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Suimtas slaptosios armijos vadas Salan
Eksgenerolas Salan atvežtas 

į Prancūzijos sostinę
Slaptosios armijos veikla eina prie galo

ALŽIRAS, Alžirija. — Eks
generolas Rauol Salan vakar a- 
reštuotas Alžire praneūzų ka
rių ir tuojau buvo nuvežtas j 
Paryžių, kur jį laukia kariniš 
tribunolas (Salan jau kartą už 
akių nuteistas mirti).

Eksgenerolas, kurio krūtinę 
puošia pasižymėjimo ženklai, 
surastas Alžire žandarų ir pran
cūzų karių, be pasipriešinimo 
pasidavė, ir tuojau buvo atskrai 
dintas į Prancūzijos sostinę.

Neseniai buvo suimtas eks
generolas Edmond Jouhaud, ku 
ris antrąjį kartą pasmerktas 
mirti.

Salan buvo slaptosios armijos 
organizacijos ('OAiS) vadas. Pa
ryžiaus vyriausybė jį laikė vals 
tybės priešu Nr. 1.

Taipgi esąs areštuotas slap
tosios armijos vadas Orane, kur 
stipriai yra įsigalėję europiečiai 
kolonistai.

Jau keli slaptosios armijos 
vadai išstumti iš “kovos lauko”. 

-Taigi, tenka manyti, kad tero
ristų veikla Alžirijojc einanti 
prie galo.

— Eksgenerolas Salan kovo
jo už prancūzišką Alžiriją ir 
prieš* prezidento de Gaulle pla
ną suteikti alžiriečiams nepri
klausomybę.

PRAMONES ATSTOVAI SUPURTYTI IR STEBI, 
KAS BUS TOLIAU

Naujojo Prekybos Rūmų pirmininko pareiškimas

WASHINGTONAS. — Nau
jai išrinktas JAV Prekybos Rū
mų pirmininkas H. Dadd Plum- 
ley užvakar pareiškė, kad kova 
prieš plieno kainos kėlimą turi 
“didėjančiai neraminančius pa
darinius” tarp pramoninkų, vers 
lininkų ir indėlininkų. Iš dalies 
palengvėjimą tame susirūpinime 
pramonės srityje įnešė preziden 
to Kennedy tvirtinimas, kad vy 
riausybė nori glaudaus bendra
darbiavimo tarp darbdavių, dar
bininkų ir pačios vyriausybės, 
vykdant ūkinio augimo ir pašto 
vumo programą.

Tačiau pramoninkai ir versli
ninkai atidžiai seks prezidento 
žingsnius, kol jie galės pilnai 
atgauti savo pasitikėjimą.

Prezidentas Kennedy balan
džio 30 d. kalbės Prekybos Rū

KALENDORIUS

Balandžio 21 d.: Didysis šeš
tadienis, šv. Anzelmas, Darge- 
nis.

Balandžio 22 d.: Kristaus Pri
sikėlimas — Velykos.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- i 

je ir jos apylinkėje šiandien —1 
apie 60 laipsnių; rytoj — gali- ’ 
mas lietus, nedaug pasikeis oro 
temperatūra.

Saulė teka 5:02, leidžias 6:36. 1

Burma įsake dviem 
JAV fondam atšaukti

savo štabus1
RANGOON, Burma. — Gene. 

rolo Ne Win karinė vyriausybė 
užvakar įsakė Burmoje sustab
dyti dviejų Amerikos organiza
cijų veiklą — the Ford Founda
tion ir the Assia Foundation.

Fondams, veikusiems Rangoo 
ne aštuonerius metus, įsakyta 
atšaukti savo mokytojus, pata
rėjus ir specialistus spalio mė
nesį.

Fondų kalbėtojas nežinąs, ko- 
j dėl įsakyta jų štabui išvykti, 
bet, kaip pranešama, vyriausy
bė nutarė priimti užsieninę tech 
ninę ir kitokią pagalbą tik iš 
vyriausybių.

JAV medvilnė ir ryšiai 
Lenkijai

WA£KINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės par
duos $15,800,000 vertės medvil
nės ir ryžių komunistų valdo
mai Lenkijai. Lenkija sumokės 
už 92,000 ryšulių medvilnės ir 
10,000 tonų ryžių lenkų valiu
ta daugiau kaip per 25 metus.

mų 50-me metiniame susirinki
me. Tai bus jo pirma didesnė 
kalba į pramoninkus - verslinin
kus po jo pasiekto nugalėjimo 
plieno pramoninkų, siekusių pa
didinti plieno kainas.

H. Ladd Plumley pareiškė, 
kad pirmasis žingsnis, kuris tu
rėtų būti padarytas siekiant 
padidinti pajamas, kurios įga
lintų pravesti stambesnius in
vestavimus fabrikų ir įrengimų

Sovietų atstovas Zorin ketina išeiti 
iš Genevos konferencijos

GENEVA, Šveicarija. — Am
basadorius Arthur H. Dean va
kar pareiškė rusams, kad Jung 
tinės Amerikos Valstybės atme
ta “savanorišką neprižiūrimą 
moratoriumą, kurį Sovietų Są
junga gali sulaužyti kada tik 
panorės”.

Dean pareiškė, jog Jungtinės 
Amerikos Valstybės pasiruošu
sios tęsti derybas, kad būtų ga
lima pasirašyti atominių gink
lų bandymų uždraudimo sutar
tį ir norinčios panaudoti kom
promisinį aštuonių neutralių vai 
stybių atstovų pasiūlymą sep
tyniolikos valstybių (turėtų bū
ti aštuoniolikos) atstovų nusi

Trumpai iš 
visur

— Peronistai naftos reikalų.
Užsieninės naftos sutartys pri
valo būti naujai sudarytos, duo 
dant Argentinai geresnes sąly
gas, — pareiškė peronistas eko
nomistas.

Dr. Antonio F. Cafiero pareiš 
kė, kad dabartinė sistema, pa
gal kurią Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir kitos užsieninės 
kompanijos gręžia šulinius ir 
gamina naftą, apsunkina Ar
gentiną.

— Britanija nominavo savo 
atstovą Peipinge. Terence W. 
Garvey paskirtas britų charge 
d’offaires Peipinge, raudonosios 
Kinijos sostinėje.

Alžirija mankština
Angolos sukilėlius

DE KEF, Tunisija. — Alži- 
rijo snacionalistai sukilėliai 
mankština partizanų dalinius 
Tunisijos teritorijoje veikti por
tugalų Angoloje.

Korespondentai, besilanką pa 
lei sukilėlių stovyklas, matė ba
landžio 17 diena 30 Angolos par 
tizanų Qued Melleg centre.

Alžiriečiai pradėjo mankštinti 
partizanus, pasirašiusius sutar
tį su laikinąja Angolos vyriau
sybe tremtyje. Angolos nacio
nalistams vadovauja Holden Ro 
berto.

modernizavimui, yra laisvesnis 
leidimas nuskaityti nuo mokes
čių amortizacijos (naujų įtai
sų) išlaidas, kaip tai planuoja 
valstybės iždas.

Plumley toliau pažymėjo, kad 
pramonės atstovai buvo supur
tyti, matydami kiek daug “spau 
dimo jėgų” buvo vyriausybė su
telkusi, kad palaužtų U. Steel 
bendrovę, planavusią pakelti 
plieno kainą.

ginklavimo konferencijoje G.e- 
nevoje, paimant tai pasikalbė
jimų pagrindu.

Bet pasikalbėjimai nebegali 
uždelsti Amerikos bandymų, 
kaip buvo vykdoma per trejus 
metus, kol rusai sulaužė lais
vai pasirinktą moratoriumą dėl 
atominių sprogdinimų praėjusį 

į rugsėjo mėnesį, — pasakė Dean.
Jungtinės Amerikos Valsty

bės darys atominius bandymus 
atmosferoje vykstant deryboms, 
nors Kremlius tam ir priešintų
si, nes Amerika jau daug pa
simokė.

Amerika jau keli mėnesiai da 
ro požeminius atominius sprog-

Velykų rytą. Ir štai pasidarė didelis žemės drebėjimas, nes Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, 
prisiartinęs nurito akmenį ir ant jo atsisėdo. Jo pavidalas buvo kaip žaibas, ir jo drabužiai kaip 
sniegas. Jo pabūgę, sargai ėmė drebėti ir pasidarė kaip mirę. Atsiliepdamas angelas tarė moteriš
kėms: Jūs nebijokite; nes aš žinau, kad jieškote Jėzaus, kuris buvo prikaltas ant kryžiaus. Jo čia 
nėra, nes jis prisikėlė, kaip yra sakęs. Eikite ir pažiūrėkite vietą, kur Viešpats buvo paguldytas. 

» (Mato 28, 1-7)

RESPUBLIKONAI PUOLA PREZIDENTO KENNEDY 
LINIJA PLIENO GINČE

WASH1NGTONAS. 
publikonų partijos vadai užva
kar kongrese kaltino, kad pre
zidentas Kennedy kovoje dėl 
plieno kainų panaudojo pliką 
politinę prievartą, panašiai kaip 
kad daroma policinėse valsty
bėse.

Demokratų atstovai kongrese 
atsikerta, kad “respublikonų 
patrankos yra nukreiptos prieš
Veiksmus, kuriais norima ginti ., , , ., , ,. , i . , , ... ,.. _ ° zidentas turėtų panaudoti tas sirasys su komunistine RytųTt w» n 1 1 4- z-»v»zv <-<■«•» r-J • *

didžias federalinės vyriausybės Vokietija taikos sutartį, ar tai 
ūkines galias, pavartodamas patiks ar nepatiks Vakarams.

žmonių interesus”. Demokratų 
vadas senate H. H. Humphrey 
(Minn.) pareiškė, kad respubli
konai yra kalti dėl perdėto par
tiškumo ir atsakomybės jausmo 
neturėjimo. Jis gynė prezidento 
vestą akciją, pažymėdamas, kad 
prezidentas norėjo sustiprinti 
JAV ūkinius reikalus ir apsau
goti vartotojus nuo nepateisina
mų ūkinių kraštutinumų. Esą, 
respublikonai, vietoj, kad atsto
vautų gyventojus — vartoto
jus, gamintojus ir visus pilie
čius — atakavo prezidentą, gin 
darni kainos kėlimą.

