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KOMUNIZMAS - DIDŽIAUSIA SIU DIENŲ 
ŽMONIJOS NELAIME

Mūsų korespondentas Italijoje 

ROMA. — Kaip praneša pas- tų”, kurie neigdami Dievą daro eiučsius ir į kalėjimus ir į Sibi-
kutinėmis dienomis italų Romos 
dienraštis “11 Quotidiano”, Len
kijos vyriausias ganytojas kar
dinolas Višinskis, viename iš pa
skutiniųjų savo pamokslų, pasa
kytų vyrų rekolekcijų metu Var 
šuvoje Šv. Juozapo bažnyčioje, 
kurį užsienio stebėtojai laiko 
vienu iš griežčiausių kardinolo 
pasisakymų po 1956 metų ,iš 
naujo pasmerkė komunizmą, ku
ris nuolat skelbia ir propaguoja 
bedievybę. “Tai yra tikrai baisi 
liga — kalbėjo kardinolas — 
baisesnė už nepagydomą vėžio 
ligą, nes tai yra sielos vėžys, 
kurs auga ir plinta laisvai, nė 
kieno nekliudomas, bet priešin
gai, visomis priemonėmis ska
tinamas ir remiamas. Bedievybė 
mūsų krašte — Lenkijoje — vi
su smarkumu sistemingai naiki 
na tikėjimą jaunimo ir vaikų 
sielose, organizuotai žudydama 
jų dvasią, smaugdama kiekvie
ną ištikimybės Dievui pasireiš
kimą!”

Toliau kardinolas Višinskis, 
— rašo dienraštis “11 Quotidia- 
no”, — savo pamoksle aiškiai 
nurodė vis didėjantį skaičių taip 
vadinamųjų “tikėjimo spekulian

iš to biznį, siekdami sau tik. rą...”
lengvesnio gyvenimo. “Mes su- j Toks atviras komunizmo pas- 
prantame kalbėjo kardinolas, | merkimas ir tvirtas žodis tikin-
— kad daugelis jų yra nepalies- i tiesiems tinka ne tik Lenkijos 
ti tikėjimo malonės, kad mus f Bažnyčiai, bet yra lygiai supran 
tik liūdina, bet mes niekad ne- tarnas ir Lietuvos katalikų! 
galime pritarti tokiai prekybai”.
Ir kardinolas čia iškėlė, kokią 
didelę reikšmę turi Bažnyčia ir 
tikėjimas visame gyvenime. “Mū 
sų šalies spauda — kalbėjo jis
— purvais drabsto mūsų kuni
gus ir juos niekina, bet sunkiau 
siais mūsų tautos laikais nebu
vo čia nė ministerių, nei val
dininkų nei parlamentarų, kurie 
ją gintų, tik visur, pirmose eilė
se kovojo šiandieną taip niekina
mi ir išjuokiami katalikų kuni
gai. Jie dalyvavo visuose tautos 
skausmuose ir sekė savo tikin-

Andrės Framini (viduryje, civiliai apsirengęs), peronistų kandi
datas, laimėjęs Argentinos rinkimuose gubernatoriaus postą, buvo 
federalinės policijos neįleistas j La Plata vyriausybės rūmus, kur 
jis norėjęs sėsti į gubernatoriaus kėdę. Rinkimai buvo panaikinti.

Sukilėliai užėmė Tom Dooley 
ligoninės vietovę

VIENTIANE, Laosas. — Pro- gali atnešti laosiečiams pilietinį

— Norvegų kompanija, pra
dės gręžti naftos šulinį Spitzber 
gen saloje prieš 1963 metų va
sarą.

— Danijos premjerą Viggo 
Kampmann ištiko širdies smū
gis užvakar, bet jis atsigauna 
po smūgio.

Paneigė gandus apie 
pasikėsinimą prieš 

Nasserj
LONDONAS. — Jungtinės A- 

rabų Respublikos Vidurio Rytų 
žinių agentūra vakar paneigė 
gandus, kad užpuolikas pašovęs 
ir sunkiai sužeidęs prezidentą 
Nasserį.

Pusiau oficiali agentūra paci
tavo informuotus šaltinius, kad 
pranešimas yra “išgalvotas ir ne 
turi pagrindo”.

Jungtinės Arabų Rešpublikos 
ambasada Washingtone taipgi 
pranešė, kad pranešimas esąs 
“visiškai be pagrindo”.

komunistai sukilėliai pirmose la 
osiečių karinių paliaubų metinė
se užvakar užėmė Muong Sing 
miestą, netoli Kinijos pasienio, 
kur a. a.- džiunglių daktaras 
Tom Dooley įkūrė ligininę. Tai 
pranešė karališkosios armijos 
aukštoji komanda.

Kritimas Muong Sing ketvir
tadienio naktį po aršios kovos

Nato pasitarimai Atėnuose

AMERIKOS PREZIDENTAS PASILIEKA 
TEISE SPRĘSTI, KADA PANAUDOTI 

ATOMINIUS GINKLUS
ATĖNAI.

JAV ir Sovietų Sąjungos derybos bus tęsiamos
Keturių didžiųjų i U. -Stikker spaudos konferenci-

Trumpai iš visur
— Jungtinės Amerikos Vals

tybės vakar Pacifike virš Christ 
mas salos išbandė ketvirtąją 
atominę bombą, atnaujinus ban
dymus praėjusio mėnesio gale.

— Venecueloje 1,000 jūrinin
kų sukilę prieš vyriausybę, bet 
jie esą izoliuoti.

— Teresė Neumann iš Ko- 
nersreuto, Vokietijoje, jau ku
ris metas sunkiai serga širdies 
liga ir dėl to šiais metais di
džiosios Savaitės metu nebuvo 
leista jos lankyti maldininkams, 
norintiems regėti jos išgyvena
mų Kristaus kančios vizijas. Te

resė Neumann šiais metais bai
gia jau 64 metus.

— Generolas Do Yung Chung, 
buvęs Pietų Korėjos ministeris, 
pirmininkas, pasmerktas kalėti! Short 
iki gyvos galvos už kontrarevo- 
liucinę veiklą, bausmę panaiki
nus, užvakar buvo paleistas iš

JAV Atstovų Rūmų 
narys atkerta

maldos puolėjams
Nujaučia jųjų tikslus 

WASHINGTONAS. — Šiau
rinės Dakotos kongresmanas, 
kritikuodamas New Yorko vie
šosiose mokyklose kalbamos 
maldos puolėjų pastangas, pa
sakė, kad jųjų laikysena yra 
ir juokinga ir pavojinga.

Kongreso atstovas Don L. 
savo kalboje pareiškė,

kad jeigu jau viešosiose mo
kyklose neturėtų būti mokoma 
ar propaguojama religija, tai

Vakarų valstybių užsienio rei
kalų ministeriai ketvirtadienio 
vakare turėjo, kaip jie pareiškė, 
“labai draugiškas ir naudingas 
diskusijas”. Visi sutarė, kad JA 
Valstybės turi tęsti savo tiria
muosius pasikalbėjimus su So
vietų Sąjunga Berlyno tema.

JAV ambasadoje Atėnuose bu

joje pareiškė, kad, jo nuomone, 
tai nėra numatoma. Stikker kal
bėjo: “Mes visi esame Jungt. 
Tautų nariai, o šios organizaci
jos čarteris draudžia agresiją. 
Aš abejoju ar bebūtų naudingi 
nauji tautų tos rūšies pareiški
mai”.

Amerikos diplomatiniai sluoksvo suruošti pietūs ir jų metu i .
Amerikos, Britanijos, Prancūzi- i”1“ sako' kad tokie sutarti 

, jos ir Vakarų Vokietijos mlnis., nepuolimo pareiškimai palengvin 
teriai, drauge su savo patarė-1 f tarptautinį įtempimų, jie me- 
jais, svarstė Sovietų intencijas k° Pncs tai neturėtų ;_is vok,e-

mus pasirengimus ir 
tuo reikalu nusistatymą; taipgi I Kinija, 
pažymėjo, kad JAV prezidentas 
neatsisako teisės spręsti, kada 
turi būti atominiai ginklai pa
naudoti, tik bus praneštos tai
syklės, kuriomis vadovaudama
sis prezidentas duos įsakymą 
naudoti atominius ginklus. A- 

jmerika taipgi pažadėjo plačiau 
i informuoti valstybes, kuriose 
1 turi savo bazes, apie atominius 
ginklus ir apie planus, kada 
juos pavartoti.

karą, palyginant po 12 mėnesių 
snaudulio, ir vėl virsti dideliu 
mūšiu.

Muong Sing yra 30 mylių pa
liaubų linijos viduje. Aukštoji 
komanda pareiškė, kad žvalgy
binis lėktuvas užvakar nuskri
dęs į tą aplinką buvo apšaudy
tas netoli paimto miesto.

Pasak karinės vadovybės pra 
nešimo, raudonosios Kinijos ka
riniai daliniai dalyvavę miesto 
užpuolime.

Dooley buvo Amerikos gydy
tojas, kuris pradėjo statyti, ke
lias džiunglių ligonines Laose 
prieš mirštant jam vėžio liga 
praėjusiais metais.

Jis tapo vienas garsiausių už
sieniečių bet kada atvykusių į 
šią mažąją karaliją.

Kritus Muong Sing miestui, 
dabar galės kontroliuoti pasie- 

strateginį i nį, susisiekiantį su raudonąja

kalėjimo. , lygiai taip pat, “aš jaučiu, jos
— Prezidentas Kennedy va- neturėtų tapti ir forumu ateiz-

kar New Orleans kalbėjo apie mui”.
prekybinių santykių palengvini
mą.

Berlyno atžvilgiu ir dabartinę 
Rytų - Vakarų santykių padėtį. 
Diskusijos daugiau lietė strate
giją, kaip taktiką ir jie nesvars 
tė galimo susitarimo' smulkme-

čių pusės irgi tam priešingų nuo
monių nebuvę keliama. . .— Meksikiečių filmas apie

Į NATO konferenciją suvažia I Tro-tskį. Ismael Rodriguez, Mek

JAV geležinkelio
taryba sutiko pakelti

atlyginimus
WASHINGTONAS. — Nepap 

rasta taryba rekomendavo už
vakar pakelti 10.2 cento valan
dai dėl 450,000 baltarankių tar 
nautojų, dirbančių JAV geležin
keliuose.

Tarybos rekomendacijos padi
dinti algas, kaip praneša įmonė, 
kainuosią daugiau kaip 100 mi
lijonų dolerių.

vę 15-kos tautų atstovai pirmas 
3 dienas skiria aptarti gynybos

Lenkijos studentai 
prieš marksizmo

pamokas
VARŠUVA. — Lenkijos par

lamente šiom dienom buvo svars 
tomą nauja vidurinių mokyklų 
mokymo programa, nes moki
niai jau seniai griežtai nusistatę 
prieš marksizmo, leninizmo pa
mokas taip, kad 1956 metais 
vidurinėse ir aukštesniosiose 
mokyklose jos buvo panaikin
tos.

1956 metais; reikalaujant ko
munistų partijai Jos buvo vėl 
įvestos mokyklų programose, 
bet ir dabar dėl nepaprasto 
studentų nusistatymo prieš šias 
studijas, jos negali būti įgy
vendintos.

KALENDORIUS

Gegužės 5 d.: šv. Pijus V, po
piežius; Traidenis.

Gegužės 6 d.: II sekm. po 
Velykų, Suvartė.

Gegužės 7 d.: šv. Stanislovas, 
šv. Domicėlė, Danutė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — gied
ra ir vėsiau.

Saulė teka 5:42, leidžias 7:52.

Reikia dar labiau
rūpintis darbininkais
PARYŽIUS. — Gegužės 1-sios 

— darbo šventės — proga Pa
ryžiaus kardinolas Feltin pas
kelbė atsišaukimą į visus ti
kinčiuosius, kuriame tarp kit
ko sako:

— Šventojo Juozapo, darbinin 
kų Globėjo šventė duoda mums 
progos rimtai susirūpinti dar
bininkų religine padėtimi. Dar
bininkų pasaulio sukrikščionini- 
mas yra vienas iš svarbiausių 
ir aktualiausių Bažnyčios užda
vinių. Visi privalome bendromis 
jėgomis padėti darbo klasei pa
žintį Kristaus mokslo šviesą ir 
suprasti jos reikšmę šių laikų 
bedievybės kupiname pasauly
je.

Ta intencija Paryžiaus kar
dinolas patvarkė, kad rytoj vi
suose Paryžiaus arkivyskupijos 
bažnyčiose būtų rengiama spe
cialioj pamaldos ir pamokslai.

KOLEGIJA KURTIESIEMS
Pirmoji katalikų kolegija kur 

tiesiems pradės veikti nuo ru
dens Buffalo, N. Y., mieste. Ją 
ves Šv. Juozapo seserys. Bus 
priimami vyrai ir mergaitės 
studentės.

— Tikroji laisvė yra bran
gesnė už sidabrą ir auksą.

—Savanarola

Kaip žinome, šis klausimas 
jau yra atsidūręs JAV Aukš
čiausiame teisme, kur norima 
įrodyti, kad trumpos maldelės 
sukalbėjimas prieš pamokas vie 
šojoje mokykloje yra prieškons 
titucinis veiksmas.

42 stenografai dirbs 
visuotiniame Bažnyčios

susirinkime
ROMA. — 42 jauni dvasiš

kiai iš 14 įvairių tautų, būtent 
Austrijos, Anglijos, Ceilono, E- 
gipto, Italijos, Ispanijos, Islan-

nų. Buvo vengiama skaldančių rejkmenų gamybą, tyrimus ir 
klausimų apie tai, kokios kon- Į plėtimą. Toliau užsienio reika- 
cesijos rusams būtų galimos. j ministeriai apžvelgs tarptau- 

Berlyno ir kitais klausimais tinę padėtį. JAV pasižadėjo a- 
kiek anksčiau yra taręsi Valsty teityje NATO narius plačiau in- 
bės sekretorius Rusk ir Vakarų formuoti apie Amerikos atomi- 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteris G. Schroeder. Atrodo, 
kad jie išsprendė kylančius nuo 
monių skirtingumus tarp Wash- 
ingtono ir Bonnos. Prancūzai 
buvo griežtesni bet kokių nuo
laidų davime Rusijai, tačiau kai 
vokiečiai čia rodo didesnį prie
lankumą, prancūzai nenori Ber
lyno klausime būti kietesni už 
pačius vokiečius.

šikos filmų (kino teatro) direk
torius, planuoja pagaminti fil
mą iš Sovietų revoliucijonie- 
riaus Trotskio gyvenimo. Toje 
filmoje būsiąs atvaizduotas 
Trotskio gyvenimas ir jo nu
žudymas Meksikoje.

MILIJONAS UNIVERSITETUI
Notre Dame universitetas ga

vo $1,000,000 iš Frank J. Lewis 
fondo. Tas lėšas panaudos sta
tyti bendrabučio rūmus tame 
universitete studijuojančioms se 
selėms.

dijos, Indijos Jungtinių Ameri- teliečia reikalą tęsti derybas su
kos Valstybių, Prancūzijos, Pa
ragvajaus, Meksikos, Vokietijos 
ir Urundi valstybės Afrikoje, 
kurie studijuoja Romos kuni
gų seminarijose, kolegijose ir 
religiniuose institutuose, II-jo 
Vatikano Susirinkimo metu 
dirbs kaip stenografai posėdžių 
metu. Juos parenkant buvo krei 
pįama dėmesio į tai, kad įvairių 
tautų žmonės saviškai ištaria 
lotynų kalbos žodžius ir todėl 
įvairių tautų stenografai geriau 
galės suprasti įvairių kalbėto
jų mintis.

Visi parinkti stenografai kas 
savaitę penkis kartus po dvi 
valandas studijuoja stenografi
ją, vadovaujami Mainzo univer
siteto profesoriaus dr. A. Ken- 
nenknechto, kuris yra žymiau
sias lotynų kalbos stenografijos 
žinovas. Šalia lotynų kalbos ste
nografijos visi stenografai bus 
paruošti ir moderniųjų kalbų ste 
nografijai.

Šaltasis karas namie:

LIBERALAI IŠAUGINO DEŠINIUOSIUS 
EKSTREMISTUS?

