką. 3019 W. 71st St. Atdaras ap
žiūrėjimui sekm. 1 iki 6 v.

MISCELLANEOUS

Katalikų Mokytojų federaci
ja Londone, turinti 10,000 na
rių, sudarė specialų komitetą 
kovoti prieš spausdintą šlamš
tą.

Išnuomojamas vasarnamis su 
miegamaisiais, 5 kamb. butas.

Beverly Shores, Indiana 
BI 7-8850

MARQUETTE RECORD SHOP
3215 W. 63rd St. HE 4-6266
Open Mon. & Thur. Evo. Complete 
Stock of Lithuanian Folk Songs, 
Opera Albums, Opera Highlights, 
Storeo-HiFi. Witli this Ad 25% Off.

IEŠKO NUOMOTI

Reikalingas 3-jų ar 4 kamb. bu
tas, 3 asntenim, arti liet. mokyk
los, Brighton Pke. Tel. VI 7-3250

Spaudoj ir gyvenime
to » ♦ ♦ ♦ ’-»-» » ♦ o 
IŠNUOMOJAMA - FOR RENT

(Atkelta iš 3 psl.)
Išnuom. 4 kamb. butas. Gazo 

pečiais apšild. $77 mėn. Vlrginia 
7-4263 po 4 vai. popiet.

PLANNING TO MOVĖ MAY lst?
With This Ad you will get a special 
price by placing your order now. 

Cali LI 8-6003 or AT 5-4137. 
RJCD STREAK COMMERCIAL 

MOVERS 
4345 Langley AvC.

leis visiems katalikų pasaulio vys
kupams susirinkti į Romą.

■ Ryškiausias ir pirmasis visuoti
nio Bažnyčios susirinkimo tikslas 
yra išreikšti troškimą visuotinės

CICERO išnuom. 5 kamb. apšil. 
butas (2 mieg.) Skambinti —

TO 3-2723

Išnuomojami 2 kambariai su at-
vienybės Kristaus vardan ir pa- skiru įėjimu Marąuette Parke, Dėl

GET READY. NOW FIX UP 
YOUR HOME OR BU1LDINGS 
We are violation experts in eon-

struetion repairs and plumbing, also 
gas conversion. Free estimatos.

RŪSSO & MANZELiLA, 
CONSTRUCTION & PLUMBING, 

2823 West Diversey,
BE 5-7242, BE 5-1206

lengvinti žmonių tarpusavio sugy
venimą bei taiką. Tam patarnaus 
viso pasaulio kraštų vyskupų as
meniškas susitikimas.

informacijų skambinti 
6-1985.

PRospect

Bet ar galima Įsivaizduoti susi
tikimą su tu kraštų vyskupais,, kur

Išnuom, šviesus kambarys, pa
dedančiam namą prižiūrėti. Susi
tarimui skambinti WA 5-5903.

tęsiasi toji apverktina padėtis beiIšnuom. 5 kamb. butas su bal- 
prievarta? — klausia Jonas XXIII. dais. Apšild., karštas vanduo ir

KILIMAI IŠVALOMI
šu šiuo skelbimu specialios pava

sarines kainos.
TEGERIAN GOES CO., INC.

Ekspertiškas valymas 
Kilimų • Kilimeliii • . Baldų.

7029 Stony Island, HY 3-1000

— Ar galimas koks nors susitiki
mas su tais vyskupais, kurie vien 
dėl to, kad sąžiningai ir drąsiai at
liko savo ganytojišką misiją, dar 
ir šiandien yra kalėjimuose, ištrė
mime ar kitokiu būdu yra kliudo
mi atlikti savo šventas pareigas.

gazas. 62-os ir Campbell apyl. 
PR 8-3389

YOU PLANNED YOUR 
VACATION —

— Now plan to have your car and

Dar kartą visiems šiems myli
miesiems broliams vyskupams, ku
nigams ir jų tikintiesiems, jų gar
bingoms tautoms, kuriose religijos 1 
mokymas ir sielų vadovavimo dar
bas yra beveik neįmanomas, iš šiol 
susirinkimo siunčiame nuoširdų, 
tėvišką, sustiprinantį žodi.

(V. R.)

. Mergina gyvenanti su motina 
gražiame 6 kamb. bute jieško mer
ginos gyventi kartu, arba. išnuom. i transmission checked at 
kamb. tvarkingam vyrui.
____________ ’ irShlia __________ 17 So. Halsted AN 3-9283

RUOŠKITĖS PAVASARIUI!
ŠIUO SKELBIMU GAUSITE SPECIALIĄ NUĮOLATDĄ !
10 sėkmingų metų yra pi-iežastimi mūsų pasisekimo 

I) U C O 1’ E S T C O N T R O L 
Tarakonai — blakės — "silver fish” — skruzdelės — vorai pašalinami

su

K E N N E T H
4746 South BIshop Street

C O R N W A L L
Tel. 847-3995

$24,600 mūrinis 9 met., 4 ir 3 kamb. 
butai, arti M. p. už Kedzie.

$28,500 mūrinis 2 p.o 6, nauji 2 
šild.. 2 bl, iki Brighton p. bažnyčios.

$15,200 medinis 1 % a. (5 ir 3). 34 
p. lotas, rūsys, 3 mieg., Gagę p.

$55,000 už didelį pajamų namų M. 
ip„ dvigubas lotas. $12,000 Įmokėti.

S58,500 mūrinis 6 butai po 4 
kamb., puikiai išlaikytas, mažas 
jmoke.iimas.

$2,500 rezidencinis lotas 58x125.
$19,500 naujas mūrinis. M. p. su 

kamb., rūsys, I aukšta pastoge, Įmokėti tik $1,500.
i $17,000 medinis 4 butai Brigthon 

$33,800 mūras prie pat mūsų įs- į p. Geroj vietoj.
taigos, butas sav. ir 3 nuomos. i $25,900 mūrinis 3 butai, garažai,

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

$18,500 visai naujas, S mieg. Arti

p. loto, M. arba G. parke. 
$11,300 medinis 4

garažas M. parke.

mūsų įstaigos.
$23,900 mūrinis 2

80 p. lotas, Gage p.

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

$21,000 už medini pajamų namą 
po 4. garažas. ■ — 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 

ekstra lotas šalia.

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

MAROUETTE PARKF
Prie 67-os ir Talman. Mūr. 2-jų 

butų, 5 Į4 ir 3 kamb. 8 meti} senu
mo. Kilimai ir daug priedų. Nebran
giai.

Prie California ir 65-os. Mūr. .2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas, 

i 2 maš. garažas. Tik $19,500.
| Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu- 
' tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $25,500.

Nauj. mūr. 2x5$ž (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirimt. gerų Ir pigių namų.

EĮUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

VAINA R E A L T Y
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639
2 BUTAI — $15,500 

5 ir 4 kamb. Brighton Parke, me-
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti sį įgnuomuoti po $115 Arti 66-os dinis namas. Gazo šiluma. Žemi na DuJ-iol.-; S9A . ........T. ......66-os ir Pulaski. $20,900.

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

ir Artesian. Tik $49,900.
6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p.

sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61,500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

REAL ESTATE

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

Bizniui patalpa ir butas $8,000.
5 kamb. namas, garažas, 1 akras 

žemės Si 1,500.
6 kamb. namas, 3-jų akrų sodas, 

labai graži vieta.
4 butų namas mieste, geros ren- 

dos, $19,500.
Sklypai mieste, visi patogumai, po 

$1,500.
Gausite 1.3 % investavę j pirmus 

mortgage, mctaihs arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Realty & 
Investmenf Go.

