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Karo pavojus tarp Izraelio ir Arabų
Pavojinga įtampa Artimuosiuose Naujausios

žinios

Nauja kariškių revoliucija Sirijoje

Vakar kariškių revoliucija Si
rijoje ir susišaudymais prasi
veržianti nesantaika tarp Izra
elio ir arabų — atkreipia pašau 
lio dėmesį į Artimuosius Rytus. 
Sirijos kariškiai, tie patys, ku
rie praeitą rudenį įvykdė vieną 
revoliuciją, savo kraštą atskir
dami nuo Jungtinės Arabų Res 
publikos (Egipto - Sirijos uni
jos), dabar vėl nuvertė vyriau
sybę, paleido parlamentą. Da
masko radijas pranešė, kad pre
zidentas Kudsi atsistatydino ir 
172 narių parlamentas (su de
šiniųjų dauguma) paleistas. Net 
gi skelbiamas teismas buvu
siems vyriausybės nariams. Įsta 
tymų leidybos ir vykdomąją vai 
džią perima armija, kurioje va
dovaujančiu asmeniu yra gen. 
Abdul Kerim Zahredeen.

bų Respubliką su Egiptu. Per
versmą juk įvykdė ta pati ka
riškių grupė, kuri po praėjusių 
metų rugsėjo mėn. perversmo 
nutraukė ryšius su vad. Jungt. 
Arabų Respublika.

Tačiau naujoji dabartinė vy
riausybė itin griežta Izraelio 
atžvilgiu. Jos pranešime per ra
diją pasisakoma prieš “imperia
lizmą, kuris Izraelį palenkė a- 
takuoti Siriją... Paskutinioji Iz
raelio agresija yra tik viena 
grandis imperializmo ir jo agen 
tų sąmoksluose ir intrigose”.

Paskutiniu metu tarp Izrae- 
ir Sirijos įtampa labai išau- 
dėl Galilėjos ežero ir Jorda- 
upės vandens. Artimųjų Ry-
terenas žiauriai sausas. Šių kaip gelbėti Amerikos ekonomi-

bo 
go 
no 
tų

— Prezidentas Frondizi va
kar įsakė parlamentui susirink
ti į nepaprastą sesiją, gi pats 
išvykęs nežinoma kryptimi. Tai 
vakar po pietų pranešė kores
pondentas iš. Buenos Aires.

— Valstybės sekretorius Rusk 
vakar Washingtone informavo 
prezidentą Kennedy apie pasita
rimus Genevoje dėl nusiginkla
vimo ir Berlyno.

— Atstovų Rūmų pirmininkas 
John McCormack vakar prane
šė, kad JAV Kongresas turėtų 
liepos 1 d. ar 15 d. baigti savo 
darbus; jei tai įvyktų, tai būtų 
trumpiausia sesija per 24 me
tus. Visi atstovai šių metų lap
kričio mėn. bus perrenkami.

— Prezidentas Kennedy va
kar kreipėsi į JAV kongresą,

Kariuomenė užėmė radijo ir televizijos stotis 
Buenos Aires mieste

Kaina 10 c.

Demokratų vadai posėdžiavo Baltuosiuose Rūmuose su prezidentu 
Kennedy. Atstovų Rūmų pirmininkas. John W. McCormack (kai
rėje) pareiškė, jog administracijos mokesčių pasiūlymai atrodė 
geresnėje padėtyje, pridėjus prie įstatymų priedus. Su McCor
mack yra viceprezidentas Lyndon Johnson (viduryje) ir demo
kratų “botagas” (whip) Carl Albert iš Oklahomos. (UPI)

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Armijos daliniai vakar užė
mė radijo ir televizijos stotis 
Buenos Aires, Argentinos sos
tinėje, ir pradėjo tvarkyti La 
Pampa provinciją vidurio Ar
gentinoje, didėjant politinei kri- 

i zei.

Martinez jr. tarpininkauja tarp 
prezidento Frondizi ir aukštų 
kariškių, siūlydamas kai kurias 
nuolaidas. Bet atrodo, kad Fron 
dizi išvertimas iš valdžios ve
žimo neišvengiamas.

I

Kariuomenė užėmė radijo ir 
televizijos stotis, nes nori jas 
“apsaugoti nuo civilių sabota
žo”. Visos Buenos Aires stotys 
tęsia savo programas, armijos 
komunikacijos batalijonui užė- 

į mus transliavimo stotis.

Gydytojų grupė

medicinišką planą Sibiro tremtinių-parašytą maldaknygę

(Nukelta j 6 psl.)

Socialinės reformos ir posūkis 
į kairę

Per radiją skelbiami kaltini
mai buvusiai vyriausybei, kad 
ji nevykdė kariškių reikalauja
mų reformų ir patys turtėjo 
varguomenės sąskaitom Tai bū
tų ženklas, kad reikia laukti 
didesnio ar mažesnio posūkio į 
kairę, bent kas liečia socialines 
reformas. Užsienio politikoje, 
skelbiama, būsią laikomasi neut 
ralumo, sutarčių su kitomis vals 
tybėmis ir rodomas ištikimumas 
Jungtinėms Tautoms.

Revoliucinė kariškių vyriau
sybė skelbia, kad būsią palai
komi artimi ryšiai su arabų vals 
tybėmis, tačiau neatrodo, kad 
būtų grįžtama į Jungtinę Ara

Rockefellerio sūnus 
esąs kanibalų auka

HAGA, Olandija. — Olandų 
misionierius laiške, atspausdin
tame kovo 27 dieną, sako, kad 
Michael Rockefeller, dingusį 
New Yorko gubernatoriaus sū
nų, gal būt, Naujoje Gvinėjoje 
kanibalai “suvalgė”.

Jaunas Rockefeller, dingęs 
ekspedicijoje praėjusį lapkričio 

' mėnesį, nenuskendo kaip buvo 
manyta, — sako misionierius.

Misionierius sako: “Sužino
jau, kad jis nuplaukė į pajūrį, 
bet Asmat gyventojai jį suval-

ją, nes auksas ir doleriai per 
daug plaukia iš šio krašto ir 
sudaro rimtas ekonomines pro
blemas.

— Tibeto karalius Dalai La
ma, pabėgęs iš savo krašto nuo 
komunistų siaubo į Indiją, ko
vo 25 dieną kalbėjosi valandą 
su indų premjeru Nehru. Dalai 
Lama vėliau pasakė, kad susi
tikimas buvęs “malonus”.

— Afganistane vakar vyko 
parlamento rinkimai, 
parlamentas susirinks 
1 dieną.

— Buvęs iraniečių 
reikalų ministeris
Qhods Nakhai paskirtas Irano 
nauju ambasadorium į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Armija šį žygį padarė, gink
luotoms jėgoms vėl pareikala
vus prezidentą Frondizi atsista
tydinti.

WASHINGTONAS. — Gru
pė gydytojų užvakar lankėsi 
Baltuosiuose Rūmuose pas pre
zidentą Kennedy ir pažadėjo pa 
remti jo medicinos programą 
senesnio amžiaus asmenims so
cialinio saugumo (sočiai seęu- 
rity) ribose.

Gydytojų grupei vadovavo dr. 
Caldwell B. Esselstyn, Rip Van 
Winkle klinikos Hudson mieste,

*

Pasklido gandai Argentinos | 
sostinėje, jog prezidentas pa
bėgęs į užsienį. Bet tai vakar n. Y., direktorius, 
paneigė jo sekretorius.

Gynybos ministeris Rodolfo

Naujas 
birželio

užsienio 
Hossein

— Meksikoje baigtas medvil
nės streikas. Streikas, supara- 
ližavęs 320 meksikiečių medvil
nės įmonių, trukęs dvi savaites 
baigtas praėjusį šeštadienį. Dar 
bininkai, gavę atlyginimų padi
dinimą, grįžo darban pirmadie
nį.

Lemnitzer vizituoja 
Aziją

BANGKOK, Thailandas. — 
Generolas Lyman Lemnitzer, 
—JAV štabų viršininkų pirmi
ninkas, užvakar atvyko į Bang- 
koką, Thailande, vizituodamas 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
karinius įrengimus Azijoje.

Prezidento Kennedy užtikrinimas lietuvių delegacijai: 
Jisai sieksiąs laisvės ir teisybės visais galimais badais

of the situation of the Soviet- 
dominated peoples and would 
continue to pursue the goals of 
freędom and justiee in every 
way possible).

Laiškas užbaigtas su geriau
siais linkėjimais (warm good 

: wishes) dr. Taruliui.

Jungtiniu Tautą 
bonų reikalai

NEW YORKAS. — Burmie- 
tis U Thant einąs Jungtinių 
Tautų generalinio sekretoriaus 
pareigas, perspėjo užvakar, jog 
teksią sumažinti taikos dalinius 
Konge, jei nepasiseks parduoti 
200 milijonų dolerių vertės bo- 
nų padengti išlaidoms.

Iki šiol, — pasakė Thant, — 
pirko Jungtinių Tautų bonų tik 
Norvegija, Suomija ir Danija. 
Šios 3 valstybės pirko viso $5, 

• 780,000. Septyniolika valstybių 
pasižadėjo pirkti viso $43,735, 
000 vertės bonų, bet dar turės 
tarti žodį jų parlamentai. Ne
skaitant Jungtinių Amerikos 
Valstybių, 20 kraštų pirksią vi
so $49,515,000 vertės bonų.

į Naująją Gvinėją
Primena Indonezijos grasinimus

f

i
1

Arabų ir Izraelio 
ginčas Jungtinių 
Tautų Saugumo 

Taryboje
Kariuomenė išvaikė Sirijos 

parlamentą
JERUZALE. — Damasko ra

dijas vakar pranešė, kad Siri
jos armija paėmė valdžią, pa
leisdama parlamentą, išrinktą 
praėjusių metų gruodžio 1 die
ną, ir priimdama prezidento 
Kudsi atsistatydinimą.

Perversmas buvo praneštas 
i 13 valandų prieš Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybai New Yor
ke susirenkant svarstyti Sirijos 
ir Izraelio pasienio ginčą.

*

Vakar po pietų Jungtinių Tau 
tų Saugumo Taryba pradėjo 
svarstyti Izraelio ir Sirijos pa
sienio ginčą.

WASHINGTONAS. — Dr. Al
bertas Tarulis, gyvenąs Wash- 
ingtone, D.C., pasiuntė prezi
dentui John F. Kennedy lietu
vaičių — Sibiro tremtinių — pa
rašytą maldaknygę su angliš
ku vertimu (Mary Save Us). 
Savo atsakyme prezidentas pa
dėkojo siuntėjui už “kind ges- 
ture” ir dovaną, gautą, kaip
laiške pasakyta, Lietuvos nepri-1 
klausomybės atkūrimo keturias 
dešimt ketvirtosios sukakties 
proga.

Kartu JAV prezidentas primi
nė, kad jam buvę malonu su
sitikti su lietuvių delegacija 
Vasario 16 (appreciated the op- 
portunity); jisai užtikrinęs de
legatus, kad jam esanti gerai 
žinoma Sovietų pavergtųjų tau 
tų būklė ir, kad jisai sieksiąs 
laisvės ir teisybės visais gali
mais būdais (was fully aware

Pagalbos' akcija 
prieš badą

BONNA, Vokietija. — Vokie
tijos episkopatas paskutiniame 
šių metų savo bendrame gany- 
tojiniame laiške kviečia Vokie
tijos tikinčiuosius katalikus ir 
šiais metais tęsti savo pagal
bos akciją prieš badą ir ligas 
pasaulyje vadinamojo “Mise- 
reor” judėjimo ribose. Kaip o- 
ficialiai buvo paskelbta per pra
eitas gavėnios meto rinkliavas 
V okieti jos katalikai pasaulio 
vargui mažinti suaukojo 127 mi
lijonus DM.

HAGA, Olandija. — Olandų i veikia “nepaisydama Jungtinių 
vyriausybė užvakar pranešė, 
jog ji siunčianti laivyno ir ka
riuomenės pastiprinamąsias jė
gas į ginčijamą vakarų Naują
ją Gvinėją, nes Indonezija tebe
tęsia grasinimus ir agresyvius 
žygius.

Laiške olandų parlamentui mi 
nisteris pirmininkas Jan de 
Quay pareiškė, jog keli laivyno 
vienetai pasiųsti į vakarinę Nau 
jąją Gvinėją ir “ribotas skaičius 
kareivių” irgi bus pasiųsta į te
ritoriją.

Indonezų laivai plaukioja pa
lei olandų Naujosios Gvinėjos 
pietinį pajūrį.

tt.

Tautų dėsnių”.
*

Olandija ir Indonezija pradė
siančios formaliai derybas dėl 
vakarinės Naujosios Gvinėjos.

Kinijos kardinolas
Londone

Jungtinės Tautos Konge turi 
apie 20,000 kareivių.

KALENDORIUS

Kovo 29 d.: šv. Jonas ir Ba- 
rakizijus, kankinys; Kernius.

Kovo 30 d.; šv. Anelė, Pru- 
tenis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 40 laipsnių; rytoj — 
galimas lietus ar sniegas.

Saulė teka 5:39, leidžias 6:11.

Pasak vyriausybės praneši
mo, Ramiojo vandenyno (Paci
fiko) salon pasiųsti 2,497 tonų 
naikintuvai Limburg ir Gronin- 
gen, kurie tik ką baigė vizitą 
San Diego, Cal. Juos, gal būt, 
paseks povandeniniai laivai Dol- 
fijna ir Zeeleeuw, kurie dabar 
vizituoja Manzanillo, Meksiko
je.

De Quay pabrėžė, kad Olan
dija turi sustiprinti vakarinę 
naująją Gvinėją “teisėtam savęs 
apsigynimui”,

Daugiau kareivių 
nusiųsta j Alžirę

ALŽIRAS, Alžirija. — Pran
cūzija atsiuntė pastiprinamosios 
kariuomenės į Alžirą pagelbėti 
prancūzų įguloms ir policijai, 
kad būtų 300,000 europiečių nau 
jakurių šiame mieste sutvarky
ti.

Prancūzų šarvuočiai ir sunk
vežimiai su kariais saugoja Al- 
žiro gatves.

I

Kinijos komunistai 
atidarė “parlamentų 
TOKIO, Japonija. — Komu

nistinės Kinijos “parlamentas” 
vakar atidarė pirmąją savo se
siją Peipinge. Pirmą kartą su
sirinko “parlamentas” per dve
jus metus.

Kinų komunistų partijos pir
mininkas Mao Tse-tung ir prem 
jeras Chou En-lai dalyvavo a- 
tidaromoje “liaudies parlamen- 

nes Indonezija to” sesijoje.

Mrs. Jacųueline Kennedy. JAV prezidento žmona, vakar iš Lon
dono išskrido į Washingtoną. (UPI)

ĮRAŠOMAS JAV KONSTITUCIJOJE PRIEDAS
NETURTINGŲJŲ NAUDAI

Pasiūlymas panaikinti tuos mokestinius suvaržymus balsuotojams iš pietiečių

WASHINGTONAS. — JAV 
Senatas 77 balsais prieš 16 pat
virtino planą įrašyti priedą į 
JAV konstituciją, priimant nuo
statą, kuriuo balsavimo teisė 
negali būti rišama su mokesčių 
mokėjimu. Net ir pietiečiai sena 
toriai, iki šiol priešinęsi, ėmė 
nusileisti. Tik 14 senatorių, iš 
19, kurie anksčiau vieningai prie 
šinosi tam pakeitimui, laikėsi 

I vieningo fronto. Pietiečių fron
to vadas šen. Russel nebeįsten
gė išlaikyti jų visų vieningumo. 
Įdomu, kad ir pasiūlymas pa
naikinti tuos mokestinius suvar

žymus balsuotojams išėjo iš pie-1 liais balsų priims ir Atstovų 
tiečių — pasiūlė šen. S. Holland Rūmai; paskiau dar bus reikalin 
iš Floridos.

To senato nutarimu norima 
įvesti pataisą JAV konstitucijo
je, draudžianti imti mokesčius 
už dalyvavimą balsavimuose. 
Tokie mokesčiai dabar yra įves
ti Alabamoje, Mississippi, Ar- 
kansas, Tezas ir Virginijos vai 
stybėse. Kaltinama, kad tais 
mokesčiais siekiama sulaikyti 
negrus nuo dalyvavimo balsavi
muose.

Ši konstitucijos pataisa įsi- į 
galios, jeigu ją dviems trečda-

ga, kad ją patvirtintų (ratifi
kuotų) trys ketvirtadaliai JAV 
valstybių.

— JAV atstovas Dean vakar 
Genevoje dar kartą prašė Sovie
tų Sąjungą pasirašyti atominių 
bandymų sustabdymo sutartį, 
ir Amerika pasižadanti nepai
syti rusų įvykdytų atominių 
bombų sprogdinimų ir pati ne
beatnaujintų atominius bandy
mus.

Keliauja ištremtas Peipingo 
arkivyskupas

LONDONAS. — Kardinolas 
Tien Ken-sin, ištremtas ko
munistų iš Peipingo, Kinijos, 
keliaudamas per pasaulį, nese
niai į Londoną atskrido lėktu
vu iš Dusseldorfo, Vokietijoje.

71 metų kardinolas, vykstąs 
į Jungtines Amerikos Valsty- 

I bes, tapo pirmuoju Kinijos kar
dinolu, į kardinolų kolegiją jį 
paskyrus a. a. popiežiui Pijui 
XII 1946 metais.

Trims metams praslinkus, kai 
, buvo gydoma jo akis Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kinijos 
komunistai pagrobė valdžią že
myne ir ištrėmė jį nesant jam 
krašte. Nuo tada jis gyvena 
Formozoje.

—
Užsirūstinę kaimiečiai
MEXICO CITY. — Kaimie

čiai užvakar apmėtė akmenimis 
vyriausybės rūmus, nesulaukda
mi leidimų vykti į Jungtines A- 
merikos Valstybes laukų dar
bams. Policija areštavo tuziną 
demonstrantų.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 29 d. SENDRAUGIAI — 
Į STOVYKLĄ

stalo artinosi visa bažnyčia. 
Tuoj pat po pamaldų minia su
gužėjo į parapijos salę, kurią 
sausakimšai pripildė, nes žmo
nių buvo dvigubai tiek, kiek 
buvo tikėtasi- Agapės metu bu
vo proga pasikalbėti su pažįsta
mais, tyliai stebėti, kaip laikas 
mūsų veidus keičią.

Po pusryčių visas spiečius su-

Red. JONAS KARPAVIČIUS, 6538 S. Western Ave.

Chicago 29, Illinois. PR 8 - 3684

Kaip ir pernai, taip ir šįmet 
Dainavos stovyklavietėje prie 
Manchester, Michigan įvyksta 
sendraugių stovykla- Jau dabar 
laikas susitvarkyti atostogų 
datas, kad galėtumėte stovyklo
je dalyvauti — prasideda rug
piūčio 12 d. ir baigiasi rugpiū- sirinko viršutinėje salėje, ku- 
čio 18 d. Stovykloje dalyvauti — ---.....................................
kviečiami visi sendraugiai, o 
taip pat visi jaunos dvasios lie
tuviai, kuriuos domintų stovyk
los studijinė programa.

— Jei krikščionybė palaiko1 
dirbančios klasės pusę sociali
nėje kovoj, tai ji tai daro ne tos 
klasės, bet žmogaus darbininko 
orumo vardu, žmogiškųjų teisių 
ir žmogaus sielos vardu.

—N. Berdiajev
Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Publisbed daily, 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Society.

PUIKIAI VYKSTA SEMINARAS
Šiame seminare ypatingaiChicagos studentų ateitinin

kų draugovės gavėnios semina- daug buvo jaunimo. Jie ir klau 
re kovo 17 d. dr. V. Vygantas simus paskaitininkams kėlė, ir 
kalbėjo apie organizuotumo rei- diskusijose dalyvavo. Semina- 
kalingumą šių dienų jaunimui, rui vadovavo Manigirdas Mote- 
Prelegentas klausytojų dėmesį kaitis. V. M.
patraukė aktualiomis mintimis. 
Lietuviškajam jaunimui, gyve-; 
nant svetimame krašte, lietu
viška organizacija sudaro lietu
viškos visuomenės pakaitalą.. 
Tik nedidelė lietuvių jaunimo 
dalis priklauso lietuviškoms or
ganizacijoms. Organizuotasis 
jaunimas turi dėti pastangas ir 
stovinčius nuošaly įtraukti į or
ganizaciją.