Gausioje polemikoje, kurioje dalyvavo net aukštieji valstybės ir bažnytinės hierarchijos asmens — 
Vakariečių susitarimas dabar prezidentas, buvęs viceprezidentas, senato politinės komisijos pirmininkas, NCWC socialinio depar-

Rusija. Jeigu jau artės prie su
sitarimo, tada bus bendrai aptar 
ta vakariečių pozicija. Kas liečia 
Šiaurės Atlanto sąjungos (Na
to) ir Varšuvos pakto grupių 
nepuolimo paktą, tai tuo reikalu 
NATO generalinis sekr. Dirk

J.A.V. armijos vicesekretorius 
Stephcn Ailes, gal būt,' pakeis 
Elvis Stahr kaip sekretorių. Tai 
esanti Pentagono nuomonė. Stahr 
atsistatydino ir pakviestas Indiana 
universiteto prezidentu. (UPI)

tamento vicedirektorius... — pasmerkdami vadinamus dešiniuosius ekstremistus, — staiga pasirodė 
originalus ir vargiai lauktas priėjimas prie to paties klausimo N. Y. Times Magazine. Jo sampro

tavimai yra verti informacijos ir dėmesio tam, kas šią visuomenės raidą buvo sekę
kaip dešimtmetis yra nutilę ko- gausią populiarią antinacinę li-Kas kaltas dėl 

antikomunislų
‘ekstremistų’
atsiradimo?

Tūkstančių tūkstančiai žodžių 
buvo pasakyta apie Birch So- 
ciety ir šimtus dešiniojo spar
no antikomunistinių grupių, — 
pradeda autorius Harvey B. 
Sehechter iš Los Angeles. Libe
ralai esą parodę ypatingai daug 
susirūpinimo ,šiom “makarti- 
nėm” grupėm. Deja, taip rūpin
damiesi, liberalai nepasistengia 
suprasti, kad jie yra atsakingi 
už reikalo dabartinę padėtį. A- 
merikos antikomunistinio sąjū
džio tikroji tragedija kilo ne iš 
to, kad Robert Welch ėmė or
ganizuoti “politinių kretinų” 
grupes, ar kad dr. Schwartz ė- 
mėsi skelbti “krikščionių anti
komunistinio žygio” mokyklas. 
Tikroji tragedija yra faktas, 
kad Amerikos liberalai daugiau

munizmo klausimu. Tokiu būdu 
jie padarė tuštumą, į kurią įsi
liejo “birčininkai” ar “žyginin- 
kai” ir tapo amerikinio antiko
munizmo simboliu.

Tai padėtis — sako autorius, 
— kuri neturėjo būti prileista. 
Bet ji dabar jau tokia yra. Ir 
ji turi būti pataisyta.

Kur liberalai kalbėjo ir kur 
jie tyli?

Kai fašizmas ir nacizmas bu
vo dar vystykluose, liberalai 
instinktyviai reagavo į jų grės
mę. Buvo sudarytos švietimo 
programos pasauliui aliarmuo
ti. Visuose didžiuosiuose mies
tuose buvo rengiami milžiniški 
mitingai protestuoti prieš nacių 
žiaurumus ir kultūros griovimą. 
Liberalai rašytojai pagamino

teratūrą. Hollywoodas pagami
no eilę filmų, kurios turėjo su
daryti opiniją prieš nacinę Vo
kietiją.

Šiandien komunizmas plinta 
bent jau pora dešimtmečių. A- 
merikiečių visuomenė jaučia di
delį alkį informacijos apie prie
šą. Bet kur yra liberalų anti
komunistinė literatūra? Kur yra 
antikomunistiniai filmai? — 
klausia autorius. Liberalai būtų 
turėję vadovauti antikomunisti
nėm mokyklom nuo Čekoslova
kijos ■ žlugimo laikų. Liberalai 
būtų turėję vadovauti forumam 
ir kurti informacijos organus. 
Tada radikalieji dešiniųjų są
jūdžiai būtų susidūrę su sveiku, 
blaiviu antikomunizmu visame 
krašte.

(Nukelta į 2 psl.)
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Č. A, L. M. MOTINŲ KLUBAS MALONIAI KVIEČIA CHICAGOS LIETUVIŠKĄJĄ VISUOMENĘ ATSILANKYTI Į RUOŠIAMĄ

Lietuvės Motinos Garbei Koncertą-Baiiij
GEGUŽĖS MEN. 12 DIENĄ, 7 VAL. VAKARE JAUNIMO CENTRO PATALPOSE, 5620 S. CLAREMONT AVĖ

PROGRAMOJE: Sol. St. Baranauskas-Baras. sol.
I). Stankaityte, muz. V. Jakubenas ir Dainavos 
ansamblis.

ŠOKIAMS gros puikus orkestras. Veiks bufetas. Bus 
dovanų paskirstymas.

Visas pelnas skiriamas Mokyklos išalikymui. .............
Bilietus salinta, šauti iš anksto Bridgeporte; Karvelio 

Prekybos Namuose ir DAINA CO.; jMarįuette 
Parke; Marginiuose ir prie Įėjimo Koncerto 
dienoje.

iLn3ETrxsrv<DS

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

U. S. S. R. ------
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Liet. Vyčių veikla

CHICAGO, III. 38 kuopa ren
gia “Sąuare Danee” šį vakarą, 
•gegužės 5 d. Pramoga įvyks Vy 
čių salėje, 2455 West 47th St., 

-8:30 vai. vakare. Gerai žino
mas Chuck Wiggins ir jo mu- 
•zikantų grupė duos šauniai pri
taikytą muziką. Jeigu nebuvęs 
“Sąuare Dance”, nepraleiski 
šios progos ,o jeigu esi buvęs, 

-*žinom kad ten pasimatysim.

I EAST CHICAGO — Indiana 
iHarbor. Vyčių choras, iš Chica
gos keliaus į East Chicago, kur 
išpildys koncertą gegužes 6 d. 
Šv. Pranciškaus parapijos sve- 

i tainėje, 3 vai. po piet. Koncer
tas rengiamas vietinės Balfo 
kuopos. Muzikas Faustas (Stro- 

' lia, jo solistai ir choro nariai, 
manom, kaip ir visuomet savo 
dalį gražiai atliks. Visas pelnas 
skiriamas Balfo reikalams.

LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDŲ STOVIS 

Dlinois - Indiana apskrities
Laimėjo Pralaimėt

“?” Lounge 58 ‘ 41
Petkus and Son 55 44

Standard Federal Savings & Loan Assn. 54į£ 441/2
St. Anthony Savings & Loan Assn. 531/2 451/2
Zbella’s Lounge 52 47
Mažeika-Evans Funeral Home 46 53
Chicago Savings & Loan Assn. 45 54

i Gaiva Restaurant 44 55
Balzekas Motor ISales 44 55
Cermak Bowl 43 56

Balzeko kėglininkai išlipo iš 
paskutinės vietos, tris kart lai
mėdami prieš Chicago Savings. 
“?” Longe išlaikė pirmą vietą, 
visus tris sykius, supliekdami 
Standard Federal ratelį. Cer
mak Bowl nors ir laimėjo du 
iš trijų prieš Gaivą, bet nusly
do į paskutinę.

St. Anthony komanda laimė
jo dvejas rungtynes ir tai pa- 
kutinę tik dviejų klevelių per
svarą prieš Petkaus ratelį. Zbe-

illa’s svaidininkai labai lengvai 
' apsidirbo su Mažeika-Evans, 
gaudami viršų visuose susirėmi 
muose. Pasiliko tik dvi savaitės 
rungtynių tarp kėglių koman
dų ir pažvelgus į jų padėtį, ga
lima numatyti, kad čiampiona- 
itas gali tekt kuriam nors rate
liui, kuris yra pirmose penkio
se vietose. Suprantama, kad “ ?” 
Lounge turi geresnę progą, nes 
veda visus ir yra laimėję tri
mis varžybomis daugiau negu 
antros vietos užėmėjai.

LAUREATO P. ANDRIUŠIO ŽODIS 

PREMIJŲ ĮTEIKIMO IŠKILMEI 

Lietuviškojo žodžio kūrėjai ir mylėtojai.

Jau antras kartas, kai aš kla
benu į Lietuvių Rašytojų kon
kursų komisijos duris ir abe
jais atvejais jos man buvo vai
šingai atidarytos. Man, gyve

nančiam pasaulio provincijoje 
nutolusiam nuo didžiųjų lietu
vybės centrų, kartais atrodo, 

•jog tęsti grožinės literatūros 
kūrybą yra tas pats, ką šaukti 

-dykumoje, kur į tavo balsą ne
atsiliepia joks aidas. Bandai iš
bėgti kluonienon, bet ten neran
di nei Balioko, nei Narbos, o 
vietoj kriaušių ir obelų tema
tai apsilupinėjusius peleninius 
eukaliptus.

Jūsų premija mane vėl suri
ša su lietuviškąja kluoniena, 
dvasiniais saitais sujungia 
Amerikos ir Australijos lietu
vių bendruomenes, pabrėžiant, 
jog, kur begyventų kūrybiškas 

•tautietis, jo darbai bus pastebė
ki ir įvertinti. Kanados senui iš- 
•kiai, Amerikos didmiestiniai 
tyrlaukiai, Brazilijos džiunglės, 
Australijos brūzgynai laisvai, 
o priespaudinėje Lietuvoje, rei
kia manyti, slaptai yra. kuria
mos vertybės, kurias vieną die

ną sunešime į bendrą kluonie
ną, žydint vyšniom ir obelims, j

Berašydamas ROJAUS VAR
TUS, prisibijojau mūsų spau
doje beįsivyraujančios nuomo- 

i nės, girdi, meskime pagaliau tą 
visų nuvalkiotą arkliuką —- kai
mo vaizdavimą ir pasukime į 
universalines. temas. Jury ko- 

' misija, žmonės su dideliu lite
ratūriniu stažu, nepasmerkė 
mano temos, tuo suteikiant 
man drąsos ir toliau rašyti apie 
tai, ką aš geriausiai žinau. Nė
ra nei tremties, nei tarybinės 
literatūros, yra tiktai viena, ne
daloma lietuvių literatūra. Ar 
gi mes rašome tam, kad patek
tumėm į Amerikos literatūros 
istoriją? Ar į Amerikos lietu- 

įvių literatūros istoriją?

Varganos sąlygos dabarti
niam vienišam rašytojui, sun
kiai traukia vežimą mūsų lei
dėjai, nelengva išparduoti men
kus tiražus, tad gi ir autoriui 
užkraunama pareiga žvelgti į 
pačias savo dvasinių išteklių 
gelmes, atlikti darbą su visu 
sąžiningumu ir profesiniu
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Atominių bandymų stotys veikia penkiose salose (juodos dėžutės), kurios patikrina radioaktyvumo 
pasekmes, išsprogdinus- Jungtinėms Amerikos Valstybėms atomines bombas. Ten taipgi yra 
penkiolika oro patikrinimo stočių, kurios įjungtos visoje bandymų eilėje Chrismas ir Johnston salose.

Liberalai išaugino dešiniuosius 
ekstremistus

(Atkelta iš 1 psl.)

Kodėl liberalai to nepadarė?
Man rodos, sako autorius, 

tarp liberalų yra eilė veiklą pa- 
rahžuojančių jėgų, kilusių iš ko 
munizmo problemos nesuprati
mo.

Nesupratimo ženklu tenka lai
kyti negatyvią reakciją į anti
komunizmą dėl nepatinkamų 
vardų, susijusių su antikomu
nistiniais sąjūdžiais — McCar- 
thy, McCarran ir kt. Atrody
tų, lyg liberalizmas ir antiko
munizmas būtų vienas su kitu 
nesuderinami. Tai ypačiai nuo
stabu pastebėti pietinėje Kali
fornijoje. Ten išgirsti pasisa
kant taip, lyg komunistai būtų 
tik tam tikra liberalų rūšis. Pie 
tų Kalifornijoje surengtame se
minare apie totalizmą pasirodė, 
kad kai kurie dalyviai negalėjo 
atskirti, kuo skiriasi jų pozicija 
nuo komunistų. Labiausiai stebi 
na jaunimo atsiliepimai apie So
vietų Sąjungą ir komunistus, 
lyg tai būtų mada dar iš anks
tesnės generacijos, lyg ana pra
eitis mus persekioja dar ir sep
tintame dešimtmetyje.

Nesupratimo ženklas yra pa
linkimas mažinti problemos reik 
šmę tik dėl to, kad Amerikos 
komunistų partija yra negau
si. Kaip ■ birčininkiškai galvoją 
asmens komunistus linkę maty
ti visur, taip kai kurie libera
lai linkę komunistų nematyti 
niekur. Autorius mano: nors 
komunistų partija maža, bet jos

įtaka yra didesnė, palyginti su 
jos narių skaičium. Tai parodė 
ketvirtas ir penktas dešimtme
tis. To laiko pamoką turi prisi
minti dabar septinto dešimtme
čio liberalai.

Nesupratimo ženklas yra kai 
kurių liberalų tam tikras prie
taringumas. Pvz. vardas Kon
greso komisijos priešamerikinei 
veiklai tirti yra pavirtęs nieki
namu, purvinu vardu, o subver- 
syvimų organizacijų sąrašas jų 
laikomas artėjimu į nacinę Vo
kietiją. Tačiau kai dabar kilo 
nerimas dėl John Birch Society, 
buvo garsiai pareikšti reikala
vimai tam tikruose liberalų 
sluoksniuose, kad vyriausybė 
griebtųsi investigacijos prieš tą 

| organizaciją...

! Kas dar turėtų būti padaryta?

Autorius išvadoje grįžta prie 
to paties, kuo savo svarstymus 
pradėjo: liberalai nepadarė pas
tangų auklėti visuomenėje svei- 

į ką, blaivų nusistatymą dėl ko- 
j munizmo konspiracijos... Libera 
line visuomenė praleido laiką 
parodyti, kad žodžiai “liberali
nis antikomunizmas” patys sau

Pasaulio žinomiausias radijo 

aparatas, su AM, FM ir 
trumpom bangom — pilnai 
automatinis.

Mr»j-9bure-*u*oi»»tio 1 o« ■ 195

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE D Al L_V

4345 WF.ST 63rd ST, CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlow 5-9560
- r b

-------------------------- !------------------------------- ,--------------_į_
Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuaniap 

Catholic Press Society.

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign.
$11.00 per year outside of Chicago and in Canaęįą.

Prenumerata: Metams l/2 metų 3 men. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50

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

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:39 — 12:00. iii3
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i dyba gegužės 12 d., šešthdienį,
7 vai. v. rengia motinoj dienos 
minėjimą, kuris įvyks lietuvių 
auditorijoje, Lincoln ir , 9-tos 
gatvių kampas.

Programa bus atlikta1'sutelk
tinėmis jėgomis ir bus Idbai įdo
mi, nes, be kitų programos da
lyvių, dalyvaus ir jūrų skautai 
su specialia programa. '

’ Visos lietuvės motinos ^Su šei
momis kviečiamos atsilankyti. 
Laukiami svečiai iš kaimyninių 
lietuvių kolonijų. Po prdgramos 
veiks virtuvė, baras ir kitos pra 
mogos. vp.

kruopštumu, kiek talentas lei
džia praskleist sparnus.

Dėkoju Lietuvių Rašytojų 
Draugijai, mecenatams, Nidos 
Knygų Klubo leidyklai ir čia vi
siems susirinkusiems!

Pulgis Andriušis, 
Adelaidė, 1962 m. bal. 29 d.

neprieštarauja. Jei liberalai pa
siims žibintą, kurį jie numetė 
prieš daugel metų ir vėl imsis 
rimtai vadovauti visuomenės vei 
klai, dešiniojo sparno antikbmu 
nistinės mokyklos užsidarys du 
ris ir tyliai nuslinks atgal į de
vynioliktojo amžiaus praeitį.

Ar Amerikos liberalai to im
sis? — baigia autorius savo 
temperamentingus pareiškimus, 
kuriuos galime stebėti, lyginti 
su kitų pareiškimais, pasilikda
mi šioje vietoje be savų komen
tarų. J. B.

JAV KATALIKAI TURI 506 
LAIKRAŠČIUS

Net 506 laikraščius ir žurna
lus leidžia JAV katalikai. Tas 
skaičius, paduodamas “Catholic 
Press Directory”, yra dar ne
pilnas, nes suregistruoti ne visi 
kitomis kalbomis — ne angliš
kai — Amerikoje leidžiami laik 
raščiai. JAV katalikų periodinių 
leidinių tiražas siekia 27,500, 
000. Pirmas katalikų laikraštis 
šiame krašte buvo “United Sta
tes Catholic Miscellany”, išleis
tas 1822 metais Charlestone, S. 
Car.