Respublikonų vadai suminėjo 
net 9 prezidento veiksmus, pra
dedant prisiekusiųjų teisėjų in- 
vestigacijomis ir baigiant grasi
nimu abiejų kongreso rūmų in- 
ivestigacijomis, pažymėdami, 
kad tai buvo masyvus federali
nės vyriausybės atkirtis (kerši
janti bausmė) prieš plieno bend 
rovę. Visos tos devynios prie
monės esančios gryna politinė 
prievarta, kokios šis kraštas 
anksčiau nėra matęs, — tvirti
na respublikonai. “Laikinai”, — 
sako respublikonai, — "prezi
dentas laimėjo pergalę, bet ją 
apmokėjo parodyta prievarta

dinimus, kadangi Rusija sulau
žė pirmykštį moratoriumą.

Sovietų Sąjungos atstovas a- 
tominio nusiginklavimo konfe
rencijoje Zorin vakar pareiškė, 
jog jis išeis iš posėdžio, jei Jung 
tinės Amerikos Valstybės pra
dės atominius bandymus atmos 
feroje šio mėnesio gale.

JAV kongrese partijų diskusijos
Res-1 pagrindiniams laišvoš“' visuomė- įbifčiKą Kritikavo

nės dėsniams. Mūsų kraštas tu
ri suprasti, kad mes jau atsidū
rėme policinės valstybės meto
dų šešėliuose. Turėkime viltį, 
kad daugiau nebeatsidursime to
se tamsiose zonose, nepaisant 
kokie bus to momento ginčai — 
ūkiniai ar politiniai”.

Anot respublikonų — “pagrin 
dinis klausimas — ar JAV pre-

prievartą prieš bet kurią mū
sų laisvos visuomenės ūkinę ša
ką, tai darydamas pagal savo 
asmenišką nuomonę, nepaisant
įstatymų”. . santykių tarp Maskvos ir Bel-

Prezidento Kennedy plieno1 grado.

KENNEDY, PLIENAS, IR BERLYNAS
NAUJA POLITIKA? KO NERIMAVO VOKIEČIAI? AR IŠGELBĖS AMERIKĄ 

CHRUŠČIOVAS?

Paskutinieji įvykiai lyg ir pa
tvirtina seną taisyklę: Ameri
kos prezidentai yra meisteriai 
vidaus politikos srity, tačiau jų 
elgesys užsienių politikoje sun
kiai išaiškinamas. Prieš keletą 
dienų prezidentas Kennedy žai
biškai (net su FBI pagalba!) 
sutvarkė kainas keliančią US 
Steel bendrovę, tuom išprovo
kuodamas gal net toli siekian
čią valstybinę kainų kontrolę, 
tačiau tuo pat metu pasauliui 
paryškėjo ir labai keista (jeigu 
ją dar laikyti nenuolatine) po
litika Berlyno požvilgiu.

“Apdumti” vokiečiai

Atrodo, kad Šveicarijoje, 18- 
kos kraštų konferencijos proga 
slaptai besitardami Gromyko ir 
Rusk “apdūmė” akis Vakarų 
Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisteriui, kuris laikė sau nuopel 
nu užsitikrinęs, jog Amerika ne 
keis Berlyno politikos. Tačiau

bUlia UV7 J- X U.KJ

Dirksen (R., III.), Atstovų Rū
mų narys Charles Halleck (R., 
Ind.) ir atstovas Leslie Ardens 
(R., III.).

NAUJAiS MASKVOS 
GRASINIMAS

BELGRADAS, Jugoslavija. 
— Rusijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Gromyko užvakar pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga pa-

Gromyko kalbėjo laikraštinin
kų suruoštame priėmime Met- 
ropole viešbutyje. SovietiĮ dip
lomatas čia atvyko pagerinti

VYTAUTAS VARDYS

iš tikrųjų tuo metu Rusk įteikė 
Sovietų ministeriui neoficialų 
siūlymą Berlyno klausimui “su
tvarkyti”. Kai Vakarų Vokietija 
vėliau sužinojo koks tas siūly
mas yra, Bonnoje kilo triukš
mas ir “kažkas” paskelbė pa
grindines siūlymo mintis spau
dai. Tada supyko Washingtonas 
ir griežtais žodžiais užprotesta
vo vokiečių ambasadoriui prieš 
neva vokiečių valdžios padary
tą slapto siūlymo minčių paskel 
bimą. JAV pakaltino V. Vokie
tiją, kaip norinčią iš anksto su
sprogdinti naujus sovietų - ame
rikiečių pasitarimus Berlyno 
klausimu, šį kartą vedamus A- 
merikos sostinėje tarp Rusk ir 
Dobrynino, naujo sovietų am
basadoriaus. Atsiliepdamas, kaž 
kuris vokiečių pareigūnas (ne 
Adenaueris) paskelbė kapitulia
ciją: vokiečiai pritarią amerikie 
čių siūlymams.

Kokie tie siūlymai ir kur jie

Naujausios
žinios

— JAV aviacija nominavo aš 
tuonis astronautus; kapt. Al- 
bert H. Crews, kapt. William 
Twinting iš Chicagos, kapt. Ro- 
bert W. Smith, maj. Donald 
M. Sorbe, kapt. Robert H. Mc 
Intosh, maj. Byron F. Knolle, 
lt. komd. Lloyd W. Hoover, 
Charles C. Bock.

— Prancūzų pareigūnai suti
ko panaudoti 40,000 vyrų mu
sulmonų kovai prieš slaptosios 
armijos organizacijos teroristus 
didesniuose Alžirijos miestuose.

— Nusiginklavimo konferen
cija Genevoje, posėdžiavusi va
kar 3 valandas, atidėta iki se
kančio antradienio.

Kosmonautas Tito
atvyksiąs į Ameriką

WASHINGTONAS. — Maj. 
Gherman S. Titov, Sovietų Ru
sijos kosmonautas, apskridęs 
aplink žemę 17 kartų, atvyksiąs 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes. Tai pranešė Valstybės de
partamentas užvakar vakare.

Departamento kalbėtojas Lin
coln White pranešė, jog Titov 
paprašė vizos dalyvauti Tarp
tautinėje Erdvės konferencijoje 
Washingtone balandžio 30 d. 
iki gegužės 9 d., kaip Sovietų 
atstovas.

Jungtinės Amerikos Valsty- 
Oeš’ riėįjriėsingos šiam vizitai,— 
pasakė White.

Amerikietis sužeistas
lėktuvo nelaimėje

SAIGON, Pietų Vietnamas. — 
JAV aviacijos dviejų motorų 
lėktuvas vakar nukrito netoli 
17-tosios paralelės, skiriančios 
komunistų valdomą šiaurės Viet 
namą nuo provakarietiškų Pie
tų.

Vienas iš trijų lėktuvo C-23 
įgulos narių sužeistas ir buvo 
nuvežtas į Da Nang miesto ligo
ninę, apie 360 mylių nuo ’Saigo- 
no. Du kiti įgulos nariai išven
gę susižeidimų.

veda? Pagrindiniai yra keturi: 
i NATO ir Varšuvos pakto (so- 
I vietinio Nato) nariai paskelbtų 
I nepuolimo deklaracijas, kurios 
tarp kitko pripažintų ir dabar
tinę vokiečių - lenkų sieną (de
markacinę liniją); didžiosios a- 
tominės galybės, kurios pačios 
turi atominių ginklų, pasirašy
tų susitarimą neduoti atominių 
ginklų tiems, kurie jų dar nepa
sigamino. Tokiu būdu jų tiesio
giniam naudojimui negautų Va
karų vokiečiai; keliai į Vakarų 
Berlyną būtų administruojami 
tarptautinės kontrolės komisi
jos, kurioje dalyvautų rusai, a- 
merikiečiai, anglai, prancūzai ir 
abieji vokiečiai: ne tik vakarie
čiai, bet ir komunistiniai; pa
galiau, būtų sukuriama eilė ko
mitetų tarp rytų ir vakarų vo
kiečių ateities Vokietijos apsi- 
jungimo problemoms spręsti, e- 
konominiams reikalams disku
tuoti, kontaktams plėsti.

fNTnlrpIfn i R nal Y
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VYČIŲ RŪPESČIAI IR Mich., vice-pirm. Helen Shields 
DARBAI iš Philadelphijos, Pa., rašt. Ųr-

, . sula Yankauskas iš Clevelando,
Jau keliolika lietuvių vis man Q Naujog Anglijos apsk. pirm. 

kužda i ausi, kad Lietuvos vy- Bernice KavadaraS) Rita Pin. 
čiai, nors jie nėra politikos pa-a, w Grigas ir Ed Danielg 
grindais organizuoti, turėtų tu-Įi§ Worcįster> Mass., Mary Trai- 
rėti nors vieną atstovą Amen- ny jr f^enįe Arunski iš Cleve-
kos Lietuvių taryboje. Jie la
bai stipriai ir tykiai atlieka

lando, O., Frank Vaškas iš Ne- toraitis, VI. Dilis (pirm. New Newark, N. J. ir Jack Stukas;

PO

tvarko, N.J., Loretta Kassel ir jersey apylinkės lietuvių kolo- 1264 White St., Hillside, N. J. 
daug politinių darbų, dar ge-|rrene Šankus iš Chicagos, III. nijog)> s> Kontrimas ir East F. V.
nau, negu kai kurie iš musų | Kun. Balys Ivanauskas, Šv. Jur- Ward Councilman P. E. Gordon.
naujų atvykusių, o kodėl jiems 1 gį0 par. klebonas, sveikino susi- Malonu buvo išvyst didį skaičių LIETUVOS VYČIŲ CHORAS 
neįeiti į Altą? Vyčiuose daly-, rinkusius parapijos ir vietinės mūsų kuopos jaunamečių. Jau- CHICAGOJE
vauja įvairių kartų atstovai ir 125 kuopos vardu. Skaitytas namečįų skyrius rengia šokius
jie ryžtasi lietuviškais reikalais laiškas nuo J. E. vysk. Chas. A. baj 28, gv> Jurgio salėje. Pra- Vyčių choras Chicagoje su
rūpintis. Argi vyčiai negalėtų Salatkos su padėkos žodžiais moga baįgta malda, atkalbėta energingu dirigentu Faustu
įeiti į Altą ir čia talkinti Lietu- už dovaną, kurią vyčiai jam kun p Totoraičio. Suteikta Strolia ir pirmininke Estelle
vos laisvinimo darbuose. ; įteikė konsekracijos proga. He-| antras laipsnis Alfonse Shadis Rogers daug dirba, nes, po pa-