Diskusijose dalyvavusiųjų 
mintys vis sukosi apie nuoša
liai stovinčių įjungimą į pras
mingą organizacijų 
kad pajustų pareigą 
mybę. Diskusijoms 
Leonas Radvila.

Kovo 24 d. buvo dvi paskai
tos. Aloyzas Baronas nagrinė
jo romantinę pažiūrą į tautiš
kumą, o 
dys —
tautiškumą. Prelegentai gausiai 
susirinkusiems klausytojams 
pateikė gražių minčių. O dis
kusijų metu jos dar labiau iš
ryškėjo konkrečiais pavyz
džiais. Prieita išvados, kad šio
se aplinkybėse nutausta ne tik
tai jaunimas, bet ir vyresnie
siems gresia tas pats pavojus. 
Gyvenime matome, kad net Lie 
tuvoje išėję mokslus pasitrau
kia nuo savo tautos aktyvios 
veiklos, vengia savo tautiečių. 
Taip atsitinka, kai praranda
mas jautrumas. Gyvas tautos 
narys tautiškumą išgyvena ir 
protu, ir jausmais. Meilė tautai 
žmogų įpareigoja tarnauti tau
tos gerovei.

Malonu iVnstatuoti, kad stud. 
Rimas Rudys pirma vieša pa
skaita puikiai užsirekomenda
vo. Klausytojai gėrėjosi paskai- 
•tininkc mokėjimu gražiai pa
naudoti savo platų apsiskaity
mą. Jis savo mintis rėmė dr. J. 
Girniaus, Gabriel Marcei, Pas- 
cal ir kitais autoritetais.

gyvenimą, 
ir atsako- 
vadovavo

studentas Rimas Ru- 
racionalinę pažiūrą i

Prof. J. Brazaitis, šeštadienį, 7 
vai. vakaro, Jaunimo centre, Chi
cagoje. laikys paskaitą Maironio 
minėjime. »

PROF. BRAZAITIS MAIRONIO 
MINĖJIME

Meno dr-jos “Šatrija” nariai 
prof. J. Brazaitis, solistė Pru- 
dencija Bičkienė, M. Motekai- 
tis, EI. Blandytė, išpildys pro
gramą Maironio minėjime kovo 
31 d. 7 v. v. Jaunimo centre.

I
Toji programa suvedama į 

šūkį: „Žvilgsnis į save: kuo
esame ir kur einame?”. Temą 
nagrinės šešios paskaitos: į 
Amerikos lietuvių visuomenę 
žvelgs sociologas, bus nagrinė
jama mūsų vaikų vieta tarp 
dviejų pasaulių, stebimas kata
likų vaidmuo Amerikos gyve
nime, analizuojama komunizmų 
samprata Amerikos politikoje, 
tyrinėjama įtampa tarp profe
sijos ir lietuviško gyvenimo, ap
tariama mūsų idėjinė aplinka.

rioje moksleivių ateitininkų pa
ruošta programa paminėjome 
Maironį. Puikūs jauni dekla- 
muotojai — bravo tiems, kurie 
juos taip puikiai paruošė! Buvo 
ir kitas didelis džiaugsmas: pri
statyta naujai išrinktoji Fede
racijos Valdyba. Susikaupę 
klausėmės 'federacijos vado 
prof. S. Sužiedėlio žodžių; fede
racijos tarybos pirmininko dr. 
A. Damušio kalba ir MAS CV 
pirmininko J. Račkausko žodis 
uždegė entuziazmu; arch. A. 
Barzduko kalba naujosios fede
racijos valdybos vardu nudžiu
gino ryžtu ateities darbams, o 
federacijos dvasios vado kun. J. 
Kidyko atsisveikinimo žodis il
gai paliks širdyje. Griausmin-1 
gai visi — nuo senelio iki vai-

GIS AIIIVSK AS

J. G. TELEVISION CO.
2512 VV. 47th St., FR 6-1998

TV RADIJAI. HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

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

Metams % metų 3 mėn. 1 mėn. 
-----  $1.75 

$1.50

Prenumerata:
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

$7-00
$6.00

$4.00
$3.50

M
Vai.

P. ŠILEIKIS, Q. P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t-t

9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084 

E • Redakcija straipsnius tai- j 
E so savo nuožiūra. Nesunau- <
E dotų straipsnių nesaugo, juos Į
E grąžina tik iŠ antrgtn sueita- j
E rus. Redakcija už skelbimų <
E turini neatsako. Skelbimų
E kainos prisiunčiamos, gavus <
s prašymus. į
žnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiminiiimiiiiiiiE

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

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

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Studijinė programa vyks ry
to valandomis, gi saulei prade- ko — sugiedojome ateitininkų 
jus kaitinti diskusijos bus per- himną. Tokios šventės daugiau 
keliamos prie paplūdimio ar į^.tgaivina nei savaitė atostogų, 
tinklinio aikštę. Jaunimo veikla ' 
susidomėję turės progos pasi- SENDRAUGIŲ 
kalbėti po pavakarių vykstan- SUSIRINKIMAS
čiame moksleivių globėjų semi
nare. Vakaro programose bus Chicagos ateitininkų sendrau 
paminėtas Maironis, pamatyta gių skyriaus narių susirinkimas 
filmą “Operation Abolition”; 
liūdnos ir linksmų atsiminimų 
dainos vėl stebės bekylantį rū
ką iš Spyglio ežero. Vėl žvakių 
šviesa drebės po žvaigždėtu 
dangumi, kai eisime rožančių 
kalbėdami prie pakelės kry
žiaus.

I' ' 1Dainava laukia ateitininkų. 
Ir tu ten būsi.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Ave.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DČI valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.- Kasdien 10 -12 vai. ir 7—9

i

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. tr 6

Telefonas: Gito v epeli 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECL4LISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųu e tte Rd

Valandos 9--12 ir 7—9 v. v. paga 
susiturima. išskyrus trečiadienius

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer!

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
S745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad.. antr., ketv.. penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir a 
kitu laiku susitarus telefonu “

Telef. REpubUc 7-2290.

Visų jaunesniųjų ir vyresnių
jų šatrijiečių prašoma po Mai
ronio minėjimo neišsiskirstyti. 
Susirinksime visi į būrį paben
drauti su programos dalyviais.

Valdyba

JAUNIMAS IR POLITIKOS 
VEIKSNIAI

Inž.
skaita 
litikos 
tadienį, kovo 30, 7:30 vai. vak.,
Jaunimo Centre, o ne šeštadie
nį, kaip visuomet.

V. Adamkavičiaus pa- 
“ Jaunimas ir lietuvių po- 
veiksniai” įvyks šį penk

Kadangi yra įdomu sužinoti 
naudą bei galimybes lietuviuko 
litikos, tikimės gausaus daly
vavimo.

Gavėnios Seminaro komisija

Kriauciūnaitė prie pianino 
Cicero at-kų šventėje

Nuotr. A. Venclovo

DRĄSIAI ŽVELGIAME 
Į ATEITI

įvyksta balandžio 1 d. 11 vai. ’ 
ryto Jaunimo Centre. Išklausy
sime praėjusių metų veikimo 
apyskaitos ir išrinksime naują ; 
skyriaus valdytą.

Valdyba

v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PK 8-3229
Rez. telef. WAlbrsx»k 5-5078

Offao ir buto tel. OLympfc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 491h Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir Sės 
tad. tik 10-12.

DR. ART. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rtmus
' 155 S. California Ave. VA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

LATVIŲ VYSKUPAS — 
SOVCHOZO MŪRININKAS

Rygos vyskupas padėjėjas 
Kazimirs Dulbinskis, 57 m. 
amžiaus, anksčiau kalintas Si
bire, dabar dirba mūrininku vie 
name Baltgudijos sovehoze. 
Jam nėra galimybių lankyti 
bažnyčią, ir jis šv. mišias at
našauja savo kambary. Kaip 
iš Vatikano šaltinių 
“Register”, visi trys 
vyskupai yra ištremti.

KATALIKAI HONG

praneša 
Latvijos

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: RElmblic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampai-- 47-tos ir Damen Ave. 
Vai. kas 'ien nuo 6—8 vai vak.

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu taiku pagal sutarti. 

Ofiso telef. LAtayette 3-6048 
Rez. WAIbrook 5-3048

Tel.: REliance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK

(lietuvis gjajtojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

-si. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS !

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfa.vette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKASJ TYDYTOJA IR CHIRURGF 
4146 S. Archer Ave.

Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai 
vak pirm antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

i

l

DR. C. K. BOBELIS

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L Seibutis
Inkstą, pūsles ir šlapumo taką 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Ave., tel.
GR 6-0091: 392 E. 159th St.. Harvey. 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Ml- 
ęan Ave., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

I

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

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK INC.
9G7 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

i
I
I

Gyvenant provincijoj su 
tuvišku gyvenimu rišiesi 
per spaudą. Didelė tad šventė 
ir džiaugsmas būti tokioj die-| 
noj, kurią ruošė New Yorko 
ateitininkai. Buvo tai bendro
sios ateitininkų Komunijos die
na, vykusi Angelų Karalienės 
parapijoj. Mišių auką atnašavo 
Federacijos dvasios vadas kun. 
J- Kidykas, SJ, kuris pasakė ir 
ugningą pamokslą. Prie Dievo

be
tik

Hong Konge dabar 
180,000 katalikų. Prieš 10 me
tų jų buvo tik 43,000. Tokio 
padidėjimo susilaukta ne nauja 
katalikų imigracija, o atsiver
timais į katalikybę. Hong Kon-- 
go katalikų pradžios mokyklose 
ir gimnazijose dabar yra dau-! 
giau kaip 100,000 moksleivių. 
Arti dviejų trečdalių mokinių 
yra nekatalikai. Vyriausybė kaį 
talikams daug padeda švietimo 
reikaluose.

i

į Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
KONGE Tel- PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
yra net

< ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t-eč., š.ešt. pagal sutarti, 
sekm. uždary ta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

’ —-—--. ketv. ir penktad.
ii vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
- 8 vai vakare. Trečiad. nuo

vai. ryto — 1 vai. p šeštad 1 ’ 
vai. ryto iki 3 va! p. 

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. UAlbrooi 5-3765

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas: 4255 W. 63d. St.
Ofiso tel. REliance 5-4410* 

Rez. tel. GRovehili 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penkt. tik 1—S p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nue 
j vai, iki 5 vai. vak.

J
VALANDOS:

Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki >8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

Į DVYLIKA SAVANORIŲ Į 
BRAZILIJĄ

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S, ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.: penkt. 10 v. r. Iki 9 v 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Pirmad.. antrad.. 
nuo
6 v.I”

p.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS Pagal SU8ITARIM4

DR. VYT. TAURAS
„J5-™YTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERC

LIGOS
Ofisas b rez. 2652 VV. 59th St 

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
y. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
talku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
. CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarime- 

061 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Dvylika jaunų moterų pasau
liečių, atlikusių specialų pasi
ruošimą, išvyksta į Braziliją 
apaštalauti, įsijungdamos j va
dinamą Grail sąjūdį. Jos pa
kviestos darbuotis į Barra do 
Pirai vyskupiją. Ten yra 540 
katechetinių centrų.

0R. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71at STREET 
Vuandos tik susitarus 
TeL GRovehili 6-3409

ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 Mest 63rd Street

: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.
Vai.: p.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4*4%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehili 6-75756245 South Westem Avenue.

Rez. GI 8-0873
DR, W. M. EISIN-EISIN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

6132 S. Kedzie Ave. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti MI

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR, J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

LIGOS

5-2670.
Jei ne-
1-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. D. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motery ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Ava. kampos) 

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su.------------
PAGAL 

Tel.
Skambint 2 Iki

j na. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kaadla

Telefonas — GRovehili 6-2828

DR. A. VAUS-LAROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA tr MOTERŲ 

LIGOS
alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop’-t 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS fVAAKAGO
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Ave. 
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-8 

šeštad. nuc 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446. res. HE 4-31&p

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

A

0.

DR. t. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street 
kasdien nuo 6-8 vai.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGffi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. IU 

Telef. offlso; PTlIman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3946

PrlSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., keAt
1-4 v. p. p. treč,adienl — uždaryta.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto Iki 8 v. t>.p„ 6-7 vV

▼ak., 
P- .P

VAL.: _______ _____ - ______
šeštad. nuo 12:80 iki 2:80 vai.
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso Ir rez. WA 5-2017 
T.lvnnlns nrllms navai susltsrlm.

Ofiso tel. HF. 4-7007.
Namą-rez. tel. PRonpect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS- 

2656 West 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. 
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 
šeši, nuo 1 iki 4 vai.

Iki
8;

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. Ir 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai Antrad. ir penkt 8-7 vai. p. p. 
Trcčiad uždaryta.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefoną — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 

K valandos rv+o lrnadian

Perskaitę "Draugą", duoki- 

p ii kitiems pasiskaityti.

•ftisnuiiĮĮnd ęt hnau eiki 
-atnnuajd „ognera,, 3of ‘aiiąurcats 

‘sureSnajp bujb smautnaž oabs 
tuBAop ųonp aiotsjBAS ;aux>njj

*

Split by PDF Splitter



ŽMONES SIEKIĄ ŽVAIGŽDŽIŲ MOKSLO PAŽANGA ŽMONIJAI

bet kokios 
ir žmogaus 
meno ir es- 
trukdytojas

Kiekvienas, kas myli kultū
rą, nesvarbu, kokių įsitikinimų 
bebūtų, turi priešintis snobiz
mui. Didžiausias 
kultūros priešas 
polėkių į mokslo, 
tetikos viršūnes
yra bolševizmas. Kaip toks, jis 
jau yra žmonijos priešas, ne
kalbant apie tai, kad jis negali 
išspręsti jokių buitinių klau
simų. Su bolševizmo atėjimu 
prasideda ir skurdas. Tačiau 
mums čia įdomiau pakalbėti 
apie dvasinį skurdą ir jo pada
rinius lietuviškam gyvenime. 
Bolševizmas puikiai žino savo 
nepajėgumą ir visa tai nori už 
rėkti propaganda ir, reikia pa 
sakyti, ne vieną naivųjį pagau 
na, pasirodydamas, kaip meno 
ir mokslo globėjas.

*

Kaip žinome, bolševikai tiek 
vertina menininką, kiek jis tar 
nauja bolševikinei sistemai 
skleisti. Žmogaus vidinis meni
nis nusistatymas jam nesvar
bus. Tačiau šis vidinis žmo
gaus noras išsakyti savo kū
rybinį aš yra įgimtas, ir jo 
bolševikai negali užgniaužti. 
Neseniai bolševikiniam Litera
tūros ir meno laikrašty buvo 
išspausdinta apybraiža “Žmo
nėms reikia žvaigždžių”. Iš 
šios apybraižos matyti, kaip 
žmonės tikrai trokšta išsiverž
ti iš bolševikinės, žmogų nive
liuojančios atmosferos. Čia ap
rašomi jauni žmonės, daugiau 
šia studentai arba abiturientai, 
kurie siekia viso to, ką mes 
vakariečiai gerai suprantame 
kaip savaime reikalinga.. Šioje 
apybraižoje kalbama, jog lie
tuvis dailininkas galėjo sam
dyti modelius todėl, kad jis 
gaudavo iš užsienio siuntinių. 
Aprašo, kaip svajoja žmonės, 
kad 1970 m. nebereiks rūpintis 
butais, kaip jaunimas nenori 
eiti į fabrikus, o studijuoti tai, 
kas jam patinka.

Iš tos apybraižos matyti, 
kaip jaunimas žavisi visa, kas 
yra laisvajame pasaulyje, jis 
net plačias kelnes persiuva į 
siauresnes. Jam laisvasis pa
saulis yra kažkas traukiančio 
ir žavingo, kaip ir žvaigždy
nai, nes laisvame pasaulyje ga 
Įima daryti tai, ką liepia tavo 
vidinis balsas.

Iš tos pačios istorijos ma
tyti ir rūpestis buitiniais da
lykais, nes aprašomas žmogus, 
galįs gyventi iš algos, žodžiu, 
iš rašinio matyti pavergto žmo 
gaus noras išsilaisvinti dva
siškai, noras kurti ir elgtis 
taip, kaip diktuoja žmogaus 
kūrybinis vidus.

¥

Ne vienas, lankęsis Lietuvo
je, pastebi materialinį skurdą, 
tačiau niekas, net ir tie, kurie 
turėjo inteligentinio pajėgumo, 
neminėjo dvasinės priespau
dos, verčiančios žmogų prie
vartauti savo kūrybinį nusis
tatymą. Gaila, beveik nė vie-

nas neminėjo, kaip stengiasi 
išsiveržti iš nustatytų varžtų 
dailininkai, poetai ir muzikai, 
kaip kiekvienas laisvajame pa
saulyje gimęs kūrinys stebi
mas, nors kartais jis ir nebū
tų to vertas. Šis dvasinis skur 
das yra baisesnis už materia
linį skurdą, kuris vieną dieną 
gali ir sumažėti. Tačiau dva
sinė prievarta nemažės, nes 
tam ir yra komunizmas, kad 
plėstų savo tamsos mokslą ir 
draustų bet kokį laisvą pasi
reiškimą, neliaupsinantį mark
sizmo.

Visi tie komunizmo statomi 
varžtai yra ne. kas kita, kaip 
naujas spaudos draudimas pla
tesne prasme. Jeigu seniau bu
vo draudžiama tik knyga, tai 
dabar draudžiama visa, kas 
gali liudyti bet kokią laisvą ir 
kūrybinę mintį. Ir šie reikalai 
verčia mus ne mažiau rūpintis, 
negu nuolatinis akcentavimas, 
kad kolchozininkas turi nemo
kamai dirbti.

¥

Laisvojo pasaulio lietuviai 
gražiai materialiai remia savo 
artimuosius pavergtoje tėvynė 
je, tačiau prieš ten vedamą 
dvas. n • terorą turi būti čia pas 
tatomas dvigubas kūrybinis in
tensyvumas, kad nors dalimi 
galėtume atstatyti tai, ką ko
lonizatoriai tėvynėje griauna. 
Mūsų kultūrinis pajėgumas tu 
ri ne blėsti, bet surasti nau
jų gyvybingumo formų ir šal
tinių, nes ten, ką mes čia gali
me kasdien, tėra tik žvilgsnis 
į žvaigždes. Žmogus ieško Lie
tuvoje žvaigždžių, žmogus sie
kia laisvos, neprievartaujamos 
kūrybos ir laisvo pasireiškimo. 
Laisvės ir išteklių mes turime, 
tik reikia entuziazmo ir noro. 
Todėl kiekvienas mūsų darbas 
tegu suranda bičiulių moraline 
ir materialine prasme.

Antra, savo spaudoje ir pra 
kalbose turime atsiminti ir 
šaukti, kad žalojama lietuvio 
dvasia ir, kad tai yra viena 
pikčiausių okupanto blogybių, 
šalia tautos naikinimo ir skur 
dnimo. Bolševikai yra tamsos 
apaštalai, savo tamsą sklei- 
džiantieji su nepaprastu užsis
pyrimu, ir mūsų pareiga tai 
demaskuoti. Daugeliu atvejų 
mes pajėgiame tai, ko paverg
tas lietuvis negali, kaip pvz. 
ir L. Enciklopedijos leidimas, 
bet, pagaL išteklius ,mes galė
tume padaryti žymiai daugiau, 
ypač, kiek tai liečia lituanisti
nę mokslinę literatūrą. Lietu
voje žmonės siekia žvaigždžių 
— - laisvės kūryboj ir gyveni
me, gi tos žvagiždės mums ne
sunkiai pasiekiamos. Mes turi
me išnaudoti visas galimybes, 
demaskuodami tamsos skleidė 
jus komunistus ir puoselėdami 
dvasines vertybes, kas dauge
liu z tvejų kolonizuotos Lietu
vos lietuviui yra, kaip aname 
straipsnyje rašoma, tik tolimų 
žvaigždžių siekimas. Al. B.