Catndesn, N. J.
Susilaukė dukters

Vanda ir Pranas Petroniai su 
silaukė gražios dukrytės, kuri 
pakrikštyta Debra Marija var
du Šv. Juozapo bažnyčioje. 
Krikšto tėvai buvo Ona Mali
nauskienė ir Antony Perotti, 
kuris yra mokyklų direktorium. 
Vanda yra iš Italijos, bet ge
rai kalba lietuviškai. Petroniai 
turi dukrelę Onutę 14 m., sūnų 
Vytuką 7 metų. Abu lanko ka
talikiškas mokyklas.

Pittsburgh, Pa.

Mirė Jonas Chubis
Sulaukęs 74 m. amžiaus, mi

rė Jonas Chubis. Jonas ilgą lai
ką Homesteade turėjo maisto 
krautuvę. Vėliau Pittsburghe tu 
rėjo užeigą. Priklausė lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijai ir dau
geliui organizacijų. Buvo rėmė
jas visų lietuviškų katalikiškų 
reikalų. Kol sveikata leido, da
lyvavo visuose parengimuose.

Palaidotas iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios Šv. Kazimiero kapi
nėse. Paliko žmoną Anelę ir ke
turias dukteris. Amžiną atilsį jo 
sielai. A. ž.

Waukegan, III.

Homestead, Pa.
įjror

A. a. P. Galinis 
Petras Galinis, gyv. Munhall,

Pa., po ilgos ligos mirė sulau
kęs 66 m. amžiaus, tai yra vy
ras žinomas veikėjos Izabelės. 
Petras dirbo Edgar Thompson 
plieno dirbtuvėje. Buvo * Išėjęs 
į pensiją. Priklausė eilei Rietu
vių klubų. Buvo rėmėjas' visų 
llil&tuviškų - katalikiškų Reikalų 
ir parengimų. Buvo malonaus 
ir linksmo būdo. Paliko, ;daug 
draugų. Palaidotas iš Šv.ųPetro 
ir Povilo bažnyčios Šv. Marijos 
kapinėse. Gedulingas mišias at
laikė kun. P. Plantes, ktfn. J. 
Girdis ir kun. A. Sušihbkas.

Motinos dienos minėjimas Užuojautos žmonai Izabelei. 
LB Waukegano Apylinkės vai Gif’

ne rA. Z.

DIDELIS PASIRINKIMAS
ALUMINIJAUS IR STAINLESS STEEL DURŲ — 14 rūšių': LAN
GŲ —- 23 rūšių; STOGELIŲ (AWNINGS) — 7 rūšių; SIETELIŲ 
(SCRĖENS) — 4 rūšių; TVORŲ — 4 rūšių. Visus šiuos įrengimus 
KOSTO BUTKAUS NAMŲ PAGERINIMO BENDROVE išpildys 
nebrangiai ■— fabriko kainomis ir išsimokejimui iki 3 metų. Nemo
kamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų namuose. Teirautis

PRospect 8-2781 arba GRovehaEi 6-1760 <

Didelis pasirinkimas įvairiausių radijų, televizijų, 

phonografų ir oro vėsintuvų.

FRANK’S TV & RADIO, Ine.
3240 So. Halsted St. CA 5-7252

žavingos Atostogos Europoje! 
Vietas dar gaunamos

^BATORY
išplaukiančiam iš Montrealio 

liepos 6 d.
Rami ir patogi kelionė iki Southhampton, Copenhągen 

ir Gdynia (Lenkijoje), o iš ten traukiniu arba automo
biliu į visas rytinės Europos dalis. Kiti plaukimai iš Mont
realio: rugpiūčio 10, rugsėjo 14, spalio 15, lapkričio 13.

Batory—tai modemus, be dėmeles švarus laivas, su nepapras
tai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis 
mis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, tradiejiŲpį 
puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, siekiančiu paten

kinti keleivius ir jiems padėti. '
275 svarai bagažo nemokamai! U

Del rezervacijų ir informacijų pasitarkite su savo vietiniu 
kelionių agentu arba >1.1

GDYNIA AMERICA LINE 7/
220 BA¥ STREET TORONTO, CANARA
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Prisitaikymas ir atsparumas

IŠEIVIJOS GYVENIME
Masių filosofijos ir psicholo

gijos tyrinėtojas Ortega y 
Gasset tvirtina, kad prisitai
kymas minios dvasiai ir rei
kalavimams yra vienas iš pa
grindinių pilkojo žmogaus bruo 
žų. Prisitaikymas savo aplin
kai, nusileidimas iki miniažmo- 
gio, kuris tik žmonių būryje 
randa savąjį aš ir tik masėje 
gali kuo nors pasireikšti, yra 
ypatingai ryški žmogaus, atsi
dūrusio svetimųjų tarpe, žymė. 
Toks nori kuo greičiausiai tap
ti naujojo krašto, kuriame įsi- 
daigino, eiliniu žmogumi. Dėl
to dažnai išeivis, pabuvojęs il
gesnį laiką tarp svetimųjų ir 
grįžęs į savo tėvynę, pasirodo 
labai keistas ir savo tėvynai
niams nesuprantamas.

Emigraciniuose kraštuose, 
kurie susidaro iš tautų miši
nio, ateivis ypač yra linkęs 
prisitaikyti naujo gyvenimo ly
giui ir aplinkai, kad jis nesis
kirtų iš kitų ir kad savo dva
sia bei išore labiau sutaptų 
su naujaisiais savo bendrapi
liečiais. Nuo šios niveliuojan
čios prisitaikymo dvasios, kal
bant su tuo pačiu Ortega, ne
apsaugoja nei šviesuolio prana 
sumas, nei didesnis .patyri
mas, nei bet kuri profesija. 
Naujos gyvenimo sąlygos vi
sus vienodai virškina. Net kar
tais daugiau tuos, kurie turėtų 
būti vadovaujančiuose vaidme
nyse, nes jie greičiau persiima 
naujais papročiais ir labiau 
vertina praktinę prisitaikymo 
naudą.

Prisitaikymo dvasinė raida 
atsiremia egoistiniais naudos 
motyvais. Tačiau ji jau ir mū
suose yra taip ryškiai regima, 
kad metas ja susirūpinti ir jai 
pastatyti lietuviško atsparu
mo, atremto dvasiniu ir tauti
niu idealizmu, užtvaras, pro 
kurias neprasiveržtų savanau
diškumas ir egoistinė gerovė.

¥
Dvasinis ir tautinis atsparu

mas yra būtinas išeiviui, kuris 
nori išlaikyti savyje ir jauno
joje kartoje savitą charakterį 
ir pasilikti bent kiek aukščiau 
pilkosios minios. Išeiviui reika 
linga turėti bent tiek atspa
rumo, kad jis netaptų žmogu
mi, kurio visas gyvenimas reiš 
kiasi tik gatvėje, minioje, dar
be ir išimtiniuose susibūrimuo
se, bet kad jis išsilaikytų na
mų žmogumi, kuris dar pajė
gia gyventi savu gyvenimu, 
kurti dvasines vertybes, per
duoti savo atžalynui tautos 
dvasią ir jos siekimus. Namų 
dvasią galima išlaikyti, netu
rint savo namų, ir prisitaikėlio 
nuotaikas galima įgyvendinti 
net nuosavuose mūruose. Tai 
priklauso nuo to, kiek žmogus 
turi vidinio ryžto ir atsparumo 
nenusileisti iki minios ir ne
tapti pilkuoju žmogumi.

Fizinis prisitaikymas prie 
naujo klimato vyksta be žmo
gaus pastangų. Bet kada jis 
laisvai pasiduoda įtraukiamas 
į arpą mišiniui sudaryti ir lei
džiasi arpuojamas svetimos dir 
vos sėklai, tai jau nėra prisi
taikymas klimatui, bet dvasinė 
asimiliacija — susipanašinimas 
su svetimais ir tapimas sve
timu. Toks nevaša greitai už
miršta visa tai, ką tauta iš 
amžių glūdumos jam yra da
vusi, kad jis ir naujose aplin
kybėse siektų tautos tikslų. Tai 
yra liga, prieš kurią vaistas 
tėra tik geležinės dvasios at
sparumas ir nepalaužiamas ryž 
tas išsilaikyti tuo, kuo esi, ir 
kartu perduoti jaunajai kartai 
tai, kas glūdi neišsemiamuose 
tautos aruoduose.

*
Prisitaikymo gyvenimo sąly

goms ir aplinkybėms jau mes 
matome mūsų išeivijoje tiek 
daug, kad net susidaro arti
mas pavojus prarasti tautinį 
savitumą ir atsižadėti savų pa
reigų pavergtajai tėvynei. Už
tat yra reikalinga ne tik kal
bėti, bet ir gyvais darbais pa
rodyti daugiau tikrojo, net už
sispyrusio, atsparumo, kad pa
tys išsilaikytume ir jaunąją 
kartą išlaikytume prie savo 
tautos kamieno. Veltui būtų 
vedama kova už tautos laisvę, 
jeigu, atėjus laikui tarti stip
resnį žodį, mes būsime prara
dę daugelį tų savo narių, ku
rių balsas bus labai reikalin
gas.

Kietas tautinis atsparumas 
nūnai yra mūsų išsilaikymo lai 
das. Be to atsparumo mes la
bai greitai atsistosime ant sli
daus savęs praradimo kelio, 
kuris veda ne tik į tautinį, bet 
ir dvasirij sumenkėjimą, tapi
mą tik trąša svetimai dirvai.

Visi neišvengiami svetimo 
krašto veiksniai veikia į mus, 
ypač jaunąją kartą, tautinio 
sunaikinimo ir dvasinio suly
ginimo kryptimi. Prisitaikyti 
prie kasdienos reikalavimų dar 
nėra vadinamas konformizmas, 
sumenkinąs žmogaus asmeny
bę iki minios galvosenos, bet 
gyvenimo eigos supratimas ir 
ja pasinaudojimas. Tačiau at
sižadėjimas savito charakterio 
ir savo principų yra pavojin
gas ne tik tautai, bet ir as
meniui. Tik išmintingas, patva 
rus ir sąmoningas atsparumas 
net neįprastose sąlygose pade
da išsilaikyti pilnutiniu žmo
gumi, ištikimu lietuviu ir sa
vo pareigas atliekančiu tautus 
sūnumi. Tokio atsparumo rei
kalas yra toks svarbus, kad jį 
mes šiuo metu turime visais 
būdais ugdyti savyje ir jau
nojoje kartoje, jeigu norime iš
likti, anot Vydūno, sau žmo
nėmis, vertais savo dvasinių ir 
tautinių tikslų. Pr. Gr.

ŽMONIŲ SUSISIEKIMAS ERDVĖJE
Ar yra kitų žemių ir civilizacijų?

VYT. SIRVYDAS

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 5 d.

Rimties valandėlei

Ar yra beribėje erdvėje gy
vybių su civilizacijomis, norin
čiomis su mūsiške susisiekti? Ki 
tais žodžiais, ar yra kitų žemių 
ir žmonių? Kadangi iš tikrųjų 
nieko tikro čia nežinome, galime 
tik spėlioti. Tačiau yra spėlioji
mų, kurie mums atrodo apytik
riai. Pavyzdžiui, viskas gamtoje 
ir visatoje, rodos, rikiuojasi rū
šimis, veislėmis, kategorijomis. 
Taigi, nors mes skaitome save 
labai ypatingais ir savitais, iš 
tikrųjų gal esame ne vienui vie
ni visatoje, bet eilinis (gal net 
vidutinis) narys eilėje panašių 
reiškinių? Gamtos mokslai mus 
lenkia manyti, kur tik susidaro 
panašios sąlygos, atsiranda pa
našūs reiškiniai. Tas padrąsina 
manyti, kad erdvėje turime bro
lių ir seserų, būtent, kitų žemių 
ir civilizacijų.

Mes apie jas galvojame. Be 
abejo, jos galvoja ir apie mus. 
Jodrellio radijo teleskopo direk
torius prof. B. Loveli, Anglijo
je, NY Times žurnale sako: 
“Svarstyti kitų gyvybių buvi
mo erdvėje klausimą pasidarė 
rimtu ir svarbiu dalyku. Rimtu 
todėl, kad mokslo nuotaikos len 
kia mus manyti, jog mūsų sau
lės - planetų sistema ir gyvybė 
žemėje nėra išimtis visatoje. To 
dėl svarbu, kad menamos kitos 
civilizacijos, jei savęs nesusinai
kino, gal išgyveno mūsiškės da
bartinį pavojingą momentą.”

Kanados puskarininkis West nu
baustas 30 d. kalėjimo už tai, kad 
šmugeliavo j Indokiniją opiumą ir 
auksą. Puskarininkis nuteistas Ot- 
tawa, Ont., mieste ir po bausmės 
bus paleistas j atsargą. (UPI)

mis tremtyje pasirūpino. Kas gi 
teigia, kad neturime būti dėkingi? 
Dėkojome, dėkojame ir dar ateity 
ne vieną kartą bus tai prisiminta, 
tačiau juk nuolatinėj padėkoj rei
kia atsiminti ir Ameriką ir nesu
mažinti jos nuopelnų, nes juk jai 
priklauso nemažesnė padėka. Ta 
pačia tema “Naujienose” pasisako 
ir Algis Norkus, labai džiaugdama 
sis, kad jam ir kitiems esant trem
tyje daug padėjo veiksniai. Kas gi 
tai bando užginčyti? Bet žmonėms, 
apšauktiems išgamom, kaip buvo

Gal ir jos, kaip mūsų žmoni
ja, vis ieškojo tiesos, žmogus 
rungėsi su žmogumi, tauta su 
tauta, o pažangos pradai pinasi 
su naikinimu. Gal kai kurioms 
pavyko sudrausti naikinimo ir 
pasiduoti vien pažangos tvar
kai? Su tokiomis susisiekus, gal 
nlus pamokytų, kaip sveiku kai
liu išgyventi dabartinį mirtino 
pavojaus tarpsnį?

Civilizacijoms keliai į ateitį
Amerikiečių mokslininkų Scien

ce žurnale vokietis prof. von S. 
Hoerneris mano, kad mūsų mok 
slo ir technikos laipsnį pasieku
sios civilizacijos turėtų penkis 
kelius į ateitį: 1) savižudišką 
susinaikinimą, 2) susinaikinimą 
tik mokslu - technika prasisie
kusiųjų viršūnių, 3) šių viršū
nių išsigimimą ar išgverimą, 4) 
praradimą noro toliau techni
kos - mokslo keliu žygiuoti (pa
sukimas, pavyzdžiui, dvasios ke 
liu) ir 5) tolimesnį žygiavimą 
mokslo - technikos keliu. Ant
ruoju ir trečiuoju atveju gali 
nutikti ir tai, kad, viršūnėms 
susilikvidavus, atsilikusioji žmo 
nija imtų kopti jų koptuoju ke
liu.

Prof. Hoerneris, pora metų pa 
dirbėjęs JAV radijo observato
rijoje, Green Bank, W. Va., da
bar grįžo į savo astronominį 
Rechen Institutą Heildelberge. 
Jis pasidarė matematinių for
mulių, kuriomis siekia kitų že
mių bei civilizacijų buvimo ir su 
jomis susisiekimo klausimą ap
spręsti. Į formules sudeda šias 
vertybes: 1) trupmena, pareikš 
ta skaičiais žvaigždžių - saulių, 
kurių sistemose galima tikėtis 
gyvybės (iš šimto šešiose); 2) 
laikas pražysti civilizacijoje mok 
slo - technikos amžiui su radijo 
susisiekimu; 3) civilizacijos tarp 
snis (apie 6,500 metų), kuriame 
mokslo - teihnikos amžius vy
rautų; 4) žvaigždžių - saulių se
numas (tūkstantis bilijonų me
tų) ; ir 5) skaičius žemių erd
vėje, kur galima tikėtis rasti 
mokslo - tehcnikos civilizacijų 
(viena trijų milijonų žvaigždžių 
- saulių sistemų tarpe).

Prof. Loveli mano, kad Paukš 
čių Kelią sudarančioje šimto bi 
lijonų žvaigždžių - saulių visu
moje 1 procentas turi sąlygų 
gyvybei. Kitais žodžiais, Paukš
čių Kelyje bilionas planetinių 
sistemų su gyvybe. Jei klystu- 
mėm ir visu penketu tūkstan
čių procentų, visgi būtų arti šim 
to milijonų su gyvybe. Bet Pauk 
ščių Kelių (nebulų) astronomai 
erdvėje priskaito apie bilijoną. 
Tokiu būdu kitų žemių, žmonių 
ir civilizacijų buvimas erdvėje 
gana apytikris dalykas.