. . - . .,. len Shields pranešė, kad bus du|ir Eva Sharan, Joseph sisekusio koncerto Detroite, at-
Cnicagoje tarp gražiai veikia; -jaunamečių suvažiavimai, pir-Balchiunas ir Edward Mazonis. sirado naujas uždavinys: vėl 

vyčių choras. Jis ir kitų apy- mas vidurvakarinių valstijų re-, g Patriko dienos pramoga koncertas East Chicagos lietu- linkių lietuvi, yra kviečiamas kolekcljo3 ir jaunamečių šuva- XkT“ stekas buvo vaka- vių visuomenei.
su koncertais, o pas utiniu žiavimas, Cary, Ohio, kur yra rQ vedėjas. Kalbėtojai: prel. g. m. gegužės 6 d. 3 vai 
metu įsijungė ir j “Aidos” ope- gv. P. Liurdo Marijos šventovė, 
ros pastatymą. Neseniai vyčiai sekmadienį geg. 6 d. Antras — 
dalyvavo garbės kons. Dauž- New York — New Jersey ap- 
vardžio sukakties paminėjime, skr. bal. 29 d. Elizabeth, N.J. 
jį apdovanojo ir pasidžiaugė, , šv. Petro ir Povilo parapijos 
kad abu Daužvardžiai yra 112 salėje 1 vai. po piet. Sekė ra- 
kuopos garbės nariai. Birželio • portai: Irene Šankus — lietu- 
mėn. pradžioj įvyksta Chicago- ! viškų reikalų, Edvvard Daniels 
je 50 m. vargonininkų s-gos pa į —ritualo, William Grigas 
minėjimas ir Marijos Mokyklo- narystės, Frank Vaškas pub- 
je bus Ivg ir maža dainų šven- I likacijai, Loretta Kassel 
tė, kurioje ir vyčiai pakviesti I .-Vytis”, Joseph A. Sakevich - 
su choru dalyvauti. jubiliejaus komisuos. Pranešta,
- Garbės narys J. Jatis bu-kad sekančiose kolonijose nu-

: matoma atgaivint vyčių kuopasvo pagerbtas Don Varno posto 
ir jam įteiktas amžinos narys- Hudson, Mass.; Grand Rapids, 

Mich.; Cicero, III.; Baltimore,
tės dokumentas. Vyčiai visi pa- -r Kenosha, Wis. Svarbus
siryžę remti jį seniūno - (.alder- j raportas apie būsimą visUotihį

Newark, N. J.
Nori perrinkti miesto merą
Newarko mieste dabar ren

giamasi išrinkti burmistrą ir dė- 
vynius tarybos narius. Vykdo
mas, rinkiminis vajus.

mano) rinkimuose ir jam pa
žadėjo pilną paramą. Gimtadie
nius šventė garbės narys tei
sėjas WeIIs balandžio mėn. 6 
d. ir Zeną Savokaitis balandžio 
mėn. 3 d. Ji yra populiari vy
čių choro sekretorė. 112 kuopa 
jiems linki dar daug laimingų 
ir sveikiausių metų!

Balys Svalia

CHICAGO, ILL.
Rytoj vakare, balandžio 22 

d., įvyks Marąuette 112 kuo
pos metinis šokis, 8:30 v. v. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. 
Ed. Krivickas, pramogos ren
gimo komiteto pirmininkas, už
tikrina kad atsilankę turės ge
rą progą linksmai praleisti lai
ką. Vincas Waidzulis su savo 
muzikantais, “The Top Tones’

seimą, kuris įvyks Newarke, Sudarytas tautinių grupių ko-
N. J. nuo rugp. 15 iki 19 d. mitętas, kuris remia mero Leo 
Posėdis baigtas pirm. Robert P. Carlin perrinkimą trečiam 
Boris malda. {terminui. Iš lietuvių į šį komi-

F. V. (Vert.)įeina Charles Strolis, Jack 
Remeika, Frank Vaškas, Chris- 

NEWARK, N. J. tina Korbet ir Eva Trečiokas.
Strolis išrinktas grupės vicepir- 

Vyčių 29 kuopos metinė Šv. mininku
Komunija ir pusryčiai įvyko į dabartinis
kovo 25 d. Šv. Trejybes bazny- ’
čioje 10:30 vai. ryte. Mišias at- meras Parode savo Palankumą 
našavo kun. P. Totoraitis. Pa-:,visom tautybėm. Jis dalyvavo 
mokslą sakė mūsų klebonas ir! daugely lietuvių švenčių per pas 
kuopos dvasios vadas prel. I. kutinius aštuonerius metus. Va. 
Kelmelis. Pasidžiaugė, kąd Vy- sario 16 proga išleido prokla- 
čiai taip gausiai atsilankė. Šv. maciją.
Cecilijos choras jausmingai gie
dojo, vadovaujant Cl. Bagdo
nui. Charles Douchess solo su
giedojo „Avė Maria”. Po pa
maldų giedojom Vyčių himną.
Šv. Jurgio salėj pusryčių metu

gražiai baigt Velykų šventę.

GRĮŽTA IŠ MEKSIKOS

palinksmins visus. Gera proga! pramogos vedėjas buvo vice 
pirm. Jonas Remeika. Pirminin
kas Kaz. Strolis sveikino susi- 

! rinkusius. Maldą atkalbėjo sve- 
Chicagos vyčių 5 kuopos na- čias kalbėtojas kun. David

rys advokatas Kastas J. Savic- j Pathe iš Vilią Marie Claire. 
kas grįžta iš Meksikos, kur Kalbėjo prel. Kelmelis, kun. To- 
praleido dvi savaites atostogų.
Gal turėsim progos pamatyt 
krutamu paveikslų iš gyvenimo 
žmonių anapus mūsų sienos.

Buffalo, N. Y.
Rochesterio choro koncertas

Naujai persitvarkęs ir pajė
gus Rochesterio lietuvių cho-

WORCKSTER, MASS

Sekantį šeštadienį balandžio 
28 d. įvyks 116 kuopos Pavasa
rio šokis. Kiekvieną sykį pra
eityje susirinkę praleisdavo 
linksmą ir malonų vakarą; taip 
lankyti į P.N.A. Pavilion Mill- 
bury, Mass.

1VORCESTER, MASS.

Naujos Anglijos apskrities 
Pavasarinis seimas įvyks sek
madienį, balandžio 29 d., 116 
kuopa bus šeimininkai. Prasi
dės šv. mišiomis 11 vai. ryte 
Aušros Vartų bažnyčioje. (Sesi
jos prasidės 2 vai. po pietų.

CLEVELAND, OHIO

Balandžio 7 d. įvyko Lietuvos 
vyčių centro valdybos posėdis 
Carter viešbuty. Dalyvavo pirm. 
Robert S. Boris iš Detroito,

LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KAMANDOS 

(Illinois - Indiana apskrities)
Laimėjo Pralaimėjo

“?” Lounge .................................................. . 55 41
Standard Federal Savings & Loan Assn. 54i/2 4iy2
Petkus & Son .............................................. . 54 42
■St. Anthony Savings & Loan Assn. ... • 5iy2 44%
Zbejla’s Lounge .......................................... . 49 47
Mažeika - Evans Funeral Home............. . 46 50
Chicago Savings & Loan Assn................. . 45 51
Gaiva Restaurant ...................................... 43 53
Certhak Bowl ............................ .................. . 41 55
Balzekas Motor Sales .............................. . 41 55

Standard Federal ratelis, lai
mėdami du kartu iš trijų prieš 
Mažeika-Evans, pasiliko antro
je vietoje, nes “?” Lounge lai
mėjo tris sykius prieš Gaivos 
komandą ir tuo pasiekė pirmą 
vietą puse žaidimo. Balzeko 
grupė dar vis kovojo išlipt iš 
paskutiniosios; supliekė Pet
kaus komandą pirmam žaidime

lankė nemaža grupė ir vietos 
amerikiečių skaučių. Šią iškil
mingą sueigą pravedė paskauti- 
ninkas Šetikas.

Pradžioje St. Catharines lie
tuvių parapijos klebonas tėvas 
B. Mikalauskas pašventino skil 
ties tautinę vėliavą, prie kurios 
iš eilės visos šešios skautės ir 
davė savo įžodį. Motinos buvo 
pakviestos užrišti kaklaraiščius. 
Iš perskaityto vyr. skautininkės

per vieną, paskutiniam per pen- Zailskienės įsakymo' paaiškėjo, 
kis kėgius; antrą pralaimėjo kad ši skiltis yra priskirta prie 
per 41. St. Anthony Savings Atlanto rajono ir, kad josios 
laimėjo visus tris susidūrimus Į vadove yra paskirta pask. Ele- 
su Zbella, bet nedaug pažangos (na Šakienė.
padarė. Chicago Savings du Po įžodžio davimo iškilmių 
kart nugalėjo Cermak Bowl. | skautės išpildė savo paruoštą 
Žaidimų vakar nebuvo, Velykų ! trumpą programėlę — pagiedo- 
savaitė — maldos laikas. jo, padainavo, padeklamavo ir

paskambino pianinu. Taip pat

Illinois valstybėj gavo 5.158 mokiniai stipendijas studijuoti. Nuotraukoj matyti du mokiniai sti
pendininkai Joanna Cacneron ir Charles Filson, pas Illinois gub. Kerner. (UPI)

y Choras ruošiasi intensyviai, nes 
be senųjų dainų, duos visai 
naujai paruoštų.

Choro pirmininkė ypač yra 
susirūpinusi naujų choristų ver
bavimu. Trūksta ypač altų; sop
ranų irgi neperdaug. Kviečiami 
nauji vyčiai su gerais balsais į 
mūsų chorą įsijungti.

— „Aidos” operoje vyčių cho
ristai - belaisviai sudarė dalį to 
puikaus operos choro, kuris 
taip žavėjo Chicagos visuome
nę. Choristai savo partiją atliko 
be priekaištų.

Kelmelis, kun. Totoraitis ir pietų Šv. Pranciškaus parapijos
kun. J. Vaškas, MIC., iš salėje yra Balfo ruošiamas Vy-
Chicagos. Visas pelnas skiria- čių choro koncertas. Chorui tai- ko, Albertas Matulis, turįs gerą
mas lietuviškam kryžiui pasta- kininkaus solistė Genovaitė ! boso balsą. Laukiami nauji cho-
tyti. Aukas galima siųsti kun. Giedraitienė ir akompaniatorė • ristai ir į kitus balsus.
P. Totoraitis, 207 Adams St., muzikė Aleksiūnaitė - Mitchel.1 A.P.B.