1005 Porter St., Lemont, III. 
j CL 7-6675

Marąuette Parke 6 kamb. mūr. 
bungalow, 2 maš. garažas. 30 p. 
sklypas. Gazo šildymas. Įrengtas 
rūsys. $17.500. HltSmlosk 6-1517.

•f- o Tz* ec i

2 AUKŠTU MŪRAS 
Marąuette Pk. Pirmam aukšte — 

maisto produktų krautuvė ir 2 kmb. 
butas: antrame — 7 kamb. butas. 
Geras namas. Pasiteiraukite!

6 KAMB. MŪR. BUtiGALOĮV 
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
BIZNIS — $3,000.

Graži dovanų ir sveikinimo korte
lių krautuvė prie didelės moikslo 
įstaigos. Į kainą ieina visi įrengi
mai bei prekes.

$240 MEN. PAJAMŲ 
Ir savininkui 4 kamb. butas! 2 

aukštų med. namas geroje apylin
kėje — truputį už Kedzie Avė., ne
toli 63-čios. $23,700.

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Sho-

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiimimi
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

lllllllllllllllllllllll!!!l!n!!lllllillllllll!l!ll|į(

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.

2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

3 aprt, 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri
gazo šildymai. $35,000.

12 aprt. po 4 kamb. Men. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

J Per 4 m. galite išmokėti šią nuo 
.savybę; 2 mur. namai, 23 išnuomuo
■ ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa- res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-8399

janios $12,300. Parduodama už 
$33,000.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

gar.Med. 2x4 modernizuotas su 
$1 5,000.

Mur. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. $27,500.

Med. 3x4 geros pajamos. Marąuet
te Parke. $18,500.

(Med. 1 % a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lake, III. Viskas modern. $16,000. i 

Med. 6 k. bung. ir 3 kamb. rūsy.
Brightn Park centre. $15,250.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplevvood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba Y A 7-2046

Gage Parite. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 
3 0 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu vienam ar dviem asmenim. Kaina 
tik $13,000.

Marąuette Parke. Modern. mūri
nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypuSavininkas, išsikeldamas į Cali 

fornia, pigiai parduoda mūr. namą : šalia,
Rrip-hfnn Parlrp ? hutai no 5 ' Medinis. 2 butai — 5 ii 4 kamb.Brighton Parke, z Diliai po o CentraUnia šildymaa. Aukšta pastogė,
kambarius, rūsys, pastoge, lel.: , Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 

Vlrginia 7-7153 I vietoję 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-

EVERGREEN PARK 
3109 W. lOlst St.

Savininkas parduoda mūr. 5% iso^‘‘pa^pinlmT“^__ T, ____  O_ O i-,-, Ine + --- ___z._kamb. namą. 3 mieg., 2 plytelių vo- Jas. notarizuojame dokumentus, pil 
nios. 2 auto. garažas. Užbaigtas — dome Income Tax.
“panelled” rūsys. Puikiam stovy. 6 ! ŠIMAITIS

REALTY — INSURANCE
metų senumo. Daug priedų. Įverti
nimui turite pamatyti.

Dėl išvykimo nebrangiai parduo
damas beveik naujas modernus mo
telis su restorano bizniu. Modernus 
ir didelis 6 kamb. butas sav. l’a.ia- 
mų apie $38,000 per metus. .Kaina 
tik $88,000. Yra galimybė visų biz
nį dvigubai išplėsti. Puiki Chicagos 
pietvak. vieta. Kreiptis RE 7-2874.

Marąuette Parke, arti mokyklų, 
nebrangiai parduodamas 10 metų, 
2-jų butų (6 ir 3 kamb.) mūr. 
Skambinti HEimloek 6-1517.

2737 W. 43rd St. CL 4-2390;

CICERO—BERW¥N

no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 lst Street
* Tel. iVAJbrook 5-6015

Skclbkites “Drauge”.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDI CINO Sir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

1
STANKUS 

CONSTRUCTION C0. i
Atlieka planavimo ir staty- S 
bos darbus, gydytojų ofisų, f 
gyvenamųjų ir prekybos pa- 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- S 
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

V. SIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 8-55S1
%___________________ -_____ Z?'

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš lauke 
“Tuckpointing". Pilnai apsidraudė 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 0-0412

1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie
nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,500.

2. Parkliolme mūrinis 4 butų: 3—
3 — 3 — i. Dviejų .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 1
po 6-šis kamb., mūrinis garažas, i _
• -4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. | C | I SJ Y (VI A QGaražas. $12,900. I O I. J_/ A 1VI O

5. Medinis 4 butų namas: 4—3—
2—2. Tik $12,500. A. Stančianskas Instaliuoja vi-

6. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas, sų geriausių Amerikos firmų gazu 
Marąuette Parke lį/2 aukšto šviesus kambariai. Tik $3,500 įmo- i įr aĮyva kūrenamus pečius (fur- 

1 naujas mūr. namas parduodamas ’’ Tvirtas mūr Gerai prižiūrėtas, i naces) visų dydžių oro vėsintu- 
už nupigintą kainą. 5828 South 3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). I vūs bei Air Conditioners ir atlieka 

Pilnas skiepas. 2 aut. garaž. |
8. Parkholme beveik naujas 5 i skardos darbus,

kamb. bungalow. Palikimas. Vertas • 
pamatyti. j

Caimpbell. Tel. 476-8071.

Netoli Evergreen Pla-za ant pla
taus kampinio sklypo, birznio gat
vėje, modernus 10 metų mūras, 
4Vs> dideli kambariai ir valgykla. 
Tinka daktaro ofisui arba kitam 
bizniui. Kaina greito pardavimo.

Arti Marąuette Parko ant 55 pė
dų sklypo, labai geros statybos, 
švarus, beveik naujas dviejų butų 
mūras. Naujas garažas ir daug 
kitų priedų. Savininkas parduoda 
žemiau savikainos.

Tel. LU 1-0401

Marąuette Parke prie 67-os ir 
Talman, mūr. 2-jų butų, 5% ir 3 
kamb., 8 metų senumo. Kilimai ir 
daug priedų. Kaina $26,500.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15 Street, Cicero 
Tel.: OL 6-4980, OL 2-8907 

OL 2-9589

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

CONSTRUCTION C0.
SS

REZIDENCINIAI, E 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

Parduodamas geras 9 metų se
numo 7 kamb. mūr. namas Mar
ąuette Parko rajone. Kaina 
$29,500. Teirautis — WA 5-3765

BRIGHTON PARKE 
2-jų aukštų mūr. namas, 5 metų

senumo. FR 6-8952.