Kaip su kitomis įmonijomis 
susisiekti?

Green Bank observatorija jau 
darė ir tebedaro (italo Coccioni 
ir amerikiečio Morrissono pas
tangomis) bandymų pagauti me 
namų signalų iš anų žmonių erd 
vėje. Jie paragino ir prof. Lo
veli klausytis. Kadangi radijo 
bangų gana apstu ,tenka giliai 
pasvarstyti, kuria juosta būtų 
našiausia klausytis. Apsispręs
ta apsiriboti 21 cm. ilgio ban
gomis, nes tai yra banga labiau
siai visatoje išplitusio elemento 

i — vandenilio. Prof. Hoerneris 
i apskaičiavo, kad dešimt mums 
i arčiausių civilizacijų būtų apie 
| 1,000 šviesos mylių tolio. Švie- 
j sos gi mylią sudaro šeši tūks
tančiai bilijonų mylių — tai nuo 
tolis, kurį šviesos spindulys nu
skrieja per metus. Arčiausia 
mums žvaigždė - saulė yra Cen
tauro erdvės plote, 4 šviesos 
metų atstume.

Kadangi prof. Hoernerio for- 

(N ūkei ta į 5 psl.)

padaryta “Naujienų” balandžio 4 
ir 5 d. numeriuose, ir vardan padė
kos nesiginti, — tai tau virš visų 
normų. Reikia gintis, nes jei niekas 
nepaaiškins, tai ir liksime kalti. 
Kaip nori galį “Naujienos” teisin
tis ir rėkti, bet niekinančių eilučių 
riksmu neištrinsi. Pasakyta — ir 
kirviu neištašysi, o tokie kaltini
mai, ..manau, neprisideda nei prie 
spaudos platinimo, nei prie lietu
viškos veiklos gyvinimo.

P. Janulis

TĖVŲ PALAIMA
KUN. J. BUDZEIKA

Frank Cooper, Shelton, Wash., 
džiaugiasi gavus iš Vokietijos Rau
donojo Kryžiaus laišką, kad jos 
keturi vaikai, kuriuos ji manė žu
vus Antrojo Pasaulinio karo metu, 
yra gyvi ir trys gyvena Vokieti
joj. Cooper karo metu gyveno 
Olandijoj ir vėliau, ištekėjus už 
amerikiečio, atsikėlė Amerikon.

Kaip niekas pasaulyje pats 
savaime neatsiranda, taip ir 
žmogus pats šion žemėn neatė
jo. Pirmąjį žmogų sukūrė Die
vas betarpiškai. Bet toliau Jis 
savo kūrybą tęsia ir ją palaiko, 
jau tarpininkaujant žmonėms. 
Jis įdiegė į žmogaus prigimtį 
savo įsakymą — “Veiskitės ir 
dauginkitės, ir piripildykite že. 
mę” (Prd. 1:28), — kuris ir 
padaro žmones tos dieviškosios 
kūrybos dalininkais.

Pirmojo žmogaus prigimtis 
buvo Dievo sukurta panaši, kaip 
Marijos — be jokių trūkumų, 
pilnoje harmonijoje ir pašven
čiamoje Dievo malonėje. Tačiau, 
įsibrovusi į ją nuodėmė, sudar
kė dieviškąjį grožį ir suardė 
šventą jos harmoniją, palikda
ma savo netvarką visai žmoni
jai.

Žmonės ne kartą kaltina pir
muosius tėvus už jų paliktas 
blogybes — jie ir yra kalti. 
Bet neturime užmiršti, kad ir 
mes patys esame pilni savo as
meniškų nusikaltimų, kurie ža
loja mūsų prigimtį ir kuriuos 
perduodame būsimoms kartoms.

Dievas daugiau nekuria žmo
nių betarpiškai, bet panaudoja 

l jų tėvų prigimtį su visais jos 
gerumais ir blogumais. Ir vai
kai, ateidami į šį pasaulį, neat
sineša iš kažkur savo prigim
ties, skirtingos nuo visų žmonių, 
bet ją gauna iš savo tėvų su 
jų pačių atvaizdu. Tą paveikslą 
vaikuose sudaro visi fiziniai ir 
dvasiniai paveldėjimai iš savo 
tėvų. Jais tėvai atsispindi sa
vo vaikuose.

Gamtoje yra taisyklė, kad 
vieni vaikai gema su motinos 
dominuojančiomis fizinėmis ir 
dvasinėmis savybėmis, kiti — 
su tėvo. Žmonės šią tiesą žino 
iš savo patyrimo, sakydami: 
tas vaikas yra į tėvą, anas — 
į motiną. Tačiau, nežiūrint to, 
abu tėvai ar net ir tėvų tėvai 
atsispindi savo vaikuose, nes 
paveldėjimas siekia net trečią 
ar ketvirtą kartą. Vaikai, atei
dami į pasaulį, atsineša iš savo 
tėvų kūną ir jo formą, veido 
grožį ir akių spalvą. Tačiau tė
vai perduoda savo vaikams ne 
tik kūną, bet ir dvasią, ne tik 
fizines, bet ir dvasines savybes 
— būdą, gabumus, protinį ašt
rumą, atmintį, valingumą; ar
ba gema su dideliais dvasiniais 
trūkumais, kurie buvo įsišak
niję tėvuose.

Žmogaus prigimtis yra pana
ši į labai jautrią rekordinę ma
šiną, kuri užregistruoja kiek
vieną net tyliausį garsą. Visi 
mūsų veiksmai — geri ir blogi 
palieka savo pasėkas mūsų pri
gimtyje. Geri mūsų veiksmai 
ugdo mumyse gerus įpročius, 
dorybes ir jais mūsų prigimtį 
taiso bei gražina. Tačiau blo
gi — stiprina blogus mūsų po
linkius, žadina blogybes, kurios 
gadina mūsų prigimtį.

Mes dažnai nepaisome savo 
veiksmų moralinio blogumo, el
giamės, pataikaudami savo kū
no geismams — gyvename mo
mento gėriu. Ir, jei kas mano, 
kad toks žmogaus elgesys yra 
privatus jo dalykas, labai klys
ta, nes Dievo kūrinijoje nieko 
privataus nėra. Privatu tik to
dėl, kad tuo tarpu, gal būt, ne- 

i pastebi žmonių akys. Bet Dievo 
1 akys visada mus mato. Už ne
paisymą Dievo nustatytos tvar
kos ir gadinimą bei žalojimą 
savo prigimties teks duoti Kū
rėjui apyskaitą.

Žmogaus sukūrimas yra gili 
ir šventa Dievo paslaptis. Mes 
kalbame tik apie medžiaginę 
žmogaus prigimtį — kūną, ku
rį Dievas ima žmogui iš jo tė
vų. Tačiau sielą, kuri yra dva
sinė ir amžina, Jis pats duoda. 
Siela yra gera, bet gavusi su
žalotą kūno prigimtį, turi ją 
perauklėti, sudievinti ir padary
ti vertą amžinojo gyvenimo. To
dėl sielai turi ateiti visi į pa
galbą. Pirmiausia pats žmogus 
turi susirūpinti savo sielos iš
ganymu. Tėvai ir turi rūpintis 
savo vaikais, kurie yra amžino
ji jų dalis. Tėvai, kurie nesirū
pina savo vaikų krikščionišku 
auklėjimu, žudo save, žudo sa
vo vaikus, daro skriaudą Die
vui ir žmonijai. Tėvų palaima 
— šventi jų vaikai!

PARYŽIUS PADEDA 
VIENUOLĖMS

Paryžiaus miesto taryba nu- 
i sprendė šiais ir 1963 m. išmo
kėti po $10,000 paramos Mažų
jų Vargdienių Seserų vienuo
lėms, kurios savo ligoninėse 
globoja 1,600 senelių. Nutari
mas priimtas 48 balsais prieš 
38. Prieš balsavo komunistai su 
socialistais.

DAUG AUKOJA LABDARAI
Buffalo diecezijos katalikai 

praeitais metais labdarai suau
kojo rekordinį kiekį sumų — 
net $2,277,201.

Spaudoje ir gyvenime

RIKSMAS EILUČIŲ NEIŠTRINA
“Naujienos” piktai pasisakiu

sios prieš tremtinius, dabar pra
deda įvairiai teisintis. Pirmiausia 
apžvalgininkas sakosi, kad tie 
tremtinius šmeižią sakiniai buvo iš
spausdinti Laisvosios Tribūnos sky 
riuje. Keista, lyg tas skyrius bū
tų spausdinamas kur nors kitur, o 
ne “Naujienose”, ir jų leidėjai ne
būtų už tai atsakingi. Už plūdiimąsi 
vistiek atsako laikraščio redakto
rius, nepaisant, kokiam puslapyje 
jie bebūtų.

Apžvalgininkas teigia, kad 
straipsnio autorius Svetys yra nau
jasis ateivis, bet gaila, kad toks 
slapyvardis nieko nepaaiškina, ir 
mes esame tos nuomonės, kad tas 
Svetys yra ne svečias, bet savas. 
Apžvalgininkas teigia, kad cituoti 
tuos sakinius, kuriuose tremtiniai 
kaip daiktai surūšiuoti, nėra kul
tūringa, bet mes manome, kad ci
tuoti mažiau nekultūringa, negu iš 
viso parašyti. Kultūra “Naujienos” 
iš viso vargu domisi, nes, laimėjus 
LR d-jos premijas Andriušiui ir 
Andriekui. “Naujienos” tris savai
tes tylėjo. Atrodo, kad “Naujienų” 
pažangos laikrodis sustojo dar ta
da, kai Andriekus su Andriušiu nė 
gimę nebuvo.

Kas tai rūšiai priklaiuso?
Dar garsiau ir dar labiau ne į

temą teisina užpuolančio straips
nio autorių Svetį K. Strikaitis. Jis 
sako, kad niekinamas Alto sekre
torius. Niekur nebuvo minimas dr. 
Grigaitis kaip asmuo ir niekina
mas. To niekas neįrodys. Tačiau 
teigti, kad daktaras, nors ir labai 
gabus, ne viską pajėgia gerai dirb
ti, turime teisę. Nurodyti klaidas 
tai yra ne asmens niekinimas, bet 
noras pataisų. Juk ir pats Strikai
tis negali pasakyti, kad jo straips
nis labai tobulas ir be provokaci
nių minčių. Reikia skirti asmenį 
nuo jo darbų. Kol to neįsisąmonin
simi, jokios diskusijos bus neįma
nomos.

Blogiausia kur tremtinius puolan 
tį Svetį Strikaitis teisina. Vienoje 
vietoje apie tremtinius pasakyta: 
“Lietuvos išdavikai, rusų ir vokie
čių prisiplakėliai, persisunkę dik
tatūriniu raugu, vaidinantieji di
delius “revoliucionierius” charak
teriai”. Įdomu, ar į tų tarpą sutik
tų Strikaitis įeiti? Aš manau, kad 
ne. Ir ne vienas nesutiktų, nes to
kių tremtinių nėra. Sakyti, kad 
jūsų grupėj yra išgamų, reiškia 
niekinti visus, bes tada įtariami vi
si. Norint kaltint, reikia detalizuot.

Dar kartą, ačiū
Strikaitis bando aiškinti, kad tu

rime būti dėkingi Altui, kad mu

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Čia žymus žiemos sporto centras. Slidininkai 
Revelstoke yra pasiekę daug rekordų šokime su sli
dėmis. O iš to miesto prasideda tas baisusis Dievo 
valiai paliktas 177 mylių kelias, nes iš čia į Golden 
jau keli metai kaip vedamas 90 mylių naujas kelias, 
kuris bus transkanadinio kelio tęsinys. Didelėmis iš
laidomis ir sunkiu darbu naujasis kelias kirs per kal
nus ir važiuotojams sutaupys 87 mylias, bet gaila, 
kad jo negali vis užbaigti.

Atrodo, neįtikėtina, bet naująjį kelią vedant, 
tas buvo inžinierių numatyta ir tose vietose, kur iš
krinta iki 54 pėdų sniego, yra įrengiami specialūs 
plieniniai tiltai, kad apsaugotų kelią nuo užblokavi- 
mo. Ir šalia esantis Glacier tautinis parkas žiemos 
metu yra tiesiog sniegu užklojamas. Kolumbijos upė, 
kuri teka aplink šį parką dideliu vingiu, vadinamu 
Big Bend, daug to iš ištirpusio sniego vandens nune
ša į JAV hidroelektrinių sukimui ir žemės drėkinimui.

Vėžio žingsniu

Su baime širdyse didžiulės lentos įspėti, kad va
žiuojame savo rizika, įvažiuojame į tą Big Bend kelią 
ir prasideda 25-30 mylių greičiu kelionė per dulkėtą, 
duobėtą ir akmenukais nuklotą kelią. Automobilis kra

tosi, ratai visą laiką šokinėja per duobes ir akmenu
kus. Bet atlyginimas už vargą, — tai Kolumbijos upės 
tarpekliai, aukštos Selkirk kalnų viršūnės su žila 
Mt. Sir Donald viršūne, kuri yra 10,888 pėdos nuo jū
ros lygio, ir viskas apsupta medžiais. Beveik jokių pa
statų nematyti. Čia tikras laukiniškumas.

Taip vėžio žingsniu beveik per 7 vai. išvažiavome, 
bet gerokai iškratyti ir nuvargę. Ir tik greičiausiai sku
bėjom į Goldeną puikiuoju neseniai užbaigtu transka- 
nadiniu keliu. Kai Golden bus sujungtas su Revelsto- 
ku, tai bus puikus kelias per pietinę Britų Kolumbiją. 
Golden yra centras kalnų laipiotojų - alpinistų. Čia 
kalnų laipiotojams puikios sąlygos tame Glacier par
ke. Apmoko ir treniruoja šveicarai ekspertai, kurie 
čia yra sukūrę Šveicarijos kaimelio repliką, pavadintą 
Edelweiss.

(
Yoho tautinis parkas

Iš Golden ne per toliausiai prasideda Yoho tauti
nis parkas, kuris žinomas savo grožiu. Jame sustojome 
prie natūralaus tilto, kurį sudarė upė, prasiveržusi 
per uolas, prie gražaus Emerald ežero, kuris turi gra
žią Lodge-viešbutį, aplinkui apsodintą gražiomis gėlė
mis ir dėl brangumo prieinamą tik turtingiems žmo
nėms.

Parko snieguotos viršūnės, slėniai ir Kicking! 
Horse putojanti upė sudaro įspūdingą panoramą. O iš 
čia jau esame netoli Albertos provincijos sienos ir 
Banff tautinio parko.

J
1

Atsisveikinant su Britų Kolumbija
Kanados kultūrinis gyvenimas, civilizacija ir

bendra gerovė šiuo metu kyla vakaruose. Britų Ko
lumbija traukia turtus iš jūrų, kalnų, miškų, slėnių, 
upių ir ganyklų. Bet dar daug turto tame milžine, o 
ypač tamsiuose miškuose, o dar daugiau kalnuose, 
kaip varis, sidabras, auksas ir kt. Tik reikia daugiau 
kelių, daugiau kapitalo. Dar ilgai ši provincija tur
tins ateities kartas ir stiprins Kanadą. O jos gamtos 
grožis jau šiandien gausiai yra reprezentuojamas jo
sios 5 tautiniuose parkuose ir virš 20 provincijos 
parkų. Kai irigacija drėkins saulės deginamas ga
nyklas ir rudosios kalvos pradės žaliuoti, tada Britų 
Kolumbija turės daug galimybių diktuoti Kanados 
kultūriniam ir ekonominiam gyvenimui.

Į
"Penkiasdešimt Šveicarijų vienoje Albertoje”

Tokiu pavadinimu pr. metais “Drauge” buvo iš
spausdinti mano kelionės įspūdžiai po Albertos pro
vinciją. Banffo tautinio parko 'grožybes esu tame ap
rašyme minėjęs, todėl šį kartą paminėsiu Jasper tau
tinį parką ir jame esantį nepaprasto grožio Maligne 
ežerą, nes apie tai tame straipsnyje nesu rašęs.

Rašant apie Albertos provincija, verta paminėti, 
kad Albertos Calgary miestas turi didžiausią JAV 
konsulatą pasaulyje, nes tos provincijos ribose gyve
na net 126 tūkst. JAV piliečių, kurie eina įvairias 
pareigas 350 alyvos, gazo ir kt. kompanijose, kur 
patys albertiečiai bijo investavimo rizikos. JAV turi 
net 70 proc. akcijų Albertos alyvos kompanijose.