IŠNAIKINTI

Peronistų laimėjimas Argentinoje
I
i
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I

Manoma, kad tvarka bus atstatyta

Spaudoje ir gyvenime

BENZINAS IR BIUROKRATAI

Nauji moksliniai išradimai žmo nijai sudaro neaptariamą pavojų

“Viešpaties diena ateis, kaip , 
vagis; tuomet dangus su dide
liu smarkumu pfaeis, elementai 
nuo karščio sutirps, o žemė ir 
ant jos esamieji dalykai bus su
deginti’’ (2 Petr. 3, 10).

Šis grąsus įspėjimas yra ne
atspėjama mįslė. Ar, išmušus 
valandai, įvyks visatoje didysis 
sąmyšis, kurio metu žemė iš
nyks? Kuris vaidmuo išpuls 
žmogui, jei ne žemę, tai bent 
gyvūniją išnaikinti?

Prūsas Kari von Clausewitz, 
(1780—1831), karo strategijos 
kūrėjas, padaręs didelės įtakos 
Europoje ir net sovietams, savo 
veikale “Apie karą” nurodo: 
“Karo priemonių tobulinimas 
gali vykti iki begalybės ir prie
šui sudaryti vis naujus, neapta- smerkia. 
riąmus pavojus”.

Naujos naikinimo priemonės 
užima nepaprastai svarbią vie
tą karinėje istorijoje. Šis tarps 
nis išsiskiria dviem naujomis 
apraiškomis. Mokslas ir moks
liniai tyrimai talkininkauja su
kurti nepaprasto pajėgumo nai 
kinimo priemones, kurių nebe
pajėgia apvaldyti. Nūdienis 
tarpsnis yra tragiškas ne todėl, 
kad galybės turi nepaprasto pa 
jėgumo naikinimo priemones, 
bet dėl nesugebėjimo jas apval
dyti. Telieka pasibaisėtinas 
lenktyniavimas pirmauti.

Mokslo talkininkavimas 
naikinimui

GEDIMINAS GALVA įve-
Argentinoje kovo 18 d. buvo 

seimo ir provincijų gubernato
rių rinkimai. Rinkimus laimėjo 
1955 m. kariuomenės išvyto 
diktatoriaus Juan D. Perono ša 
lininkai, vadinami peronistais. 
Ištremtas diktatorius gen. Pe
ronas gyvena Ispanijoje. Vy
riausybėje ir kariniuose sluoks
niuose nebuvo tikima, kad pe- 
ronistų pergalės banga būtų at
siritusi su tokia jėga.

būtų st ėmusios greitesniu tem
pu i priekį. Peronistų rinkimų 
laimėjimas gali rimtai pakenkti 
Argentinos gerovei, nes visuo
menė, kuri yra krašto valdyto
ja, savo balsus atidavė ir pasi- 
tikėjirtią pareiškė diktatoriaus 
Perono šalininkams, kurie yra 
demokratijos priešai. Nėra abe 
jonės, kad Frondizi radikalai ir 
kariuomenė, kuri diktatorių Pe 
roną išvijo iš krašto prieš 7 
metus, neleis peronistams, jų 
talkininkams komunistams ir 
Castro šalininkams paimti kraš 
to kontrolę į savo rankas ir 
valstybę paversti diktatūra-kai 
rėš ar dešinės.

nusistatymo nusiginkluoti, 
dus tarptautinę priežiūrą. So
vietai atsikerta: mes neįsileisi- 
me šnipų. Didelės įtampos me
tu, kai varžomasi pavojingais 
ginklais dėl pirmavimo, įvyks 
užsienio reikalų ministerių pa
sitarimas nusiginkluoti. Abi pu-

ne- 
kiti

duolinius. Ko branduoliniai 
pajėgs sunaikinti, pribaigs 
ginklai, kurie iki šio meto ban
domi laboratorijose.

Mokslas paruošė pagrindus
tobulinti turimus išradimus. At- s®s atsidėjusios ruošiasi ginti 
skiros galybės įsijungė į apsi- savo nuomonę, nusiginkluoti tik 
ginklavimo varžybas. Mokslas esant tikriems, kad priešas pa- 

neapsiginkluotų. Abi 
šalys nėra užtikrintos išvengti 
netikėto smūgio.

pagamino priemones spręsti so- slapčia 
cialinius ir politinius ginčus. 
Bet mokslininkų įspėjimai dėl 
žmonijos sunaikinimo nebuvo iš 
girsti. Jie ir toliau talkininkau
ja didinti naikinimo priemonių 
pajėgumą, patekę į prieštaravi
mų ratą. Jie savo rankomis ga
mina pabaisą, kurią jų protas

JAV mokslininkų pasitarimo 
santraukoje “Science” (1961. 
12. 29.) nurodo: “Šio tarpsnio 
ginklų naikinimo pajėgumas di
dėja geometrine progresija. Pir 
masis branduolinis ginklas, iš
sprogdintas 1945 m., buvo 20 
kilotonų normalių sprogmenų 
pajėgumo. 1948 jau turėta 50, 
1953 m. buvo bandomos 1000, 
o šiuo metu jų pajėgumas pa
siekė 10.000 kilotonų. Per pa
staruosius 16 metų branduoli
nių ginklų pajėgumas kas me
tai padvigubintas”.

Čia tebekalbama apie žino
mus branduolinius ginklus, ku
rie sudaro šio tarpsnio didžiau
sią galvosūkį. Tarpusavyje be- 
sirungią kraštai tikz protarpiais 
pamini, kad cheminiai, biologi
niai ir mirties spindulių ginklai 
gali būti pavojingesni už bran-

labai jau biaurio.i komunistinėj sis
temoj. Ir čia nieko nepadarysi, kai 
komunistinio rojaus šūkis yra — 
kas nevagia, tas nevalgo.

M. Mel.

I

Po sovietų revoliucijos Leninas I nėra! Važiuokite į Baltupio gatvę 
pasakęs, kad. kas nedirba, tas ne- — ten gausite

’ ” ” * • ■ ’ Pasirodo, Baltupio gatve nuo
čia už kelių kilometrų. Na, bet nie
ko nepadarysi. Tvarka yra tvarka, 
ir aš lekiu su tuščiu kibiru. Atle
kiu iki Gedimino aikštės. Žiūriu: 
benzino kolonėlė. Aš prie jos ” 

Toliau “Šluota” rašo, kaip auto
mobilistai. ieškoję benzino po visą 
miestą, niekur negavo, ir kaip Balt 
upio gatvėj nenorėjo eilėj stovėti, 
to benzino belaukdami.

Gera uždarbiauti
Toliau rašoma: “Eilėje nelau

kiau. Grįžau su tuščiu kibiru.
— Na. kur tavo žadėtasis ben

zinas? — šaiposi mano bičiulis, 
vaikščiodamas aplink mašiną — 
Nėra? Sveikinu. O aš gavau.

— Kur? — nustebau. — Argi 
įmanoma gauti?

— Štai mūsų geroji kolonėle. 
Nuvažiuoja! — Ir parodė tolyn rie
dantį sunkvežimį. — T" 
pardavė. Matyt, geras sukčius... 
Uždarbiauja, pardavinėdamas vai 
dišką benziną. O kodėl jam neuž
darbiauti. kai tokia tvarka?” 

Žodžiu, gyvena grobstytoje, o 
vien todėl, kad kompartija viską 
taip sutvarko, jog reikia grobstyti. 
Žmogus juk nori gyventi nors ir

valgo, gi šiandien, po daugiau kaip | 
po 40 m. galioja šūkis — kas 
Sovietijoj nevagia, tas nevalgo. So
vietų spauda pilna įvairių straips
nių prieš grobstytojus ir kenkėjus, 
kurie vagia šieną, šiaudus ir net 
mėšlą. Laisvojo pasaulio žmogui 
tiesiog nesuprantama, kaip galima 
ir tokie dalykai vogti, tačiau So
vietijoj visa galima, komuna yra 
visokiausių kvailumų sistema. Ko
lonizuotos Lietuvos spauda. ypač 
humoristinis laikraštis “šluota”, 
nuolat kovojąs su kenkėjais ir biu
rokratais. užmiršdami, 
didžiausias kaltininkas

kad viso to 
kompartija- 

benzinoYra benzino, nėra

“Šluotoje” straipsnelyje “Benzi
nas ir biurokratai” rašoma apie 
privačių mašinų savininkus, kurie 
benzino gali gauti tik specialiose 
gazolino stotyse. Štai kas atsitiko 
su vienu važiuotoju, kai jo maši
na sustojo ir gazolino stoties 
davėjas pastebėjo? “Nuosava 
šina. tai negausite benzino.

Pagalvojau, kad juokauja,
čiau sekė griežtesnis nurodymas:

— Važiuokite toliau! Čia indivi
dualių mašinų savininkams benzino

par- 
ma

Ta-

Prezid°nto Frondizi radikalai 
ir kariniai vadai rimtai susirū
pino, kad Argentinos demokra
tija nepatektų į peronistų ir jų 
besąlyginių talkininkų komunis 
tų bei Castro 
Vyriausybės 
sluoksniuose 
mas, slapti
užkirsti peronistų pergalės ban 
gą, kuri drastiškai graso kraš 
to demokratinei laisvei, gyveni
mo pagerinimo suplanuotoms 
reformoms. 1958 m. prez. Fron 
dizi ėmė atsargiai planuoti ir

Mokslo tragedija
Mokslas sukūrė priemones 

naikinti, bet iki šio meto dar 
neišrado atitinkamo priešgink- 
lio. Raketa su branduoline nai
kinančia pajėga gali tikslą pa
siekti per 20 min. Per tą trum
pą laiką reikia nustatyti rake
tos pakilimą, greitį, linkmę ir 
tikslą. Skaičiuojamosios maši- 

branduolimų ginklų ban- nos dideliu greičiu, kurio žmo
gus jau nepajėgtų tvarkyti, tu- vykdyti krašte reformas. Pre- 
ri atlikti mechaniškus veiks
mus. Norbert Wiener tiksliai 
pastebėjo, kad skaičiuojamųjų 
mašinų sistema staigiai gali pa 
daryti nenumatytas klaidas, 
kurių žmogus 
taisyti.

Iki šio meto 
das gyventojus 
nių sprogmenų 
gresas įvykdė ilgus apklausinė
jimus, privačios įmonės jau pa
ruošė juokingus sumanymus iš 
branduolinio antpuolio pasipel
nyti, paskirtos sumos, sudary
tos įstaigos ,tačiau iki šio me
to nepadaryta žygių, kurie teik

Galybių varžybos
Kai praėjusio rugpiūčio 31 d. 

sovietai pradėjo ilgai užsitęsu
sius 
dymus, JAV prezidentas nuro
dė, kad jie kraštui nesudaro pa 
vojaus. Tepraslinkus 7 mėn. 
jau pajustas pavojus. JAV įspė
jo sovietus susitarti dėl bran
duolinių ginklų. Susitarimui ne 
įvykus JAV pradės branduoli
nius ginklus š. m. balandžio 
mėn. bandyti po atviru dangu
mi. Sovietai šios žinios buvo 
sukrėsti, bet iki šio meto nepa
darė mosto, kuris duotų vilčių 
sustabdyti branduolinių ginklų 
varžybas. Jie ir toliau atsiker
ta; susitarkime branduolinių 
ginklų nebandyti be atitinka
mos priežiūros. Iki šio meto 
JAV nepavyko palaužti sovietų

nesugebėtų ati-

šalininkų rankas, 
ir kariuomenės 
prasidėjo judėji- 
pasitarimai, kaip

zidento Kennedy paskelbtai ir 
pradėtai vykdyti progreso są
jungai Pietų Amerikos valsty
bėms, Argentina buvo numaty
ta raktine valstybe. Krašte su
kauptos lėšos, jėgos ir Ameri
kos pagalba pradėtas reformas

nesurastas bū- 
nuo branduoli- 

apsaugoti. Kon-

—--------- ------------------------ ----
tų vilčių taikinio aukoms išsi
gelbėti. Moksliniai tyrimai sa
ko, kad 20 megatonų branduo
linė sprogmena sunaikinsianti 
60 L New Yorko gyventojų, tai 
gi palaidotų visą Chicagą. Tai 
mokslininkų liudymas apie jų 
sukurtą pabaisą, kurios, deja, 
dar nesurado būdų apvaldyti.

Argentinos prez. Frondizi eina iš vyriausybės rūmų pro sargybinių kardų skliautus. Manoma, kad 
Frondizi turės atsistatydinti, privedęs kraštą prie politinės krizės, kai kuriuos postus laimėius 
peronistams. (UPI)

Neoficialūs rinkimų daviniai
UPI žinių agentūra (III. 20 

d.) pranešė, kad iš 70% suskai 
čiuotų balsų peronistai gavo 
2,223,966, Frondizi radikalai 
(valdžios) 1,851,042 ir liaudies 
radikalai 1,384,104. Labai stip
rūs pasirodė peronistai Buenos 
Aires provincijoje. Jie surinko 
1,279,075 balsus, Frondizi radi
kalai — 964,298 ir liaudies ra
dikalai — 657,129. Rezultatai 
gali mažu balsų skaičiumi pa
kisti, bet peronistų laimėjimas 
yra užtikrintas, ką valdančioji 
partija ir vyriausybė pripažino 
įvykusiu faktu, politine staig
mena ir netikėtumu. Svarbiau
sios provincijos —- Buenos-Ai- 
res — gubernatoriumi išrinktas 
peronistas Andrės Framini, dar 
'bininkų unijos vadas, pasidaręs 
politiku. Jo tikslas Peroną su
grąžinti į Argentinos vyriausy
bę. Tas postas laikomas savo 
svarbumu antras po valstybės 
prezidento. Negalutiniais davi
niais į seimą peronistai jau bu
vo gavę 56 atstovus.

Kariuomenės vadai posėdžiauja 
min. Justo 

armijos va
salas Mar-

Krašto apsaugos 
Villar ir La Platos 
das gen. Guillermo 
tinez su visų ginklų rūšių ka
riuomenės vadais slaptai posė
džiavo. Aptarė padėtį ir būdus, 
kaip užkirsti peronistams kelią 
į valdžią. Rinkimų paveiktas at
sistatydino Frondizi kabineto 
vidaus reikalų ministeris Alfre 
do Vitolo. Jo vieton preziden
tas paskyrė krašto apsaugos 
ministerį. Buvo panorėję pasek 
ti Vitolo pėdomis ir Sveikatos 
apsaugos ministeris Nector 
Noblia su Viešųjų darbų minis- 
teriu Jose Mazar Ęamet.

Paskutinėmis žiniomis prezi
dentas paskyrė Buenos Aires, 

l Nukelta i 4 Dusi.)

ŽUDIKAS AR GELBĖTOJAS
KUN. V. M ART INKŲ S

žymėjimą iš valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininko buvo suimtas, tada aš Skuodo bažnyčioj vedžiau trijų 
Petrulevičiaus. Šiaulių teisme bylą laimėjau. dienų rekolekcijas- Grįžęs namo, man papasakojo, kad

Kai 1941 metais L- Gailius buvo suimtas ir tėvas Jerutis suimtas, kad jį labai sumušę tie, kurių giminė 
kreipėsi į mane, prašydamas padėti išlaisvinti jo sū- išdeportuota į Sibirą, kad jį apie Nepriklausomybės 
nų, nieko nesvyruodamas, kreipiaus į policiją, ūžta- paminklą keliais varę. Nors jis ir komunistas, bet aš 

nutariau vistiek jį areštinėj aplankyti. Nuvykau į po
liciją ir ten esančio saugumo valdininko paprašiau, 
kad man, kaip Savitarpinės Pagalbos komiteto pir
mininkui, leistų aplankyti kalinį. Aplankiau. Radau 
besiskundžiantį skausmais nuo sumušimo. Pakalbė
jau ir pažadėjau atsiųsti felčerį Vanagą jį aplankyti 
ir suteikti jam galimą medicinos pagelbą. Felčeris 
tuoj nuvyko, pagelbėjo. Kalinys Jerutis už poros va
landų per sargą mane pasikvietė jau kaip kunigą ir 
prašė išklausyti išpažinties. Sekantį rytą nunešiau šv. 
Komuniją. Dar paprašė parūpinti medalikėlį, kurį 
paskui pasiunčiau per policiją, nes tuoj buvo išvežtas 
į Mažeikius.

Štai, trejetas pavyzdžių, kur asmenys pirma vei
kė prieš mane, bet, jiems pakliuvus kalėjiman, aš juos 
stengiaus išlaisvinti. Tegu pasako giminės, kokį auk
są, sidabrą ar pinigus aš iš jų paėmiau?

Teko dar vaduoti ir keletą kitų asmenų iš kalėjimo, 
bet jų visų vardų dabar neprisimenu. Jei ką vada
vau, nei aukso, nei sidabro, nei pinigų nepaėmiau. 
Dariau tik, kaip žmogus ir kaip kunigas, jų gailėda
masis- Ne visus galėjau išlaisvinti, nes tie, kurie bu
vo juos areštavę, nesutiko. Sykį, prisimenu, kai skam
binau dėl vieno areštuotojo į Mažeikių saugumo poli
ciją, budintis valdininkas man ironiškai pastebėjo: 
„Klebonėli, ar pasidarei komunistų užtarėju?” 

„Slaptam klebonijos rūsy radinį aukso, sidabro 
ir kitų brangenybių" V. Lauraitis įvertina „už šimtus 
tūkstančių rublių”, o G. Erslovaitė „už kelis milijonus 
rublių”.

riau, ir jis buvo paleistas.
Jonas Dapšys jau iš nepriklausomybės laikų bu

vo žinomas komunistas, kelis kartus už komunistinę 
veiklą sėdėjęs kalėjime. Vienas įvykis liko neišaiškin
tas, ką jis norėjo man blogo padaryti. Vieną 1941 me
tų balandžio mėn. rytą šeimininkė man pranešė, kad 
ji naktį ėjo patikrinti gyvulių ir buvo labai išgąsdin
ta, nes, atidariusi galvijų kūtės duris, viduj rado Jo
ną Dapšį. Klausiamas negalėjo paaiškinti, ko jis ten 
vidurnaktį uždarytoj svetimoj patalpoj atsirado. Aš 
bijojau, kad jis ten nebūtų palikęs ginklų ar prieško- 
munistinės literatūros ir kad policija paskui padariusi 
kratą, manęs neareštuotų. Todėl išsikviečiau vietinės 
policijos viršininką Miknių ir pareikalavau dalyką iš
tirti. Policijos viršininkas, pareiškęs, kad jam nepa
togu tardyti kompartijos narį, atsisakė. Aš tą pačią 
dieną, nuvykęs į Mažeikius, pranešiau apskrities sau
gumo viršininkui apie šį įvykį ir pareikalavau ištirti. 
Saugumas Dapšį klausinėjo, bet rezultatų man nepra
nešė.

Kai Jonas Dapšys 1941 metais buvo areštuotas, 
dviem atvejais vis kreipiaus į Mažeikių saugumo po
liciją, prašydamas paleisti. Ir-jis buvo paleistas. Tik 
trečią kartą jį suėmus, buvo kažkur toliau išvežtas, 
ir nebežinau, koks buvo jo tolimesnis likimas- Buvo 
kalbama, kad bandęs iš kalėjimo pabėgti ir buvęs 
nušautas.

Jerutis Židikų kompartijoj buvo pats vyriausias 
sekretorius. Girdėjau, kad jis keikęs mane, sakyda- 

„Klebonas Martinkus yra didžiausias mūsų prie-

Kalėjiman patekusius vadavau.

Kai vienas ar kitas iš buvusių komunistų buvo 
suimtas ir patalpintas kalėjiman, tai dariau žygių 
juos išlaisvinti, kiek tik pajėgiau. Man priekaištau
jama dėl Želvio sušaudymo- Girdėjau iš miestelėnų, 
kad Želvį patalpino daboklėm Prieš tai jau keletą 
komunistų suimtųjų buvau išprašęs paleisti. Neprisi
menu, ar kreipėsi kas iš Želvio šeimos. Kai aš su
žinojau, kad Želvys su keletu areštuotųjų išvežtas į 
Mažeikių kalėjimą, tuoj vykau į Mažeikius bandyti jį 
išlaisvinti. Važiuodamas Bugenių kaime pro Kaunec- 
ko ūkį, priešais sutikau grįžtančią nusiminusią jo 
žmoną Želvienę. Pasiekęs Mažeikius tiesiai nuskubė
jau į kalėjimą ir klausiau, ar yra ten Želvys. Kalėji
mo administracijoj man pranešė, kad jis su kitais su
imtaisiais jau esąs išvarytas į Pavenčius. Aš pareiš
kiau, kad bandysiu ir ten vykti, bet mane įspėjo ne
vykti, nes Pavenčiuos visi esą girti, nieko aš nepa
sieksiąs, jei dar būtų gyvas, bet dar gali kas užpykęs 
ir mane nušauti. Taip ir nepasisekė Želvio išlaisvinti.