Marą. Pke. savininkas skubiai 
ir nebrangiai parduoda mūr. bun- 
galow, 7t/2 kamb. (4 mieg.), nau-

Sav. parduoda dviejų metų, 2 j,ias Sazo šild. Med. garažas/ Arti į ~ 
63-čios ir j vakarus nuo Western.butų namą. Atskiras šild 

mos. Modernūs Įrengimai, 
įrengtas rūsys. Teirautis

HE 6-1199

siste-
Pilnai Sav. tel. PR 8-1047.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Western Avė., 
Chicago 9, UI.
Tel. VI 7-S447

LAPKUS BUILDERS, INC,

^Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 
6440 SOUTH PULASKI RD, 
RE 7-6630 arba LU 1-0400

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

iJy Statome įvairius pastatus. Dar- B 
j ybas atliekamas labai sąžiningai, gi i x i t/ <XLIlt:xS-Cl.'lH<XCJ 1CLĮJC</I OčLZiiUlllg CLl, iy,Mūrinis i kamb.,. 4 mieg., 30 p. i L vartojant geriausias medžiagas. į

lotas, garažas, plasteriai kaip nau-
Savininkas skubiai parduoda 5! ji, modernizuota vonia, kabinetinė 

kamb. bungalow už geriausią pa- i virtuvė, naujas gazo šild., 71 ir 
siūlymą. Apžiūrėti visą dieną, šeš-' Talman. $19,500. Nepraleiskite 
tadienį ir sekm. nuo 12 iki 5 v. v. į šitos progos — kita tokia negreit 
6417 S. Rocktvell. Tel. 476-6598 1 ateis, šaukite HE 6-5152. I

i

Rernkit dien. “Draugę”

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

Ą

opportuniti.es


DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. balandžio mėn. 28 5

Rytoj, bal. 29 diena 
2 valandą popiet

Jaunimo Centre, 
§620 So. Cląremoni 

Avenue

Visi kviečiami atsilankyti į
Margučių Ritinėjimą

Ritinėjimas — Mušimas
— Paroda — Bufetas
— DovaiiŲ laimėjimai.

Rengia

KORP! GRANDIS

Priešvokiškos nuotaikos .JAV ir amerikiečiu 
nuomonė

Ar priešvokiškos nuotaikos buvo išpūstos? JAV žurnalistė tokį 
nusistatymą randa ir valdžios aplinkoje. Kodėl vengiama

kelti sovietų nusikaltimus?

. pagandos tikslais, tai, pagal Hig i Dar turi reikšmės ir tai, kad 
; gins, sovietų nukankintųjų liki- ! JAV liberalų akyse Stalinas su 
mas težinomas tik specialis- į Chruščiovu padarę nusikaltimus 

į tams... Pagaliau, nuo karo lai- prieš savo tautos valią, tuo tar 
kų amerikiečių akyse sovietai’ pu Hitleris turėjęs tautos pri-

V. ALSEIKA, Vokietija

Kai 1961 metais JAV-se atsi- sąjungininkų senomis nuodėmė- prezidentas Kennedy — teigia 
lankę vokiečių žurnalistai ir mis, kaip šio meto priešų — so- M. Higgins — daugiau savo po- 
šiaip turistai pastebėjo taria- vietų nuolat vykdomais nusikal- litikoje remiasi diplomatiniais 
mai ąntiyokĮškas nuotaikas, Fe- timais? Tai svarbūs, opūs klau-1 specialistais, kurių nuomone tik 
deral. Vokietijos spaudoje atsi- simai ir juos vengiama iškelti; slingu negali būti laikomas nei 

amerikiečių priešvokiškas nusis 
tatymas, nei vokiečių priešame- 
rikinės nuotaikos. Jau kitas 
klausimas, kad su patarėjų ga-

i buvę didvyriais.
(Čia reikia atitaisyti: vokie

čiai kaip tik ne tiek daug yra 
j paskelbę nacių išgyvenimų. O 
sovietų kankintų žmonių tiek 

'yra atsidūrę Vakaruose ir tose 
i pačiose JAV-se, kad jų pergyve
nimų pakaktų net šimtams kny
gų, filmų ar TV istorijų. Iš pas

tarimą. Amerikiečių laikraštinin 
kė dar apgailestauja, kad JAV 
sluoksniuose per maža turima 
nuovokos apie buv. vokiečių re
zistenciją. prieš Hitlerį, mažai 
žinoma apie pokarinius pasikei
timus Fed. Vokietijoje arba a- 
pie tai, kaip sunkiai klijuojami 
Bundeswehro daliniai vokieciuo-!

Liseiihtnverio aplinkoje buvę 
mažiau antivokiškų nuotaikų

rado straipsnių, net aliarmuo- net pačiame Washmgtone 
jančių d(į kilusios “bangos”. !
Jau šiose' skiltyse buvo rašyta, ' 
kad vokiečiuose daug erzelio su
kėlė W. Shirerio knyga apie Į Marg. Higgins, kaip ir reikė-’ lia tenka visuomet skaitytis,
trečiojo Reicho kilimą ir žiu- . jo manyti, pripažįsta, kad Wil-1 
girną, atsirado jaudinimasis dėl liam Shirerio knyga apie tre- 
tariamai priešvokiškų nuotaikų tįjį Reichą turėjo skaitytojams 
skleidimo iiteratūroje, filmuose, I priminti hitlerinius laikus ir tuo 
televizijoje. Kai kurie iliustruo- būdu prisidėjo prie priešvokiš- 
ti žurnalai, pvz. “Der Stern”, i kų nuotaikų sudarymo. Paga- 
kruopščiai buvo suregistravę ir liau, esą, tos nuotaikos nieka- 
paskelbę visas Shirerio kny-! da nebuvusios visiškai išnyku- 
goje įveltas neteisybes, iškrai- sis, jos, jei taip galima išsireikš 
pymus. Anfivokiškąja banga bu ti, po paviršiumi vis rūgusios. 
vo susirūpinę ir patys rimtieji Pagal Higgins, jei pažvelgti į 
dienraščiai ar savaitraščiai, kaip Washingtono Baltųjų rūmų 

sluoksnius, tai ten esančioje ap
linkoje galėtume daugiau aptik- tai skamba ironiškai, tačiau... 

i ti galimybių nedraugiškai rea- pati Vokietija su savo pažanga, 
Maždaug nuo kovo mėn. toji guoti prieš vokiečius, kaip buv. demokratinėmis institucijomis 

pati spauda jau turėjo pripažin- prezidento Eisenhowerio laikais, yra prisidėjusi prie tokios plėt- 
ti, kad nesą taip blogai, kad vi- Esą, tai nesunku ir išaiškinti, 1

tarojo meto leidinių pakanka nu se ir, kad šiandien Vokietijoje 
rodyti ir Armonienės įspūdžius, j gyvenančių 60% gyventojų iš 
Belieka klausti: kodėl niekas viso nėra gyvenę Hitlerio lai
tais pergyvenimais nesidomi?) j kais.

WASHINGTONE YRA PROGA 

ĮSIAMŽINTI

Kokius vartotus daiktus 
galime siųsti j Lietuvą?
Package Express" and Travel 

Agency, Ine., mums praneša, kad 
su naujais siunčiamais į. Lietuvą 
daiktais, galima siųsti ir šiuos var
totus, bet gerame stovyje daiktus: 
juvelyrinius išdirbinius, įvairius 
laikrodžius, foto aparatus, ranki
nes siuvamas mašinas, nešiojamas 
rašomąsias mašinėlės, medžiokli
nius šautuvus, įvairius įrankius, 
muzikinius instrumentus, juostose 
užrašomąsias mašinas (tapė re- 
corders), patefonus, nešiojamus 
(portable) transistinius radio apa
ratus, dulkių siurblius, 8 ir 16 
m,m filmų kameras. Papildomų in
formacijų galite gauti Package 
Expresš and Travel Agency cent
re ir skyriuose, tos firmos skelbi
mas telpa Drauge. (Sk.)

su nieku nesileidžia. Jie padova
nojo bažnyčiai stebuklingosios 
Guadalupės Dievo motinos pa
veikslo kopiją ir šiek tiek mar- 
moro altorėliui. Sienoj pakabin
ta lentelė paaiškina, kad tai Mek 
sikos katalikų dovana Ameri
kai. Ji tikriausiai daugiau ne
kainavo kaip $10,000.