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

REAL ESTATE

$18,500. Pirksite gerą 9 butų 
mūr. apart. namą. 9 po 4 ka.mb. 
Geram stovy. Apylinkėje 22nd ir 
Damen. Pajamų $4,400; įmokėti 
$3,500. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQULTTE PARKO CENTRE

E. W. Godfrey, 31 m., matyti bekabąs elektros laiduose, kai jį 
nutrenkė elektra Wheaton, Md. Bendradarbiams jį nukėlus žemėn, 
jis dar buvo gyvas, tačiau mirė ligoninėj. (UPI)

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

Tel. 776-0562

Marąuette Parke' D/2 aukšto 
naujas mūr. namas parduodamas 
už nupigintą kainą. 6828 South 
Calmpbell. Tel. 476-8071.

CICERO. Už $16,900 pirksite 
gerą 2-jų butų po 4 kamb. namą. 
Apylinkėje 52nd ir 32 St. Paja- 

į mų $80, plius butas. Gazu apšild. 
Mokesčiai tik $120. Įmokėti $4,000. 

, SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero, OLympie 2-6710, BIshop 
2-2162.

Arti musų, 7 metų, 5% kamb. 
mūr. Įrengtas rūsys. Alumin. langai, 
karpetai. Garažas. $22,700.

Raktas pas. mus į puikų 2-jų bu
tų narna. Naujas alyva Šildymas. 
Alumin. langai. Sausas rūsys. Gara
žas. $18,200.

Milžinas arti parko. 2-jų butų 
mūr: 2 po 6 kamb. Garažas. Vertas 
$35,000.

Patrauklus 5 kamb. namas. Nau
jas alyva šildymas. Garažas. Tik 
$12,900.

Arti Jaunimo Centro. Namas kaip 
stiklas. $135 pajamų ir sau, G kamb. 
butas. $1 7,200.

2-jų aukštų, 3-jų butų mūras. Ga
ražas. Geros pajamos. Gage Parke. 
$26.300.

Mūrinis. 2 butai. Alyva šildymas. 
Garažas. $80 pajamų ir G kamb. mo
dern. butas-. $18,800.

Didelis 6 kamb. mūras prie Maria 
High. 33 p. sklypas. Naujas gazu 
šildymas. $19,300.

Originalus 4 butų mūras. Naujas 
aukštas stogas. Alumin. langai. Aly
va šildymas. $46,00.

t 4,

1 aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas i,r kt. $28,500.

6 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dai
ne vėlu. $50,000.

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
Alyva. šildymas. Alumin. langai. 
$2S,500.

Virš $(>,000 pajamų. 5 butai, 2-jų 
aukštų mūras. Garažas, šalia pla
tus žemės sklypas kitam namui. 
$37,500.

2 namai ir taverna. 4 butai atski- 
ši-ldymai. Vertingrs biznis. $28,400.

Taverna ir 2 butai. Pelninga biz
niui vieta. Pigu kaip niekad. $11,600.

Remonte. Virš akro žemės ir 2-jų 
metų, 2-jų butų modernus namas. 
Kaina nuderėta.

10 min. kelio nuo mūsų. Naujas 
2-jų metų, 6 kamb. ekstra moder
nus mūras. Garažas. 50 p. sklypas. 
Alumin. langai ir tvora. Brangi vie
ta. Pigi kaina, $27,000.

Modemus 0 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuve. Karpetai. Pušim 

I Įrengtas rūsys. Gaza šildymas. Ap- 
I sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

$19.500 mūrinis 4 mieg., garažas, 
modernizuotas ir labai prižiūrėtas 
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.

$13,300 medinis 5 ir 4 kamb. bu
tai, Brighton d.. 3 mieg.

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

$10,900 mūrinis 3 mieg. ant 80 
p. loto. M. arba G. parke.

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

$33,800 mūras prie pat mūši} Įs
taigos, butas sav. ir 3 nuomos.

$12,000 medinis 5 kamb., 8 5 p. lo
tas, rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas. S mieg. Arti 
mūsų Įstaigos.

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

15,800 medinis 2 po 6, garažas, 
rūsys, ekstra nuoma.
$24,000 mūrinis 9 met., 4 ir 3 kamb. 
butai, arti M. p. už Kedzie.

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

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

$55.000 už didelį pajamų narną. M.
p., dvigubas lotas, $12,000 įmokėti.

$58,500 mūrinis 6 butai po 4 
kamb.. puikiai išlaikytas, mažas
įmokėjimas.

$2,500 rezidencinis lotas 5Sxl25. 
$19,500 naujas mūrinis. M. p. su

aukšta pastoge, imoketi tik $1,500. 
$17,000 medinis 4 butai Brigthon

p. Geroj vietoj.
$25,900 mūrinis 3 butai, garažai,

P
$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu

tai. 2 lotai, 4 garažai.
$21,000 už medinį pajamų namą 

-— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

A. KAIRYS REAL ESTATE 
250! West 69th Street. Tel. 438-5151

Mūsų kolonijose
Waterbury, Cotin.

Ypatingas parapijos įvylds
Gegužės 6 d. Waterburio Šv. 

Juozapo parapijos didžiojoj sa
lėj įvyksta didingas banketas, 
kuriame dalyvaus 600 parapie
čių, daug aukštų valdžios parei
gūnų ir dvasininkų.

Prie gausiai užkandžiais ap
statytų stalų, kaip ir pridera 
banketui, bus ir kalbų ir me
ninė programa; komp. A. Alek
sio vedamas vyrų kvartetas ir 
dalyvaus iš New Yorko lietuviš 
kas akt. V. Žukauskas.

Šio banketo tikslas atžymėti 
50 metų sukaktį nuo parapijos 
mokyklos įkūrimo ir parapijos 
skolų panaikinimas, sudeginant 
paskolos popierius. Nors ši pa
rapija įsisteigė prieš 65 metus, 
bet visą laiką turėjo skolų. 
Prieš porą metų atkeltas nau
jas klebonas kun. A. E. Gradee- 
kas, radęs virš 100,000 dol. sko
los, nenusiminė, bet energingai 
kibo į sunkų ir nepavydėtiną 
darbą. Dabar, atlikęs tokį neį
tikėtiną darbą, su dosnių para- 
piečių parama, užtarnautai ga
li atžymėti kilnaus darbo ap
vainikavimą surengiant didingą 
banketą.

Tačiau, šis klebono kun. Gra- 
decko nuopelnas yra tik dalis 
viso jo apsukraus veikimo. Mo
kyklos seselėms - mokytojoms, 
kurios gyvena mieste, toli nuo 
mokyklos senam name, reikėjo 
būtinai naujų patalpų arčiau mo 
kyklos. Jau seniai visi tą jautė, 
kad reiktų statyti naują namą, 
bet nieks nedrįso ir pagalvoti, 
kad per porą metų būtų galima 
išmokėti parapijos didelę sko
lą ir užsikrauti naują paskolą. 
Naujasis klebonas ilgai negal
vojo, bet talkinant parapijos 
veikėjams, pravedė vienuolyno 
statybos vajų ir per keletą sa
vaičių surinko iš parapiečių pa
sižadėjimų arti 300,000 dol., 
nors buvo užsimota surinkti tik 
250,000 dol. Todėl, šią žiemą, 
per keletą mėnesių, išdygo di
dingas naujas seselių vienuoly
nas, šalia naujosios gražios mo 
kyklos.

Šiam didingam darbui dar 
visai neužsibaigus, jau baigia
ma sutelkti lėšos mokyklos pa
gerinimui, įrengiant užkandinę 
ir kitą, o taip pat ir bažnyčios 
atnaujinimui.

Tokie dideli darbai gali būti 
atlikti tik sumanaus organiza
toriaus, kokiu yra kleb. kun. 
A. E. Gradeekis, su dosnių pa
rapiečių talka. Garbė Šv. Juo
zapo parapijai! Aeė

New York, N. Y.
L. B. apylinkės nauja vaidyba

Balandžio 29 d. 12 vai. Apreiš

kimo parapijos mokykloje įvy
ko L. B. New Yorko I apylinkės 
narių metinis susirinkimas, ku
riame pranešimus padarė pirm. 
B. Kulys, ižd. V. Padvarietis 
ir kiti.

Į naują valdybą išrinkti A. 
Reventas, prof. K. Kepalas, V. 
Padvarietis, A. Dičpinigaitis ir 
V. Jonikas.

Į kontrolės komisiją — S. Lū
šys, B. Kulys ir J. Žarauskas.

Susirinkimui vadovavo S. Lū
šys, sekretoriavo A. Dičpinigai
tis.

Visi padarytieji pranešimai 
priimti vienbalsiai, apylinkės 
valdybos veikla užgirta. K.

Philadelphia, Pa.
Jungtuvės

Irmos Banevičiūtės su Jurgiu 
Brinkliu vestuvės įvyks birželio 
mėnesį.

Savininkas skubiai parduoda 
Brighton Parke gražų namą su 
rūbų valykla- Geras biznis. Moder
nus butas užpakaly. Dideli kam
bariai, kilimai. Karštu vand.-alyva 
apšildymas, rūsys. 2-jų maš. gara
žas. $14,000. YArds 7-7191.

! CICERO. Rooming house arti 
,Western Electric. $6,000 metinių 
;pajamų. 9 kamb.. 1x2 ir 6 kamb. 
savininkui- $29,900; įmokėti $9,000. 
Palikimas. BIshop 2-2162.

5 metų senumo mūrinis namas, 
4 kamb., 2 mieg., užuolaidos ir ki
limai, viršun iškelta kanalizacija, 
pilnas rūsys, 3908 W. 65th PI.

$800 ĮMOKĖTI. 2-jų butų na
rnas, 2 po 4 kamb. Pilnas rūsys 

j ir pastogė. 2 auto. garažas. Gazu 
! apšildymas. Apylinkėje 25th ir 
J Sawyėr. Tik $8,900 pilna kaina. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St.

LA 1-7038 

$16,300
7338 S. RICHMOND

Atdara apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 5 vai. p. p. 5 kambarių, 
12 metų mūrinė rezidencija ant 42 
pėdų sklypo. Moderni virtuvė ir 
vonia. Aluminijaus langai. l'/a 
auto. iš šono įvažiuojamas gara
žas.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
šešt. ir sekm. 1—6 

Sav. skubiai parduoda 2-jų bu
tų mūr. namą. 1—5, 1—6. 2-jų 
maš. didelis garažas. Rūsys. 220-V. 
elektra, 1-Tono air-condition. Ka
binetų virtuvė, plytelių vonios ir 
virtuvė, alumin. langai. $131 nuo
mos ir sav. butas. $27,000.
6207 S. lVhipple St. WA 5-6062
Netoli Martiuette Parko pigiai pa

duodamas 6 ir 4 kamb. gražiai ir 
moderniai sutvarkytas dviflotis ant 
50 p. sklypo. Garažas. Naujas šildy
mas. Daug nauju priedų. Puikus ra
jonas šiek tiek į šiaurvakarius nuo 
parko. Tik $18,500. RE 7-2874.

Marąuette Parke. 6 kamb. mūr. 
bungalow. 2 maš. garažas. 30 p. 
sklypas. Gazo šildymas. Įrengtas 
rūsys. $17,500. HEmlock 6-1517.

Skubiai parduodamas namas su 
5 kamb. butu ir tavernos bizniu. 
Vieta yra tarp 2-jų laidotuvių kop
lyčių. 4346 S. Caiifornia Avė. Tel. 
CL 4-9226.

NEAR 65th & TROY
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT I Expandable, remodeled 6 rm.

Tv , , ' „ ■ 1 water-gas heat. Geneva cabinetIsnuom. kambarys, sviesus su kitchen> 2y bath 50 ft Jot gide
privačia vonia, atskiru šaldytuvu eXtras. Excel
ir privilegija naudotis virtuve. » PODEWELL, GArden 2-9099,

iei. gat & gun pR 6_8900 Weekdays.

Brighton Parke. — kabai moder
niai sutvarkyta nuosavybe su erdviu

4-p dražiai dekomotpis Garu irt apartmontu savininkui ir gerai is— te. uraziai dekoruotas, uaru ap- vvstytu vaIymo (cieaning) bizniu.
Tik SI 1,500. Labai nedaug imoketi. 
RE 7-2646.

PARDAVIMUI

Parduodamas 2-jų dalių saliono 
komplektas ir pritaikintas staliu
kas. Kaip nauji. BEverly 3-7589.

PKOGOS-OPPORTUNITIES

Savininkas likviduoja biznį, ap
leidžia kraštą. Įmokėdami $15,000 
pirksite gražų RESTORANĄ ir 
“lounge”. Pirmos rūšies (A-l), 
pietvakarių apylinkė bei klientūra. 
Skubiam pardavimui kaina $74,000. 
GArden 3-8280.

Pardavimui kepykla su gyvena
mam patalpom. 4-riems kepėjams 
dirbti. Judrus biznio rajonas.

Bl 7-9260.

Kampiniame mūriniame name 
išnuom. 5 kamb. butas 2-me aukš-

šild. Vonia. Daug rūbinių. 1646 W. 
46th St. Virginia 7-8184.

Išnuom. šviesus kambarys tvar
kingam vyrui, prie imažos šeimos. 
WA 5-5903.

IŠNUOMOJAMAS gražus mieg. 
kambarys vyrui. Galima naudotis 
virtuve ir kitais patogumais. Dir
bančiam arba pensininkui.

6230 S. Ąlfaany Avė.

ĮSIGYKITE DABAR!

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybe, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. j 
63rd St., Chicago 29, UI.

Parduodamas namas. 4 metų se
numo, 2-jų aukštų po 5^2 kamb. 
Atskiri šildymai. 6634 So. Cali- 
fornia Avė. Tel. 434-2993.

2-jų aukštų namas ir tavernos 
biznis. Taverna išnuomota už ge
rą nuomą. Savininkai turi apleisti 
miestą, parduos už teisingą pasiū
lymą. Kreiptis 2-me aukšte —

3415 S. Wallace St.

Savininkas parduoda 2-jų aukš
tų, 3-jų butų namą. 2 po 6 kamb. 
ir 4 kamb. Marąuette Parke. Gazo 
šiluma. Tel. PR 6-0824.

Brighton Parke. 2 po 5 kamb. ir 
4 kamb. Mūrinis. 2-jų mašinų ga
ražas. $17,900. HEmlock 6-1517

Savininkas parduoda 6 kambar. 
mūro namą. Gazo-karštu vand. 
šild. Kilimai, įrengtas rūsys. Ga
ražas. 30 p. sklyp. Kaina $17,300. 
Adresas — 6116 So. Artesian, tel. 
PR 8-3508.

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7Ist Sf. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
PRIE MARQUETTE PARKO

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
bungalovv stogas, 37 p. sklypas, ply
telių vonios alyva — karštu vand. 
šildymas. Mūr. garažas. Arti 65-os 
ir Troy. Tikrai prieinama kaina.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

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

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plyteliij 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 $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mur. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
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

MARQUETTE PARKE
Prie 67-os ir Talman. Mūr. 2-jų 

butų, 5% ir 3 kamb. 8 metų senu
mo. Kilimai ir daug priedų. Nebran
giai.

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba BE 7-46SS 
llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll  
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

llflllllllllllllllllllllflillllllllliiilllllllllllt!

REAL ESTATE

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

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

žemės $11,500.
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 13% investavę į pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Realfy & 
Investment Go.

1005 Porter St., Lemont, UI. 
CL 7-6675

Parduodamas geras 9 metų se
numo 7 kamb. mūr. namas Mar
ąuette Parko rajone. Teirautis —

WA 5-3765

MARQUETTE PARKE gražus 
namas prie 67-os ir Rockwell. Mū
rinis, 2-jų butų. 5V-2 ir 3 kamb. 8 
metų senumo. Gazo šiluma, kili
mai. Pirksite įmokėję tik $5,500. 
Kaina $25,900, RE, 7-9515.

THREE OAKS, MICHIGAN, par
duodamas pilnai atremontuotas 5 
kamb. namas ir garažas. Nauja 
sinka, spintelės, vonios įrengimai, 
elektr. lempos, naujai tinkotos sie
nos, naujas stogas, dažymas. Už
mikite ir gyvenkite. Chicagoje 
skambinti PRospect 6-6061.