Bet gelbėjąu, kaip galėjau ir ką galėjau. Nežiū
rėjau nė to, jei asmenys buvo man ir ką blogo pa- 
darę’ Štai keletas pavyzdžių.

Liudvis Gailius bolševikų buvo paskirtas mieste
lio seniūnu. Jis turėjo man išduoti pažymėjimą pri
statyti Šiaulių apygardos teismui dėl man iškeltos 
pyliavų bylos- Jis man to pažymėjimo neišdavė, nors mas: 
kaip seniūnas, turėjo pareigą ir man grėsė pasmerki-1 šas, bet žaltys labai gudrus”, 
mas kalėjimu. Vargais negalais išreikalavau tą pa- ( Kai Jerutis (berods 1943 metais) gavėnios metu (Bus daugiau)
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KAS KAI KURIE?
Tolerancija ir piktnaudojimas

VYTAUTAS VOLEKTAS

tatymuose surašytų 
redaguotų pereitam 
čiui, gi Vaidyla prieš

Šiandien kalbant apie ALT, 
jau nepakanka minėti tik “kai 
kuriuos vykdomojo komiteto 
narius“. Tenka aiškiai išsitarti, tus suvažiavimą 
kas tie “kai kurie” ir kokie jie 
yra.

Savo pakantriu būdu Tary- į 
bos pirmininkas istoriją praplė
tė ir pratęsė. Ne vienas kritiš
kas slenkstis jo sumanumu bu
vo peržengtas laimingai. Dideli 
pasaulėžvalginiai ir politiniai 
ALT sudarančių grupių skirtu
mai, jo derinimai ,neatrodė tiek 
aštrūs ,kad jų nebūtų buvę ga
lima arčiau suleisti ten, kur ne
abejotinai reikėjo suderinti pa
stangas ir išmintį. Pirmininkas 
įstengė bendradarbiauti su sočiai 
listais ir tautininkais, kada net 
pagalvoti nederėjo, kad bendra
darbiavimas įmanomas.

taisyklių, 
šimtme- 

kelis me- 
norėjo kėde

pagąsdinti, nepagalvojęs, kad 
šiais laikais nuomonių skirtu- 

i mai kultūringoje visuomenėje 
jėga nesprendžiami.

Deficitas

Tačiau jis nesusilaukė lygaus 
atgarsio iš bendradarbių. Kai 
pirmininko pakantrumas metai 
iš metų darėsi gilesniu įpročiu, 
kiti nariai šį įprotį stengėsi pa
naudoti savo naudai. Daugumo
je ten, kur pirmininkas, paklus
damas sekretoriui ir iždininkui, 
manė naudojus pasaulėžvalginės 
tolerancijos dovaną, iš tikrųjų 
tenkino šių užmačias, neturin
čias nieko bendro nei su jų pa
saulėžvalga, nei su politiniais 
nusistatymais. Net yra sunku 
protu apmesti, kodėl tos užma
čios kildavo. Prikergti egoizmą 
būtų netikslu, nes visi vykdo
mojo komiteto nariai ilgos dar
bo metų eilės eisenoje parodė 
ir tokių bruožų, kurių egoizmu 
vadinti negalima. Vis dėlto, pa
skutiniaisiais metais pirmininko 
tolerancijos įprotis nedavė tiek 
daug naudos, kaip anksčiau, 
nes, paklusęs bendradarbių rei
kalavimams, ALT svorį visuo
menėje kartais sumažindavo.

Visuomenė nekaltintina, jei 
kas nors savo noru lieka paša
lyje. Tačiau ji turi teisę pati 
kaltinti, kai jos interesams są
moningai kenkiama, ir ji nega
li linksma raškyti vaisių, kar
čiu pipiru atsiduodančių. Pasku 

; tiniuoji piūtis, davusi kita, kas 
pasėta, yra delegacija pas JAV 
prezidentą, Apie ją bus daug į- 

[ vairiai aiškinama ir pasakoja
ma. Tačiau žinant, kad ALT 
griebėsi audiencijos prašyti po 
to, kai LB pasiskelbė jos sie
kianti, matyti, jog rūpėjo kaž
kas kita, kaip mūsų bendrasis 
reikalas. Ir taip dauguma ALT 
nesėkmių spiečiasi apie sekre
torių, pirmininkui tolerancijos 
dėlei vengiant aštriai protestuo 
ti prieš keistas Naujienų redak 
tariaus pastangas.

Vykdomojo komiteto nariai 
gerbtini už daugelį darbų. Ta
čiau už sąmoningai padarytus 
nuostolius jie turėtų atsiskaity
ti. Atsiskaitymas, jei nebus 
griebtasi priemonių, eis ALT 
sąskaiton ir šią instituciją gali 
atvesti ant kiaurymės krašto. 
Visuomenės dalis, kuri savano
riškai sutiktų deficitą toleruoti, 
nesistengiant pašalinti jo prie
žastis, yra labai ir labai suma- 

. žėjusi.

Donelaičio lituanistinės mokyklos sekstetas, vad. muz. J. Bertulio, 
atlieka programą Chicagos lituanistinių mokyklų pasirodyme, 
kovo 24 d., šeštadienį, Jaunimo Centre. (Nuotr. A. Gulbinsko)

9

toj __ a

Lietuvos okupaciją, apie tai, nybės ir savo nepaprastų suge- 
i kaip jų klebonas turėjo palik- 
' ti savo kraštą, apie jo vargus
Vokietijoje ir pagaliau apie jo 
darbą čia. Jeigu mes keliautu
me kaip tik šiomis dienomis, 
tai pastebėtume gana didelį 
subruzdimą apie bažnytėlę ir 
kleboniją. Jeigu mūsų veidas 
atrodys patikimas, o ypač, jei 
jie sužinos, kad mes lietuviai, 
tai tie žmonės tyliai šypsoda
miesi pasakys mums, kad jie 
pagerbė savo kleboną jo 45 me
tų kunigystės proga.

I 
i LIETUVOS ŠAUKLYS W

VIRGINIJOS KALNUOSE
Kun. Leonardo Gižinsko 45 metų kunigystes proga

VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS

Amerikoje yra vietovių, ku- mos turi daug daugiau žibėti, 
kad savo elgesiu ir savo uolu
mu atkreiptų kitų dėmesį, nes 
jie yra kaip ir Lietuvos amba
sadoriai, atstovaują vieni visą 
tautą, kuriuos stebėdami, kiti 
susidaro savo nuomonę apie vi
sus lietuvius. Pavieniai gyve
nantieji, yra tarsi šaukliai, pa
skleisti šiame krašte, kurių pa
reiga yra individualiniu keliu 
judinti lietuviškus reikalus ir 
priminti kitiems, 
dar tebėra ir kad 
užmiršti.

Nežiūrint visko,
džiaugti, kad tokių pavienių 
Lietuvos šauklių yra daug, ir 

■ jais mes galime didžiuotis ne

Dvi pažiūros

gerokai 
prasme, 
nelygu- 
naujoji

Neatrodytų, kad apie šią pa
dėtį jis nebuvo įspėtas. Greičiau 
įspėjimams nerodė tiek dėme
sio, kiek savo bendradarbiams, 
ir bug nepastebėjęs, kad lietu
vių visuomenės nuotaikos per 
paskutinį dešimtmetį 
pasikeitė. Pasikeitė ta 
kad kai kurių grupių 
mai apmažėjo. Atėjo 
karta, ir jos dėmesys vis dėlto 
daugiau bendram reikalui kon
centruojamas, kaip grupinėms 
nesantaikoms palaikyti. Žino
ma, tos grupės, kurios jaunes
niųjų žmonių neturi, pasiliko 
kaip buvusios. Pirmininkas ne
pajuto, kad antrieji mažiau kū- 
rybingesni, lėtesni pažangoje, 
ir kad jį vedą bendardarbiai 
pareina kaip tik iš šios gimi
nės.

riose .veik nėra dienos, kad ne
užklystų lietuvis. Kai kur, kaip 
pavyzdžiui Chicagoje, lietuviai 
ne tik lankosi, bet jie, ten gy
vendami, sugeba pakreipti net 
ir kai kurių miesto dalių gyve
nimą jiems norima linkme. At
seit, tokiose stipriose lietuvių 
kolonijose mūsų emigrantai ir 
jų vaikai ne tik semiasi ir nau
dojasi vietine kultūra, bet taip 
pat prisideda prie jos formavi
mo. Tuo būdu jie įdeda į Ame
rikos tarptautinę krašto juostą 
savo savitą įnašą.

Taip ne vienas mūsų, atsilan- 
• kęs tokiose stipriose lietuvių 
kolonijose, su tam tikru nusi
minimu 
kuriose 
kuriose 
jūroje, 
gyvenimą, mėgina atlikti savo 
pareigas, savo lietuviškumą iš
laikyti ir apie savo paliktą tė
vynę galvoti bei apie jos 
čias kitiems kalbėti.

kad Lietuva 
jos negalima

galime pasi-

grįžta atgal į vietoves, ;mažiau kaiP mūsų orgamzuo-j 
sąlygos yra kitokios ir tais veikimais bei jų pasiektais!
jis vienas, 
įsijungęs į

kaip lašas 
šio krašto

rezultatais.

kan-

Visur yra lietuvių
O yra daug vietovių Ameri

koje, kur lietuviai gyvena be 
kolonijų, kur jie neturi progos 
sueiti ir paminėti net Vasario 
16 d., kur jie su kitais ryšį pa
laiko tik per spaudą ir laiš
kus. Šitoki vieniši lietuviški 
vienetai turi ne mažesnes pa
reigas savo paliktam kraštui, 

. nors jų pareigos gal ir yra kiek
Akt. Stuart lVhitman. vaidinęs kitokios, negu tų, kurie gyve- 

filme “The Mark”, nominuotas na koionijomis. gitokie pavie_
Oskaro premijai. Laimėtojai bus .
paskelbti balandžio 9 d. (UPI)niai individai ar pavienes sei-

PERONISTŲ LAIMĖJIMAS
✓

Iš tikrųjų stebėtis nęverta, 
kad ALT sekretoriaus ir iždi
ninko šviežesni vėjai nepalietė. 
Jų pasaulėžvalginiai 
biai metuose atgal 
jaunesniųjų jiems 
Štai, kodėl ALT

bendradar- 
nežengė, o 
neatsirado, 
sekretorius

prieš eilę metų Bostone pasira
šė keistą pareiškimą, kuriame , 
religija buvo lygiai taip nieki
nama, kaip 1917 metais, štai, 
kodėl sekretorius su iždininku 
manė, kad LB organai negali 
būti sudaromi balsavimo keliu. 
Nematydami, kaip palangėmis 
šuoliuoja laikas, negalėjo regė
ti ir LB šiandieninės reikšmės, 
ir savo vedamuosiuose laikraš
čiuose dar ir dabar apie ją pa
sakėles porina. Lietuviškoji ka
talikiškoji visuomenė jau abe
joja, kad visuomeninį gyvenimą 
tik kunigas gali tvarkyti. Tau
tininkai taip pat kelis metus 
nemini, kad genantis Lietuvos 
prezidentas bus min. Lozorai
tis, ir būtinai diktatoriaus tei
sėmis. O. P. Grigaitis dar ir 
šiandien neatsisako Markso įs-

(Atkelta iš 3 psl.) 
Tucuman, Rio Negro, Santiago 
dėl Estero ir Chaco provinci
joms karinius komendantus-tų 
provincijų kariuomenės įgulų 
vadus, kurių teisės bus galin
gos, nes konstitucijos vienas 
paragrafas leidžia prezidentui, 
esant laisvei ir tvarkai pavoju
je, imtis griežtų žygių. Tas pa
reigas vykdys kariniai komen
dantai. Padėtis gali pasikeisti 
valandomis ir visos provincijos 
gali sulaukti komendantų. Pre
zidentas Frondizi pareiškė, kad 
jis be kovos nepasiduos. Jį re
mia kariuomenė. Pagrasino ir 
peronistai, kad ir jie kovos bei 
skelbs streikus. Peronistų uni
jai priklauso virš 2 mil. žmonių. 
Jų talkininkai yra komunistai 
ir castrininkai.

1

Argentinos padėtis kompli
kuota, laisvė ir demokratija į- 
statyta į labai rimtą pavojų. 
Nauji gubernatoriai ir seimo 
nariai savo pareigas turi pradė
ti 1962 V. 1 d. Netikima, kad

pOXUP. LIETUVOJE
— Dain. B. Grincevičiūtė—ne- 

prikl. Lietuvos auklėtinė. Lie
tuvoje ir už jos ribų atžymė
jus neregės dainininkės Beatri
čės Grincevičiūtės sukaktį, 
kaip Eltai praneša dainininkės 
buv. mokytoja A. Binkevičiūtė- 
Gučiuvienė (Australijoje), Lie
tuvos spauda nutylėjo kai ku
riuos faktus. Tikrumoje, Grin
cevičiūtė subrendo, buvo išmok 
slinta ir pripažinta dainininke 
ne sovietinės okupacijos me
tais, bet laisvoje Lietuvoje. B. 
Grincevičiūtė gimė beveik ne- 

pačioje 
Dainavimo ji pra

dėjo mokytis 1934 metais pas 
A. Binkevičiūtę Kaune. Pirma
sis Grincevičiūtės reprezentaci
nis pasirodymas įvyko Kaune, 
Valst. Konsevatorijoje 1943 m. 
Ji buvo gražiai įvertinta ir 
spaudos. (E.)

bėjimų; bet kartu iš jo vieno 
žmonės daro apibendrinimus ir 
vertina visus lietuvius. Parapie- i 

; čiai jį užjaučia ir supranta, kad 
jis dažnai yra vienas ir kad pa- 
siilgsta savų žmonių. Bet jis 

I vykdo savo pašaukimą ir kaip 
kunigas dirba pastoracinį dar- 

Į bą. Kaip lietuvis jis taip pat at- 
I lieka didelį tautinį darbą, nors 
ir ne tarp savųjų.

Kovo 4 d. Šv. Petro parapie- 
čiai savo iniciatyva suorganiza- 

į vo kun. Gižinsko pagerbimui iš- 
; kilmingus pietus. Parapiečiai 
j kartu su įvairiais vyskupijos at regė; neteko regėjimo 

buvo stovais Pagerbė kun. Gižinską jaunystėje.
[ šios gražios sukakties — 45 me 
į tų kunigystės proga. Jie pada- 

gimnazijos kapelionas?rys tai- ką daugeBs Jo draugų- 
rožyno i,™-™, mokinių ir bendradarbių norė-

įtų padaryti. Tur būt, niekas iš 
kun. Gižinsko draugų, 1917 net 
neįsivaizdavo, kad jam po 45 
metų savo šventimų 4ieną teks 
švęsti W. Virginijoje, naujoje 
gūžtoje, kuri gal ir šilta, bet Laikraščiai yra pasaulio veid- 

į vis tiek ne sava. Niekas gi iš 
mūsų neįsivaizdavome, kad bū
sime šiandien, kur dabar esame. 
Bet gal vieno mes šiandien ga
lime pasimokyti iš garbingojo 
jubiliato, būtent, kad tėvynės 
meilę galima ir tarp svetimųjų 
parodyti, o Lietuvos šaukliais 
mes galime būti, tyliai ir kant-

Kun. Gižinsko kelias

Kun. L. Gižinskas
įšventintas kunigu Kaune 1917 
m. kovo 4 dieną. Lietuvoje jis 
buvo j ’ 
yra parašęs knygų ir straips- i 
nių. Mes, gal būt, susidomėsim i 
garbinguoju jubiliatu ir pamė
ginsim paskaityti apie jį Lie- 

' tuvių Enciklopedijoje, bet, de
ja, jo vardo tenai nerasime 

I (nors jo vardas buvo pirmojoje
L. E., leistoje Lietuvoje). -

Kun. Leonardas Gižinskas 
šiandien yra W. Virginijos kal
nų parapijos klebonas, kur jis 
eina pareigas, kaip kiekvienas 
čia gimęs kunigas. Bet dar 
daugiau galima apie jį pasaky- 

> ti: jis eina savo pareigas ge
riau negu daugelis. Savo są- riai eidami savo pareigas ir ne- 

: žiningumu,
jimu ir lietuvišku nuoširdumu 
jis sugebėjo atstatyti jau be
veik begriūvančią parapiją ir 
kartu užsipelnė savo parapie- 
čių didelę meilę ir prisirišimą. 
Jis lietuviškoje veikloje daly
vauti negali, bet jis, tur būt, 
yra šiandien atkreipęs dėmesį 
Lietuvos reikalui daugiau, ne
gu daugelis mūsų. Jubiliatas 
yra tikrai kaip senasis Lietu
vos šauklys, kuris tyliai dirb
damas savo pašaukimo darbą 
kiekvienu savo gestu skelbia ki
tiems savo nuskriausto krašto 
dalią. Jis yra priimtas savo pa- 

j rapiečių dėl savo šviesios asme-

uolumu, savo tikė- užmiršdami savo kilmės bei sa
vo praeities.

Daug metų gyventi garbinga
jam Lietuvos šaukliui!

Mūsų laikų žmogus augštai sta
to kultūrą, brangina ją. Laikraš
tis yra kultūros gyvenimo veid
rodis, todėl j’isai yra gyvas mūsų 
kultūros laikų žmogaus dvasios 
reikalas. — Arkiv. M. Reinys
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už apdraudę. nuo ugnies ir auto-K 
mobilio pas

i F R A N K Z APOLIS I 
3208% YVest 95th Street

■Jhicago 42. Illinois
A. 4-8054 ir GK. 6-4339.B

Vienas šauklys
; Pakeliaukime
kryptimi, žvalgydamiesi ne ko
lonijų linkme, bet individų ieš
kodami. Jeigu nepavargsime 
per greitai, tai gal pamėginsi
me ir išsukti iš turnpike ir pa
sileisti gana plačiu keliu į W. Vir 
gimjos didmiestį Wheeling. Va
žiuojant pakeliui mes matysi
me gražią gamtą, bet mažai 
industrijos ir suvargusius na
mukus, kurie retėja, vykstant 
į pietų rytus nuo Wheeling. 
Lietuviškų pavardžių pakeliui 
netenka išvysti. Keliaujam per 
kalvas, kol pagaliau pasieksi
me Fairmont, W. Va. Miestelis 
mažas, niekuo ypatingai nepa
sižymįs; bene svarbiausias jo 

; centras yra buvusi traukinio 
stotis, kuri šiandien irgi nenau- 

j dojama. Netoli geležinkelio sto
vi bažnyčia su užrašu: “St. Pe
teris, R. C. Church, Rev. L. C.

su
nurodymais, kada yra pamal
dos. Bažnyčia ir klebonija yra 
įdomios, bet klebono pavardė 
greitai pagauna lietuviškos 
akies dėmesį. Atseit čia tarp 
kalnelių gyvena lietuvis ir dar
gi vadovauja visai parapijai. 
Pamėginkime pasiteirauti kai
mynų, kas yra tas jų klebonas, 
ir išgirsime iš jų, kad jis yra 
lietuvis, kad jis atvyko čia prieš 
6 metus iš kitos parapijos, bet 
yra ateivis iš Lietuvos. Tie kai
mynai mums papasakos apie

Virginijoj !

pietų rytų
VOSYLIUS FOOD MART*

2433 W. 69th St, Tel. PR 6-2113
Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet, sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės. 3321 S. Halsted St.- CLiFFSDE4-5665j

TV-RAOI3AI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI -PLOKŠTELĖS 

ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam tumiausios kainos Ir garantija

ši MĖNESĮ 
PAS BUDRIKĄ

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgą metų patyrimas ir 
apdraustas perkrausimas 

5-9209 Chicago, III.

I
jie pasiektų seimo ar giibema- Gižinskas, S. T. L., Pastor” 
turų rūmus. Vyriausybė, ypa
tingai kariuomenė, to padaryti 
neleis, rinkimus panaikins, 
skelbs naujus rinkimus, pritai
kys kitas priemones, nors jos ir 
suvaržytų krašto konstitucines 
laisves.