Popiežius Benediktas XV 
(1914 — 1922), tik pradėjus ba
ziliką statyti, dovanojo garsio
jo ispanų menininko Murillo ta
pytą Marijos paveikslo mozai
kinę kopiją. Požemio koplyčioje 
yra Liurdo koplytėlė. Daugumai 
altorių betgi paliktos tik tuščios 
vietos. Už didesnę sumą dar 
tikrai būtų galima gauti altorių 
viršutinėje, centrinėje dalyje, 
kuri susilaukia daugiau lanky
tojų.

Linkėtina, kad vysk. Brizgys 
ir mūsų katalikiškųjų organiza
cijų vadai kuo greičiau suda
rytų vajaus komitetą ir pradė
tų tartis su bazilikos vadovy
be dėl vietos.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkns. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

Televizija ir nacių šešėliai

Toji pati M. Higgins dar ty
rinėjo klausimą, kodėl amerikie- į Lietuva turėtų pastatyti altorių tautinėje šventovėje 
čių televizija taip dažnai savo
programose kelia nacių įvykdy- ZAL A TORIUS
tus žiaurumus ir taip mažai krei 
pia dėmesio į nusikaltimus prieš 
žmoniškumą, į sovietų piktada
rybes. Vienas iš JAV valst. de
partamento pareigūnų tą keistą 
reiškinį aiškina tuo būdu: “Gal

Washingonas garsus ne tik kinis fasadas tai jau origina- 
kaip JAV sostinė, kaip pašau- lūs. Plati, aukšta arka apgaubia 
linės politikos dėmesio centras, pagrindinį įėjimą, lyg norėda- 
bet taip pat ir kaip katalikų in- ma aprėpti visus Amerikos žmo 
telektualų ugdymo ir susibūri- nes.
mo vieta. I Viduje numatyta įrengti 100

Čia yra seniausias JAV ka- altorių iki 1970. Tai bus ir jau 
talikų universitetas, įsteigtas yra septinta savo dydžiu baž- 
jėzuitų 1791 m. Čia yra ir Ame- nyčia pasaulyje. Didžiausia yra 

televizijoje Vokietijoje r*kos katalikų universitetas, čia minėta Šv. Petro bazilika. Iš tų 
štai, kiekvienas, nukentėjęs nuo 'ir Šv' Trej>bės kolegija mote- 100 altorių tik trečdalis tedeng

toje įžiūrimas priešvokiškas nu ingtone yra ne tik demokratai, nacių, gali laisvai savo pergy- rims' Čia Pa§aliau prelato Tomo ti.
sistatymąs^-Tai galėjo pastebė- bet ir amerikietiško sukirpimo j venimus paskelbti knygoje, pa- i Shahano rūpesčiu 1925 metais Lietuviams piršte peršasi pro 
ti ir vokiečių turistai, vis didės-! liberalai. Ilgą laiką tiems libe- i vaizduoti filme ar televizijoje.” pradėta statyti milžiniška tauti- ga pastatyti vieną koplyčią ar
niais būriais važinėją po visą ralams nacinė diktatūra atrodė į Be to, esą, karo metais ameri- nė Nekalto Prasidėjimo šven- altorių su šv. Kazimieru, Šilu-
Ameriką. Lyg atrodo, kad sty- esąs didesnis blogis už sovieti- kiečių visuomenė buvo pripratu- tovė’ didžiausia katalikų bažny- vos arba Aušros vartų Marija
ga buvusi kiek pertempta, kad nę diktatūrą. Jei, girdi, nebuvo ! si į nacius žvelgti, kaip į visų Čia Amerikoje, kuri turėjo būti centre ir lentele su paaiškinan-
tariamai priešvokiškos bangos galima pasitikėti Hitleriu, tai i niekšybių šaltinį. Taigi, atsira- Vg ir simbolis naujai susiforma čiu užrašu. Per baziliką jau da-

“Die Welt” ir “Die Zeit’
Bangos baubas jau atslūgsta...

— Niekas nėra tiek turtin
gas, kad nieko nestokotų, nie
kas nėra toks vargšas, kad ki
tam negalėtų padėti.

—Leonas XIII

sai be reikalo amerikiečių tau- prisimenant, kad tie vyrai Wash

baubas jau atslugstąs.
Visą padėtį kiek skirtingai, '■ pastikėjimo ? 

daugiau iš ’ąmerikietinio požiū
rio nušvietė žinomoji laikrašti
ninke, Puiitzerio premijos lai
mėtoja, nuolat rašanti “New Būdinga, kad kai kurie Bal 
York Herald Tribūne” dienraš-' tųjų rūmų patarėjai, kaip istori- 
ty, Margųerite Higgins. Ji iš- ■ kas A. Schlesinger, puikiai nu
kėlė dar pora momentų, kuriuos ■ simano apie prezidentų Jackso- 
bent lig šiol būdavo sunkiau no ar Roosevelto laikus, bet ne 
rasti tiek Fed. Vokietijos, tiek 'daug teturi nuovokos apie Chru
ir JAV spaudoje. Gabioji žurna
listė, štaj, kelia klausimą: ar 
galima apiĮkti priešvokišką nu
sistatymą dabartinės Kennedžio 
vyriausybėš aplinkoje ir antra, 
ar iš tikrųjų amerikiečiai dau
giau rūpinasi savo dabartinių

ros

Liūdintiems
REGINAI ir PRANUI MICKEVIČIAMS, 
jų šeimai ir p. E. ANDRIULIUI su šeima, 
netekus brangios motinos, gilią užuojautą 
reiškia «

Aldona, Juozas ir Dalia šulaičiai

argi ir vokiečiai verti didesnio do tam tikri šablonai ir televizi-
. jos autoriams esą lengviau su

vusiai amerikiečių tautai.
Taip jau išėjo, kad šventovė

Kennedy pasitiki 
diplomatiniais specialistais

ščiovo ar Adenauerio laikmetį. 
Jis nereiškia jokios neapykan
tos vokiečių tautai, kaip tokiai, 
tačiau jis ne kartą pareiškė val
džios sluoksniuose, kad vis dėl
to vokiečiais negalima pasiti-

į sidoroti su niekšais — naciais,1 ^ar a^andien ne visai baigta
kaip pareikšti kitokį išradingu- i — gal tai irgi simboliška. Tik

bar praeina tūkstančiai žmo
nių. Praeis dar milijonai. To
kiu altoriumi ne tik pagarbin- 
tumėm savo šalies Globėją, bet 
ir išgarsintumėm Lietuvos var-pradėjus statyti, užėjo depre

sija, paskui karas. Tik per pas dą tarp Amerikos katalikų. 
Sovietų piktadarybės težinomos j kutin»i dešimtmetį statybos Vyskupas Brizgys tariasi su 

specialistams darbai vėl stiPriau Pajudėjo.
Stilius mišrus

mą.

Pagal JAV laikraštininkę, kai 
Sovietų Sąjunga neturinti lais
vų institucijų, kai iš stovyklų 
Sibire ir kitur paleidžiami į lais
vę žmonės, tai jie, esą, neturi 
galimybių paskelbti savo įspū
džius. Kai nacių dujų kamerose 
žuvusių milijonų likimas buvo

Iš lauko bazilika išbaigta. Jos 
keturkampis bokštas primena ir 
Kauno Prisikėlimo bažnyčią, ir

įtakingais Amerikos lietuviais 
katalikais, kaip šį projektą įgy
vendinti. Tikriausiai greit bus 
suorganizuotas aukų rinkimo ko 
mitetas.