MŪSŲ KOLONIJOSE

— Į Vyčių chorą įsijungė 
naujas narys iš Marąuette Par-

ras, vadovaujamas J. Adomai- padainavo svečiai skautai kana 
čio, koncertuos Buffalo Lietu- diečiai ir amerikietės skautės, 
vių klubo pavasariniame paren Trumpus sveikinimo žodžius ta- 
gime, kuris įvyks gegužės 19 d., rė tėvas B. Mikalauskas, klubo 
šeštadienį, šv. Jurgio lietuvių pirmininkas dr. A. Gamziukas, 
parapijos salėje, 1910 East Falls dr. Musteikis ir amerikiečių 
:3t., Niagara Falls, N. Y. {skaučių vadovė. Po to skaučių

Tenka pažyttiėti, kad Niagara mamos ir babos skaniai visus 
yra vienas tų patogiųjų punk- pavaišino. R. M-nis
tų, kur Kanadoj ir Amerikoj
gyveną lietuviai gali lengvai su 
sitikti ir pabendrauti. Tik laikinas džiaugsmas

Gavėnios metu priėmęs audi
enciją iš Italijos ir kitų pasau-

Tikimasi, kad į šį didelį ame
rikiečių lietuvių jaunuomenės su
sibūrimą gausiai atsilankys ir ■lio ^aįų’si^Tė.as" kalbėjo: 
kanadiečiai. Todėl Buffalo Lietu l„v,sų Q krikSčlū.
vių klubas prašo visas kaimyni- inių tai viena dl.
nes Kanados lietuvių kolonijas idži„15 prooesija Kristaus kry. 
neruošti tų dienų pas save jokių |žiaM žcnk]e Kryžiaus neHmas 
parengimų. ,yra sunkus, reikalaujantis au-

i ! kos, bet jei mes norime pada- 
Skaučių įžodis j rytį pažangos, turime aukotis.

Pereitų metų rudenį paskau- į Pasaulis nori tik linksmintis; 
Greit bus naskelbta data ka- tininkė Elena Šakienė, lietuvių visais laikais žmonės ieško tik da bus masinis susirtakimat klubui remiant, įsteigė Buffalo malonumų bet mes turime 

Kviečiame visus lietuvius daly- ' mieste lietuvių skaučių skiltį, nepamiršti, kad tai yra tik lai 
vaūti susirinkime ir paremti me kuriai davė Vaidilučių vardą.
ro perrinkimą. Rinkimai bus ĮNors skiltyje tėra tik šešios 
gegužės 8 d. F. V J mergaitės, bet jos pradėjo dar

bą su dideliu užsidegimu. Per 
visą žiemą nuoširdžiai dirbo be- 
siruošdamos įžodžiui,kurį ir da
vė šių metų balandžio 8 d. savo 
iškilmingoje sueigoje.

kini džiaugsmai, kurie baigia
si amžinybe, nupelnyta Kris
taus kančia. Ir mūsų kančios 
bei aukos turi esminiai čia su
sijungti.” šv. Tėvas toliau pri- { 
minęs visiems gavėnios prasmę į 
ir pareigas — pasiaukojimą, ap ' 
simarimmą, saikingumą, uola

Į International Instituto pa- mą savo pareigų atlikime, palin 
talpas susirinko skaučių tėvai k®jo sėkmės sielos tobulinimo 
ir lietuvių klubo nariai. Iš Ka- daril>e ir suteikė visiems apaš- , 
nados atvyko būrelis skaučių ir tališkąjį palaiminimą, 
skautų su paskautininkais Gver
zdiene ir Šetiku, taip pat atsi- '
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HENRIKAS 
MATUŠAUSKAS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKI

Dabar pardavinėja naujus automobilius:
LINGOLN CONTINENTAL — MERCURY 

METEOR IR COMET Taip pat ir 
“SAFE BUY” VARTOTAS MAŠINAS

Jei jieškote getų pirkinių — UŽEIKITE ŠIANDIEN pas

Mike McCartky
LINCOLN CONTINENTAL — MERCURY — COMET —METEOR
6515 S0. VVESTERN AVĖ. Tel. HE 4-8400

Vakarais atdara iki 10 vai. šeštad. ir sekmad. iki 7 vai. vak.

f ura
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LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
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sveikina visus su ; ;f ;>
ŠVENTOM VELYKOM

Valdybos nariai ir direktoriai: u

JACK L. JATIS 
WALTER S. BALTIS 
ALBERT G. PREIBIS 
CHARLES P. KAL 
JOSEPH A. VAICHULIS 
DONNA KAMM 
AL. G. KUMSKIS 
KAZYS ŽIRGULIS

J^.=

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge”

Sveikiname visus lietuvius ir klientus su VELYKŲ ŠVENTĖMIS

Justinas Mackevičius 
STANDARD FEDERAL 

SAVINGS AND UOAN B-VĖS 
VALDYBOS PIRMININKAS
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IMI

Justinas Mackevičius, jr. 
STANDARD FEDERAL 

SAVINGS AND LOAN B-VĖS 
PREZIDENTAS

4192 Archer Avenue, Chicago 32, HI.
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Velykų garbė —

ŽMOGAUS PRISIKĖLIMAS
Jei Kristus būtų tik kentė

jęs ir miręs, o nebūtų prisikė
lęs iš numirusiųjų, tai šiandien 
apie Jį mes vargiai ką nors 
bežinotume. Mes gal nežinotu
me, kad Kristus atpirko žmo
nių giminę, ir vargiai ar bekil
tų kam toji meilė, kuri išmo
kė tiek tūkstančių numirti kan 
kinių mirtimi.

Kančia įr mirtis savo kilme 
ir esme daugiau nieko nesako 
kaip tik blogį, besireiškiantį gy 
venimo tikrovėje. Yra tai bu
vimo trūkumų išgyvenimas. 
Mirtis žmogui yra jo priartė
jimas prie nebuvimo, prisiar
tinimas prie išnykimo. Niekas 
nesiryžtų sekti Kristumi, nors 
Jis kentėjo ir mirė su tokia 
meile, kokios pasaulis dar nė
ra matęs, jei po Jo mirties ne
būtų prisikėlimo garbės. Šv. 
Povilas sako; “Jei Kristus ne
prisikėlė, tai mūsų skelbimas 
yra tuščias, tuščias ir jūsų ti
kėjimas” (1 Kor. 15, 14).

*
Nors kančia ir mirtis savo 

kilme ir esme yra blogis, bet 
savo paskirtimi gali pasiekti 
didžiausio gėrio aukštybių. 
Kančia ir mirtimi Kristus at
pirko žmonių giminę. Priėmęs 
nusikaltusio žmogaus likimą, 
Kristus išvedė atpirktąjį žmo
gų iki dieviškosios prigimties 
aukštybių.

Sielos nuteisinime yra du da-

masis, kuris sugrįžo pas savo 
Tėvą ir mūsų Tėvą. Paskui ir 
visi žmonės grįžta pas Dievą. 
Dalyvavimas Kristaus mirtyje 
ir prisikėlime per krikštą ti
kėjimo šviesoje kelia viltį, kad 
Kristus, keldamasis iš numi
nsiu jų, tapo vadu visų tų, kū
ne yra paskirti keltis vieną 
dieną iš mirties tamsybių į gar 
bės šviesą.

V
Kristaus atpirkimas palietė 

ne tik sielą, bet ir kūną: Jis 
atpirko visą žmogų. Taigi per
galė prieš nuodėmę ir jos pa
sekmes turi pasireikšti iš nu
mirusiųjų prisikėlimu. Kat. 
Bažnyčios dogma apie kūnų 
iš numirusiųjų prisikėlimą turi 
tris teigimus: 1. paskutinę pa
saulio dieną žmonės kelsis iš 
numirusiųjų; 2. kelsis visi žmo 
nės — teisieji ir pasmerktieji; 
3. žmonės turės tuos pačius 
kūnus.

Bažnyčios mokymas apie kū
nų tapatybę yra tikėjimo dog
ma, taigi tikinčiųjų neginčija
ma tiesa. Betgi klausimas iš
kyla ir lieka neatsakytas, kaip 
gali išlikti po tiekos amžių ta
patybės neliečiamybė. Net ir 
š:ame pasaulyje lieka neatsa
kytas klausimas. Mat, žmo
gaus kūnas pasilieka tas pats, 
nors jame vyksta nuolatinis 
medžiagos pasikeitimas. Kasgi 
padaro, kad išlieka tas pats

lykai: nuodėmės atleidimas ir kūnas? Bet dar gilesnė pro-
naujos gyvybės davimas ma
lonės būdu. Šitai ir yra žmo
gaus atpirkimas, kurio veikian 
čiošios priežastys randamos ne 
tik Kristaus kančioje bei mir
tyje, bet ir Jo iš numirusiųjų 
prisikėlime. Šv. Tomas 'Akvi- 
nietis sako, kad Kristaus kan
čia ir mirtis yra nuodėmių at
leidimo priežastis, o prisikėli
mas iš numirusiųjų — priežas
tis naujojo gyvenimo, kur sie
la yra mirusi nuodėmei ir gy
vena Dievui.

Kristaus mirtis ir prisikėli
mas yra vienos ir tos pačios 
paslapties du atžvilgiai, atitin
ką du sielos nuteisinimo atžvil
gius: nuodėmių atleidimą ir 
naujos gyvybės (pašvenčiamo
sios malonės) davimą. Grąžin
tas Dievui žmogus turi daly
vauti laisvu apsisprendimu ši
tame atsinaujinime: turi mirti 
ir keltis — mirti nuodėmei ir 
keltis dieviškajam gyvenimui. 
Tokis pas Dievą, savąjį Kūrė
ją, sugrįžimas prasideda iš ti
kėjimo ir krikšto. Taip mes 
ateiname iš žemiškojo gyveni
mo į dvasinį, ateiname iš blo
gio karalystės, kuri sukurta iš 
savimylos bei puikybės, ir į- 
žengiame į Dievo karalystę, ku 
ri yra iš Dievo meilės.