Baiminamasi, kad šioje kovo 
je neiškiltų naujo karinio dik
tatoriaus veidas Argentinoje. 
Politikai tokiam atsitikimui ne
slepia baimės. Pietų Amerikos 
valstybių sena- ir įsipilietinusi 
tradicija. Jeigu kariuomenė pa
laikys vyriausybę, ją spaus vyk 
dyti pasipriešinimą, bus laisvė 
krašte apsaugota ir padaryta 
su peronistais taip, kaip atsiti
ko diplomatinius santykius nu
traukiant su Kubos Castro dik
tatūra 1962. II. 8 d. Preziden
tas buvo priešingas, bet, kari
nių vadų paspaustas, žengė 
žingsnį j priekį ir atitaisė Ar
gentinos gėdą, padarytą Punta 
dėl Este vasarvietėje, Urugva
juje.

t

ELECTROLUX
DULKIŲ SIURBLIAI

GRINDŲ POLIŠAVIMO MASINOS 
Parduodamos ir aptarnaujamos 

Nemokamas aptarnavimas taisant 
namuose

• Dalys • Pataisymai
• Reikmenų atsargos
BRUNO VILEIKIS 

įgaliotas fabriko atstovas 
GA 4-5672, po 4 v. v.

Duodamos didelės nuolaidos ant 
gerų RAKANDŲ? TELEVIZIJŲ, 

AUKSINIŲ DAIKTŲ, RANKINIŲ 
LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ

Svečių kambario setai,
2 dalių, nuo ................  $99 00
dalių miegamojo kambario 
setai nuo ..................... $99.00
dalių Dinette setai .... $38.00

3
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KARPETAI. ŠALDYTUVAI GA- 

ZINIAI PEČIAI. TELEVIZIJOS, 
III-FI Stereo, Phonografai, KĖ
DĖS. LEMPOS.

Lengvais išsimokėjimais

Lietuviški rekordai

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. IIEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Av% 

Chicago 29, IU.

MOVING
Apdraustas per kraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lltuanica Ava. 

Tel FRontier 6-1882

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamas visom* 
santaupoms

mutual5X«/savings

IJ

1BUDRIK 
FURNITURE 

3241 So. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais ' 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
Sudriko radio programos sekmad. 
š stoties WHFC. 1450 kil nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. .Tel. VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F.S.LI.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226 
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienotu nuo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5.

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Westem Avė. krautuvė

0.
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E. St. Louis, III

MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 29 d. 5

ŽURNALISTŲ
SUSIRINKIMAS

LŽS Detroito sk. narių susi
rinkimas įvyks šv. Antano pa
rapijos mokyklos patalpose, ba
landžio 1 d., sekmadienį, 2 vai. 
p. p. Programoje bus tėvo dr. 
T. Žiūraičio, OPš žodis skyriaus 
veiklos klausimu. Bus supažin
dinimas su naujai išspausdin
tais liudijimais — jų reikšmė 
ir būtinumas šių dienų spaudos 
sąlygose, naujų narių priėmi
mas ir kt.

NAUJA LB APYLINKES 
VALDYBA

LB Detroito apyl. valdybon 
išrinkta: V. Pauža — pirm., V. 
Minjėla — sekr., St. Sližys — 
šviet. vad., J. Racevičius—iždo 
glob., A. Šileika — kartotekos 
ved., V. Ogilvis — parengimų 
vad.

Manome steigti Detroite ant 
rą Lietuvių b-nės apylinkę Die
vo Apvaizdos parapijos ribose.

Lietuvių Vyčių 79-ta kuopa, 
veikianti Dievo Apvaizdos pa- 
rap. srityje kreipėsi raštu į Lie 
tuvių B-nės Detroito apylinkės 
valdyba, prašydama pagalbos 
įsteigti lietuvių kalbos kursus 
čiagimių ir kt. vaikams. Prašy
mą pasirašė Ann M. Valatka.

Tokių kursų steigimui visuo
tinas susirinkimas pritarė: 
naujoji valdyba turės susitarti 
su Vyčių kultūros reikalų pirm. 
Frank Zager. mg.

Netenkam praktikuojančio 
lietuvio gydytojo

Dr. Juozas Petrikas, vertęsis 
East St. Louis, III., privačia 
praktika apie 10 metų, nuo bir
želio 1 d. pereina valdiškon tar
nybon: Pleasant View Sanato
rijos St. Clair apskrityje direk
toriumi. ,

Tai buvo vienintelis lietuvis 
gydytojas, vertęsis privačia 
praktika. Visa lietuvių kolonija 
šią žinią sutinka su neslepiamu 
gailesčiu, nes dr. J. Petrikas bu 
vo labai rūpestingas gydytojas, 
per savo atsidavimą pacientams 
įsigijęs ypatingo pasitikėjimo ne 
tiktai lietuvių, bet ir gausių a- 
merikiečų pacientų tarpe.

Jeigu atsirastų lietuvis gydy
tojas, suinteresuotas keltis į šią 
koloniją ir imtis privačios prak- 

; tikos, tai būtų ypatingai malo
ni žinia kelių šimtų apylinkės 

į lietuvių kolonijai. Dr. Juozas 
i sius ir muz. Stasys Gailevičius Petrikas mielai savo įpėdiniui 
tame pat bankiete išpildė meni- užleistų namus ir įrengtą kabi
nę programos dalį.

P. Va
Povilas Valentinas ir Leonar

das Šulcas kovo 23 d. atšventė 
gimtadienius. Povilui Valenti
nui jau sukako 70 metų am
žiaus. Abu gyvai reiškiasi or- 

i ganizacijoes-
LITHUANIAN VOICE radijo 

valandėlės programa, kuri yra 
perduodama per WQRS FM ra
dio stotį, kiekvieną sekmadienį 
nuo 8.30 vai. iki 9 vai. ryto, ga
lima girdėti tik su FM apara
tais. Šiuos aparatus visuomet 
apsimoka įsigyti, nes per FM 
radijo tinklą duodama geriau
sia muzika-

Alfonsas Balčiūnas 43 metų 
amžiaus, po sunkios ligos mirė 
kovo 23 d. vakare. Pasiliko 
žmona Virga ir sūnus Algirdas. 
Palaidotas iš Dievo Apvaizdos 
bažnyčios Holy Sepulchre ka
pinėse.

ATITAISYMAS. Kovo 22 die-' 
nos Detroito žinių skyriuje yra 
klaidų: Lithuanian Voice apra
šyme yra atspausta Kankailis, 
o turi būti Kankalis, gi Vladas 
Mingėla knygą yra dedikavęs 
žuvusiems už Lietuvos laisvę ir 
tėvams.

Saulius Černiauskas, Detroit 
gyventojas, pašauktas į kariuo
menę, grįžęs žada toliau tęsti 
mokslą Michigan universitete.

savo pacientus siųsti į šias ligo
nines.

Šalia lietuvių, čia yra apstu 
ir lenkų, slovakų, ukrainiečių, 
rusų ir kitų mažumų, kurios 
taip pat, ypačiai senesniosios 
kartos, buvo gausių lietuvio dak 
taro pacientų tarpe ir, be abe
jo, toliau pasiliktų, jeigu būtų 
perimtas kabinetas.

East St. Louis yra gana gau
sios pramonės centras, prisiglau 
dęs rytinėje Mississippi upės pu
sėje, už kurios yra milijoninis 
St. Louis miestas su šioje ša
lyje įprastais dangoraižiais, gau 
šiomis krautuvėmis, gyvu kul
tūriniu gyvenimu (minėtina va
saros opera parke, po atviru 
dangumi), muziejais ir kitais 
didmiesčio privalumais. Lietu
viai išsisklaidę po plačią apylin- raPin§ mokyklą. Būdamas gim- 
kę, spiečiasi apie lietuvių parapi nazijoje, sūnus buvo pasižymė- 
ją, labai sėkmingai vadovauja- krepšininkas, kaipo geras 
mą energingo kun. dr. Antano 
Deksnio, i 
senuosius, naujuosius emigran
tus ir čia gimusius lietuvius. 
Prie parapijos yra mokykla su 
lietuvių kalbos pamokomis. Pra 
gyvenimas čia pigesnis, negu

kų tikėjimą, ir palaidota šalia 
amžinos atminties Florijono Bei 
levillės katalikų kapinėse. Į pas 
kutinę poilsio vietą iš East St. 
Louis lietuvių katalikų bažny
čios palydėjo kun. A. Deksnys 
ir beveik visi vietos lietuviai.

Apie 10 metų gyvendami šio
je lietuvių kolonijoje, Florijonas 
ir Ona Valeikos buvo aktyvūs 
lietuvių bendruomenės nariai, 
dalyvavo ir parapijos organiza
cijose, ypačiai Ona, visą laiką 
dirbdama ir remdama parapi
ją net tada nebūdama katali
ke.

Likosi du gražiai išauklėti naš 
Laičiai: sūnus Romualdas, St. 
Joseph, Rensselaer, Ind., kolegi
jos studentas ir dukrelė Ramu
nė, šiemet baigianti lietuvių pa-

I

Lietuvių Bendruomenės vardu — Sąžinės, švietimo, kalbos, 
— valdybos pirmininkas Zigmas susirinkimų laisvė yra svarbieji 
Grybinas. Raštu sveikino buvęs demokratijos pagrindai, ir jie 
kuopelės globėjas kun. Jonas .visi būtų panaikinti, jeigu spau 
Gasiūnas, Tamaroa, III., para- dos laisvė būtų panaikinta, 
pijos klebonas, negalėjęs šion j
šventėn asmeniškai atvykti. Pir : F* ^00sevelt
muoju kuopelės globėju buvo.
kun. dr.
gyvenąs 
kuopelę 
nė.

I
I

I

Ignas Urbonas, dabar i 
Gary, Ind. Šiuo metu j 
globoja Ona Petrikie- 

(tau.)

I

AUKSO MEDALIS. Kovo 24 
ir 25 dienomis Detroite, įvyku
sioje filatelistų parodoje, kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius už iš
statytus- pirmuosius Lietuvos 
pašto ženklus (Kauno ir Vil
niaus laidos) laimėjo aukso me
dalį ir Mičigano filatelistų klu
bo pereinamąją taurę.

DARIAUS IR GIRĖNO KLU
BAS savo metiniame susirinki
me, kuris įvyks balandžio 8 d. 
12.15 vai- buv. lietuvių svetai
nės patalpose, rinks valdybą ir 
painformuos apie perkamiems 
namams surinktų pinigų stovį.

BALFo 76-jo Skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks balan
džio 1 dieną, tuojau po pamal
dų, buv. lietuvių svetainės ma
žojoje salėje. Bus įdomus pra
nešimas iš skyriaus veiklos-

OPERETĖS “Consilium fa- 
cultatis” akompaniatoriumi yra šv . — ’■
pakviestas muz. Stasys Gaile-j moksIas’ trečiadieniais’—~7 vai. 
vičius iš Toronto. Operetės di
rigentu yra muz. Albertas Ma
teika.

ŠILAINĖ, tautinių šokių gru
pė, po ilgesnio nesirodymo, ko
vo 24 d. jau papildžiusi savo, 
sąstatą jaunomis jėgomis, laike; 
SLA banketo pašoko „Jonkelį”, 
„Šustą” ir „Malūną”. Sol. Pranė 
Radzevičiūtė, Bronius Marijo-

MISIJOS, Šv. Antano bažny- 
| čioje prasidės balandžio 9 d. 
! ves tėvas P. Cinikas, MIC, Šioje 
bažnyčioje gavėnios pamaldos 
vyksta pirmadieniais ir penkta- 

s, gi šv. mišios ir pa-

vakare.

netą, 1823 Baugh Avė., prie pat
lietuvių parapijos bažnyčios, la- tipiškame Amerikos didmiesty- 
bai geroje vietoje. Naujai atvy-1 
kęs daktaras susilauktų viso
keriopos paramos iš valdiškon 
tarnybon išeinančio dr. Petriko, 
galėtų nuomoti ar pirkti labai 
gerame stovyje mūrinius na
mus, nes dr. Petrikas su tarny
ba gauna ir valdišką butą prie 
sanatorijos. Per eilę privačios i Kovo 14 d., iškamuota 
praktikos metų, dr. J. Petrikas metų vėžio ligos, mirė Ona Va- 
įsigijo artimų draugų vietos a-• leikienė, buvusio Lietuvos ka- 
merikiečių gydytojų tarpe, ak- riuomenės dūdų orkestro kapel- 
tyviai dalyvaudamas kartu su meisterio ir kompozitoriaus Flo- 
jais profesinėje organizacijoje, rijono Valeikos žmona. Jos vy- 
Naujai atvykusiam daktarui mie rui 1961 m. rugsėjo 21 d. mirus 
lai padėtų įeiti į vietos ligoninių ir jau būdama sunkus ligonis, 
daktarų tarybą, turinčių teisę Cna Valeikienė perėjo į katali-

VOKIEČIŲ KATALIKŲ AUKA 
PIETŲ AMERIKAI

Vokietijos katalikai Kalėdų 
proga surinko $5,800,000 aukų 
Pietų Amerikos reikalams. Tos 
lėšos buvo paskirstytos 167 vie
toms. Pirmenybė skirta semi
narijų statyboms ir stipendi
joms besimokantiems į kunigus.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to.’*. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai 

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

tos sporto šakos žaidėjas, ga- 
sugebančio apjungti vo stipendiją minėtoje kolegijo- į

je. Ir po abiejų tėvelių mirties, 
sūnus pasiryžęs tęsti universi
tetines studijas, nors ir labai 

i sunkiose sąlygose.

Graži ateitininkų šventė
Sekmadienį, kovo 18 d., East 

St. Louiso ateitininkų šv. Ka- , 
i

LEO’S TEXACO SERVICE
VILNAI UŽBAIGTI MECHANIŠKI DAUBAI 

Prityrusių tepimas ir aliejaus pakeitimas

4951 S. California Avė. (kamp. 50 St.) Chicago 32, III.
Leonas Franckus, sav. TeL GR 6-9555

L- ANTANAS TVERAS
EgJ- TNT-DT T * Ttro AnTKTTMV A CA' DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 1-1941

je, tačiau turimi ir visi didmies
čio patogumai.

Lietuviai yra susibūrę j JAV (zimiero kuopa minėjo savo glo- 
'bėjo šventę. Tiesa, dėl kai ku
rių kuopelės narių studenčių už
siėmimo gimnazijos organizaci
jose, ši šventė paminėta vėliau. 

Jau eilę metų, kaip šios kolo
nijos moksleiviai ateitininkai tą 
metinę šventę iškilmingai mi
ni. Šiemet jie pasirodė su savos 
kūrybos 
zimierą. 
pravedė 
Ramunė____ j „, __________________ ________

ir režisavo minėtą vaizdelį. Vi
sos mergaitės ir berniukai atei
tininkai vaidinime pasirodė la- ( « 

l bai gražiai su tautiniais šokiais t 
ir lietuviškomis dainomis. Jo-I| 
nas Meškauskas ir Kazys Kriš- (j 
čiūnas, Assumption katalikų « 
gimnazijos studentai, pagrojo t1 
gitara ir akordeonu.

Metinės šventės metu į kuopė- r! 
lę naujais nariais priimti 6 nau- n 
ji moksleiviai: Danutė Meškaus 
kaitė, Živilė Vaitkutė, Rima Iz- n 
dūnaitė, Leonas Rušėnas, Ar
vydas Kemėžys ir Kęstutis Ger- j ► 
čys. Šie nauji nariai papildė šios 
kuopelės eiles, retėjančias me
tai iš metų, išvykstančiais uni
versitetinėms studijoms nariais. 
Ir šiemet M. Gavelytė ir G. Kriš 
čiūnaitė baigia St. Teresos aka 
demiją ir rengiasi tęsti moks
lą universitetuose.

Ateitininkus jų metinės šven 
tės metu sveikino kun. dr. A. 
Daksnys, parapijos mokyklos 
vedėja seselė Vincentia, jų vė-

Lietuvių Bendruomenės skyrių 
ir gražiai tarpusavyje bendra
darbiauja bei sugyvena.

Mirė Ona Valeikienė
I
i eilę

t

i

,v
* •

Q|/ I S E L F
□ l\ I I W s E R V I C E

vaizdeliu apie šv. Ka- 
Visą programą gražiai 

kuopelės pirmininkė 
Gavelytė, kuri sukūrė I

Liųuor Store
5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

MARCH — KOVO 29, 30, 31 D. D.

!

Genevoj vykstančios nusiginklavimo konferencijos sovietų atsto
vas Čerepkin (kairėj) ir JAV atstovas Arthur Dean užsimerkia 
išeidami iš Jungtinių Tautų pastatų. Tas užsimerkimas lyg rodo, 
kad pasitarimai atsidūrė akligatvyje. (UPI)S- G-kas.

LAUKIANT UHURU KENIJOJE S t”“
reivių atsiras bedarbių eilėse, j

Afrikos negrų kalbose nėra paleistas iš anglų kalėjimo, da- F^uo ^arPu nematyti, ką partijų i J<4 vc-
žodžio “nepriklausomybė”, bet bar laukia dienos, kada galės ]yderiai mano daryti su masiniu liavos krikšto tėvas dr. Antanas 
Lumumba tam reikalui surado pradėti valdyti nepriklausomą nedarbu, kaip mano bedarbius čerškus, universiteto studentų 
dirbtinį pakaitalą “uhuru”, ir Į Keniją. Anglų kolonistai — na- aprūpinti darbu. J. Gs. vardu — Raimundas čerškus irdirbtinį pakaitalą “uhuru”, ir į Keniją. Anglų kolonistai — na- (aprūpinti darbu, 
tas uhuru iš Kongo išsiplėtė į mų, vilų, fabrikų ir farmų sa- 
kitas europiečių kolonijas Af
rikoje. Iš rusės M. Abazos “Laiš 
kų iš Kenijos” matyti, kad uhu- 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 111 ne visiems neša, štai,
(tokioj Kenijos sostinėj, Nairo
bi mieste, apie 45,000 negrų tar 
navo pas baltuosius (tarnaitė
mis, tarnais, sargais, daržinin
kais, šoferiais) ir turėjo, paly
ginti, lengvą ir sotų gyvenimą. 
Artėjant Kenijai prie uhuru, 
prie nepriklausomybės, europie
čiai, daugiausia anglai, rengia
si grįžti į Europą, ima taupyti 
pinigus ir tarnus atleidinėti. Nai 
robi mieste atsirado iš tarnų 
armijos bedarbių armija. Eu
ropiečiai turėjo Kenijoj daug 
ir gerų farmų; tas farmas dabar 
perima valstybė, jas dalina be
žemiams negrams, o farmų dar
bininkai lieka bedarbiais, žino
ma, ne visi.

Atsimename, kad Kenijoje vei 
kė antieuropinė teroristų orga
nizacija Mau Mau vardu; jai 
vadovavo Jomo Kenyatta, kuris į klausoma Kenija neturės lėšų

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*

DETROIT, MICH.
SKELBIMAI

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GENERAL CONTKACTOR

Atiteka fvalrlus statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kystžs. cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų Kambarių bet butų įrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadieni 5:00-5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Ralph <1. Valatka 
15756 Lesu re Avenue 

Detroit 27, Mich.
Tel. BRoadway 3 2224

vininkai — bijo Kenyattos re
žimo. Jie mano ,kad jis žudy
siąs baltuosius žmones, ir todėl 
rengiasi repatrijuoti į Europą 
ar emigruoti į Australiją, Nau
ją Zelandiją, Kanadą. Kenyatta 
žadėjo negrams rojų nepriklau
somoje Kenijoje. Jei jis savo 
pažadus tesės, tai turės kolo
nistų nuosavybes nacionalizuoti 
ir perduoti negrams.