Vysk. Brizgio apskaičiavimu,
Londono Westminsterio rūmų lietuviškai koplyčiai įrengti rei- 
bokštą. Mozaikinė kupolą yra kėtų $350)000. Tiek' lenkai su- 
aiškiai sukurta pagal Šv. Petro rįnko sav0 koplyčiai. Net jeigu 
baziliką Romoje, beveik su lie- meg jįetUviai ir nepajėgtumėm

PADĖKA
A. -j- A. AKVILE JODŽIŪNAS-JONAS

Mirė 1962 m. balandžio 9 dieną, palaidota balandžio 14 dieną 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Norime padėkoti visiems, kurie suteiikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo j amžino poilsio vieta.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kleb. prel. J. 
Paskui už išlydėjimą velionės iš koplyčios ir už atlaikymą šv. 
Mišių už jos sielą, ir kun. W. Urbai už lankymąsi koplyčioje.' Dė
kojame kun. W. Urbai, kun. J. Vyšniauskui ir kun. V. Zakaraus
kui, kurie atlaikė iškilmingas gedulingas pamaldas už jos sielą.

Nuoširdus dėkui visiems kurie užprašė šv. Mišias už jos siela 
bei prisiuntė velionei gėlią.

Dėkojame grabnešiams — nariams Chicagos Lietuvių draugi
jos. Taip pat dėkojame S. L. A. 134-tai moterų kuopai ir Da
riaus - Girėno Post 271 Auxiliary narėms už skaitlingą atsilanky
mą koplyčioje bei dalyvavimą laidotuvėse.

Dėkojame laidotuvių direktoriams A.. Petkui ir Sūnui už rū
pestingą patarnavimą. Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiu
siems j šermenis, dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir palydė- 
jusiems į kapines.

Nuliūdę lieka. — Brolio ir sesers vaikai ir administratoriai 
Thomas Šalkauskas ir Mrs. Ann Norvilą.

keti, jų reikia saugotis. Pats nepaprastai panaudojamas pro-1 tuviškais ornamentais, o prie- tokios sumos suaukoti, tai ir už 
mažesnę galima būtų altorėlį pa 
statyti. Tik kas norėtų atsilikti 
nuo lenkų?!

Meksikiečiai, pvz., į lenktynes

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškoma a. >a. Jurgio Dinapo se

suo, kuri prieš 30 metų gyveno 
Bridgeporte. Ji pati arba jos vai
kai, ar apie juos žinantieji prašo
mi tuojau atsiliepti adr.: Jonas 
Brasas, 4401 S. Artesian Avė. Tel. 
LA 3-8932. Svarbus, skubus rei
kalas.

GALVOS ODOS IR PLAUKŲ 
PRIEŽIŪRA

Pranešama moterims ir vyrams, 
turintiems galvos odos negalavi- 
mus-ligas: pleiskanas, šašus, plau
kų slinkimas, niežėjimas, išgydo
mas 100%.

Daktarų ir vartotojų ištirtas ir 
pripažintas J. I. B. preparatas ge
riausias U-S.A.

J. I. B. gaunami lietuviškose 
vaistinėse: 1. 2458 West 69th St.,

Chicago 29, III.
2. 5000 West 16th St., Cicero 50, 

.111,, ir

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
•ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

. 3. 1437 So
Šiandien ir. rytoj Chicagoje vyksta lietuvių krepšininkų žaidynės, kuriose dalyvauja Kanados ir JAV lietuviai) sportininkai. Ta proga pri- III. - 
storinamo' 193S m. Lietuvoj. Kaune, įvykusią Tautinę olimpiadą, kurioj dalyvavo lietuviai sportininkai iš įvairių valstybių. Nuotraukoj 
matyti -(kairėj) degama olimpinė ugnis, viršuj iškilmės Karo muzėjaus sodelyje, apačioj sportininkų eisena iš Kūno Kultūros^ Rūmų

Klišė Eltos, 1938 m.
Jreikalavimus siunčiame C.O.D. 
į užsienius iš anksto apmokėjus I
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X “Drauge” jau gauta J. 
Aisčio Poezija ir St. Lauciaus 
poema Respublika. Pirmoji kny 
ga kainuoja 6 dol., antroji 1.5 
dol. Knygas išleido Romuvos 
leidykla.

X šv. Kazimiero seselių rė
mėjų 6 sk. Brighton Park ruo
šia pramogą balandžio 29 d. 3 
v. p. p. parapijos mokyklos 
salėj. Rengėjų rūpesčiu jau pa
ruošta šimtai vertingiausių do- i 
vanų, kad kiekvienas atsilan
kęs tikrai gali tikėtis būti lai
mėtoju. Tik kartą metuose ren 
giama tokia didinga pramoga, 
taigi kviečiami visi atsilankyti.

X Dr. V. Vygantas, Inžinie
rių ir Architektų sąjungos su
sirinkime skaitys paskaitą: 
“Human engineering” psicho
logijoj- Paskaita įvyksta sek
madienį, balandžio 29 d. 3 v. p. 
p. Jaunimo Centre.

X Valdas Adamkavičius, ba
landžio 23 d. pakviestas St. 
Joseph ir Benton Harbor Ro- 
tary klubo, kalbėjo apie naują
jį kolonializmą. Savo kalboje 
palietė sovietų užmačias, išsa
miai išryškindamas ir dabarti
nę Lietuvos padėtį.

X Lietuvių Teis. dr-jos cen
tro valdybos pritarimu, L. T. 
d-jos Šalpos komisija kreipėsi 
į visus kolegas teisininkus, gyv. 
JAV ir Kanadoj, prašydama 
paaukoti mūsų kolegų teisinin
kų .kenčiančių Sibire, okupuo- 
toj Lietuvoj ar kur kitur šal
pai. šalpos komisija kreipiasi j 
tuos kolegas teisininkus, kurių 
nepasiekė mūsų laiškai, su pra
šymu kiek galite paaukoti ko
legų šalpai. Aukas siųsti Vlado 
Mieželio vardu, 2535 W. 59 St., 
Chicago 29, III. |

X Laivo naujausiame nr. iš
spausdinta kun. V. Bagdanavi- 
čiaus, MIC, versta kard. New-. 
man veikalo ištrauka: “Mano 
religinės pažiūros”, taip pat 
Laive rašo kun. Pr. Garšva, K. 
Žiedupys, yra Dievo Tarno ar- 
kivysk. Matulaičio Beatifikaci
jos žinios ir kt. Daug žinių iš 
katalikų ir lietuvių gyvenimo. 
Savaitraštis iliustruotas. Adre
sas kaip ir Draugo.

X šeimos šventę visiems lie
tuviams balandžio 28 d. 4 v. p. 
p. Jaunimo Centre rengia Al- 
vudas. Bus įdomi meninė pro
grama, vaikų darbelių paroda, 
vaikams laimės šulinys ir mar
gučių konkursas ir jų ritinėji
mas ir vaišės. Programoj daly
vauja solistė Veronika Tijūnė- 
lytė, akt. Elena Blandytė, pia
nistas Manigirdas Motekaitis, 
Simo Velbasio baleto studijos 
mokinės, mok. M. Pėteraitienės 
mokiniai, Žibutė Jurėnaitė, Leo 
nas Šulaitis, Edvardas Sakalau 
skas, Milda Pakalniškytė, Irena 
Mačiulytė, Juozas Milavickas, 
Benediktas Mitkus, Gailutė Ma 
čiulytė, Irena Giečiūtė.