Aukščiausios meilės pagavi
me saviesiems kūriniams Die
vas padarė nutarimą išgelbėti 
žmogų. Iš daugybės gelbėjimo 
būdų Dievas pasirinko tą prie
monę, kuri visiems laikams ir 
amžinybei liudys apie Jo meilę 
ir nepaprastą pagarbą žmo
gui. Toji pagarba reikalauja, 
kad ir pats žmogus prisidėtų 
prie savojo išgelbėjimo. Todėl 
Dievas siuntė savo Sūnų tapti 
vienu iš mūsų. Kristus yra pir

blema atsiveria, kai sakome, 
jog tarp prisikėlusio kūno ir 
gyvojo kūno, kuris sugrius į 
dulkes, aną dieną bus atrasta 
tapatybė.

Teologai bando tam klausi
mui duoti bent kiek patenki
namą atsakymą. Vieni sako, 
kad kai kurios kūno dalys nė
ra paliečiamos nuo žmogaus 
prasidėjimo iki jo mirties. Jos 
tokios pasiliekančios pasauly
je ir po mirties. Jų supratimu, 
Dievas tas dalis surinks ir su
jungs su siela. Kiti mano, jog 
kūnų tapatybei pakanka, jeigu 
bus istoriškai ta pati kiekybi
nė medžiaga, kuri po mirties 
iširo. Kai kam atrodo, kad 
kūno tapatybei išsaugoti pakan 
ka, jeigu prisikėlusiame kūne 
bus tik dalis tos medžiagos, 
kuri žemėje buvo gyva.

Šv. Tomo mokymu, kūno 
tapatybei išlaikyti nereikia nie 
ko daugiau kaip tik tos pačios 
sielos. Siela yra gyvybės pra
džia kūne. Jos galia žmogus 
yra gyvas, juda, jaučia, mąs
to ir myli. O medžiaga yra vi
siems bendra ir neutrali: jos 
tobulumas ateina iš formos. 
Žmogaus siela yra jo gyvojo 
kūno forma.

Garbingasis kūnų prisikėli
mas nebus toks kaip Evange
lijoje Lozoriaus prikėlimas. Šis 
sugrįžo į gyvenimą ir vėl mi
rė. Prisikėlimu iš numirusiųjų 
paskutinę dieną žmogus pereis 
į naują buvimą ,kuriame yra 
pilnas bendravimas dieviškoje 
gyvybėje. O tokio bendravimo 
pradžią turime jau dabar, kai 
esame išlaisvinti iš nuodėmės 
vergijos ir dalyvaujame Kris
taus gyvenime pašvenčiamo
sios malonės būdu. V. Rim.

Spaudoje ir gyvenime

KUR CHRUŠČIOVAS TĘSIA STALINO 
POLITIKĄ

Įdomius šaltojo karo užkulisius 
ir Sovietų okupacinę politiką at
skleidžia laikraštininkas C. L. Sulz- 
berger dienrašty “The New York 
Times” bal. 2 d.). Čia jisai rašo: 
“Šaltasis karas prasidėjo 1944 m. 
birželio 5 d., Normandijos invazi
jos išvakarėse, kada Stalinas pa
sakė Kremliaus vakarienės metu: 
‘Šis karas nėra toksai, kaip praei
tas- Kas dabar užima teritoriją, tas 
taipgi atneša ir savo socialinę sis
temą. Kiekvienas kraštas įveda sa
vo socialinę sistemą kiek tik jo 
armija pasiekia. Kitaip negali bū
ti’.

Tai galima laikyti pagrindiniu 
Stalino užsienio politikos punktu. 
Chruščiovas metodus “nustalinino”, 
tačiau esminę tos politikos filosofi

VELYKOS PAVERGTOJE LIETUVOJE
Tikėjimo į prisikėlimą nenugali nė persekiojimai

Dieviškame prisikėlime, kur 
tiek sukaupta didybės, tikėjimo 
ir vilties, varganas Lietuvos 
žmogus tebeieško ir randa su-,

JUOZAS MIKLOVAS
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■ vietų, pusiau paslapčiom (ypač 
komjaunuolių vestuvės ar par
tiečių vaikų krikštynos).

, Velykų visi laukia
siraminimą. Tikėjimas ten įžu- sokių eibiUj bet sunku žmonesĮ . ...................
liai persekiojamas, bet jis žmo- priverst; paklusti. Kitaip yra su į Laukia Velykų visi ir ruosia- 
nėse tebėra gyvas. Velykų šven Ka,ėdomiS) kurios įpuola ne 81 >s sutlktl Vls1’ kaiP nuo se' 
tė, kaip visada buvo, taip ir te- sekmadieniais. Eilinių darbinin- ■no Velykos Lietuvoje sutinka-

................................... kų žymi dalis ir kolchozininkai|mos- ^unesnieji pasistengia is
nesibijo neiti į darbą, bet tar-'anksto Pamerkti beržų šakų,

bėra iškilmingiausioji, didžiau
sioji šventė Lietuvoje. Ir šian
dien ši didžioji šventė dėl savo 
pergalės prieš mirtį, blogį ir 
neteisybę savo- aukos pavyzdžiu 
kitų laimei — dvasioje paguo
džia., laisvės ryžte sustiprina lie 
tuvį.

Velykos švenčiamos kaip ir 
seniau

(Velykų šventimas didžiumoje 
ir dabar Lietuvoje nesiskiria 
nuo Nepriklausomybės laikų.
Bažnyčios ir tikinčiųjų dar iki 
šiol okupantai komunistai ne
pajėgė vidiniai pavergti, sunai
kinti. Švenčių išvakarėse sovie
tai tik išorėje sugeba sudaryti .. . Rusiioi,e kur relivį- g?“ ““T“''*"“/“"V
įtemptą, dalinai daugeliui bai- į . per^į0-jjmas turi ilgesnę Gyyl,yra Pasako3imai> kaiP ”ie_ 
mes atmosferą savo trukdy- '?XrZt=^
mais, perspėjimais, ypač moks-“aJ X metų' centra^°a ^jeriuose, Sibire 
leiviams, tarnautojams, įkinkę lvienintėijs ir visuotinis religi- ant simbohnl° Velykų stalo šu
tam savąjį aktyvą. Nežiūrint to ; pa7yvėiimas Velykų metą PĮa^stydav° kiekvienam po tru 
bažnyčiose ir šventovėse, per- Li t voVe kaip paprastai lydi Pineli paskutinę duonos riekę.
nildvtiiose tikinčiuiu su viso- . J P P P y Tik šiandien liūdniausia Lietupildytuose turinčiųjų, su viso |krik§tynos įr vestuvės bažny- 
mis apeigomis praeina didžioji'čioje; nemažas skaičius jų bū.
KančioS savaitė, iškilmingai^ nu na ^obau nuo gimtinių ir darbo 
skamba bažnytinių chorų išpil- 1
domos velykinės giesmės. Jeigu 
parapijoje dar išlikęs kaimo or
kestras, budėjimo naktį, jam 
pritariant, giedami bažnyčioje 
“Kalnai” su taip žmonių mėgs- . 
tarnais “Verkit angelai”, o pa- ' 
čios Prisikėlimo apeigos tada ! 
palydimos triūbomis ir būgnais.
Iškilminga šventė stengiamasi 
kuo iškilmingiau, kuo pakiliau 
atšvęsti. Ir ši pakili nuotaika 
viešpatauja ne tik bažnyčiose, 
bet ir šeimose. Jeigu kuri šeima, 
ypač miestuose, dėl tarnybiškų 
ar panašių sumetimų negali vie 
šai namuose paruošti velykinio 
stalo, didžioji šeimos dalis tada 
išleidžiama aplankyti savo arti
mųjų į kaimą arba ir tame pat 
mieste pas kitus gimines ir drau 
gus su ruošiamas bendras jung
tinis Velykų stalas.

Velykos turi tą privalumą, 
kad jos visada yra sekmadieni, 
ir valdžia todėl negali sutruk
dyti jas švęsti. Žinoma, valdžia 
bando prigalvoti ir tą dieną vi-

Rimties valandėlei

AKMUO ANT KRISTAUS KAPO
KUN. J, BUDZE1KA

Mirtis primena mums Dievo šai, nuėję pas Jo kapą, rado jį 
sprendimą, pasakytą rojuje po tuščią. Taip pat istoriškai yra 
pirmo žmogaus nusikaltimo: tikra, kad prisikėlęs mūsų Iš- 
“Bavo veido prakaite tu valgy- ganytojas pasirodė daugeliui ir 
si duoną, iki sugrįši į žemę, iš ne vieną kartą ir su jais- kalbė- 
kurios esi paimtas, nes dulkė josi. Taigi Jis yra gyvas . Šv.

nautojai to privengia; daugelis'kad užkluptus miegalius a ų . eg. . duįkę pavirsi” (Prad. Petras sako: “Mes esame liu-
jų švenčių dienomis įstaigose kuomi užpla ti. sva arese mar | 3 Jėzus, priėmęs žmogaus dytojai viso to, ką jis darė žy-
užsideda tik šventinius rūbus, ;SĮna margučių, s įprumąį pieni , p^g^mtį, gavo visą nuodėmės dų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nu- 
vyrai pasiriša tautinius kakla-1mus x an ,U.iUS .J palikimą ir išgyveno jos trage- žudė pakabinę ant medžio. Die-
raiščius (tai būdinga vilnie- Sumušus kitą, o paritinus nesu- 
čiams). Bet bažnyčion į Prisi-! dužtų.. . Ypač daug rūpesčio

diją: dirbo, vargo, kentėjo ir.vas jį prikėlė trečią dieną ir 
mirė. Dievas neleido betgi Jo j davė jam apsireikšti... mums, 
kūnui subyrėti į dulkes, bet' kurie valgėme ir gėrėme su juo 
trečią dieną Jį prikėlė iš mir- po jo prisikėlimo iš numirusių- 

gal seną paprotį ,daromas apy- ties mieš°- Reikėjo, kad kūnas, jų” (Apd. 10, 39-41). Bet, ne-
nių ar miežių alus, atliekamas , uuodemės nepaliestas, keltųsi iš z urint, kaip tikri butų istori-