Baltieji Kenijoje yra pakėlę 
sparnus trauktis iš jos labiau, 
negu iš Taganyikos, Ghanos ir 
kitų buvusių anglų kolonijų, 
kur neveikė Mau Mau teroris
tai. Ne be to, kad neatsirastų 
drąsuolių, rizikuoti ir - nesiskir
ti su savo nuosavybėmis ir pa
silikti nepriklausomoj Kenijoj. 
Baltiesiems masiškai besiren
giant palikti Keniją, negrų būk 
lė nesidaro geresnė: priešingai, 
bedarbių skaičius nuolat didėja 
ir elgetų skaičius miestuose taip 
pat auga. Manoma, kad nepri-

h

M

i

a

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4*98 i 
DA SILVA 10 YR. OLD PORTLGAL

BRANDY Fifth $3-49
METAXA FIVE STAR GREEK

BRANDY

GtCAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P

RICCADONNA Imported VERMOUTH
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

RON CANITA IMPORTED RUM
Lite or Gold

f

Fifth $5.79

Fifth $4.89

SI .19

Fifth $2.98

CLOSE OUT POPULAR BRAND OF 
BLENDED WHISKEY DECANTER
BOTTLE Fifth $3-29

IMPOKTED CREME DE BANANA
OR PINEAPPLE LIQUEUR .Fifth $4.79

™«> $3-49COFFEE LIQUEUR 60 Proof

PIERRECARTIERIMPORTED FRENCH
RED OR WHITE BORDEAU Fifth o98c !

MICHIGAN OBUOLIAI
TIESIOG IŠ SODO!

WINESAP . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOLD DELICIOUS, svaras 
RED DELICIOUS, svaras

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU

$1.98 
. IŪČ 
. 100

Dideli balti kiaušiniai, 3 tuzinai . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1.29
Vid. dydžio balti kiaušiniai, 3 tuzinai. . . . . . . . . . SI.19

Taip, turime ir ančių šviežiu kiaušinių
Natūralus medus iš bylinų, 5 sv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1.29
Medus koriuose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

EGG STORE' 1924 West 59th St.
Tel. PRospect 6-5347

į į, ~--------1 Atdara nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.
Yra vieta automobiliui pasistatyti.

I

I

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje apaus- 
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvė* 
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 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL — TEL. LD 5-9500

Pasinaudokite "Draugo" Classified skyriumi

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 29 d.

IArgentinos prez. Frondizi (dešinėje) prisaikdina naujo min. ka
bineto užsienių reik. min. dr. Etcheparebordą. (UPI)

Pavojinga įtampa Artimuose Rytuose
(Atkelta iš 1 psl.) 

eilučių autoriui teko keliauti po 
arabų kraštus ir skersai bei iš
ilgai pervažiuoti Izraelį. Izrae
lis deda milžiniškas pastangas 
drėkinti žemę ir padaryti ją 
našią. To dėka Izraelis jau pa
sidarė žaliuojančiais laukais ir 
dabar net pradedamos pastan
gos derlingais paversti Negevo 
tyrus. Tuo gi tarpu arabai ne
turi to kapitalo ir tiek specialis 
tų, kiek Izraelis gauna iš viso 
pasaulio žydų, ir todėl Sirijos, 
Jordano ir kitose žemėse dar 
daug sausų plikumų.

raeliui. Tačiau visos pastangos 
prieiti bendro susitarimo ne
davė rezultatų. Paskutiniu metu 
Izraelis, išnaudojęs visus savo 
vandens rezervus ir norėdamas 
plėsti žemdirbystę, pats imasi 
vykdyti savo projektą. Arabai 
hiato, kad vanduo atimamas 
nuo jų. Kai tas arabams yra 
gyvybinis reikalas ir kai arabų 
kraštuose vyriausybėse turi įta
kos kariškiai, galima laukti di
delių ir pavojingų komplikaci
jų. J. Pr.

R E A L ESTATE

PRIE MARQUETTE PARKO 6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61,500.

6 kamb. mūr. 1 % vonios. Gazu 
šildymas. Garažas. Arti 65-os ir 
Gairfield. $16.900.

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

I namuose. Brigrhton 
$14,800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

2-jų ankštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 6<»-os ir Rockwell. 
Už netikėtų kainų—tik $22,900.

4 butų mūrinis. Brighton Parke. 
Atskiras šildymas guzu. $295 mėn. 
pajamų. Tik $27.500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu- 
a. Garažas. Apsėmimo kontrole, 
rti 66-os ir j vak. nuo Kedzie. Tik 

$17,900.

padidinti 
$5.ooo esant 
Parke.

B E L L-VARPAS
REAL ESTATE

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

MARQUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 

keli blokai
Mūras. 2 

mos. Duos
Du butų

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

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

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

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

I Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4% butai. Karpetai. įreng
tas rūsys. $3S.700.

Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų, 30x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas.. modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, derėsim atvi
rai.

Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66,600.

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

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su įrengi
mais. $35,900.

nuo mūsų rašt. $14,500. 
butai ir biznis. $200 nuo- 
be derybų už $11.800. 
mūras. 2 po 6 kamb. Ge-

Tik

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KKAL ESTATE E E A L ESTATE

AKABAI RUOŠIASI 
GINKLU PRIEŠINTIS

MŪS KOLONIJOSE

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

ŠIMKUS
KEAl. ESTATE, NOTARY PUBLIC 
4269 So. Mapieraood Avė. 

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

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

3 apt. 5. 
dymai.

.»
va.

30 p. i

mūro namas. 
$3,600 nuomos.

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

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

5 butiii ir biznis.
■ Atskiri šiidvmai.
j $14,800.

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

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų. 5%
1 kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
I Geležinė tvora. Alum, langai. 30 p. 
; lotas. $20,950.
I Lotas bizniui ir butui. Vieta dide- 
i lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 

$6,000.
Gabi moteris turės rūbų valyklų 

ir puiku butą geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

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

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

Ties mūsų ofisu, keli blokai j ry- 
! tus. 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda S4.S00 nuomos j

■ tus. Reikia įmokėti $4,500.

PILDOME INCOME TAX

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

me-

4, ir 3 kamb. Atskiri šil- 
$36.000.

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

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69fh Sf. RE 7-8399

$24.800 mūrinis namas su taverna
įskaitant visi šaldytuvai ir įrengimai.
prie mūsų įstaigos. $5.000 įmokėti.

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

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

$12.000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas. rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas, 3 mieg. Arti
mūsų įstaigos.

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

$10.000 įmokėti, 4 m. mūrinis,
virš $400 J mėn Iš 5 nuomą

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

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

P.,

m.

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

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

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

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

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

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

•la.&oo mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
oi nu<. mokykloa

• 17 *«mi mūrinis 6
«• zxražas naujas 

tiO.ttnO <n<dinLs 4 
to sild.. arti mūsų.

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

kamb., SO p. lo* 
šild.
kamb.. rūsys, ga

f

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19.500.
ARTI Į VISUR!

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

$855 MĖN. PAJAMŲ
5 krautuves ir 3 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
LABAI PIGUS

Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu-

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

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16.900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. tai po 6 kamb. Namas gražiai re- 
!kLyp^’ Artl Mar<iuette Parko. Tik modeliuotas. Gazo šildymas “ ■

13 butų mūrinis tvirtas. $15,000 -------
metinių pajamų. Mažas įmokėjimas Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 
ir labai žema kaina. -----=- » ----- — B — .

Turime daug tr Įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentuą. pil
dome Ir.come Tax.

I ŠIMAITIS
REAI.TY — INSURANCE

2787 W 43rd St, CL 4-2390

2 auto
garažas. $15.000.

5 METU MtR. BUNGALOW
medinis. 

Gera
Pilnas 
vieta.

potvynio. 2 auta mūr. garažas. Skly
pas 33 pėdų. $20.500.

13 APARTMENTU
Marąuette Pk. $13.000 metinių pa

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

pildome income taksas

P. LEONAS
REAL ESTATE

Rochester, N. Y
Minėjo Maironio sukakti

Lituanistinė mokykla per lie
tuvių radijo pusvalandį minėjo 
Maironio šimto metų gimimo 
sukaktį. Mokyklos vedėjui Br. 
Krokiui vadovaujant mokiniai 
gražiai išpildė montažą iš Mai
ronio kūrybos.

K. Sabalį, V. Vitkų, Pr. Pui- 
doką, J. Vaičį, J. Jurkų ir Ma- 
lašauską V. Valdybos pirmi
ninku pasiliko K. Sabalis, o bu
vusios veikliosios švietimo ir 
kultūros vadovės Reginienės pa 
reigas perėmė J. Jurkus.

j '
Revizijos komisijon išrinkti— 

pulk. Pr. Saladžius, V. Keiba 
ir J. Miškinis.

V. Banaičio pranešimas

PROGOS-OPPORTUNITIES

iniiuiiinuiiiui'iiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

ililllllllllllllini!lllIliilllllllHH11llii!!i!lll’

2735 West lįst Street
Tel. WAlbrook S4015

Gausus LB skyrius

Vanduo tiems kraštams kar
tais atrodo brangesnis kaip 
kraujas, ir tai įtampą labai pa
didina. Arabai net sakosi — jie 
neleisią Jordano upės ir Galilė
jos ežero vandens nukreipti į 
Izraelio plotus. Nors Galilėjos 
ežeras yra daugiau Izraelio te
ritorijoje, bet jis ribojasi ir su 
Sirija, ir arabai turi į jį stiprių 
pretenzijų. Jie net tvirtina, kad
reikale jie ginklu pasipriešins Rochesterio LB skyrius turįs 
Izraeliui ir tuo reikalu Arabų per 100 narių. Valdyba veikli, 
lyga sudarinėja planus, kuriuos ryžtinga. Metinę veiklą išplėtė 
aptars ateinantį mėnesį bendra Su kaupu, ypač kultūrines pa- 
me susirinkime Saudi. Arabijo- reiškas, kurios buvo gan šako
je, kaip apie tai skelbia “Chi-1tos ir davė gražių vaisių. Kovo 
cago Tribūne“. Į 25 d. įvyko metinis skyriaus na

Kovos dėl vandens Artimuo- rių susirinkimas, 
siuose Rytuose yra dažnai pa
sikartojusios praeitais šimtme
čiais. Perdžiūvusiuose plotuose 
iš Galilėjos ežero į Mirusiųjų 
jūrą tekančio Jordano pakran
tėmis vešliai auga palmės ir ū- 
kininkai augina pamidorus bei 
arbūzus Libano ir kitų vietų 
rinkoms. Dabar arabai rūgoja, 
kad jeigu žydai savo plotų drė
kinimui sulaikys didžią dalį Jor
dano vandens, gelia srove neat-
miešiama Mirties jūra darysis choras mielai giedotų, jei kas 
dar sūresnė ir drėkinimui visai jį kviestų. Į valdybą 
netinkama. —— — •

Valdybos pirm. K. Sabalis ir 
kiti nariai padarė išsamius pra
nešimus apie atliktus darbus ir 
numatytus ateičiai planus toli
mesniam veikimui plėsti. Po to 
vyko gyvos ir įdomios disku
sijos dėl sekančių metų gairių 
nustatymo ir jų plėtimo. Tarp 
kitko iškeltas buvo klausimas 
dėl LB choro negiedojimo baž
nyčioje. Choro valdybos pirmi
ninkas Matiukas paaiškino, kad

Svečias iš Europos, V. Banai 
tis, kovo 25 d., lietuvių parapi
jos salėje darė pranešimą, ku
ris praėjo su dideliu pasiseki
mu — dalyvavo per 200 kiaušy 
tojų.

Susirinkimą rengė LB valdy
ba. Kalbėtoją susirinkusiems 
pristatė LB skyriaus pirminin
kas K. Sabalis.

Po susirinkimo svečiui V. B. 
pagerbti buvo kukli kavutė. 
Čia vėl nuoširdžioj nuotaikoj 
su svečiu įvairiais aktualiais 
klausimais pasikalbėta.

V. Banaičio atsilankymas į 
nedidelę lietuvių koloniją ro- 
ehestžrieeiams padarė didelę 
garbę ir jo pranešimu kaip ir 
kitose kolonijose, visi 
tenkinti.

išrinko:

Didžiulis Izraelio projektas
Tuo gi tarpu Izraelis vykdo 

projektą: tiesia vamzdžius pum
puoti vandenį iš Galilėjos eže
ro į Galilėjos kalnus, o iš ten 
vamzdžiais leisti 155 mylias į 
Negevo tyrus drėkinti net 375, 
000 akrų žemės, per metus tam 
sunaudojant 320,000,000 kubi
nių metrų vandens. Jau nuties
tos mylių mylios cementinių 
vamzdžių, 108 colių storio. 1964 
m. vanduo jau tekės į Negevo 
tyrus, o visas projektas bus 
baigtas 1968 m. ir kainuos 8100, 
000,600.

Galima laukti pavojingų 
komplikacijų

Amerikiečiai dar Eisenhovve- 
rio laikais bandė abidvi puses 
patenkinti: sudaryti bendrą van 
dr,ns naudojimo programą, ku
rios vykdymas kainuotų $200, 
000,000. Tuo būdu gaunamo 
vandens 61G duoti Sirijai, Jor
danui ir Libanui, gi 39^ — Iz-

Perleistų real estate ir draudimo 
biznį. Pilnai Įrengtas. Apylinkėje 
63rd ir California. $900.

HE 6-1300

Parduodamas restoranas, įsteig
tas prieš 25 m. Sav. eina į pen
siją. Yra mažas butas. Autom, 
pastatyti vieta. ES 5-8010.

Jieškomas kompanijonas-e val
gyklos bizniui. Esu patyrusi vesti 
valgyklą, kanditeriją. Kreiptis tel- 
RE 5-11’6.

IŠNUOMOJA M A FOR RENT

Išnuom. krautuvė. Geroj apylin
kėje, tinka mėsos arba delikatesų 
krautuvei- Atremontuosime pagal 
pareikalavima. 4456 S. California 
Avė. YArds 7-7142.( I... - - ...

Išnuomojamas švarus, ramus 
kambarys. Padedančiam namą pri- 

"žiūrėti — nuolaida. Susitarimui 
j skambinti WA 5-5903.

ĮSIGYKITE dabar i
--

GRAŽI DOVANA BET KADA!
Tėvai, įsigykite ir duokite savo 

viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN 
KIENfiS pasakų knygą

į
labai pa-

J. M.

KristausNebebūkite daugiau, 
vardan, rašaluoti spektrų sugerė
jai, bet per laiko balas — vadai į 
Amžinatvę. — G. Papini

MARtJUE'I’TE PARE»
Iš naujesnių, nebrangus, 1 % aukš

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

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

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

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

6 metų, 3 mieg.
rūsys. 30 p. sklypas.

; $14,200.
3 moderniški butai (Z

I kamb. ir 4 kamb.), ir 
. tuvė: tinka bet kokiam 
į ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

Šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Aiti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
dekoruota Nebrangus.

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

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

kamb. 
krau-

po 5
graži 
bizniui. Ar- t

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

galow. 4 mieg. 10 metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut. garažas. Tik 

I $5,000 įmokėti. Kaina $23,900.
Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu-

1 tų mur. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.

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

REpublic 7-9515 arba RE 7-4689

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5030

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirimc. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384
I------------------------------------
Perskaitę "Draugą", duoki 
te ii kitiems pasirkaityti.

Į

2 REZIDENCINIAI SKLYPAI 
BELIKO

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

LAPKUS BUILDERS
RE 7-6630 LU 1-0400

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ

1 blokas iki Nekalto Prasidėjimo 
bažn. 3-jų butų namas, plius krau
tuvė, 2 auto. mūr. garažas. Pa
matę vidų įvertinsite. Įkainuotas 
pardavimui. Tel. YArds 7-7142

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

GRovehill 6-5051

Parduodami 3 modern. vasarna
miai—cottages. Pilnai apstatyti, 
miesto vanduo. 11 2 bloko iki ežero. 
1 blokas iki miestelio. Prieinama 
kaina. Union Pier. Michigan.

Tel. Lakeside 4411

DĖMESIO !

CONTRACTORS

S!

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty- Q 
bos darbus, gydytojų ofisų, S 
gyvenamųjų ir prekybos pa- H 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- S 
rime virš 300 įvairių stan- A 
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: • 
PRospect $-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ. | 

Chicago 36, Illinois

į A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

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

į ba dedame naujus._ Stogai atnaujins 
: mi (re-eoated).
“Tuckpointing”.

I Nemokamai 
sios kainos 
dara dienų 
niais.

LA 1-6047, RO 2-87 78

Dažymas iš lauki 
Pilnai apsidraudę 

apskaičiuojame: žemiau 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktį bei sekmadlfr

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VTC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus 
-boilers), air 
nos (gutters) 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

pečius (furnaces 
conditioners, ry- 
iki 8 metų išsi-Š I L D Y M A S "

A. Stančiauskag instaliuoja vi- 
i sų geriausių Amerikoe firmų gazu 
j ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 

i visus skardos darbus.

i 7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

0

i Hūii listilililliiilllillllllllllllilllllllllllin
Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuviy 

Katalikų Radijo Programą 
vadovaujamą

Lietuvos Vyčių Pittsburghe I 
JI TRANSLIUOJAMA 

STIPRIOS GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiektveną sekmadienį nuo 
1:30 Iki 2:00 vai. n. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: l.ittKUinian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania.

CONSTRUCTION C0.
KERELIS BROS.

CONSTRUCTION CO- 
STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29. Illinois

IŠ
KVIEČIAME APLANKYTI MCSU NAUJAS PATALPAS

2501 West 69 Street Į
HE 4-7482 436 - 5153 I

Apsimoka Uelbtia “DRAUGE 
aea 1ia plačiausiai skaitomas lieto 
viu dienraštis. Gi skalbimu kamor 
visiems prieinamos.

I

I

II

INSURFD

Remkit dien. “Draugę”

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMU8, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OI, 7-2004 Chicago, IU.

| LAPKUS BUILDERS, INC.
W Statome įvairius pastatus. Dar- 

ifbas atliekamas labai sąžiningai, 
i vartojant geriausias medžiagas. 
jfTurime dar keletą, sklypų ChlcagoJ.
* 6110 SOUTH PUI/ASKI RD.

RE 7-6630 arba LU I-OIOO

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKLEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metu modelių 
garantuotų automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantijų

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4-144 S. Western Avė., 
Chicago 9. III.
-Tel. VI 7-3447

S
V. SIMKUSi

Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 VEST 71st STREET

1

l
u

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 

Dividendai mokami sausio ir liepos men. 1 r.
VALANnrK* P,RM- ,r KKTV........................ 3 v- r- lk‘ * p-IMLMnUUJ, ANTRAD. ir PENKT...................... 9 v. r. iki 5 p.

ŠEŠTAD............9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. Westem Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. WAIbrook 5-5121
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KOLUMBIJOJ LIETUVIUS
KUN. ANT. SABALIAUSKAS

toriumi. Tas pareigas jis ėjo nugenamos, kai sekmadienį po 
keietoje saleziečių kolegijų ir 
šiuo metu administruoja Bar- 
ranąuilla miesto saleziečių mo
kyklas ir Šv. Roko parapiją, tai 
kminkaudamas kunigui Matu
čiui.

Kari- 
kuni-
Bar-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 29 d.t

Cicero ateitininkai moksleiviai duoda įžodi savo kuopos šventėje 
kovo 18 d. Nuotr. A. Venclovo

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 ,PR 8-0834

[u T

piet atvažiuoja sportininkai.
Tiesa, yra ir puikiai bei šva

riai užlaikomų vietovių, kaip 
pvz. universiteto miestas.

Kaip JAV šiokiadieniais mies 
to gatvėse nematyti jaunimo ir 
šiaip darbingojo amžiaus žmo
nių, taip, priešingai, Bogotoje 
ištisą dieną miesto gatvės už
kimštos jaunų vyrų, moterų 
ir iš kaimo atėjusių bei po krau 
tuvių langus bežiopsančių arba 
gausiose alinėse besėdinčių ir 
įvairius gėrimus begurkšnojan
čių. Pagrindinėse Bogotos cent 

j ro gatvėse ištisos eilės yra pri- 
| sėdusių įvairaus amžiaus batų 
J valytojų ir visi turi pakanka-1 
’mai darbo, nes ir iš kaimo atė
jęs berniokas, ruana, taip čia p Ka] ^cepi-ez. Janis Mangu. 
vadinamą ant pečių per galvą Jacob Kalninš

I

Keliauju Bogoton
Keletą dienų paviešėjęs 

bų jūros pakraštyje pas 
gus Matutį ir Dubinską

i ranąuilla mieste ir pas kun. N. 
Salduką Cartagena bei vasario 
mėn. pradžioje pasimaudęs tos 
jūros šiltais vandenimis, atvy
kau į Kolumbijos sostinę Bo
gotą, kuri, būdama veik 8,000 
pėdų aukštumoje, turi vėsų sa
kyčiau, šaltą klimatą, nakties

Nikodemu Chicagoje prie sniego pusnių ir 
nulio F. Teko miegoti užsiklo
jus trimis storomis vilnonėmis 
antklodėmis, nes vidaus šildy
mo nebuvo.