X Dantų Gyd. S-ga ruošia 
Koncertą - kartūno balių balan
džio 28 d., 7:30 vai. vak. Wes- 
tem Ballroom salėje, 3504 So. 
Western Avė. (Pr.)

X Vacys Constr. Co. pagal 
užsakymą pastatė modernų 
dviejų butų namą Marąuette 
Parke, 6943 S. Rockwell st., 
ir kviečia besidominčius balan
džio 29 d., sekmadienį, nuo 1 
iki 5 vai. p. p. apžiūrėjimui.

(Pr.)
X Neužmirškit motinos. Pui

kiausi, bet labai nebrangūs 
Blaupunkt vokiški radijai su 
PM bangomis — dovana ilgam 
laikui. Gradinsko televizijų, ra
dijų, stereo aparatų ir vėsin
tuvų krautuvė, 2512 W. 47th, 
St. FR 6-1998. (Sk.)

X Stasys ir Akvilė Rudžiai, 
abu pedagogai ir tėvai dviejų 
veiklių jaunųjų akademikų Ru
džių, vertindami teigiamą Dai
navos jaunimo stovyklos įta
ką lietuviško atžalyno brandi
nime, įmokėjo šiai stovyklai 
100 dol. įnašą ir tuo būdu įsi
jungė į stotyklos laikytojų ei
les, konkrečiai paremdami šie
met stovykloje pradedamus vyk 
dyti didesnius statybos darbus.

X Obelų ir vyšnių žiedai 
surinkti ir jais išpuošta Cicero 
P-jos salė gegužės 5 d., 7 v. v. 
laukia jaunimo ir vyresniųjų. 
M. A-kų kuopos nariai ruo
šiasi gražiai priimti savo visus 
svečius ir juos puikia šokių 
muzika palinksminti. Tad visi 
gegužės 5 d. į Cicero, nes tai 
gali būti paskutinė proga pa
matyti puikių recenzijų susi
laukusio Z. Kėvelaitytės - Vi- 
sockienės režisuoto vaidinimo 
“Žvaigždė”.

X Akt. Elena Petrokaitė Ru 
kuižienė praves programą Lie
tuvos Dukterų koncerte.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų Marąuette Parko 8 sky
rius Chicagoj rengia “rummage 
sale” ir bazarą gegužės 2 ir 3 
d. d. parapijos salėje. Aukos 
šiam parengimui ruošti bus dė
kingai priimtos. Pelnas skiria
mas seselių poilsio namo įsigi
jimui.

Č. A. Lit. mok. dir. J. Masilionis, 
Serapinas įteikia vadovėlius gen.

vadovėlių autorius, ir vicedir. J. 
kons- dr. P. Daužvardžiui.

Nuotrauka A. Gulbinsko

Chieagos žinios

Chicagoj ir apylinkėse
SESELIŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

Šv. Kazimiero Seselių vienuo 
lyno rėmėjų 43 seimas įvyks 
gegužės 6 d. Marijos Aukšt. 
mok. patalpose.

J Seselės ir rėmėjos maloniai 
j kviečia Chieagos ir apylinkių 
i lietuvius seime gausiai daly- 
I vauti.
i Seime išgirsime apie seselių 
'poilsio namų fondą. Manoma, 
kad jaunimas daug prisidės au
komis ir kiekviena lietuviška 
šeima eis rėmėjoms į pagalbą.

Kviečiame visus į seimą.
Ona.

MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ

Rengiama įvairios pagerbtu- 
vės, rengiama įvairios sukaktu
vės, džiaugiamės Amerikos lie
tuvių nuveiktais darbais, džiau 
gėsi ateiviai atvažiavę į Ameri
ką radę gražią lietuvišką veik
lą muzikos srityje. To viso kal
tininku, tiesioginiai ar ne tie
sioginiai, buvo ir yra parapijos 
vargonininkas, kuris mokė lie
tuviškos giesmės ir dainos, ren
gė lietuviškus koncertus ir ope
retes, ugdė ir palaikė lietuvišką 
dvasią. Vargonininkai ir šian
dien leidžia vienintelį lietuvišką 
muzikos žurnalą.

Dabar visi lietuviai gaus pro
gos parodyti savo dėkingumą

tam mūsų tautos darbuotojui 
vargonininkui ateidami į rengia 
mas iškilmingas sukaktuves 
birželio 3 d. 5 vai. p. p. Mari
jos Aukšt. mok. auditorijoj. 
Išgirsime Jungtinį Chorą, susi
dedantį iš visų Chieagos ir pa
rapijų chorų. Mūsų solistai Ge
novaitė Giedraitienė, Prudenci- 
ja Bičkienė, Algirdas Brazis, 
Alvina Giedraitienė, Genovaitė 
Maczys ir Genovaitė Peškienė 
supins lietuviškų dainų vainiką. 
Bendrą chorą diriguos Chiea
gos vargonininkas ir profeso
rius dr. Leonardas Šimutis, Jr.

Bilietai yra rezervuoti. Norė
dami pasirinkti geresnius, pra
šome juos anksčiau įsigyti. 

ZARASIŠKIAI LINKSMINSIS

Žiemai pasibaigus, kol kėliau 
sime į gamtą pramogoms, Za- 
rasiškių klubas rengia gražų pa 
silinksminimo vakarą svetainė
je, su programa ir vaišėm. Jo
no Petraičio vedama muzika 
gros šokiams. Vakaras įvyks 
šeštadienio vakare, gegužės 5 
d. Hollywood svetainėje. Ren
gimo komisiją sudaro: Ieva Ja- 
kubonienė, Ona Užundienienė ir 
Adela Šankus. Gegužės 5 d. bus 
laukiami viešnios ir svečiai iš 
visos Chieagos ir jos priemies
čių. J. T.

ŠĮ VAKARĄ REIKIA PASUK
TI LAIKRODŽIUS PIRMYN
Prieš einant gulti,. šį vakarą 

reikia pasukti laikrodžius vie
ną valandą pirmyn. Ryt, sek
madienį, jau visur galioja pra
sidėjęs vasaros (daylight) lai
kas. Sugaištą valandą atgausi
me rudenį.

PLEČIASI STREIKAS
AFL-CIO pardavėjų unija ne 

susitaria su Kroger maisto par
duotuvėmis dėl didesnių atlygi
nimų. Streikas, anksčiau lietęs 
tiktai 64 krautuves pačioje 
Chicągoje, išsiplėtė ir į kitus 
8 vidurvakarių miestus.

PAPIGINO DUONOS IR 
PIENO KAINĄ

Continental, Ward, Gordon ir 
Interstate duonos kepimo kom
panijos šiomis dienomis Chica- 
goje papigino 20 uncijų duonos 
kepalą dviem centais. Borden 
pieninė už pieno kvortą papi
gino kainą puse cento.

LANKOSI CHICĄGOJE
Šiomis dienomis dr. Wilfried 

Platzer, Austrijos ambasado
rius J. A. Valstybėms, lankosi 
Chicągoje. Ta proga jis pasa
kys kalbą apie Amerikos — 
Austrijos santykius Sherman 
House restorane.