Šitaip pasiteisina ir daugelis generalinis namų ir visos sody- numirusiųjų ir patvirtintų mū- niai faktai, visada atsiranda
tikinčiųjų tarnautojų, jei už bos patvarkymas, pabaltinimas 1tikėjimo tiesą, jog pasaulio žmonių, kurie jų tikrumą iš-
bažnyčią yra puolami. Bet pa-1 obelaičių ir takelio akmenys — pabaigoje būsime prikelti. kraipo. Atsiranda ir tokių žmo-
prastai ir “iš aukščiau” žiūrima visi laukiami bus! I T i- ! nių> kurie, -nenorėdami tikėti,
I panašius velykinius prasizen- Vgl g nuotaikos nepajė-I |4ezaus gyvenimo istorinius my
gimus pro pirštus. Panaši reak- nusme|kti jokie nedatekliai. Sen- Įstatyme žmonės laukė : kius iškraipo, arba visai atme- 

ir ilgėjosi Išganytojo. Jie tikė-■ ta. Tačiau jokia tiesa nepriklaū- 
jo į kūno iš numirusiųjų pri-' so nuo žmonių noro ar nenoro, 
Sikėlimą ir į amžinąjį gyveni-' pripažinimo ar nepripažinimo, 
mą, bet iki Kristaus atėjimo 1 kitaip ji visai nebūtų tiesa, 
negalėjo jo pasiekti. Nors tikė-

kėlimą kiekvienais metais atei
na daug ir komunistų, net so
vietų karininkų, anot. jų, “pa
žiūrėti”.

ir triūso turi šeimininkės, ruoš
damos Velykų stalą, juo labiau, 
jei laukiama svečių. Be to, pa-

voje, kad ne visi besugrįš pava- 
< Nukeli a 1 4 psl 1

jimo šviesa juos stiprino, ta
čiau savo dvasios gilumoje jie 
vistiek jautė kažkokį prislėgi- 
mą, ilgesį ir liūdesį.

Kristus, būdamas gyvas,

Užsigavimo akmuo

V. Jėzus netikintiems žydams 
sako: “Ar jūs niekados neskai
tėte Raštuose: Tas akmuo, ku-

nes laužant rusus tarptautines tei
sės nuostatus, okupuotoje Lietu
voje vykdoma žiauri prievarta, ir 
jėga primetamas sovietini.mas.

J. Daugi.

Didysis šeštadienis. Po to Juozapas iš Arimatėjos (būdamas Jė
zaus mokytinis, tik slaptas iš baimės žydų) prašė Pilotą leisti 
jam nuimli Jėzaus kūną. Pilotas leido. Taigi, jis atėjo ir nuėmė 
Jėzaus kūną. Jono 19,38.

daug kartų kalbėjo apie savo rį statytojai atmetė, pasidarė 
kančią, mirtį ir iš numirusiųjų kertinis akmuo... Ir kas krenta 
prisikėlimą. Žydai tai girdėjo ant to akmens, tas suduš; ir 
ir suprato, tik, būdami senoje ant ko jis krenta, tą sutrins” 
tamsoje, nenorėjo tuo tikėti. (Mat. 21, 42—44). Šiame Kris- 
Todėl po mirties Jo kapą už- taus palyginime akmuo yra 
antspaudavo antspaudomis ir, pats Kristus. Jei kas savo gy- 

I net sargybas pastatė. Tai bu- j venime nepaiso Dievo gerumo 
vo jų nepasitikėjimo ir nevil- ir atmeta išganymo malones,

• ties ženklai. Jėzus Kristus, pri- 
j sikeldamas iš mirties, sunaiki- 
i no visus 'Sen. Įst. nevilties ženk
lus ir išlaisvino žmones iš nuo- 

i dėmės pančių. Laukimas Kris- į 
taus atėjimu pasibaigė. Jei dar 
kas Jo laukia kaip Išganytojo,

tam Išganytojas ir Jo kryžius 
taps užsigavimo ir pražūties 
akmeniu.

""Dievas nepaskyrė mūsų'rūs
tybei, bet kad įgytumėm išga
nymą per mūsų Viešpatį Jėzų

laukia veltui, nes antrą kartą1 Kristų. Jis mirė ųž mus, kad 
Jis ateis pasaulio pabaigoje ne i mes> ar budime, ar miegame, 
kaip Išganytojas, bet kaip Tei- į būtume ' gyvi su Juo” (1 Tęs. 
sėjas. ®—10)-

Prisikėlimo akmuo
i Vysk. Tithamcr Toth rašo:
“Kristaus prisikėlimas iš numi-

! rusių nėra legenda, bet istori-
■ nis faktas. Jis yra taip auten- 
1 tiškas, kaip ir kiekvienas kitas

■ istorinis įvykis, patvirtintas i 
' liudininkų. . Niekas neabejoja,
( kad Kristus mirė ir buvo palai
dotas. Taip lygiai istoriškai yra 
tikra, kad Velykų rytą tiek 
Kristaus draugai, tiek Jo prie-

Po žalią ir auksinę Ameriką
Oregono valstybėje augę miškais. Taip pat matyti krioklių, slėnių, ap

augusių vaismedžių, smėlėtų paplūdimių ir upėje 
Iš Idaho įvažiavus į Oregono va sty ę, en a Į esan^įų saių; kurios apaugusios medžiais. Neretas

nusivilti, iš anksto tiek girdėjus apie jos grožį ir; 
įvažiavus į dykumą, vadinamą High Desert, kurios 
plotas yra net 3 tūkst. kv. mylių. O pasirodo, kad 
šioji dykuma yra viena iš pagrindinių, nes tokių be 
šios dar yra 4. Dvi yra Nevados valstybėje ir po 1

Pradėjus kalbėti apie elektros jėgaines, verta pa- Utah ir Kalifornijos valstybėse. _ Prieš tūkstančius __________________ ___________ ________ ,_______
žymėti, kokša didelė pažanga JAV buvo padaryta per metU įvykę vulkaniniai išsiveržimai storu lavos Oregon Trail. Šis pavadinimas kelia ir garbę 
paskutiniuosius 25 metus, elektrifikuojant farmas. sluoksniu yra užpildę didžiausius plotus, kuriuose Oregono valstybei, nes tai vienintelis kelias JAV,
Prieš tai tik 12 proc. JAV pastatų turėjo elektrą švie- med^ai neauga, vasarą visi ežerai ir upeliai kurjs pVasįdeda Independence, Mo., ir turi valstybės
sai ir mašinoms sukti. Elektros kompanijoms buvo išdžiūsta. Žmonių^ nematyti. Pionieriai, pavėlavę uz- pavadįnįmą pe to, šis kelias dvelkia istorija. Kiek-
neįmanoma prijungti prie elektros tinklo vartotojus &r°bti geresnias žemes ir bandę kurtis tos dykumos vįename miestelyje prie Kolumbijos upės yra muzie-

VALERIJONAS JAKAS

JAV 97 proc. farmų elektrifikuota

vaizdas matyti upe plaukiančius laivus.
Be to, šis kelias Oregono gyventojams kelia pa

sididžiavimą, nes beveik tomis pačiomis vietomis ir 
19 amž. pradžioje pionieriai keliavo į šiaurės vaka
rus vilkstinėmis naujo gyvenimo ar aukso ieškoti. 
Tas kelias anksčiau vadinosi Oregon Trail, o dabar

Berlyno įtampą, kad rastumei to 
patvirtinimą.

Šitokios diktatoriaus konfiden
cialiai išreikštos nuomonės yra 
primenamos greit pasirodysiančio
je Milovan Djilas knygoje “Pasi
kalbėjimai su Stalinu”. Autorius 
turėjo progos ilgai kalbėtis su Sta
linu. Vėliau Djilas atsimetė — pir
ma nuo Stalino, o toliau ir nuo 
maršalo Tito, taip pasidarydamas 
dvigubu “eretiku”. Jis buvo laiko
mas Jugoslavijos kalėjime, bet pra
eitais metais paleistas' .

išsimėčiusius kelių mylių atstume. Tuo laiku, maty
damas svarbą įjungti farmas į elektros tinklą, buvęs 
Texas valstybės kongresmanas Sam Rayburn, vėliau 
ilgametis kongreso kalbėtojas, ėmėsi iniciatyvos ir 
jam pavyko sukurti specialią federalinę įstaigą, pa
vadintą Elektrifikacijos administracija. Toji įstai
ga pradėjo duoti ilgametes paskolas farmų kooperaty
vams. Kooperatyvai, gavę paskolas, jau galėjo pirkti 
elektrą didmenų kainomis, pratęsti laidus ir tokiu bū
du sėkmingai vykdė farmų elektrifikavimą. Ir šian
dien jau 97 proc. JAV farmų turi elektrą. O tas smar
kiai prisidėjo prie žemės ūkio pažangos, kuri stebina 
net visą pasaulį. Čia tik 7 mil. dirbančiųjų žemės 
ūkyje ne tik aprūpina savo gyventojus, bet perteklių 
išveža i kitas pasaulio valstybes.

Farmų kooperatyvai pasidarė ekonomiškai to-

pakraščiuose, labai nusivylė, nes jokie javai neauga. !jus JuQge turįnt laiRo galįma pamatyti įdomių eks. 
Lietaus iškrinta čia tik 10 colių per metus. Pakras- j pOnaįų
čiuose dar įmanomas gyvulių auginimas, bet ir tai j gaįia ganĮtOs grQŽio giame kelyje mataį įr žmo.
tik avių, nes dar yra šiokių tokių laukinių žolių ir 
auga vienas kitas medis. Važiavimas per tą dykumą 
labai nuobodus, nes tik telefono stulpai išblaško nuo
bodulį.

Pasakojama, kad pereito amžiaus pradžioje, kai 
kurie piėnieriai nukrypo per klaidą nuo pagrindinių 
kelių ir įvažiavo į šią dykumą. Jie susilaukė mir
ties, nes nebuvo nei vandens, nei maisto. Tokioje 
vienoje vilkstinėje mirė net 70 žmonių.

Amerikoniškas Nemunas
Bet visiškai vaizdas pasikeičia, kai privažiuoji 

Kolumbijos upę, kurios grožis, kaip mūsų Nemuno,
kie stiprūs, kad jau parduoda elektrą ne tik far- yra Amerikos poetų apdainuotas. Kolumbijos upė
moms, bet ir pramonei. Jie net duoda 2 proc. pasko
los elektros įrengimams užpirkti ir patraukia pramo
nę į mažiau apgyventas vietoves ir savo apylinkėms 
sukuria naujų darboviečių.