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

,EXTRA! EXTRA!!
Ciceroje tik $2,500 įmokėjus 

pirksite 3-jų butų mūr. namą. 3-jų 
auto. mūr. garažas. Dėl apžiūrėji
mo skambinkit — tik nuo 9 iki 
4 v. — OLympie 6-4980; vakarais 
OLympie 2-9589.

GIMININGOM ŠEIMOM lJ/2 
aukšto mūr. namas. 4 kamb. apa

čioj, 3 k. viršuj. 2 virtuvės, 2 pil- 
įnos vonios. Gazu apšild., potvynio 
i kontrolė, alumin. žiem. langai ir 
'sieteliai. 3835 W. 66th St.

Patogus 7 kamb. 1 aukšto na
mas ant 50x200 p. sklypo. Didelis 

i židinys, kilimai nuo sienos iki sie
nos, arti bažn. ir mokykla. Mies
te gyvensite kaip priemiestyje, 
Beverly Hills apylinkėje. Susitari
mui skambinkit BE 8-9385.

Parduodamas 4J/2 kamb. namas, 
galima padidinti; 6 metų senumo, 
viršum iškelta kanalizacija, “cyc- 
lon” tvora. 3649 W. Marąuette Rd.

Marą. Pke. savininkas skubiai 
ir nebrangiai parduoda mūr. bun
galovv, 7% kamb- (4 mieg.), nau
jas gazo šild. Med. garažas. Arti 
63-čios ir į vakarus nuo tVestern. 
Sav. tel. PR 8-1047, po 3 v. p. p. 
šeštad. ir sekmad.

BRIGHTON PARKE, 2-jų aukš
lių, 2 po 4 ka.mb. mūr. narnąs ir 
garažas. Geram stovy. Lietuvių 
'apylinkė. Blokas nuo susisiekimo. 
(2% klokai nuo bažn. ir mokyklos. 
[Kaina $17,500. Savininkas.

Bl 7-9475

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę: 2 mūr. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

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

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

Mur. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. 327,500.

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

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

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So. Map!ewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 
30 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 sklypu 
šalia.

Medinis. 2 butai — 5 n 4 kamb. 
Centraliųis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

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

CICERO—BĘRWYN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vic- [ 

nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,500.

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 3— i 
3 — 3— 4. Dviejų_ .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.
• .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

5. Medinis 4 butų namas: 4—3—
2—2. Tik $12,500.

6. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas. 
Šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas.
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

8. Parkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalovv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

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

OL 2-9589

BRIGHTON PARKE
2-jų butų po 4 kamb. mūr- na

mas. Sun parlor frontas. Karštu 
vand. apšildomas 1-mas aukštas.
3 kamb. rūsy, 2 auto. garažas. 
Speciali kaina — $22,000; įmokė
ti $2,500. 45 Place netoli Roekvvell 
St.

B. R. PIETKIEWICZ & CO.
47th & Roekvvell St.

EVERGREEN PARK 
3109 W. 101 st St.

Savininkas parduoda mūr. 5% 
kamb. namą. 3 mieg., 2 plytelių vo
nios. 2 auto. garažas. Užbaigtas — 
“panelled” rūsys. Puikiam stovy. 6 
metų senumo. Daug priedų. Įverti
nimui turite pamatyti.

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. Mėn. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

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

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus !

CONTRACTORS

PIUE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
kainų jeina visi baldai. Iš namo 
$6S6 mėn. pajam.ų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK $18,500
5 ir 3 kamb. mur. namas prie 

Maria High Sehool. Gazo šiluma. 
Garažas.

$335 MkN. PAJA|MŲ
6x4 kamb. mur. šildymas gazo 

krosnimis. $.28,000.
G ERAS PI RKIN YS

7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuve ii- 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyje. 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,0.00.

6 KAMB. MŪR, BUNGALOVV

Arti bažnyčios ir mokyklos Mar
ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Sho- 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. L B O N A S
. REAL ESTATE

2735 West Tįsi Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5 (8 m.)—$30,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirinK. gerų lr pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Remkit dien. “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSU PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

$ Atlieka planavimo ir staty- 
M bos darbus, gydytojų ofisų, 

gyvenamųjų ir prekybos pa-
® statų. Jūsų pasirinkimui tū
li rime virš 300 įvairių stan- 
|| dartinių projektų.
g Ofiso ir namų telefonas: 

PRospect 8-2013
2741 WEST 69th St. 

Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street 
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Western Avė.,
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-8447

| LAPKUS BUILDERS, INC. ™
y Statome Įvairius pastatus. Dar- # 
, bas atliekamas labai sąžiningai, 3 

vartojant geriausias medžiagas. S
^Turime dar keletą sltlynų Chicagoj. || 

0440 SOUTH PULASKI RD. f; 
RE 7-6630 arba LU 1-0400

%V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 7 Ist STREET

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5581 į
V—--------- --

A. ABALL R88FING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Hum
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas Iš laukt 
■'Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778
♦ ♦ ♦ K

JUOZAS ŽEMAITIS
IK VIC. SKADE, 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 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

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 OL 7-2094 Chicago, IU.

VACYS
CONSTRUCTION C0.

Remkit dien. “Draugę”

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



RELIGINIO KONGRESO REIKALAI

Posėdžio, įvykusio 1962 kovo 22 d. LRŠ įstaigoje, 
protokolas nr. 3

LAIŠKAI "DRAUGUI”
DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 5 d.

Dienotvarkę pateikė komite
to pirmin. prel. J. Balkūnas.

I. Pereito posėdžio protoko
las perskaitytas, priimtas ir 
pasirašytas.

II. Iždin. kun. L. Jankus pra
nešė, kad Lithuanian Commit
tee for Religious Congress var
du atidaryta Chase Manhattan 
banke einamoji sąskaita. Pini
gų yra 77 dol. Dar šeši klebo
nai savo duoklės neatsiuntė. 
Taip pat painformavo apie po
sėdi pas1 gener. konsulą J. Bu
drį 1962 m. sausio 26 d. aptarti 
bendrai lietuvių dalyvavimą Pa 
saulinėje Parodoje. Ten sutarta 
sudaryti tam reikalui specialų 
komitetą, kuris palaikytų ry
šius su PP vadovybe ir ieško
tų būdų kaip lietuvius repre
zentuoti.

Prel. J. Balkūnas pranešė, 
kad Pavergtos Jungtinės Tau
tos planuoja turėti bendrą pa
viljoną; latviai norėtų, kad bū
tų bendras Pabaltiečių paviljo
nas; kokius planus turi ACN 
dar kol kas neaišku. Prel. J. 
Balkūnas taip pat smulkiai pa
pasakojo apie vysk. V. Blizgio, 
prel. P. Juro ir prel. J. Balkū- 
no vizitus pas Ąpašt. Delegatą 
arkiv. Egidio Vagnozzi. Paaiš
kėjo, kad Vatikano paviljono 
komiteto . pirmininku bus kard. 
Fr. Spellman, o Brooklyno 
vysk. B. J. McEntegart narys 
religiniams reikalams. Ap. dele
gatas taip pat tik komiteto na
rys, bet "Užtikrino lietuvių reli
ginei parodai vietą Vatikano 
paviljone. Kai tik bus parink
tas reikalų vedėjas, tuojau bus 
pranešta ir su juo bus galima 
tartis visais lietuvių skyriaus 
reikalais.

Kun. VI. Budreekas pranešė 
apie muzikos komisijos darbus. 
Nutarta atsisakyti plataus ma
sto religinio koncerto kaip sa
lėje, taip bažnyčioje ar ore. Pa 
sitenkinti jungtinių chorų gie
dojimu per mišias — komp. J. 
Naujalio sukurtas mišias, bei 
giesmes per šv. valandą.

Kun. Vikt. Dabušis pranešė, 
kad prel. L. Tulaba pažadėjo 
visokeriopą paramą ekspona
tais ir idtkuo rengiant lietuvių 
religinę parodą.

III. L. K. Mokslo Akademi
jos reikalų vedėjas kun. R. Kra 
sauskas 1962 m. vasario 8 d. 
raštu prašė komitetą numatyti 
programojė vietą LKM Aka

Richard‘Howard (viršuj, deši- 
j,), 44 m. Chicagos policininkas, 
šovė studentą Johnson, 19 m. 
pačioj). Policininkas buvo ne 
'nyboje ir buvęs neblaivas.

demijos suvažiavimui religinio 
kongreso metu. Tam reikalui 
New Yorke bus sudarytas spe
cialus komitetas.

liV. LRKRK programos pro
jektą pateikė kun. St. Raila. Jo 
detales svarstyti palikta ki
tiems posėdžiams. Nutarta iš
tirti galimybes pamaldoms ir 
eisenai šv. Jono kolegijoje ir 
išsiaiškinti su PP katalikų pa
maldų tvarkytoju galimybes pa 
rodos rajone turėti pamaldas.

V. Religinės lietuvių parodos 
reikalu reikia palaukti, kol 
bus parinktas Vatikano pavil
jono reikalų vedėjas ir tik tada 
bus galima pradėti parodos or
ganizavimo darbus ir sudaryti 
tam specialią komisiją.

VI. Einamuose reikaluose 
prel. J. Balkūnas pranešė apie 
vizitą 1962 m. kovo 13 pas 
Msgr. F. Grady, Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo šven 
tovės rektorių Washingtone, D. 
C. Esą. galimybė lietuviams šio
je šventovėje įsirengti koplyčią 

i už .125,000.00 dol. arba už 50,-
000.00. dol. J. E. vysk. V. Briz- 
gys tuo reikalu atsiklaus visų 

. lietuvių klebonų ir sudarys spe 

. cialų komitetą. Koplyčios pa- 
| šventinimas galėtų būti 1962 m. 
rugsėjo 8 d., kaip viena religi
nio kongreso dalis.

Nutarta rūpintis išleisti in- 
j formacinį katalikų , lietuvių lei
dinį - brošiūrą anglų kalba, ku
ri būtų paskleista parodos lan
kytojams.

i Nutarta vystyti reklamą Lie
tuvių Religinio .Kongreso rei- 

, kalu, nuolat palaikyti mintį gy
vą , lietuvių tarpe.

Bendras LRKR Kongreso pla 
nas būtų toks: Pamaldos—mi
šios, procesija,, šventoji valanda, 
'akademija — LKM akademijos 
suvažiavimo religinės sekcijos 

| paskaitos.
Prel. Jonas Balkūnas pirm., 

Kun. Vikt. Dabušis, sekr.

SUSISIEKIMAS
ERDVEJE

(Atkelta iš 3 psl.)
mulės nelenkia kitų civilizuotų 
žmonių tikėtis arčiau kaip 1,000 

j šviesos metų atstumo je, jei m.es 
dabar pasiųstumėm ten radijo 

■ signalą, jis nueitų tik po tūks- 
Itanties metų. Atsako laukti vėl 
turėtumėm tūkstantį metų. Pa
klausti ir atsako susilaukti iš 
dešimties menamų mums arti
miausių civilizacijų tokiu būdu 
imtų 2,000 metų! Jei ir visato
je vyrauja Maironio “silpnas 
kelias, stiprus griūna” pradas, 
per tokį istorijos tarpsnį gal 
iškiltų ir sugriūtų tiek tautų, 
valstybių ir imperijų, kiek pa
sivaideno mums nuo Kristaus 
gimimo laikų. Kažin, ar nepa
bostų atsako laukti? Gal ir klau 
simas pasidarytų nebe svarbus?

Kad būtumėm laimingi atspė 
ti erdvės tašką, kur yra civi
lizacija, norinti su mumis su
siekti, galėtumėm savo radijo 
teleskopus ir siuntėjus ten nu
kreipti. Bet esame priversti klau 
sytis visos erdvės taškų. Kitais 
žodžiais, ieškoti adatos šieno 
kūgyje. Tą patį turi daryti ir 
kitos civilizacijos — jos turi 
siųsti signalus po visą erdvę, 
nes negi žino, kad mes čia že
mėje jų laukiame.

Yra ir kitų sunkių uždavinių 
(kokią “kalbą” vartoti, ką pa
sakyti, kaip suprasti?). Bet vis 
gi turime mokslininkų (ameri
kiečių, anglų ir vokiečių, gal 
būt, ir kitų tautų), kurie klausi
mą jau visai rimtai stato ir sie
kia jį į tvirtus rėmus įstatyti. 
Gali būti, kad kas nors prasi- 
lauš ir nugalės ne tik begalinį 
šviesos metų tolį, bet. ir galvo
sūkį, kaip susikalbėti, kad vie
nas kitą erdvėje suprastumėm.

Diplomų įteikimas Alvudo vaikų darbelių parodos dalyviams. Iš 
dešinės: sekret. inž. P. Jurėnas, vicepirm. dr. Vaškevičiūtė, pirm. 
ped. E. Pakalniškienė, mokytoja A. Kirvaitytė.

LAIKO LAIPTAIS

ŠOKIAI, MOKYKOS IR AIDA
TADAS MICKUS

Twist šokio būdas šiame kraš j kordas nuotolio atžvilgiu tik- 
te rodo įdomius simptomus. Dau į riausiai priklauso Z. Girginaitei 
giau rodo norą kraipytis senes-1 iš Grand Rapids. Ją tėvelis ve- 
nieji, negu jaunoji karta. Laik- 1 ža į paskaitas viso apie 400 
raščiai rašo, kad Washingtone, mylių į abu galus. Tenka nusi-
neseiiiai gynybos sekretoriui Mc J imti kepurę prieš tokį patriotiš- visokeriopon pagalbon ateida-
Namarai raginant ir savo 17 me ' kruną. ma
tų dukrą kraipytis, ši pasipikti- *
nusi atsisakė. Per Aidos pastatymo pertrau

Vieno universiteto meehani- kas Chicagoje mūsų visuomenės neturintiems jos žemės grums- 
nės inžinerijos galva išrado spe-1 puošnumas turėjo gerokai ste- P° savo kojomis .atmetę vi- 
cialų aparatą, kuriuo bus ma- j binti ten gausiai dalyvavusius sus 3ai sentimentus, nejučiomis 
tuojamas twisto “viliojimo in- ’ amerikiečius. Mūsų operos ir jų paskęsime materializme. Me
dekšas” — taigi technika pro-! pertraukos sudarys daug dėkin- nas yra žmogaus sielos pasi-1 
gresuoja ir Amerikoje. R. Mie- gesnę progą parodyti minkus, reiškimų atskeidėjas. 
želis stebėjosi “Dirvoje”, kodėl i negu, pavyzdžiui, baliai Western j
mūsų “rimtoji visuomenė” šoka ■ salėje, nes ten tvanku ir min- | Ne Prikimštus skilvius kovos 
tvvistą parengimuose. Gal tai! kais padengiami vien kėdžių at- avangardan išstatykime, ne py- 
bus, ką vokiečiai vadina “Tor- • lošai. ragą prieš pyragą guldykime, Į
schlusspanik” — vartų užtren-j Minkai ar ne — Aida kiek-i bet ,dvaSlneS_ stl'Prybes Pasi»a" 
kimo panika, apimanti vyrės-• vienam lietuviui turėjo sukelti ir 34 suderinę su visą tai, 
niuš žmones, jiems jaučiant se-; malonų jausmą, kai tokia maža ką Jra^aus ir rangaus bei 
nėjimo ženklus ir stengiantis saujelė žmonių sugeba kultūri- .svento JS savo tevynes 1 cia a ' 
pamėgdžioti paauglius.

¥
Kongresas ima rimtai rūpin

tis naujokų netinkamumu ka
riuomenei. Pirmo karo metu ne 
tiko 30%, antro — 49%, o da
bar jau 71 c/0. Darosi bloga pa
dėtis, nes tie gerieji 29% visi 
nori būti karininkais.

*

PADIDĖJO 5,000 NARIŲ
Vatikano paskelbtoji oficia

lių duomenų knyga (Annuario 
Pontificio) praneša, kad per 

j metus laiko vyrų vienuolynai 
, , , ,, i pasaulyje padidėjo 5,000 narių.

Didžiausią prieaugli turėjo sa
leziečiai, paaugę net 503 na-sistema, kuri sutaupo nesuskai

tomus milijonus valstybei, arti
nasi prie krizės dėl savo popu
liarumo. Iki šiol pakakdavo vie
nuolių mokytojų, kurios beveik 
nieko neimdavo už mokymą, ta- 

; čiau, mokinių skaičiui sparčiai 
augant, jų jau neužtenka.