SUVAŽINĖJO SESERIS IR 
PABĖGO

Nežinomas automobilistas sun 
kiai sužeidė seseris Marie ir 
ESperanza Ruiz, 7 ir 5 metų, 
prie Damen ir Crystal gatvių, 
Vairuotojas nesustabdęs auto
mobilio nuvažiavo. Seserys nu
vežtos į St. Mary of Nazareth 
ligoninę.

KEIČIA GYVENIMO VIETAS
Šį pavasarį 75,000 Chieagos 

šeimų keičia gyvenimo vietas, 
keldamiesi iš vieno buto į ki
tą. Maždaug 15 procentų jų iš
sikelia iš miesto į priemiesčius.

GOLFO KLUBAS ATIDUODA 
ŽEMŲ

Tam O’Shanter golfo klubas 
gražina Cook apskrities miškų 
rezervacijos žinion 3 akrus že
mės, kuria ilgus metus naudo
josi, manydamas, kad jam pri-! rl 
klauso. Klubas turės iš naujo 
pertvarkyti 7 ir 8 skylių aikš-1 
tęs. Susidėjusią padėtį iškėlė 
aikštėn iš lėktuvo imti foto pa
veikslai, nurodą, kur nuosavy-1 
bės susilieja.

NUKENTĖS FABRIKAS
Prezidento Kennedy “lygios 

darbų progos” komitetas pa
siūlė nutraukti federalinės val
džios darbų užsakymus Danly 
Machine Specialties kompani
jai, 2100 Laramie, Cicero, nes 
ši kompanija atsisako samdyti 
negrus darbininkus.

A. Galinaitis su sunkiai iškovo- 
i ta jaunių A kl. pereinama dovana, 
i Balandžio 2.8—29 d. Galinaitis at
stovaus LSK Aro vyrų krepšinio 
komandą. (Nuotr. Z. Degučio)

C. L. A. Lituanistines mok. va
dovėlių leidimo pabaigtuvių pobū
vyje. Rėmėjai M. ir A. Rudžiai 
apdovanoti išleistais vadovėliais.

Foto A,. Gulbinsko

X Amerikos Lietuvių pamink
linę koplyčią įruošti Šv. Mari
jos šiluviškės vardo Nekaltai 
Pradėtosios šventovėje Washin 
gton, D. C., Vykdomasis komi
tetas turėjo balandžio 26 d. Chi 
cagoje pirmąjį savo posėdį.

Komitetą sudaro vysk. V. 
Brizgys, prelatai J. Balkūnas, 
P. Juras, D. Mozeris, kunigai J. 
Malinauskas, J. Stankevičius ir 
A. Zakarauskas, Kat. Susivie
nijimo, Kat. Federacijos, Kat. 
Moterų, Ateitininkų Federacijos 
ir Lietuvos Vyčių centrų pirmi
ninkai.

Šiame posėdyje aptarti veik
los planai. Apie garbės komite
tą, visus planus ir darbus vi
suomenė bus nuolat informuo
jama.

Šiuo kartu komitetas prašo 
visus lietuvius gegužės mėne
sio maldose paprašyti švenčiau 
šią ją Mariją pagalbos mūsų 
darbui.

X Mažoji dainų šventė įvyks 
birželio 3 d. 5 vai. p. p. Maria 
High School auditorijoj. Bilie
tus jau galima gauti: Margi
niuose, 2511 W. 69 St., pas J. 
Karvelį, 3322 So. Halsted ir 
pas Liet. parapijų vargoninin
kus. šventę rengia A. L. Var
gonininkų Sąjunga. (Pr.)

IŠ ARTI IR TOLI

UŽ LIEPSNŲ STULPĄ 
$7,500

Egon Weiner, skulptorius, ar 
tistiška.i sukūrė milžinišką 7 
tonų bronzinį “liepsnų stulpą”, 
skirtą papuošti Chieagos ugnia 
gesių akademijos įėjimo var
tus. Dalį mokesčio už darbą jis 
buvo gavęs pernai, šiomis die
nomis miestas pavėluotai jam 
užmoka dar $7,500. Liepsnų 
stulpas iš viso kainavęs 18,000 
dol.

J. A. VALSTYBĖSE
• — Detroit, Mieli.., balandžio 

15 d. išrinkta Balfo 76 sk. val
dyba: pirm. — K. Ražauskas, 
vicepirm. — dr. B. Gruzdienė, 
V. Kriaučiūnas ir A. Šukienė, 
sekr. — V. Staškus, fin. sekr. 
— Č. šadeika, inž. V. Viskan
tas, narys — V. Čižauskas.

— Adomas ir Aldona Pau
lauskai iš Toronto, Kanada, 
persikėlė gyventi į Los Ange
les, Cal., ir laikinai sustojo 
Huntington, Cal. Palauskai pla
nuoja netrukus atidaryti resto
raną.

— Menininkė Irena Milavic- 
kaitė - Tumienė, gyv. Los An
geles, Calif., • gavusi iš savo tė
vų Alvudo leidinių, apsidžiau
gė, labai jai patiko. Ji sako, 
kad leidiniai apie auklėjimą yra 
vertingi, nes ten radusi gerų 
ir praktiškų patarimų. I. Tur- 
nienė klausia ,ar galėtų Alvu- 
das įsteigti savo skyrių ir Los 
Angeles ?

AUSTRALIJOJE
— Kun. A. Kazlauskas, MIC, 

atvyko į Adelaidę. 1962 m. ba
landžio 9 d. atskrido iš Londo
no, Anglijos, kun. Antanas Kaz 
lauskas užimti a. a. kun. Kun- 
gio vietą. Adelaidės lietuviai 
yra pagauti naujų įspūdžių ry
šium su nauju kun. Kazlausko 
atvykimu. Jo sutikti aerodro
me susirinko gražus būrys tau
tiečių.

Po pamaldų, Katalikų Cent
re, įvyko pobūvis - susipažini
mas su kapelionu. Per "spaudą 
visi lietuviai buvo kviesti daly
vauti. Organizacijos gavo at
skirus pakvietimus. Žmonių bu

vo daug. Sveikino visos organi
zacijos tiesioginiai ar per Liet. , 
Bendruomenės valdybos pirmi
ninką, kuriuo neseniai buvo iš
rinktas inž. Tymukas. Kapelio
nas pareiškė, kad jis atvažiavo 
dėl visų ir visiems bažnyčios 
bei jo durys bus atdaros. Jis 
dirbs su visais, kadangi ne 
žmonės yra kunigui, bet kuni
gas žmonėms. Jis rūpinsis ne 
tik pastoracijos darbu, bet no
ri atlikti ir Lietuvai darbą, 
kaip lietuvis patriotas. Daly
viuose įspūdis pasiliko geras.

OXUP. LIETUVOJE
— Lietuviai j komjaunimo 

suvažiavimą. Balandžio 11 d. į 
Maskvoje įvykusį komjaunimo 
14-jį suvažiavimą išvyko ir 
komjaunuolių delegacija iš įvai 
rių Lietuvos rajonų. Iš anksto 
buvo numatyta, kad lietuviai 
komjaunuoliai pranešiu suvožia 
vime apie “pergales Lietuvoj”, 
partijos įsakytą jaunimo para
mą ūkiui ir kt.

— Lietuvos rajonuose vyks
ta partijos aktyvų pasitarimai, 
rajonų komitetų plenumui. Per 
Vilniaus radiją paskelbtuose 

i pranešimuose, pvz. nurodyta, 
!kad vis siekiama stiprinti ideo- 
1 loginį darbą. Ignalinoje rajono1 
komiteto sekretorius Gudukie- 
nė pabrėžė, kad esą, reikia ko
voti prieš praeities atgyvenas 
žmonių sąmonėje, reikia su 
šaknimis rauti svetimų idėjų ir 
papročių pasireiškimus, demas
kuoti “supuvusią imperializmo 
kultūrą ir palikimą”. Visuose 
pasitarimuose karštligiškai ieš
koma priemonių pagerinti tą 
ideologinį darbą.