Žinoma, tokia konkurencija nepatinka elektros

Tam pranešimui parinkta ant
raštė: “Stalinas kalba iš kapo”.
Tai daugiau turint galvoje surašy
tus išleisimoje knygoje pasikalbė
jimus. Mums būtų reikšmingiau už- .... , . .. . .. ... ....
akcentuoti, kad Stalino dvasia te-! jegamems, kurios veikia tik pelno tikslais, ir jos jau

gaus rankos sugebėjimus. Upėje — pylimai, už
tvankos, navigaciniai šliužai, tiltai, o vietomis ir tu
neliai, prakasti per uolienas.

Bonneville užtvanka ir jėgainė 
Matant pakelyje užtvankų ir hidroelektrinių sto- 

i čių, atsirado noras kurioje nors sustoti ir apžiūrėti, 
o kartu pailsėti nuo ilgo sėdėjimo automobilyje. Pa
matėme, kad vienas kitas turistas pasuko į Bon
neville užtvanką ir mes pasekėme jų pėdomis. Įėji
mas laisvas. Vadovas, sudarąs grupes, aprodo šią 
milžinišką jėgainę, kuri yra JAV Armijos inžinie
rių suprojekuota ir pastatyta 1938 m. Statyba už
truko, palyginus, trumpą laiką — tik 5 metus ir 
kainavo apie 87 mil. dolerių. Užtvanka turi 2 sekci
jas ir perkerta abi Kolumbijos upės dalis. Viena 
sekcija yra jėgainė, o kita pylimas sujungti Brafor- 
do salą. Prie jėgainės navigaciniai šliužai praleidžia

teka per lavos tarpeklius, prasidedančius Kanados 
kalnuose ir bevingiuojančius 1,210 mylių, kol pa
siekia Ramųjį vandenyną. Padarius ją tinkama na
vigacijai net jūros laivams iki Dalias, ji kartu yra 
nemažas ekonominis ramstis. Prie pat upės vingiuo-! net jūrinius laivus, plaukiančius prieš srovę ar pa-
jasi istorinis US 30 kelias. Juo gali grožėtis aplink sroviui.
upę iškilusiomis kalvomis ir kalnais, kurie yra ap-Į (Bus daugiau)ją pasiliko. Reikia tik pažvelgti į bėra gyva ir Chruščiovo politikoje, pradeda prieš farmų kooperatyvus bruzdėti.
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1
| šokiai bus Liet. Auditorijoj, 

3133 S. Halsted. Gros populia-
, rus ir visy labai mėgiamas 
į CIeveland Neolituany orkes.
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Pradžia 7:30 VALANDĄ VAKARO
Kviečiaimle visus atsilankyti ir 

linkmsoje bei jaukioje nuotaikoje * 
praleisti Velykų vakarą.

Akademinis sporto klubas Lituanica Velykų sekmad. (bal. 22 d.) rengia savo tradicinį, linksmų, pavasario

ŠOKIU VAKARAI
VELYKOS PAVERGTOJE LIETUVOJE

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems parapijonams, draugystėms, 
ir parapijos draugams, Taipgi sveikiname 
"Draugą" su visu štabu ir visus "Draugo" rė
mėjus.

NEKALTO PRASID. PARAPIJOS KUNIGAI
PREL. D. MOZERIS J. GILBERT
FR. KELPŠAS P. JUKNEVIČIUS

V. MIKOLAITIS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
proga

sveikina savo parapijiečius, draugi
jas, veikėjus, profesijonalus bei biz
nierius, linkėdamas visiems geriau
sio pasisekimo ir Dievo palaimos.

Kun. St. Jonelis
Šv. Baltramiejaus Parapijos, 
YVaukegain Klebonas

(Atkelta iš 3 psl.)
. sario pradžiovintais takais į tė
viškes. Be to, dažnam iš tėviš
kės nei sąsparos, nei obels ne
beliko ...

Ne viską mes suprantame 
Ir jaučiama ir žinoma ten

Lietuvoje, kad ne iš okupanto 
malonės ši šventinė Velykų nuo 
taika galima, o kad žmogus vi
dine savo vertybe dar ne
nulenkė galvos diktatūrai ir 
neleidžia išplėsti paskutinės 
vilties. Klysta tie, kurie 
čia, Vakaruose gyveną galvoja: 
ach, kokie visgi neblogi tie oku 
pantai, reikia sakyt tik ačiū, 
juk iš tikinčiojo dar neišplėšė 
paskutinės, susidėvėjusios mal
daknygės, juk ne kasdien vyks
ta Kražių skerdynės . ..

' O puolimas vyksta kasdien, 
ir nužmoginimui pagreitinti so
vietai metė visą savo valstybinę 
mašiną. Ypatingai ibiauri anti
religinė agitacija mokykloje, 
per radią, laikraščius yra veda
ma didžiųjų krikščioniškų šven 
čių išvakarėse. Gal didžiausią 
veidmainystės viršūnę pasiekia 
komunistai, kalbėdami apie są
žinės laisvę ir nacionalinę poli

tiką, kai remiasi savo tariamais 
įstatymais. Vienas toks jų poli
tikos teiginys, kad valstybė ad
ministraciniais metodais neko
voja prieš Bažnyčią, kad tik 
liaudis pati prieš ją stoja.

Kai vienais metais Vilniaus 
universitete leninizmo paskaito
je (prieš katalikišką šventę pa
rinktu laiku) buvo nagrinėjama 
šita valstybinio nesikišimo he- 
rezija, tarp studentų ir dėsty
tojo užvirė aštriausia polemika. 
Studentai vienas po kito gyvais 
pavyzdžiais prirėmė marksisti
nį “filosofą” prie sienos. Vienas 
duoda pavyzdį, kad sovietų vals 
tybė net tankus pasiunčia prieš 
bažnyčią ir tikinčiuosius. Sovie 
tų tankai grandinėm užkabinę 
už statulų, buvusių ant Vil
niaus katedros, nuvertė jas, su
daužė, įlaužiant kartu ir aikštės 
grindinį, ir šią barbarišką žymę 
galįs ir pats “filosofas” pama
tyti.

Kitas studentas klausia ir kai 
tina, kam sovietų kareiviai Tri
jų Kryžių kalne išsprogdino 
tris kryžius. Kitas vėl — kam 

1 uždaromos bažnyčios ? Dėstyto
jas atkerta, kad todėl, jog ne

belieka jose tikinčiųjų. Tada nu
pasakojamas pavyzdys, kad ta 
pačia dingstimi porevoliuciniais 
laikais Leningrade buvo palik
ta atdaryta vienintelė provosla 
vų bažnyčia, o per Velykas, ne
paisydami milicijos švilpukų, 
leningradiečiai, nesutilpd a m i 
vienoje bažnyčioje, minia užpil
dydavo visą aplinkinę didelę 
aikštę, kad ir tramvajai turė
davo sustoti. Ir leidžia repliką 
studentas pamokytam marksis
tui: tad kam vyriausybė priver 
tė tramvajus mieste sustabdy
ti?..

i .

1 Ar ne tas pats šiandien ir Lie 
tuvoje, kaip ir anais, jau ir so- 

[ vietų pripažinimu, kruvinais Le 
j nino—Stalino laikais? Štai, Klai 
pėdoje ir šiemet, kaip ir dauge
lį metų, apie vienintelę mažytę 
bažnytėlę po mėlynu dangum 
šimtinės minios sulauks Prisi
kėlimo, nes Kremliaus įsakymu 
neleista įžengti jiems į visų lie
tuvių aukomis pastatytą naują 
bažnyčią. Perpildys pavergtieji 
ir žilojo Vilniaus bažnyčias, nes 
okupantai išniekino didžiąsias 
jų šventoves, kaip Vilniaus ka

tedrą ir Šv. Kazimiero baziliką. 
O kitur? Kaune, Žaliajam kal
ne, mažytė medinė bažnytėlė, 
kaip niekada jau nebesutalpino, 
nebesutalpins ir šiemet savųjų. 
Netoliese dunksanti tų pačių 
laisvų žmonių nepriklausomoje 
Lietuvoje statyta Prisikėlimo 
bažnyčia šiandien paversta ra- 
dio fabriku, gaminančiu dalis 
taip pat ir radio trukdytojams. 
Ir šiandien okupantas, atkirtęs 
lietuviams kelius iš laisvų šalių

Y?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostiumeriams ir Draugams

DARG1S DRUG STORE
2425 W. Marąuette Rd., Chieago, III. Hemlock 4-6050

Y?

%

HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS

MARQUETTE NATIONAL 
BANK

6316 So. Western Avenue, Chieago 36, III.

z?

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems

MYKOLAS BAJORŪNAS 
LIŲUOR STORE & TAVERN 

2451 West 69 Street GR 6-9092 Chieago, III.
VIETOS IR UŽSIENIO GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

S,

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linki savo klientams, draugams ir pažįstamiems

LITHUANIAN BAKERY
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

2450 West 59th St. Tel. HEmlock 4-7434
REIKALAUKITE MOŠŲ GAMINIŲ VISOSE KRAUTUVĖSE

Y?

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkime visiems savo klientams ir draugams

PETE'S FOOD STORE
ir “DRAUGO” stotis

PETRAS ŠMITAS, sav. prieš Šv. Jurgio bažnyčią
901 W. 33rd St., Chieago 8, III. Tel. YArds 7-0087

Remkite tuos. kuriu skelbimus matot “Drauge’

Maskvos karinės pajėgos
J. DAINAUSKAS

Maskvos karinių pajėgų, nu- i bet užtat irgi- moderniškiau ap- tokio karo fazėje. Pagrindinė 
kreiptų prieš Vakarų Europą, ginkluotų. , Sovietų puolimo kryptis eitų iš-

Tarp Baltijos‘ir Juodosios jūros pakraščių Tai pa
1 , tvirtina ir toji aplinkybe, kad

Trečią Maskvos karinių pajė- į vyriausioji Sovietų kariuome- 
gų grupę sudaro daliniai, esan- i nės, nukreiptos prieš Vakarus 
tieji juostoje nuo Baltijos iki vadovybė, dabar yra Rytprū-
Juodųjų jūrų. Kai kurios tų di- šiuose, 
vizijų turi savo transporto avia i
ciją. Pagal apginklavimo planus i Vakarų kryptimi Sovietai yra 

kų divizijos, taip pat turinčios ' tos juostos divizijos turi turėti nukreipę daugiau, nei pusę vi- 
po 1 pulką tankų. Tuo būdu tas j 5,000 lėktuvų pergabenimui sos savo kariuomenės. Mažesnė 
“smogiamasis kumštis” turi 42 kiekviename ne mažiau 100 ka- 1 dalis yra nukreipta ppieš Rytus 
pulkus tankų, turinčių 6,000 mo Į rių vienu skridimu 1,000 kilo- ■ ir Tolimuosius Rytus. Arktikos 
derniškų vidutinio ir sunkaus i metrų atstumui. Tokie daliniai kryptimi yra nukreipti laivyno

i smogiamąją dalį sudaro 20 di- 
! vizijų, neskaitant normalių da
linių, sudarančių 6 korpusus ir 
3 armijas. Tos smogiamosios di 
vizijos vienas trečdalis yra šar
vuočių divizijos, turinčios po 4 
pulkus tankų, gi du trečdaliai 
— motorizuotosios bei pėstinin

Sovietų maršalas I. Koniovas,

ir tolimo skridimo aviacijos da
liniai. Berods, 10 šarvuotų ir 
motorizuotų divizijų yra išdės- 

■ tyta išilgai 'Suomijos bei Norve- 
I gijos sienų. Ten taip pat vis 
i daugiau atsiranda naujų rake- 
I tinių bazių. Atrodo, kad dabar 
Maskva ir ten organizuoja kitą 
“smogiamąją kumštį”.