Jau svarstomas tik religinių 
dalykų dėstymas tokiose mokyk 
lose. Įdomu, kaip į tai reaguos 
visi karštieji konstitucijos sau
gotojai masonai, kurie neleisda
vo net už autobusus užmokėti, 
kai reikės staiga pakelti mokes
čius visiems, pastatant apie, ,, . tropolijos, 46 arkivyskupijos,
20% daugiau mokyklų ir rasti 137Q vyskupijų ir 1>722 titulia- 
tiek pat daugiau mokytojų. , vyskupai

¥
Albanija demonstratyviai iš

metė iš savo krašto porą šim
tų rusių, kurios buvo ištekėju
sios už albanų. Duotas trum
pas paaiškinimas, kad joms bu
vo pasiūlyta arba priimti Alba
nijos pilietybę, arba išsinešdin
ti, ką jos ir padarė. Tad fašiz
mo esama ir kitoje pusėje už
dangos.

Kinija jau pradėjo rusų kal
bos transliacijas teikiamas So
vietų gyventojams. Jos pradė
tos slopinti, naudojant tą visą 
brangią aparatūrą, kuri buvo 
įtaisyta prieš Amerikos Balsą.
Tad pagaliau tie aparatai “susi- 
gadys” geram dalykui.

r • • *

Tarp lituanistikos klausytojų 
Chicagoje, kurie važiuoja šeš
tadieniais Jaunimo Centran, re-

niu atžvilgiu prilygti milijoni
niam miestui ir jo senoms insti
tucijoms.

riais. Šiuo metu vyrų vienuoly
nai turi narių: jėzuitai—35,086, 
pranciškonai — 26,876, salezie
čiai — 21,804, kapucinai — 15,- 
708 benediktinai — 11,500, do
mininkonai — 9,841, redempto- 
ristai — 9,030, maristai — 8,- 
974, oblatai — 7,505, vincentie- 
čiai 5,966.

1961 metais buvo įsteigtos 39 
naujos katalikų vyskupijos ir 
arkivyskupijos. Šių metų pra
džioje buvo 80 kardinolų (da
bar 87), 16 patriarchų, 345 me-

KUN. JUOZUI IR DR. SILVESTRUI 
PRAGULBICKAMS,

jų brangiai motinai Lietuvoje mirus, liūdesio 
valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.

Algis ir Birulė Vajiukaičiai

Liūdesio valandoje, mylimam patėviui Sta
nislovui Karaliui mirus, mielam bendradarb. 

INŽ. VALDUI ADAMKAVIČIUI
ir jo artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia

JAV lietuviu Bendruomenės 
Centro Valdyba

Dvasios zir kūno pasotinimas

Kasdienybės dienų blanku
mas ir kova už egzistenciją ne j 
vieną verčia iš dvasios pusiau- ’ 
svyros iškrypti o kai jau su
laukiama savaitgalio įvyksta į 
kūno ir dvasios atsigaivinimas. : 
Bet kaip? Šiame visokių me
džiaginių (mažiau dvasinių ver j 
tybių) gerybių pertekliaus kra Į 
šte, kimba įvairiausios pagun
dos pasirinkti širdžiai tą, ką 
ji nori. Mūsų lietuviškame gy-. 
venime skuba įsipilietinti Ibalių 
papročiai. Kas mėgsta viešų 
balių lankyti, tas juos pasidaro 
savo artimųjų ratelyje.

Kreiptinas didesnis dėmesys 
daugiau vertinti meniškus pa
rengimus ir kitas kultūrines 
pramogas mūsų alkstančiai dva 
šiai pasotinti, nes atrodo, vis 
daugiau imame atbukti menui 
ir grožiui. Mūsų jausmai links
ta į materialinių gerybių ver
tinimą ir jų branginimą todėl 
daug kas siekia prie jų rišti sa
vo širdis. Kad meniški pasi
rodymai dažnėtų, juos plačioji 
mūsų visuomenė turėtų stipriau 
remti tiek finansiškai, tiek pat

Gyvenantiems be tėvynės ir

A. A.
BEN F. PAVIS

Gyveno 804 6 So.' Uorei Avė.

"Mirė geg. 4 d., 1962, 8:30 v. 
ryto, sulaukęs 65 ui. amžiaus.

Gimė Chicagoje, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Doroti!, Papa, žentas Jo
seph. 3 anūkai: James, Joseph 
ir John, kiti gimines ir pažį- 

.,stumi.
Velionies žm.ona buvo a. a. 

Cal h erine.

Kūnas pašarvotas Chiovara 
koplyčioje, 5570 W. 95th St., 
Oaklarvn, 111.

T.aidotuves įvyks pirmad., 
gag. 7 d., iš koplyčios 1:30
vai. p. p. bus nulydėtas į kar . 
pines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
giinin.es, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuveso.

N uliūdę: 
anūkai.

Duktė, žentas h

Laidoti direkt. Michael Chic- 
vara. Tel. GA 5-0500.

sivežėme — visokį blogį nuga
lėkime.

Visa kas daroma kultūringai, 
gražiai ir mūsų tautai naudin- 
do, remkime, prisidėdami prie 
to savo gausiu dalyvavimu.

Juozas Kubelis

Grožio karalienes 
kuklumas

19 metų Maria Fletcher, 
“Miss America” 1962 metams, 
griežtai užtempė sijoną ant ke
lių ir pareiškė, jog ji nenorin
ti, kad jos kelius fotografuo
tų. “Aš esu naujos rūšies gro
žio karalienė, kuri intelektą 
vertina labiau negu kūno iš
vaizdą”, pasakė M. Fletcher re
porteriams. Nuotraukai pozavo 
su suknele be decoltė ir žemiau 
kelių, ir pasakė, jog ji nema

i!VM(l*V7SL JU

A. A.

JOSEPH WASELKUS
Gyveno 716 W. Cermak Rd.

Mirė geg. 2 d., 1962, 4:45 v. 
p. p., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Luo
kės^ parapijos. Smilgų kaimo.

Amerikoje išgyveno 6 5 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas šešt., 

4 v. p. p. John P. Kudeikio 
koplyčioje/ 4605 S. Hcrmitafee 
Avė.

laidotuvės įvyks pirmad., 
geg. 7 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Giminės,

Laidot. direkt. John P. Eu- 
dolkis. Tel. YArds 7-1741,

KETURIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. -f- A,

y MORTA SHLIKIENĖ 
KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. “f- A.

MYKOLAS SHLIKAS
Jau suėjo keturiolika metų ir keturi metai, kai negailes

tinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimus seserį ir švogerį 
MORTĄ IR MYKOLĄ SHLIKUS. kurių netekome —. Mortos 
1948 .metais gegužės men. 10 dieną, ir Mykolo 1958 ni. gegu
žės mėn. 10 dieną. Lai gailestingas Dievas suteikia jiems am
žiną ramybę.

Šventos Misios su egzekvijomis už Mortos ir Mykolo Shlikų 
sielas bus atlaikytos 1962 metų gegužės mėn. 10 dieną. 8 vai. 
ryto, Visų Šventų parapijos bažnyčioje (10801 South State 
Street, Chicago).

Maloniai kviečiame visus sūnus Shlikus su šeimom, gimi
nes. draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu 
su mumis pasimelsti už a. a. MORTOS IR MYKOLO SHLIKŲ 
sielas.

Sesuo Jieva ir švogeris Konstantinas Burbuliai

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dionrastis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje 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 programų vadovus bei 
'jitus 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

nanti, kad esanti visų gražiau
sia kontestantė. Ji pasidžiaugė, 
kad tai nebuvęs konkursas su 
maudymosi kostiumais; šį kart 
grožio teisėjai davė dvigubus 
punktus už talentą ir po to 
vertino išvaizdą su vakarinė
mis suknelėmis ir maudymosi 
kostiumais.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomas Simonas Dišbevičius 

(SAM DESKIS). Prieš keliolika 
metų gyvenęs 3139 So. Emerald 
Avė. (pirmame aukšte iš kiemo), 
Chicago, III. Prašome atsiliepti ar
ba apie jj pranešti adr.: Tomas 
Diškevičius, 1002 North Avė., N. 

i Braddock, Pa.

PADĖKA

William (Boleslovas) 
Shimkus

Mirė 1962 m. bal. mėn. 18 d. 
ir buvo palaidotas bal. 21 d. 
Chicagoje.

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

Dėkojame visiems, kurie pri
siuntė velioniui gėlių.

Dėkojame grabnešiams — na
riams iš Chicagos Lietuvių Drau
gijos. Dėkojame p. Genevieve 
Giedraitienei už giesmes.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padė
koti.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui L. Bukauskui už malonų pa
tarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui.

Krikšto duktė ir artimi 
draugai

giinin.es


B DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 5 d.

X Jonas Kukecikis, 3429 S. 
Union avė., nusiuntė trims se
natoriams savo lėšomis nupir
kęs tris V. K. Tauro parašytas 
knygas “Guerilla Warfare on 
the Amber Coast”. Iš šen. Dirk 
šen J. Kukeckis gavo laišką, 
kuriame senatorius dėkodamas 
už knygą pastebi, kad šia kny
ga jis pasinaudojo politinei kal
bai, kurią jis netrukus sakys. 
Šen. Dirksen taip pat laiške pa 
brėžia, kad jis ir toliau kovos 
už Pabaltijo valstybių išlaisvi
nimą.

X Dariaus Girėno Veteranų 
posto moterų pagalbinio viene
to susirinkimas įvyks gegužės 
16 d. 8 v. v. posto namuose. 
Visos narės kviečiamos atsilan 
kyti, nes tai labai svarbus su
sirinkimas. Posto narės kvie
čiamos dalyvauti Memorial 
Day parade gegužės 30 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse. Aguonėlių 
diena pradedama gegužės 24 d.

I ir tęsis gegužės 25 d. Talkinin
kės rinkliavai kviečiamos regi
struotis pas L. Mažeiką, GR 
6-7269.

X Dr. Algirdas Devenis, ku
ris verčiasi privačia praktika 
Milford, Delaware, balandžio 
mėnesį buvo atvykęs į Chicagą, 
į Obstetrikų Ginekologų kong
resą ir ta pačia proga jis ap
lankė savo seserį ir svainį dr. 
K. Bobelį, Elgine, III.

Po kongreso dr. A. Devenis 
išlaikė American Boards of Ob 
stetrics and Gynecology egza
minus, t. y. aukščiausias laips
nis moterų ligų specialybėje, ir 
gavo atitinkamą diplomą.

X Stasė Vanagaitė - Peter
sonienė yra viena Oldenburgo 
gimnazijos abiturienčių, apie ku 
rias buvo parašyta straipsnyje 
Oldenburgo liepsnelės. Ten Sta
sės pavardė buvo klaidingai pa
rašyta.

X Konstancija Jesevieia, 
4511 So. Hermitage avė., įra- . 
šys savo mirusius tėvelius a. a. 
Jasevičius į amžinus narius į 
Šv. Kazimiero Seselių Rėmėjus 
rėmėjų seimo proga.

X B. R. Petkevičius, pereitais 
metais lankęsis okupuotoj Lie
tuvoj, vadovaująs Crane Sav
ings and Loan Assn., paskyrė 
“Palik ašaras Maskvoj” anglų 
kalba knygos fondui, kuri bus 
siuntinėjama įtakingiems JAV 
politiniams veikėjams, 50 dol. 
Visuomenė kviečiama aukoti ir 
ateityje.

X E. Paketurienė su dukre
le Gene, savo namuose, Stasei 
Daškevičiūtei, suruošė šaunią 
priešvestuvinę puotą. Susirinko 
gausus būrys ponių, kurios Sta
sę apdovanojo gražiomis ver
tingomis dovanomis. Stasė, ge
gužės 19 d., išteka už inž. A. 
Valausko, Cicero gyventojo.

X Visas lietuviškasis jauni
mas šiandien į Cicero M. A-kų 
Kuopos ruošiamą Tradicinį (Va
karą. Po jaunimui skirto vaidi
nimo “žvaigždė” seks šokiai, 
žaidimai, bufetas. Pradžia ly
giai 7 v. v. (Pr.)

X Meilė vargo lietuviui. Visi 
šiandien 7 v. v. atsilankykime 
į Lietuvos Dukterų dr-jos kon
certą Jaunimo Centre. Pasi
džiaugsime stipria menine pro
grama; dalyvaus: sol. Pr. Bič- 
kienė, smuikininkė E. Kuprevi- 
čiūtė - Bergen, poetė J. Švabai- 
tė - Gylienė; akomponuos muz. 
A. Kučiūnas; programą praves 
aktorė Elena Petrokaitė - Ru- 
kuižienė. Visas pelnas bus pas- 
skirtas nelaimės ištiktiems lie
tuviams čia vietoje sušelpti.

(Pr.)

X Stereo per radiją: 6 gar
siakalbių vokiškas Blaupunkt 
radijas perduoda FM stereo 
programas beveik kaip gyvas ■ 
orkestras. Pasiklausykit Gra-! 
dinsko televizijų, radijų ir oro 
vėsintuvų krautuvėje, 2512 W. 
47th St., FR 6-1998. (Sk.)

X Seserų Kazimierieeių Rė
mėjų 43-čias seimas prasidės 
šv. mišiomis gegužės 6 d. 9:30 
v. r., kurias laikys vysk. V. 
Brizgys ir pasakys pamokslą. 
Pamaldos bus Marijos Aukšt. 
mokyklos koplyčioje. Laukia
ma gausiai atvykstant delega
tų. Visi bus nuoširdžiai priimti. 
Seserys vaišins svečius net tris 
kartus per dieną — pusryčiais, 
pietumis ir vakariene. Po vaka
rienės graži programa.

X Kun. M. Tamošiūnas, sa
lezietis, Medellino lietuvių ka
pelionas, lėktuvu penktadieni 
atskrido į Chicagą ir apsistojo 
pas kun. B. Sugintą 7024 So. 
Artesian. Chicagoje pabus porą 
savaičių, aplankydamas drau
gus ir pažįstamus. Iš Chicagos 
vyks į Washingtoną, Clevelan- 
dą, Baltimorę, New Yorką. At
gal grįš apie birželio vidurį.

X Motinos dienią minės Mo
terų sąjungos 21 kp. iš Town 
of Lake šį sekmadienį, gegužės 
6 d. 8 v. r. Šv. Kryžiaus pa
rap. bažnyčioje bus šv. mišios 
už gyvas ir mirusias sąjungie
čių motinas. Visos sąjungietės 
bendrai eis prie Šv. Komunijos. 
Po mišių parapijos svetainėje 
bus pusryčiai ir svarbus susi
rinkimas. Visos sąjungietės pra 
somos gausiai atsilankyti.

X Chciagos studentų ateiti
ninkų ruošiamas Pax Romana 
dienos minėjimas įvyks sek
madienį gegužės 13 d. 12 vai. 
mišios jėzuitų koplytėlėj, ku
rias atnašaus vysk. V. Brizgys. 
Po pamaldų minėjimas Jauni
mo Centre. Pagrindinis kalbė
tojas bus dr. O’Ferrall, Pax Ro 
mana valdybos narys, tema — 
“Pax Romana Konge”. Menk 
nę dalį išpildys Nerija Linkevi
čiūtė, M. Motekaitis ir šokėjai. 
Visuomenė yra prašoma daly
vauti.

X Donna ir Antanas Kamm 
buvo išvykę kelioms dienoms j 
Westvilie, Ilk, ir sustoję pas 
biznierius Karpius. Jų tėvai pra 
dėjo verstis bizniu jau 1900 m. 
ir jų patalpose šiomis dienomis 
apsistoja atvykę pažįstami iš 
visur. Karpių šeimą pažįsta 
žmonės įvairių luomų ir profe
sijų. Justa Karpiūtė vargoninin 
kauja Šv. Petro parapijoje jau 
virš 25 metus.

X Už a. a. Nijolės Vilūnai- 
tės - Kalvaitienės vėlę bus lai
komos gedulingos šv. mišios 
Švč. P. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčioje, Marąuette Parke, 
gegužės 8 d. 8 vai. r. Giminės, 
ir artimieji kviečiami dalyvauti 
ir už velionės sielą pasimelsti.

(Pr.)
X Aukščiausios kokybės ita

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

X 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.)

X Akademinis Pavasario Ra
lius, kurį ruošia skautai akade
mikai įvyks geg. 12 d. 8:30 v. 
v. Western Ballroom salėje. 
Veiks gausus bufetas, baras ir 
bus įdomi programa, kurią at
liks Chicagos Operos Vyrų 
Choras. Staliukus iš anksto ga
lima rezervuoti pas D. Korzo- 
nienę LA 3-1263 ir pas I. Pa- 
vilčiūtę PR 8-1046. (Pr.)