Č. A. Lit. mok. vadovėlių laidi
nio komisijos pirm. A. Dundulis 
su tos mokyklos mokiniais skirsto 
dovanas lietuvių literatūros vado
vėlių rėmėjams.

Nuotrauka A. Gulbinsko

MUZIKANTAI GERAI 
GAUNA

Chieagos muzikantų federa
cija savo nariams išrūpino 50 
centų į valandą algos pakėlimą, 
galiojantį nuo geg. 1 d. Dabar 
už šešių valandų penkių dienų 
savaitę viena muzikantų kate
gorija uždirbsianti $135 į sa
vaitę; kita kategorija uždirbs 
$105 į savaitę.

i
IŠGELBĖJO ŠUNĮ IŠ 

POŽEMIO
Septyni darbininkai išstatė 

savo gyvybes į pavojų, kai jie, 
“L” traukinių požemio stotyje 
prie State Street išgelbėjo bė
giais šokinėjantį šunį. Jeigu 
elektros srovė juos būtų palie
tusi, jie būtų tikrai žuvę. CTA 
traukinių susisiekimas nebuvo 
nutrauktas.

ATPLAUKĖ PIRMAS UŽ
SIENIO LAIVAS

Pirmas šių metų iš užsienio 
laivas pasiekė Chieagos uostą 
penktadienį. Prekinis laivas 
Torr Head iš Liverpool, Angli
jos, atvežė automobilių ir ki
tų prekių.

200 NEGRŲ YRA UGNIA
GESIAI

Chieagos miestas turi 4,500 
ugniagesių. Jų tarpe yra tiktai 
200 negrų. Negrai ugniagesiai 
prižiūri 7 stotis. Jie visi dirba 
ir gyvena kartu. Visos kitos 
ugniagesių stotys yra baltųjų 
prižiūrimos.

NEŽINO, AR VYKS EURO
PON

Chieagos simfoninio orkestro 
14-kos vyrų stygų orkestras 
dar nežino, ar išvyks šešių sa
vaičių gastrolei į Europą. Or
ganizacija tam tikslui yra su
rinkusi $25,000; bet dar trūks
ta apie $20,000. Chieagos 
Strings Orchestra adresas yra: 
PO Box 1055, Chicago 90, III.

DAUGĖJA DVIRAČIŲ 
VAGYSTĖS

Šį mėnesį Chicągoje jau pa
vogta 410 dviračių. Pernai iŠ 
viso buvo pavogta per 6,000. 
Policija nori vėl įgyvendinti se- 

■ nąjį įstatymą, kuriuo dviračių 
'savininkai juos turėtų regist
ruoti savo apylinkės policijos 
nuovadoje. Kovo mėnesį buvo 
pavogta 225 dviračiai.

damas į Harvardą buvo baigęs 
Princeton universitetą.

— Prez. Teddy Roosevelt bu
vo pirmasis prezidentas važia
vęs automobiliu. Tai įvyko 1912 
m. Jis taip pat skrido pirmas 
lėktuvu 1910 m.

— Prez. Eisenhower buvo pir 
mas prezidentas gavęs piloto 
leidimą — 1939 m.

— Prez. Wilson turėjo pirmą 
taikos konferenciją 1913 m. 
Wilson ir Teddy Roosevelt vie
ninteliai prezidentai laimėję tai 
kos Nobelio premijas.

Kun. A. Juška organizuoja 
ekskursiją Europon papigin
tom kainom nuo liepos 29 iki 
rugpiūčio 19: Madridas, Roma, 
Geneva, Koelnas, Paryžius, 
Londonas. Informacijas teikia, 
rezervacijas priima Wide Tra- 
vel agentūra, 9535 S. Western, 

i Chicago 42, III., telefonas BE 
3-1104.

Žinios apie prezidentus
— Ne vienas iš 34 Amerikos 

prezidentų nebuvo kilęs iš šei
mos, kuri turėjo vieną vaiką. 
Dauguma buvo iš daugiavai
kių šeimų. 31 gimė mažuose kai 
muose ar miesteliuose. Vienas 
prez. — James Buchanan — 
buvo viengungis. Dešimtas prez. 
Tyler, buvo vedęs du kartu ir 
turėjo 15 vaikų..

— Woodrow Wilson yra vie
nintelis prezidentas palaidotas 
Washingtone.

— Prez. Madisori buvo ugiu 
mažiausias — 5 pėdų 4 colių, 
gi Linkolnas buvo aukščiausias. 
Prez. Taft- buvo sunkiausias, 
svėrė 300—332 svarus, gi Jack 
son svėrė 140 svarų.

— Harvardo universitetas da 
vė keturis prezidentus, bet 13 
prezidentų davė mažos kolegi
jos. Prez. Kennedy prieš sto-

Pranešu, kad vasarvietė “Nida”, 
j West Hyanis Port, Cape Cod, 
i Mass., turi naują savininkę ir nau- 
I ją vardą — “JŪRATĖ”. Dėl kam- 
' barių rezervavimo prašau kreiptis 
| sekančiu adresu:
I ELENA KRASAUSKAS 

273 Oxford St., Hartford, Conn.
Tel.: 233-2893

Kadangi šiais metais numatoma 
priimti ribotą skaičių svečių, ma
lonėkite nedelsti su kambarių už
sakymu.

PARDUODAMA PREKYBOS 
ĮMONE

Geroj vietoj, Chicągoje. Informa
cijai rašyti:
DRAUGAS, Adv. No. 3921

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 40G5 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

TERRA
Pūrcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 2», DI. 

Tel. 434-4660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

SIUNTINIAMS SIŲSTI Į LIETUVĄ GERIAUSIA TIESIOGINIAI 
BE TARPININKŲ PER LIETUVIŲ LICENZUOTĄ FIRMĄ 

“C'OSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION”
Viena iš penkių Inturisto, dabar Vniešposyltorg įgaliota pri

imti ir siųsti siuntinius j Lietuvą ir kitus SSSR kraštus.
Siuntiniai pristatomi gavėjams Lietuvoje per 6—7 savaites ir 

nei vienas siuntinys neužkliuvo ir nedingo.
Dabar tik ką gautas leidimas, kai kuriems vartotiems daiktams 

siųsti į Lietuvą licenzuotuose siuntiniuose apmokant muitą čia — 
būtent:
laikrodžiai, juvelirinės brangenybės, radio ir foto aparatai, siuva
mos mašinos, rašomos mašinėlės, muzikos instrumentai, amato 
įrankiai ir pan. Taip pat siunčiame drabužių standartinius siuntinius.

Pavyzdžiui: 3 kostiumams vilnonės medžiagos $24.50. Su per
siuntimu $45.

MAISTO siuntiniai iš DANIJOS pristatomi gavėjams per 3 
savaites. Dėl informacijų bei nemokamų katalogų praišome kreip
tis į:
“COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION”, 3212 S. Halsted 
Str., Chicago 8, III. CA 5-1864 ar' “MARQUETTĖ GIFT PARCEL 

SERVICE”, 2439 VVest 69th Str., Chicago 29, III. WA 5-2737 
E. Žukauskas, M. Veleckas