Chicagos žinios
TEISININKŲ PROTESTAS ir priemonių kaip panaikinti šią 

DĖL TELEVIZIJOS PROG- blogybę.
RAMŲ

Pabaltijo Advokatų - Teisi
ninkų Lygos Illinois valstybėj, 
Ine., kurios prez. adv. Charles 
_. Kai, viceprez. Janis Mangu-

užmautą antklodėlę -paltą, u&i Stasys Gečas, pasiuntė
‘siautęs, duoda už savo pasku- FeįeraUnės Komunikacijos"ken 
tinius centus batus nublizgin- misionieriui Mr. Lee memoran- 

. ti, paskiau, gatvės kampe at
sistojęs, žiūri į kitus praeinan- 

žostinė Bogota yra plačioje čius ir leidžia save stebėti.
Tradicijos ir religija

Turtingesnieji ir turtingieji 
visuomenės sluoksniai griežtai 
čia dar prisilaiko tradicinių pap 
ročių, kaip namuose turimų tar
nų ir tarnaičių, kurie pigiai ap
mokami. Čia esantieji lietuviai 
man pasakojo, jog Bogotos, Me- 
dellino ar kitų miestų bei vieto
vių ponia, eidama į turgų, ve
dasi keletą tarnaičių ir, tik pirš 
tu parodydama, sako ką paimti, 
ką pirkti ir pan. Daugelyje už
kandinių, restoranų ar barų kli- 

i

23,00G kvadratinių kilometrų 
vadinamoje Cundinamarca ly- Į 
gumoje, kurią teko skersai išil
gai pervažiuoti ir pasigerėti to
se aukštumose esančiais derlin
gais įvairių kultūrų laukais, ža
liomis pievomis, kuriose gano
si rinktinės pieno veislės kar
vių bandos, ir aplink supančių 
kalnų pašlaitėmis, apaugusiomis 
eukaliptų, įvairių rūšių pušų ir 
kitų amžinai žaliuojančių me
džių gojais. Ši tarp kalnų esan
ti lyguma, spėjama, buvusi ka
da tai didelio ežero dugnu.

Tos žaliuojančios lygumos pa 
yra krašto sostinė — Bo
su virš milijonu gyvento-

žiba 
gota

Pietų Amerikos Kolumbijos 
valstybė yra viena iš didžiausių 
šio plataus kontinento valsty
bių. Jos plotas yra 1,138,255 kv. 
klm. ir jame gyvena apie 15, 
C00,000 baltosios ir su indi jo
nais maišytos kilmės žmonių. 
Juodukų yra maža ir daugiau
sia jie susispietę Karibų jūros 
ir Pacifiko vandenyno pakraš
čių miestuose. Pati šalis turi 
didelius įvairių požeminių tur
tų klodus ir dideles žemdirbys
tės bei gyvulininkystės išsivys
tymo galimybes.

Lietuviai kunigai Kolumbijoje
Kolumbijos vardas yra mums 

susijęs su į šį kraštą jau prieš 
kelias dešimtis metų atvyku
siais ir čia iki šiai dienai sėk- j metu nusileidžiantį arti šalimo, 
mmgai dirbančiais lietuviais sa- Čia jaučiau šaltį labiau, negu 
leziečiais kunigais: 
gaiduku, Stanislovu Matučiu,
Mykolu Tamošiūnu ir Dubins- 
ku. Jie visi savo skirtinga ir 
gan šakota veikla yra žinomi 
ne vien šio krašto plačiosios 
visuomenės, bet ir pasaulyje 
išsiskleidžiusių lietuvių tarpe.

Kun. N. gaidukas yra pasižy
mėjęs kaip specialistas žemės,' 
ūkio, amatų mokyklų bei aka
demijų vadovas. Jo vardas ir 
asmenybė yra gerai pažįstami 
Kolumbijos Imigracijos minis
terijoje, kurios vadovu jis bu
vo vienu laikotarpiu. Dabartiniu 
gi metų jis paskirtas vadovau
ti ir žymių pagerinimo įnašų 
padaryti saleziečių laikomoje 
aukštesnėje mokykloje Carta- 
gena mieste. Jo žemaitiškas vien 
tisus nuoširdumas, energija ir 
patvarus ištvermingumas yra’ 
plačiai pažįstamos savybės ko-
lumbiečių ir su juo susidurian- JU- 
čių lietuvių tarpe.

j: t- * & i

KuidSt. Matutis, irgi žemai
tis, yra tiesiog nepakeičiamas 
asmuo šakotoje Baranąuilla mie 
sto saleziečių darbų veikloje. 
Jau beveik penkiolika metų, kai 
jis čia eina namų viršininko 
ar didelės Šv. Roko parapijos 
klebono pareigas. Vietos vysku 
pui mirus, buvo kurį laiką pas
kirtas vyskupijos valdytoju ir 
naujojo vyskupo ingreso šventės 
komiteto pirmininku. Jis yra lai 
komas pavyzdingiausiu šios Bar 
ranąuilla vyskupijos klebonu sa
vo parapijoj išvystyta veikla ir 
organizuotumu. Jo vardas (ku
ris skamba gana ispaniškai) y- 
ra plačiai pažįstamas ir valdžios 
sferose bei visų klasių visuo
menės tarpe. Iškilus kažkokiam 
religijos sritį liečiančiam ginčui 
su vietos gubernatorium, reika
las atsidūrė krašto sostinės mi
nisterijoje (kur buvo atitinka
mos priešingos pusės paklaus
tas: kas Barranųuilla mieste 
valdo, gubernatorius ar kun. 
Matutis) ir kunigas Matu
tis laimėjo. Man pačiam, paė
mus taksį Barranąuilla mieste 
ir paklausus šoferio ar einąs 
į bažnyčią, atsakė, jog einąs tik 
pas kunigą Matutį, kuris esąs 
varguomenės tėvas ir užtarė
jas.

Kun. M. Tamošiūnas aukštai
tis. Kas jo vardo nepažįsta ? Sa
vo griežtu kilnių ir naudingų 
religiniai-socialinių užsimojimų 
vykdymu jis yra lygiai pažįsta
mas tiek kolumblečių, tiek lie
tuvių tarpe, ypač Medellino mies 
te, kur jis jau visą eilę metų 
redaguoja ir leidžia puikų lie
tuvišką žurnalą “Kolumbijos 
Lietuvis” ir kur suorganizavo 
lėšas statyti (ir jau baigia dar
bus) didelius Lietuvių namus, 
kuriuose lietuviams koplyčios ir 
kitų patalpų pašventinimas ruo 
šiamas gruodžio mėnesį, rodos, 
per Nekalto Prasidėjimo šventę.

Kun. Dubtnskas Kolumbijos 
saleziečių provincijoje yra laiko
mas nepamainomu administra-

Iš
miesto gatvėse besidairančiam 
tuoj * krinta į akį įvairių civi
lizacijų pastatų bei žmonių mi
šinys.

Visų pirma ten pastebima se
novės ispanų valdymo metais 
statyti kolonialinio stiliaus stip 
rūs pastatai, šalia kurių yra, 
kaip grybų pridygę, visa eilė 
modemiškų, vien iš geležies, ce
mento ir stiklo dangoraižių, ša
lia plačių, puikių dabartinių lai- 

- kų gatvių, yra dar daug senų, 
siaurų ir vingiuotų gatvelių. Ša
lia nemažo skaičiaus miesto gat 
ves užplūdusių įvairių automa
tinių susisiekimo priemonių, su
tinkama daugiau, negu pvz. Ve- 
nezueloje, iš provincijos atvy
kusių į turgus arklių, mulų ir 
asilų, pakrautų žemės ūkio pro 
dūktais ir iš čia į namus jau I 
kitomis pirktomis prekėmis. Ša
lia puošniai vaikščiojančių tur
tingesniojo luomo žmonių (bū
tinai pasišlipsavusių), sutinka
ma nemažas skaičius nuskuru- 

i šių kaimiečių, elgetaujančių vai
kų ir senių bei indijonų. Kas 
čia man į akis krito
kad daugelyje sostinės žaliuojan 
čiuose aikštėse ir šiaip įkalnė
se ar atkrantėse ganosi būreliais 
ar paskirai karvės ir avys.

Perdaug nešvaros
Jei jau JAV didieji miestai 

nepasižymi savo gatvių švaru
mu, juo labiau čia man krito į 
akis šios sostinės 
šlukšlinimas.

šiaurės atvykusiam ir šio

tai ypač,

gatvių pri-

teko nuva- 
gimnazijos

durną dėl Chicagos televizijos 
programos neigiamybių, ry
šium su kriminalinių filmų de- 

I monstravimu, vedančių jau
nuolius prie nusikalstamų dar
bų. Apskaičiuojama, kad 18 
milijonų jaunuolių viena ar kita 
forma padarė kriminalinį nusi
kaltimą (delinąuency) .Teisingu 
mo vykdymas ir auklėjimo in
stitucijų išlaidos mokesčių mo
kėtojams per metus kaštuoja 
virš 7 bil. dol. Pedagogai, psi
chologai ir teisingumo įgyven
dinimo įstaigos neranda būdų 

I 
i---------------------------------------
gų tą teroro bangą sulaikyti, ji 

jentai vyrai būtinai turi būti vįs iabiau plečiasi ir vis dau
sų švarku ir su kaklaraiščiu, gjau kraujo pareikalauja. Čia 
nors moterys įeina ir gali likti sakoma, kad įvairios kraštuti- 
kaip nereikiant apsinuoginusios. nės kairiosios srovės tą veikimą 

Nors Kolumbija laikoma gry- į§ užsienio remia ir skatina, 
nai katalikišku kraštu, tačiau 
katalikybė čia, kaip ir visose 

i kitose Pietų Amerikos valsty
bėse, yra daugiau tradicinio po- vo gan gausi, veikli ir judri, 
būdžio, negu realaus kasdienio l 
gyvenimo nuosekli apraiška. 
Nors bažnyčių ir įvairių tikybi
nių ženklų visur yra apstu, bet 
krikščioniškas šeimos gyveni
mas, sekmadienio šv. mišių klau 
symo pareigos atlikimas ir bent darbo, klimato ir aplinkos są- 
metinių Bažnyčios įsakytųjų sa- lygos, į JAV ir Kanadą. Dabar- 
kramentų priėmimas mažo skai tiniu metu Bogotoje ir apylin- 
čiaus katalikų yra praktikuoja- kėse yra likę ne daugiau šimto 
mas. lietuvių, įskaitant ir prieauglį.

Su katalikiškojo ir su jokio Jie čia liko dėl to, kad jiems 
kito krikščioniškojo gyvenimo L _ • - - -
apraiškomis yra nesuderinamas 
jau visa eilė metų Kolumbijos 
kai kuriose vietovėse siaučian
ti tai politinių grupių ar parti
jų, tai šiaip įvairių tamsių gai
valų organizuota teroristinė 
žmonių žudymo praktika. Tie 
šiurpulingi žiaurumai ypač yra 
pagausėję šiuo metu. Įvairių sro 
vių sostinės ir provincijos Ko
lumbijos laikraščiai kasdien duo 
da žinių apie paskirose vietose 
politiniais ar kitais sumetimais 
grupėmis ar pavieniai namuose 
bei kelionėje užpultuosius ir iš
žudytuosius. Blogiausia, 
prie geriausių valdžias pastan- lietuviškam veikimui.

Vieną sekmadienį 
žiuoti su saleziečių 
auklėtiniais iš vidurmiesčio į vie 
ną Bogotos priemiestį, vadina- ‘ 
mą 20 de Julio, kur saleziečiai 
turi dideles sporto aikštes, prie 
kurių yra didelė miesto netur
tingiems vaikams įstaiga. Jei 
ten būtų kaip reikiant išlygin
tos aikštės, nušvarintos, nebūtų 
aplink vėjo nešiojamų šiukšly
nų, būtų patrauklios vietos. Be 
to, kaip tos sporto aikštės ga
li būti švarios, jei po jas visą
laiką yra ganomos karvės ir tikį

Kai kurios TV programos 
yra destruktyvinio pobūdžio ir 
daro neigiamą įtaką į nesuau
gusių jaunuolių galvojimą. Kiek 
vieną dieną TV programos ro
do žmogžudystes, gengsteriz- 
mą, šaudymasi, iš ko jaunuoliai 
pasidaro išvadą, kaip reikia įsi
gyti ginklą ir jį vartoti.

Individualiai ir kolektyviai 
mes kreipiamės į jus, kad kon
struktyviu planu panaikintu- 
mėt šių dienų kriminalinių dar
bų mokyklą, kurią vykdo TV 
programos jaunimą vesdamos į 
nusikaltimus. Pr. Šul.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 ^est lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas V isame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

M
1

F. LIDEIKIS
^lOOTUVIŲ DIREKTORIUS

N TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
BL 4605-07 South Hermitage Avenue
E Tel. YA 7-1741-2

B 4330-34 South California Avenue
F Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

ArfBULANCF PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Bogotos liet, kolonija
Prieš dešimtį metų ji čia bu-

Tačiau, laikui bėgant, jos gre
tos labai suretėjo ir iš to, kas 
anksčiau buvo, beliko gal koks 
trečdalis. Dalis čia atvykusių 
lietuvių išsikėlė gyventi ar dirb
ti, kur jiems yra tinkamesnės

PRAŠYS POPIEŽIAUS 
LEIDDIO

Max Guggiari, Chicagos Im- C 
perial House restorano savinin K 
kas, išvyko į tėviškę Italijoje, ® 
aplankyti savo sesers, vienuo-j į 
lės karmelitės. Jai dovanoms i ję 
veža Zenith transistorinį radiją. 
Jeigu regulos neleistų vienuolei j ® 
naudotis radiju, Guggiari pra- 
šys leidimo iš Vatikano. Tokio 
turinio laišką jam pasirašė 
John Keeshing, Chicagos pre
kybininkas, kuris gerai pažįsta 
popiežių Joną XXIII.I 

i

I

I
f

TĖVAS IR SŪNUS nH
MAROUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 fst Sf. Telef. GRovehill 6-2345-6
UIO S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.

H 3942 W. 11 fth St., PR 9-1355 ir 9-1356
i 

SILPNAME KŪNE I I
Šitokiu pavadinimu nauja dr. i 

JUOZO PRUNSKIO knyga nese-1 
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy- 

i resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju.

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugvbė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi., kai- j 
nuoja 81.50, Gaunamas “Drauge’ ,

t

Kaip viena kregždė nepadaro ■ 
pavasario nei gražios dienos, taip 
viena diena ar trumpas laikas ne- ’į 
daro žmogų laimingu. j

Aristotelis ! *

pasisekė geriausiai įsikurti, prie 
klimato ir kitų sąlygų pripras
ti.

Tarp kitų lietuvių čia sėkmin
gai darbuojasi ir du lietuviai 
kunigai: prof. V. Mankeliūnas, 
dėstąs valstybiniame universi
tete ir arkivyskupijos seminari
joje filosofiją bei psichologiją, 
ir V. Vaičiūnas, dirbąs pastora
cinį darbą vienoje didelėje tur
tingųjų priemiesčio parapijoje.

Nors ir nedidelis lietuvių bend 
ruomenės skaičius, bet gausiai 
dalyvavo šių metų pravestose 
savaitgalio rekolekcijose ir jaut 

kad riai dar atsiliepia kiekvienam

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai

<845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIfiKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

kautynių Alzirijoj nešami žuvusieji, kurių buvo 60. Sužeista 
apie 200 asmenų. Senieji kolonistai nesutinka, kad Alžirija val

dytus! pati. (UPI)

A. A.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS BANIALIS
Gvveno 4154 S. Albanv.Avv. 

Tel. VI 7-530S.

Anksčiau gyv. Bridgeporte
Mir? kovo 23 d., 1962. 2:45 
r., sulaukęs 91 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio.

Amerikoje Išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 dukterys; Anna. Verną l>c!l. 
žentas Krank, ir Marie Olsen. 
žentas Raymond. 2 sūnūs: Pe- 
ter, marti Kay ir Paul. marti 
Anne. 9 anūkai. 3 proanūkai. 
kiti gimines, draugai ir pažį
stami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituaniea Avė.

Laidot. įvyks 
d., iš koplyčios 
atlydėtas j Šv. 
jos bažnyčią, 
dalingos pamaldos 
sielą. I’o 
tas į šv.

Sešt., kovo 31 
S.30 v. r. bus 
J urkio parapi- 

kuriojv įvyks ge- 
už velionies 

pamaldų bus nulyde- 
Kuzitnicro kapines.

Nuoširdžiai kvleviamc visus: 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose llaidotu- 
VČse,

Nuliūdę: lluktcrys. sūnūs,
žentai. marėios. anūkai ir pro
anūkei.

I.aidot direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YA 7-3401.

I
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POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

1446

2424
2314

VASAITIS — BUTKUS
S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

Skaitykite ir platinkite dienraštį Drangan
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. kovo mėn. 29 d.

X Vysk. Vincentas Brizgys 
laikys šv. mišias Tėvų Marijo
nų Bendradarbių seimo proga, 
sekmadienį, balandžio 8 d., ly
giai 11 vai. r. Visos iškilmės 
vyks tėvų marijonų koplyčioje, 
prie Draugo. Vyskupas pasa
kys trumpą pamokslą. Giedoji
mas pamaldų metu vyks vado
vaujant Zitai Simutienei.

X Marijos Aukšt. Mok. Mo
tinų klubo susirinkimas įvyks 
balandžio 8 d. 2:30 v. p. p. mo 
kyklos kavinėj. Bus įdomi pro
grama ir valdybos rinkimai.

X Ramovėnų sąjungos at
stovų suvažiavimas įvyks š. m. 
gegužės 26-27 dienomis Jauni
mo Centre. Paruošiamieji su
važiavimui darbai jau pradėti. 
Šiuo reikalu sekmadienį, t. y. 
kovo 25 d., posėdžiavo Ramovė 
nų centro valdyba. Pirminin
kavo prof. St. Dirmantas.

X Biržėnų klubo narių susi
rinkimas įvyks kovo 31 d. 6:30 
v. v. Chicagos Savings & Loan 
Association susirinkimų salėje, 
6245 So. Westem Avė. Visi na
riai ir biržėnai kviečiami daly
vauti.

X Dr. muz. L. šimutis mie
lai sutiko vadovauti bendram 
bažnytinių chorų sąstatui bri- 
želio 3 d. Marijos Aukšt. mok. 
salėje, minint ALRK Vargoni
ninkų sąjungos 50 metų jubi
liejų.

X Chicagos sk. savanoriai- 
kūrėjai kovo 25 d. susirinkime 
išrinko naują valdybą: pirm. 
— J. Tamulis, kas. — Al. Ur
bonas, sekr. — J. Sabaliaus
kas. Susirinkusieji iškėlė eilę į-
domių sumanymų, pvz. jungtis gos gyventoja, nusipirko Drau 
su ramovėnais.

X Lietuvos Dukterys šaukia 
savo narių ir prijaučiančiųjų 
susirinkimą šį penktadienį ko
vo 30 d., 7 v. v. Jaunimo Cen
tre.

X Inž. V. Adamkavičius at- 
kų Gavėnios seminare kalbės 
tema: “Jaunimo santykis su 
lietuvių politiniais veiksniais”. 
Anksčiau buvo netiksliai skelb
ta, kad kalbės apie politiką ir 
veiksnius.

X Aleksas Laurinaitis paau
kojo $100 našlaičių namų sta
tybai Peru valstybėje. Jis yra 
katalikų spaudos rėmėjas, daug 
aukojęs katalikų organizacijom 
ir Balfui. A. Laurinaitįs, gyv. 
Chicagos šiaurėj, dabar nusipir 
ko Marųuette Park apartamen- 
tinius namus ir čia su dukra 
gyvena.