Paskutiniai pasitarimai prieš seselių kazimierieeių rėmėjų Chicagoje seimą, įvykstantį gegužės 6 d. 
Marijos Aukštesniosios mokyklos patalpose. Iš kairės į dešinę: kun. A. Zakarauskas, seselių ka
pelionas, J. Kuzmickienė, U. Gudienė (neseniai mirusi), A. Nausėdienė, centro valdybos pirmi
ninkė, V. Galnaitė, centr. vald. raštininkė, M. Stankiutė, K. Pocienė, J. Rudienė, B. Bitautienė, B. 
Kazimieraitienė.

X Augusta ir Petras šatkus, X Mary Dzimidas, Anna ir 
1636 S. 50th Avė., Cicero, III., I Steponas Pučkoriai, J. ir B. 
ruošiasi vykti į Californiją. Pe-' Edselies, B. Nakdas, B. Gulli,
reitą pavasarį jų dukros Diane 
ir Patricija ištekėjo ir pasto-
viai apsigyveno Los Angeles, si gegužės 6 d. 1:30 v. p. p. va- 
Abi šią vasarą laukia šeimos žiuoti j Šv. Šeimos vilą pasvei- 
padidėjimo. Tėvai tuo labai kinti ir pagerbti visas motinas 

i ir tėvelius. Galintieji malonė-džiaugiasi.
X Pas L. Kilikonienę, Elgine, i kitę atvažiuoti ir visi pagerbsi- 

111., įvyko Illinois Lietuvių Gy- ■ me motinas ir tėvelius.
dytojų Pagalbinio Moterų vie- j x Chicagos Lietuvių Moterų 
neto susirinkimas, kuriame da- Klubas Iabai nuoširdžiai dėko- 
lyvavo 17 ponių. Buvo padary-,ja Bal Brazdžioniui, kuris pa-
ta metmė veikimo apyskaita ir rodė lietuviško gyvenimo filmą 2na išskfido ,vgegu^® 2 įj 

Oak Forest ligoninėj, ten esan 
tiems lietuviams ligonims. Fil 
mas buvo ištrauka iš “Lietuviš'

ypatinga programa, kurią at-. kog Chicagos”. Oak Forest lie- '
liks jaunimas. 'tuviai ligonys labai džiaugėsi i bendrovės patalpose nuo gegu-

Tamg susirinkime buvo iš- pamatę, kaip buvo paminėta j žės 5 d. ligi liepos 7 d. yra iš
rinkta nauja valdyba, kurią su- į Bariaus ir Girėno ibei Vytauto statyta 15 dail. Br. Murino kū- 
daro: pirm. Ona Atkočiūnienė sukaktis, skautų 10 metų, Pa- i rinių. Anksčiau tose patalpose 
ir narės: Janina Vienužienė, vergtųjų tautų minėjimai, kon. i 5uvo išstatyti dail. A. Skupo
Aldona Mažeikienė, Valė Mažei nanžvnrdžin nnv,prhim^ ir ki+i kūriniai. Paveikslus apžiūrėti kienė. Vanda Kaunienė, Vandaj ™iS 0^ kl“o bendrovės darbo valan-

Balnkienė. Susirinkimas praėjo vaaOvybė AI Alton, talkininkau .dom,s'

apsvarstyta įvairūs organizaci 
ją liečia klausimai. Buvo nu
tarta suorganizuoti pikniką su

labai gražioje nuotaikoje. Be 
to, buvo bendrai pasivaišinta ir 
pasilinksminta.

X Valerijonas Šimkus patik
slina savo pasikalbėjimą apie 
Floridą, kad visos vietovės, ku 
rios buvo apžiūrėtos prieina 
prie didelių kelių, gi lėktuvu bu 
vo apžiūrimi žemės plotai, turį 
ligi 100,000 ar daugiau akrų.
Į tokias vietoves mašina įva
žiuoti neįmanoma, todėl buvo 
naudojamasi lėktuvu arba dži
pu. Ypatingai gražioj vietoj ran 
dasi Wertelkų žemė, kur iš Chi 
cagos yra pirkę sklypus apie 
50 asmenų. Balfui paaukotas 
sklypas, kurį galima bus laimė
ti kaip dovaną Balfo piknike, 
yra ypatingai vertingas1.

X Janina Radvilaitė skaitys 
referatą “Lietuvių jaunimo pro 
blemos svetimoj aplinkoj” Chi
cagos studentų at-kų susirin
kime šiandien, 6:30 v. v. Jau
nimo Centre.

X Joseph B. Detloff, Gage 
Parko superintendentas, susipa
žinęs su anglų kalba Alvudo lei 
diniais ir veikla, leido naudotis | 
Gage parko sale No. 4 kiekvie
ną sekmadienį nuo 2 iki 4 vai. 
p. p., rengiant vaikus vasaros 
festivaliui. Ped. M. Pėteraitie- 
nė pradeda darbą jau šį sek
madienį, geg. 6 d. Visi tėvai pra 
šomi atvesti vaikus į pratybas. 
Adresas: 2411 W. 55 St. (Wes- 
tern Avė. ir 55 St. kampe).

• X Kada baigiasi maino Drau
go prenumerata? — klausia ne 
vienas skaitytojas. O tas taip

X Elzbieta Kazaitienė, 6947 
So. Washtenaw, gavo liūdną ži- 

lengva kasdieną pamatyti, pa- nią iš Lietuvos, kad mirė jos Prieš porą dienų, netekęs iš- 
žvelgug į sau adresuotą dien- mamytė Anelė Motejūnienė, su kabų tapymo darbo Playboy In- 

laukusi senatvės. Ta proga bu- ternational klube, menininkas 
vo užprašytos šv. mišios šv. George Kokines, 31 metų, 1816 
Panelės M. Gimimo par. bažny- Wilson, labai nudžiugo laimėjęs 
čioj, minint 4 savaičių mirties pirmą premiją, $2,000, už išsta- 
sukaktį. Po pamaldų dalyviai tytą aliejaus tapybą “Apsika- 
buvo pakviesti į namus pie- binimas No. 1”, 65-toje Meno 
tums. instituto Chicagos dailininkų

raštį. Tuojau po vardo, pavar
dės yra žymima data: mėnuo, 
diena ir metai. Dar šiandien pa 
sitikrinkite, iki kada jūsų Drau 
kas yra apmokėtas, ir, jei pre 
numerata jau baigiasi, nieko ne 
laukite, tuojau pratęskite ją.

B. Gedvilas, ir Mary Rudis su 
vaišėmis ir dovanomis rengia

jama kitų moterų, senelius ir 
ligonius aplanko su įvairia pro
grama.

X Inž. Jack Gustairs (Gus
taitis), projektavimų skyriaus 
šefas General Motors bendro
vėj Michigan valstybėje, daly
vauja “Designers Exhibit” ir in
žinierių konferencijose Chica
goj atstovaudamas savo bend
rovę. Inž. Gustairs aplankė sa
nitarijos distriktą ir sutiko pa
tikėtinį Walter S,. Baltį, pas ku 
rį paviešėjo su savo seserim 
Donna Kamm, kuri yra Balčio 
sekretorė.

Inž. Gustairs jaunesnė sesuo 
Agnės Benko, mokytojauja Den 
ver, Colo., o brolis Walter turi

Metropolitan opera Chicagoj 
ruošia gegužės 27-30 d. spek- 

nuosavą fabriką, Los Angeles, -tEtklrus: Madame Butterfly, La- 
Forza dėl Destino, Lucia di 
Lammermoor ir Tosca. Spek
takliai bus statomi McCormiek 
vietovėje. Jau mažai bilietų be
liko.

GERAŠIRDĖ RADIJO STO
TIS WIND

Chieago radijo stotis WIND 
šiomis dienomis praveda “geros 
valios” žygius. Vieną dieną vi
siems miesto rotušėj ėmusiems 
vedybų leidimus, užmokėjo už 
leidimus. Kitą dieną visiems, 
važiavusiems Wendella upės 
taksi (laiveliais), užmokėjo ke
lionės bilietus. Gyventojai besi
lanką miesto centre ieško kitų 
“geros valios” reiškinių.

IŠ TAVERNOS Į MENO 
GALERIJĄ

Cal

S. Velbasio baleto studijos mer
gaičių grupė, išpildžiusių jų pro
gramą Alvudo šeimos šventėje 
Jaunimo Centre bal. 28 d.

(Foto B. Lungio)

X Dirvos laikraščio Chica
gos bendradarbiai šį šeštadienį 
8 v. v. Western Ballroom sa
lėje rengia balių, kurio šeimi
ninku bus Chicagos Dirvos ben 
dradarbių klubo pirm. R. Mie
želis, o šeimininke Br. Paplė- 
nienė.

X Elzbieta Mandzijauskieaiė, 
6600 So. Washtenaw, Little Co. 
of Mary ligoninėje buvo pada-
ryta operacija. Daibar ligonė nejl ateitininkų vadovybės rin
grįžo namo ir sveiksta.

X Inž. St. Budėjus su žmona

Europą, kur išbus 8 Savaites, 
aplankydami eilę Europos sos
tinių.

X Standard Savings & Loan

X Marcelės ir Vito Jonušų, 
7154 S. Spaulding Avė., balan
džio 28 d., Šv. P. M. Gimimo 
parapijos bažn. pakrikštyta dūk 
ryte Alės - Bernadetos vardu. 
Krikšto sakramentą 
kun. Zakarauskas, o

dr. B. B. Kazakaičiai, A. E. 
Jokubauskai, M. A. Končiai, J. 
A. Lekečinskai, M. B. Rukuižai, 
Tijūnėliai, Motiekaitis ir kiti 

suteikė 1 Jonušų bičiuliai. Svečiai vaiši-
krikšto nosi palinkėdami šeimininkams 

tėvai — Valė Brazienė ir Juo-i ilgiausių metų, auginantiems 
zas Ramonas. Vakare M. V. Į sūnų Algį, kuris lanko Mar- 
Jonušų puošnioj rezidencijoj į- Jąuette Parko parapinės mokyk- 
vyko šaunios vaišės. Dalyvavo įlos 6 skyrių.

Chicagos žinios
OPEROS BILIETAI BEVEIK parodoje, kur su savo kūriniais

IŠPARDUOTI

Švč. Dievo Motinos Sopulingos Draugija

rytoj geg. 6 d., 3:30 v. popiet
rengia

ŽAIDIMO VAKARA
ŠV. ANTANO PARAP. SVETAINĖJE, 

Ciceroje
Visi bus skaniai pavaišinti

Valdyba kviečia visus atsilankyti

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Washingtono, D. C., atei
tininkai balandžio 29 d. suren
gė išvyką pas kun. J. Giedrą, 
kuris yra Šv. Povilo parapijos 
klebonu Damascus mieste, Ma- 
rylande. Išvykoj dalyvavo virš 
60 ateitininkų, jų šeimų narių 
bei svečių. Šv. mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. V. Dabu 
šis. Buvo sugiedotos kelios lie
tuviškos giesmės, kurias var
gonais palydėjo G. Petcavage. 
Daugelis ateitininkų ir svečių 
priėjo Šv. Komunijos. Po pa
maldų parapijos salėje įvyko 
bendri užkandžiai, kurių metu 
ilgesnį žodį tarė Federacijos va 
das S. Sužiedėlis. Jis ragino 
ateitininkus parodyti daugiau 
veiklos, nes, sakė jis, pasta-

kimai parodė, kad ateitininkai 
sudaro vieną iš didesnių orga
nizacijų, tačiau jų veikla yra 
per maža pagal jų narių skai
čių. Kleb. kun. J. Giedra savo 
žody pasidžiaugė šia išvyka ir 
kvietė ją vėl aplankyti tiek or
ganizuotai, tiek pavieniui. Pro
gramą užkandžių metu prave
dė dr. VI. Viliamas.

Po užkandžių išvykos daly
viai vėl susirinko bažnyčion, 
kur buvo suteikta palaimini
mas Švč. Sakramentu ir sugie-

dalyvavo 105 dailininkai.

BE REIKALO NUŠOVĖ 
JAUNUOLĮ

Policininkas Richard Howard, 
44 metų, Sheffield-Town Hali 
stoty' buvo savo viršininkų ap
kaltintas, kad būdamas neblai
vus ir išsirengęs iš policijos 
uniformos, be reikalo nušovė 
19-kos metų Alf red Johnson, 
televizijos aparatų mechaniką.

MILŽINIŠKA ENERGIJA 
SALDAINIŲ VALGYME .

Prieš dieną kitą Chicagos 
centre medicinos centras, va
dinamas “Vilties miestu”, už 
suteiktą auką praeiviams išda
lino 500,000 gabalų saldainių. 
Apskaičiuojama, kad saldainiai 
valgiusiems suteikė užtektinai 
energijos pakelti 256,000 tonų 
sveriantį Prudential dangoraižį 
5 colius nuo žemės ne vieną, 
bet net 19-ka kartų.

332 ATSISAKĖ DIRBTI; 
NEGAUS PAŠALPOS

Cook apskrities pašalpos sky 
riaus vedėjas R. Hilliard, pra
nešė, kad balandžio mėnesį 332 
asmenys atsisakė jiems siūlo
mų darbų. Įstatymo patvarky
mu, jiems reikėjo nutraukti tei 
kiamą pašalpą.

J

dota lietuviškų giesmių. Šias 
pamaldas pravedė kun. V. Da- 
bušis. Jos buvo baigtos sklan
džiai nuskambėjusiu ateitinin
kų himnu. (O. P.)

— JAV Liet. Bendruomenes 
Tarybos sesija šaukiama 1962 
m. birželio mėn. 2—3 dienomis 
Clevelande. Darbų tvarkoje — 
LB organų pranešimai, B-nės 
kultūrinė ir politinė veikla Lie
tuvos laisvės kovoje, Lietuvių 
Fondo organizavimasis ir finan 
sai, LB Tarybos studijų komi
sijų pranešimai, LB Tarybos 
nutarimai ir kt. Posėdžių vieta 
— Čiurlionio ansamblio namai, 
10908 Magnola Dr.

— Maironio metais Lietuvių 
B-nė padidėjo dviem apylinkėm 
|— Lemonto, Chicagos apygar- 
I doje, ir Seattle, Wa., Los Ange
les apygardoj, o prieš pat Ka
lėdas buvo ‘įsteigta Denverio 
apylinkė Colorade. Artimoje 
ateityje planuojama organizuo
ti LB apylinkes visose vietose, 
kur tik yra lietuvių gyvenama.

ARGENTINOJE
— A. a. Jonas Rymavičius. 

Po ilgesnės ligos balandžio 15 
d. mirė ilgametis Šv. Cecilijos 
choristas, muziko Vaclovo Ry- 
mavičiaus brolis.

Velionis buvo gimęs Panote
rių parapijoj, Ukmergės apskr. 
.Argentinon atvyko prieš 35 me 
|tus. Su Konstancija Nevedons- 
kaite buvo sukūręs lietuvišką 
šeimą.

Giliame liūdesyje liko žmona 
Konstancija, sūnus Enrikas ir 
brolis muzikas Vaclovas Ryma
vičius.

URAGVAJUS
— Urugvajaus lietuvius jė

zuitus aplankė tėv. Bruno Mar
kaitis, SJ, einąs lietuvių jėzui
tų provinciolo pareigas. Svečio 
išleistuvių proga buvo sureng
ta religinės muzikos susikaupi
mo valandėlė, kurioje svečias 
labai gražiai lietuvių bažnyčios 
vargonais išpildė keletą savo 
improvizacijos dalykėlių. Giedo-, 
jo U. Liet. Kat. choras, solistai 
Lucija Griškonienė, J. Čeponis 
ir Vytautas Dorelis. Solistams 
vargonais akomponavo prof. 
Teresa Drobnievvski.

Po to, parapijos salėje buvo 
jaukios vaišės svečio garbei, 
dalyvaujant labai daug žmonių. 
“Gintaro” jaunimas parodė pa
triotinį vaizdelį “Tėvynės ilge
sys”, kurį režisavo mok. Genė 
Stanevičienė, ir pašoko tauti
nių šoklų, publikai audringai 
plojant.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

TERRA
Porcelanaa, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybSs, etc.
3237 W. 63rd St.. Cblcago 29, IU. 

, Tel. 434-4600
Parduotuvėj atdara tr sekmadie

niais.

PARDUODAMA PREKYBOS 
ĮMONĖ

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