X Gedulingos šv. Mišios už 
sielą a. a. Marijonos Tarulie- 
nės, š. m. kovo m. 19 d. miru
sios Ukmergėje ir palaidotos 
Daugailiuose, bus atnašauja
mos šį šeštadienį, kovo 31 d. 
8:30 v. ryto Šv. P. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioj. ( Pr.)

ir
gyvenę Vilniaus 

anuomet labai daug 
lietuvybę, įteikė 50 
“Aidos” operos pas-

pra-
d.,

X Antanina ir Julius Vepš- 
tai, pardavę savo namą, 6639 
So. Bishop St., nusipirko Mar- 
ąuette Parke namą 6953 South 
Washtenaw avė., į kurį • persi
kėlė praeitą savaitę.

X Aldona ir Viktoras šar
kai, 7051 So. California Avė 
prieš karą 
krašte
kovoję už 
dol. mūsų 
tatymui.

X Aleksandras šrupša 
ėjusį sekmadienį, kovo 25
savo name atšventė savo gimi
mo dieną ir ta proga buvo pa
sveikintas savo šeimos ir arti
mųjų. Aleksandras šrupša yra 
konsulo dr. Petro Daužvardžio 
sūnaus Petro uošvis.

Prie puošnaus stalo palinkę- | 
ta Aleksandrui ilgiausių ir sve- 
kiausių metų. Sveikino konsu
las dr. P. Daužvardis, Juzė 
Daužvardienė, Juzė Rauktienč 
(J. Daužvardienės motina), Vik 
tori ja Leone, ALRK Moterų są 
jungos CV. raštininkė, Emilija 
Struck. ALRK Moterų są-gos 
46 kp. rašt., ir kt.

X Anastazija Kalvaitienė kris
dama susilaužė klubo kaulą ir 
buvo dr. Rudaičio sėkmingai 
operuota. Guli Centr. Commu- 
nity Hospital kamb. 314. Gy
dymas užtruks nuo 4 iki 6 
mėn. An. 
susirūpinę 
mės, nes 
ji darbai
Sand Dunes.

X Dolores šrupšaitė - Dauž- 
vardienė, Moterų sąjungos, 46 
kp. narė, kovo 20 d. atšventė 

•savo gimimo dieną. Kovo 25 d. stengiamasi

Cicero ateitininkų jaunučių priesaika kovo 18 d.
Nuotr. A. Venclovo

IŠ ARTI IR T
J. A. VALSTYBĖSE

OLI
, dę organizuotai paremti atei- 
ftininkiškąjį prieauglį.

buotojai. Tie darbuotojai, įskai 
tant ir teatrų dailininkus bei 
technikinį personalą sudaro 
vad. Teatro draugiją. Jos pir
mininkas — J. Kavaliauskas. 
Atidarant suvažiavimą buvo 
perskaitytas LKP ck sveikini
mas — partija pareiškė įsiti
kinimą, kad Lietuvos teatrai 
sukursią tokius spektaklius, 

• kurie darbo žmonėse “auklėtų 
tikrai komunistinę pažiūrą į 
darbą, skatintų gyventi pagal 
komunistinės moralės kodeksą 
ir kviestų dar aktyviau kovoti 
už komunizmo reikalą”. Lietu
vių suvažiavimą sveikino visos 
Rusijos teatro draugijos prezi
diumo pirmininko pavaduoto
jas A. Švedovas, Kirgizijos te
atro dir. ir kt.

— Vyt. Strolia atliks progra
mą fogotu, balandžio 1 d. 3 v. 
p. p. koncerte, Brooklyne Pratt 
institute, 203 Ryerson Walk. 
Koncertą nemokamai duoda 
Clinton Hill simfoninis orkest
ras. ,

— Feliksas Palubinskas, ruo- 
šiąs doktoratą viename Los 
Angeles u-te, perėmė vadovau
ti vietos jaunesniųjų mokslei
vių ateitininkų būreliui. Balan
džio 6 d. bus patikrintas jaun. 
moksleivių pasiruošimas iš atei 
tininkų ideologijos, Lietuvos 
istorijos bei geografijos. Ba
landžio 7 d. organizuotai daly
vaus pamaldose ir duos jaun. 

vių Tautinės s-gos centro vai-imoksleivio at‘ko iškilmingą pa- 
dybos atstovas, dr. Robert Ca- sižadėjimą. 
napery, Amerikiečių Montesso- van°s moksleiviams vėliavą, 
ri dr-jos astovas, J. Ignatonis, 
L. B. Šviet. C. valdybos pirmi
ninkas, R. Mieželis, Vaikų ži
dinėlio tėvų atstovas, J. Grav- 
rokas, pedagogas - kalbininkas, 
buvęs Marijos Varnienės Mon
tessori Vaikų namelių auklėti
nis Kaune.

3. Parodos atidarymas — 
Daužvardienė, 
žmona.

4. Parodos 
kavutė.

Programos
A. Krikščiūnienė - šmulkštienė.

Paroda tęsis iki balandžio 
8 d. Lankymo valandos: sek
mad. ir šeštad. 'bal. 1, 7, 8 d. 
nuo 10 v. r. iki 10 v. vakaro. 
Šiokiadieniais: nuo 6 v. iki 10 
v. v.

Šios parodos tikslas^ supa-

o
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ja ... . I <Bi 11

neturėtu-

Chicagoje ir apylinkėse
MŪSŲ ORGANIZACIJOMS 

PRIMINTINA
Mūsų organizacijų veikla bū

tų labai silpna,' jei
mėm savo spaudos. Kaip gėlė 
neaugs be saulės šviesos, taip 
organizacija silpnės be spau
dos. Už tad mūsų dienraščiai 
mirgėti mirga aprašymais iš or 
ganizacijų veiklos.

Tėvų marijonų spauda, ypač 
dienraštis “Draugas”, labai pa
sitarnauja mūsų organizaci
joms, duodama vietos tiems ap 
rašymams. Taigi ir organizaci
jos turėtų atsiminti tėvus ma- 

; rijonus tam tikromis progomis. 
Juk ir mūsų priežodis sako — 
“ranka ranką plauna, kad abi 
būtų baltos”.

Štai Kančios sekmadieni, ba
landžio 8 d., įvyksta Tėv. Ma
rijonų Bendradarbių seimas. 
Tokiuose seimuose ne tik apta
riami begiamieji reikalai, bet 

i ir aukų sutelkti 
45 kp. narių pusryčių metu na- tiems darbams paremti. Tad vi
ręs pasveikino Dolores Dauž- SOs mūsų organizacijos yra ma 
vardienę ir įteikė jai gražią do- Joniai kviečiamos dalyvauti šia 

me seime, išrenkant keletą at
stovų ir paskiriant aukelę t. m. 
darbams paremti. Jei kuri or
ganizacija neišrinka savo at
stovų, kviečiamos dalyvauti jų 
valdybos.

Seimo posėdžių pradžia 1:30 
vai. Šv. mišios, pamokslas ir 

t. 
S.

ir Pranas Kalvaičiai 
dėl įvykusios nelai- 

artinasi paruošiamie- 
“Nida” vasarvietėje

i
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— Inž. ir Rita Bureikai, Los 
Angeles. Calif., susilaukė pir
magimės dukrelės, o Medžiukai 
pirmosios anūkės. Bureikai ir 
Medžiukai yra veiklūs Los An
geles lietuvių kolonijos nariai.

— Rež. Juozas Kaributas, 
Los Angeles, Calif., Tautiniuo
se namuose iškilmingai atšven
tė savo vardadienį. Solenizanto 
pagerbti susirinko apie 50 jo 
bičiulių. Pasakyta eilė ' kalbų. 
Rež. Kaributas savo pasišven
timu scenos menui yra padaręs 
reikšmingą įnašą į Los Angeles 
lietuvių v kultūrinį gyvenimą.

— Vincas Rastenis, Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos pir
mininkas, gegužės 5 d. Newi ____

Sendraugiai pado- Yorke skaitys paskaitą tema

J.
L. gen. konsulo

apžiūrėjimas ir

vedėja: mokyt.

Didįjį šeštadienį jaun. moks
leiviai su jaunučiais at-kais 
kartu ruošia margučių dažymo 
popietę, o Velykų dieną — mar 
gučių ridenimo pramogą.

— Ig. Medžiukas, P. Rauli- 
naitienė ir Ig. Bandziulis suda
ro naująją Los Angeles at-kų 
sendraugių valdybą. Valdybos 
pirmininku vėl perrinktas ilga
metis lituanistinės mokyklos 
vedėjas Ignas Medžiukas.

Sendraugiai tvirtai apsispren

“Melas, kaip valdymo priemo
nė”. Paskaitą bus dalis studijų 

i dienų, kurias rengia Akademi
nio Skautų sąjūdžio New Yor- 
ko skyrius.

— Muz. Stasio Gailevičiaus 
; vadovaujamas Toronto vyrų 
kvartetas gegužės 5 d. koncer
tuos New Yorke, Webster Ma- 
nor salėje.

KIEK BUS GYVENTOJŲ 
1990?

žindinti visuomenę su psichope 
daiginėmis Montessori ugdy
mo priemonėmis, atkreipti vi
suomenės dėmesį į sąmoningą 
tautinį mažo vaiko auklėjimą, 
pateikti tėvams idėjų vaiko 
auklėjimui.

Iš padaryto Chicagos univer 
siteto spėjimo apie gyventojų 
skaičių Chicagoje 1990 m. aiš
kėja, kad ji padidės tiktai 6 
procentais. Kai 1960 m. Chica
goje užrašyta 3,550,404 gyven
tojų, tai 1990 m. bus 3,718,000. 
Studija paduoda įdomų faktą 
apie negrų gyventojų skaičių. 
Jų būta 1960 metų užrašyme 
837,656, 

. 777,000, 
000.

)

vanėlę.

X B Aleknavičienė, Chica

ge knygų už 61 dol. Kviečiame 
visus lietuvius pasinaudoti kny 

kuris

Į
«

gų papiginimo mėnesiu, 
baigiasi balandžio 8 d.

ILLINOIS BRENDA Į 
SKOLĄ

Illinois valstybės senatorius 
W. Russell Arrington (R. — 
Evanston) pasakytoje kalboje 
City klubo pietų metu pareiš
kė, kad būtina sušaukti Illinois 
valstybės legislatūrą į specialią 
sesiją prieš liepos 1 d., nes val
stybės finansinis stovis yra la
bai blogas. Illinois kas mėnesį 
dabar praleidžia nuo $500,000 
iki $1,500,000 daugiau negu 
gauna įeigų.

AR GALĖS PRADĖTI STA
TYBOS BIZNĮ?

Vagys įsilaužė į Hanson Park 
Mill & Supply kompaniją, 5924 
Grand av., ir išsinešė $4,000 
vertės medžio, durų ir užrak
tų, kuriuos nusivežė savu sunk 
vežimiu.

X Kas nepirko — laimėjo, I 
nes nuo balandžio vėl atpigina
mos raš. mašinos. Klauskite 
informacijų apie rašymo, skai
čiavimo ir kt. mašinas tiesiai 
Royal, Burroughs, Barrett ir 
kt. firmų atstovą: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. North- 
port. L. I., N. Y., kuris “Drau
gui” žinomas, kaip sąžiningas 
asmuo. (Sk.)

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

(Sk.)

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

bendra komunija 11 vai. 
marijonų koplyčioje, 6336 
Kil'bourn avė. Po šv. mišių pie
tūs 12 vai. vienuolyno salėje. 
Laukiami visi. EI.

PEDAGOGINĖ PARODA

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

(Sk.)
■

Cicero ateitininkų eisena kuopos šventėje kovo 18 d.
Nuotr. A. Venclovo

KANADOJ
— Detroito dramos sambū

ris, vadovaujamas režisorės Z. 
Arlauskaitės - Mikšienės, kovo 
24 d. Toronte gastroliuoja su 
trijų veiksmų komedija “Karo
lio teta”. Teatrą pakvietė To
ronto Lietuvių Caritas, priešve 
lykinei šalpai remti.

— Kun. V. Rudzinskas, Win- 
soro lietuvių klebonas, pamal
dų metu buvo sunkiai ištiktas 
paralyžiaus. Ambulanso maši
ną ligonį pergabenus į Šv. Jur
gio ligoninę, jis jau dvi savai
tės guli patale. Kun. V. Rudzin 
skas yra 61 metų amžiaus, į 
Kanadą atvykęs 1947 metais.

— Dr. Jonas Zmuidzinas, 
naujai paskirtas Lietuvos kon
sulas Kanadoje, per trumpą 
laiką sugebėjo įsigyti daug sim 
patijų Kanados lietuvių tarpe.
Naujasis konsulas apsigyveno ne&u dabar.
Toronto mieste. Jis daro daug ARKLIŲ LENKTYNĖS IR 
pastangų sueiti į glaudžius kon 
taktus su lietuviais, o taip pat 
kanadiečiais.

— Rekolekcijas Toronto lie
tuvių parapijose praves: šv. Jo 
no Krikštytojo bažnyčioje — 
tėv. Viktoras Rimšelis, MIC, o 
Prisikėlimo parapijoje — tėvai 
J. Vaišnys ir A. Tamošaitis.

— Suvažiavo teatrų darbuo
tojai. Kovo 12-13 d. d. Vilniuj 
į savo II-rąjį suvažiavimą buvo 
susirinkę Lietuvos teatrų dar-

I premijos 50 dol. — A. Vai
taitytė, II prem. 25 dol. — S. 
Kazlauskaitė, III prem. ir pa
gyrimo lapą — D. Ivan-Ivanau- 
skaitė. Vyresniųjų grupėje lai
mėjo: I premiją 75 dol. — L.

bet 1990 m. jų bus 1, 
o baltųjų bus 1,941,-

i

DAR DAUG YRA LIETUVIŠKŲ
TALENTŲ

y-
Vienuoliktą kartą buvo su- ugdyti jaunus menininkus lie- 

rengtas jaunųjų lietuvių talen-............... ~
tų koncertas - varžybos, 
certą surengė Imigrantų 
nybos Lygos lietuviškas 
rius, kuriam vadovauja 
Helen B. Jerry, kovo ' 
Jaunimo Centro salėje. Progra
moje dalyvavo didelis būrys

tuvių eilėse. Programą pradėjo 
P. Gramantienės vadovaujama 
“Ateities” taut. šokių mažųjų 
grupė, sklandžiai pašokusi Žio
gelį. Šoko — A. Giedaitis, K. 
Ganch, L. Kentra, G. Rožėnas, 
A. Bistras .ir R. Ganch. Pas
kiau pradėjo eiti pavieniai, ku
rių tarpe buvo B. Eidukonytė, 
E. Srančikaitė, A. Ginčiauskai- 

tojų nebuvo per gausu, nes pir- te, J. Totoraitytė, R. Galėnas, 
moji pavasariška diena daugelį M. 
patraukė į laukus.

Koncerto - varžybų progra-; kaitė (iš Omahos, Nebr.) 
mą trumpu žodžiu atidarė A. Geštautaitė, <
Šantaras, primindamas reikalą Jarošiūtė, A. Vaitaitytė, A. 

Yerkes - įfurkšaitė, C. Gerčiū- 
tė, L. Kentra, R. Sakadolskis, 
V. Karalytė, K. Žebrauskaitė, 
R. Pratt, L. Obelenytė (iš Cle- 
velando, O.), A. Vaitaitytė, K. 
Sodeikaitė, E. Piežaitė, C. Ger- 
čiūtė, M. Yunger, E. Stelmo- 
kaitė, D. Matulionytė, R. Ja- 
raitė, A. Stelmokas, R. Bigelis 
ir P. Piežaitė. Kaip svečias, pia 
ninu paskambino pereitų metų 
I premijos laimėtojas M. Dran
ga. Programa buvo nepapras
tai įvairi ir sklandžiai praves-

Kon- 
į Tar- 

sky- 
adv.

25 d.

Montessori ugdymo priemo
nių parodos iškilmingas atida
rymas įvyks š. m. kovo mėn. 
31 d. 6:30 vai. v. Jaunimo cen
tre, 5620 So. Claremont, Čiur
lionio galerijoj. Parodos atida
rymo programa:

1. Marijos Varnienės, A. Lie
tuvių Montessori d-jos garbės 
pirmininkės, įžanginis žodis.

2. Sveikinimo kalbos: dr. P.
Daužvardis, Lietuvos gen. kon jaunų pianistų, solistų, šokėjų, 
sulas Chicagoje, Karolis Drun- instrumentalistų ir kt. Kiaušy- ■ E. Stančikaitė, A. Ginčiauskai- 
ga, ALB Chicagos apygardos 
pirmininkas, Urban H. Fleege, 
Ph. D., De Paul u-to profeso
rius, tėvas J. Vaišnys, S.J., A.! 
L. Montessori dr-jos dvasios va 
das, T. Blinstrubas, A. Lietu-

GALI BŪTI PAKEITIMŲ 
MIŠIOSE

Chicagos Sun - Times kores
pondentas Barret McGurn, ra
šydamas iš Romos, sako, kad 

•centrinis kardinolų ir vyskupų 
komitetas, ruošdamasis būsi
mam Banyčios visuotiniam su
sirinkimui yra balsavęs pada
ryti pakeitimų šv. mišių apei
gose. Spėjama, kad bus sugrįž
ta prie senovės šv. mišių, ku
rios buvo daug paprastesnės, 
aiškesnės ir suprantamesnės

I
Bubness, J. Kincinas, D. , ,

Ivan-Ivanauskaitė, S. Kazlaus- lenyte, n prem. 50 dol.
* _ __ __ T? i*»* TTT rvv»za*»v^ v\o_

CGretae^ė, K.’ žymėjimą ~

MOKESČIAI
Illinois valstybės iždas ir 

šiais metais praturtės per 15 
mil. dol. iš arklių lenktynių, 
kurios šiais metais Chicagos 
rajone prasidės balandžio 14 
d. Pernai iš arklių lenktynių į 
valstybės iždą įplaukė $15,745,- 
968. Valstybė gauna 614 pro
centų visų įdėtų į lenktynes pi
nigų.

DIDŽIAUSIAS PLIENO 
GABALAS

Šiomis dienomis trys specia
lūs prekiniai vagonai iš Chica- 
go Heights Steel kompanijos 
nuvežė į Calumet uostą vieną 
gabalą plieno sveriantį 220,000 
svarų. Tai didžiausias bet kada 
iš to uosto išvežtas statybinis 
plieno gabalas.

Dalis svečių ir programos išpildytojų lituanistinių mokyklų pasirodyme, praėjusį šeštadienį Jaunimo 
Centre, Chicagoje. Nuotr. A Gulbinsko

■ \ MSU n
k jt A.

R. Jaraite ir III prem. bei pa- 
■ P. Piežaitė. šokė

jų tarpe laimėjo: I prem. 25 
dol. — A. Ginčiauskaitė, 

į prem. ir pažymį lapą — K. Žeb 
rauskaitė ir m prem. bei pa- 
žym. lapą — D. Geštautaitė.

Jaunieji talentai buvo iš į- 
vairių studijų, kaip muz. A. 
Kučiūno, muz. V. Jakubėno, 
muz. A. Stephens, sės. M. Ber- 
nardos ir kt.

Koncerto programą uždarė, 
visiems programos dalyviams 
ir atsilankiusiems klausytojams 
padėkodamas, A. Šantaras. Pro 
gramos metu buvo pasveikinta 
gen. konsulo žmona J. Daužvar 
dienė, šių talentų koncertų ini
ciatorė. Jaunųjų talentų tėvai 

skirstėsi paten-

n

Teisėjų komisija, kurią suda
rė muzikai Alg. Šimkus, J. Ber- ir klausytojai 
tūlis, dr. L. Šimutis ir A. Gie- kinti programa ir žiūrėdami su 
draitis, visą laiką sekė progra
mos* dalyvius ir darė savo 
sprendimus. Pabaigoj A. Šim
kus, kaip Jury komisijos pirm., 
pranešė laimėtojus. Mažųjų gru
pėje laimėtojais išėjo pianistės: įti ir pasitempti.

T E R R A
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. «3rd St.. Chlcaso 29, IU. 

Tel. 434-46SO
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.•r
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KRISTAUS 
GYVENIMAS 

knyga 965 psl., parašyta
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI 

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- Įrišta kietais puikiais 

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

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS” 
4545 West B3rd Street 

Chicago 29, Illinois 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

viltimi, kad mūsų tarpe dar I 
nesibaigia jaunų menininkų 
prieauglis. O jaunieji, kurie šie 
met nelaimėjo, tikisi laimėti ki- ■ 
tais metais. Reikia tik padirbė-!Pn. j

«
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