Sugretinus tas žinias su ži
niomis apie parengimą Ukraino 
je 10 divizijų (ne mažiau 100,- 
000 žm. pajėgumo), pilnai aprū 
pintų tolimo skridimo transpor 
tiniais lėktuvais, neabejotina, 
kad Maskva ypatingos reikšmės 
teikia kuo didžiausiam strategi
nių junginių judrumui.

tipo tankų. Priedui tos divizi-: daugiausia yra ir Lietuvos teri-
jos turi savo priešlėktuvinius ir,-------------------------------------------
aviacijos dalinius. Iš viso tas i
“kumštis’’ turi apie 350,000 ka- j 
rių, kurių 300,000 sudaro tas 
20 divizijų po 15.000 karių kiek 
vienoje. t

Maskvos Kariuomenė 

satelituose

Kitą grupę Maskvos kariuo
menės sudaro rinktiniai dali
niai, esantieji satelitiniuose 
kraštuose, iš viso 6 divizijos (2 
Lenkijoje ir 4 Vengrijoje) ir pa 
čių satelitų kariuomenės. Pagal 
Varšuvos paktą, satelitai turi 
turėti ne mažiau 60 divizijų su 
800,000 karių.

Šiuo metu tie satelitai (Rytų j 
j Vokietija, Lenkija, čekoslova-'
kija, Vengrija, Rumunija, Bul- 64 m., pravardžiuojamas “tanku” 

i garija ir Albanija), drauge paė dėl savo kietumo, atšauktas iš Ry-
! 4 • ncc AAn T - ty Vokietijos } Maskvą. (UPI); mus, turi 965,000 reguliarios . 
i kariuomenės (sudarančios 64 ~
divizijas, iš kurių 11 yra šarvuo ' torijoje. Kiek žinia, Maskva ten 
tos) ir 270,000 vadinamų vidaus turi 9 divizijas ir antros zonos 
bei pasienio apsaugos dalinių raketų bazes.
(atitikmuo MVD dalinių Sovie-'- „ . ,
tuose). Iš jų Rytų Vokietija tu' Sovie‘? veiks-
ri 185,000 karių ir 1,700 tankų, “u°fe .H,
Lenkija — 270,000 karių ir 
3,000 tankų, Čekoslovakija —
220,000 žmonių ir 3,500 tankų. 
Čia dar reikia priskaityti Mas- 
kvos kariuomenės “normalius” 
daUnius, neskaitant aukščiau 
minėtų 6 divizijų rinktinės ka-

SKATINA KOVOTI PRIEŠ
SPAUSDINTA ŠLAMŠTA

Detroito teisėjas Joseph G. 
Rashid skatina visuomenę ko
voti su spausdintu šlamštu, y- 
pač prekybininkams primenant, 
kad platindami tokią demorali
zuojančią medžiagą, jie nusikals 
ta kaimyninės apylinkės gero
vei. Teisėjas taipgi pabrėžė, kad 
draudimas platinti spausdintą

vautų, greta Maskvos kariuo
menės, tik Rytų Vokietijos, Len 
kijos ir Čekoslovakijos kariuo-. šlamštą nėra spaudos laisvės 
menės, t. y. tik 33 satelitų divi- ; varžymas. “Jeigu mes uždrau- 
zijos, gi Vengrų, Rumunų, Bul- į ūžiame azartinius lošimus (gem 
garų ir Albanų (viso 31 divizi- , bliavimą), narkotikus ir varžom 
ja) sudarytų lyg užtvarą nuo ' ginklų naudojimą; mes turime
Balkanų iki Karpatų.riuomenės, esančius satelituose.

_  Prieš Maskvos kariuomenės re- Atrodo, kad Maskva pastarų-
organizaciją jų buvo virš 60 jų satelitų kariuomenėms netei- 
divizijų, gi dabar, kiek žinia, jų kia didelės reikšmės. Jos į karo

uždrausti ir padaryti neprieina
mus tuos spausdinius, kurie jau 
nų skaitytojų mintis susargdi
na... Nepadori literatūra yra

ten yra ne daugiau 40 divizijų, veiksmus įsitrauktų tik antroje lygiai žalingas įrankis”.

atlankyti savo tėviškes, pasis
tengs sutrukdyti ir jų velyki
nius sveikinimus per radią į 
Lietuvą.

Laisvų ir pavergtų statytojų 
kūriniai — Prisikėlimo ir Klai
pėdos bažnyčios, kaip tautos pa 
stangų rodikliai gal kada at
kreips ir pasaulio opiniją, kuri 
ranka parodys sovietiniams 
“demokratams” į ’besimeldžian 
čių minias, kurios tikėjo į Pri
sikėlimą.

Sveikiname visus parapiečius, gimines ir 
pažįstamus Velykose - Kristaus Prisikėlimo 
šventėje.

Džiaugiamės, kad gyvai ir giliai supran
tate Kristaus mokslą ir jį vykdote gyveni
me, ypač Šv. Kryžaus parapijoje.

Kun. Anicetas Linkus,
Šv. Kryžiaus parapijos 
klebonas

IR PARAPIJOS KUNIGAI

Y?
J LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime visiems savo klientams ir draugams
BLAISE STUDIO

Portrait & Commercial Photography 
BLAISE KAZLAUSKAS, Sav.

1800 Lake St. Fllmore 4-2317, Melrose Park, III
■ ................ ' •..........................................................................

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkime visiems savo klientams ir draugams

SIUVĖJŲ DIRBTUVĖ
PRANAS IR JEVA NAVAKAUSKAI, Sav. 

Cleaning, Pressi'ng and Rėpairing 
2653 West 43rd St. Tel. LAfayette 3-4116

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
SAVO DRAUGAMS IR LANKYTOJAMS LINKI

ROCKWELL CLUB
ONA ir BALYS MULSOLIAI, sav.

VIETINIAI IR UŽSIENINIAI GĖRIMAI, 
pradedant šampanu ir baigiant konjakais bei miduoliu.
3957 So. Rockwell St. VIrginia 7-8413

■ ■ — —>
Švenčių proga nuoširdžiai sveikinaimle visus mielus mūsų 

klijentus, draugus bei pažįstamus. Linkime tyro Velykų džiaugs
mo, dvasios ramybės, stiprios sveikatos ir visokių laimių.

P. LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St., Chieago 29, III,

WAlbrook 5-6015

Y?

Y?
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LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

L. ABARAVIČIUS
Agentas — New York Life Insurance Co.

5907 So. Kedzie Avė. Chieago 21, III.
Office Tel. PLaza 2-5932 Res. Tel. GR 6-4789

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linki draugms ir pacientams

DR. S. IR M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2709 West 5Ist Street 
Tel. ofiso HE 4-5758 — Res. Hl 5-3225

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkiu visiems savo klientams ir pažįstamiems

A. LUKAUSKIS, Shoe Repairer
Pirmos rūšies Batų meisteris

1445 S. 49th Avė. Cicero, III.



IŠEIVIŲ KLAIDINIMAS 

IR ISTORIJOS KLASTOJIMAS

Munteris padeda palaužti politinę išeiviją 

GEDIMINAS GALVA

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. balandžio mėn. 21 5

Vieša paslaptis, kad jau kele
ri metai Sovietų kompartija ren 
ka savųjų politinių išeivių spau
dą įvairiomis kalbomis ir kiek
vieno leidinio po 5 egz. deda į 
ypatingus archyvus, kurių du
rys tik išrinktiesiems yra atvi
ros. Keista, kad V. Munteris, 
tik ką grįžęs į Rygą, jau rado 
atviras Slaptojo archyvo duris. 
Tik patikimiesiems prieinamos 
akademijos bibliotekos lentyno
se jis radęs latvių emigrantų 
leidžiamus laikraščius: “Leng
vai galima įsivaizduoti, kaip jau 
dindamasis ėmiau į rankas už
sienyje leidžiamus latvių kalba 
periodinius leidinius, kuriuose

Velykų Švenčių proga

CHARLES P. K AL

--............. .........
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime visiems mūsų klientams ir draugams
JONAS IR ANELĖ KINCINAI

BUČERNE IR GROSERNE 
4441 So. Honore St. Tel. YArds 7-1066 Chicago, III.

............... ....... . ............................

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu visiems klientams, draugams ir pažįstamiems

TREMTIES KAMPAS
BARBORA IR ADOLFAS VIBKEOIAI, Sav.

2259 South Western Avė. Tel. BI 7-9228
  ...................................................

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime visiems savo klientams ir draugams

ALEX IR ANASTAZIJA TUNKIAI
__ GROCERY and MEAT MARKET
4621 South Wood St. Chicago, Illinois

Phone Vlrginia 7-6024....  ............- . 4
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
visiems draugams ir klientams linki

ANTANAS VASILIAUSKAS
MAISTO KRAUTUVĖ

1345 So. 49th Avė. Cicero 50, III.
TEL.: T0WNHALL 3-2834

__ f

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkime visiems savo klientams ir draugams

ANNA NEMUNAS. Sav.
MODERNIŠKOS BUCERNES IR GROSERNES 

Mandagus Patarnavimas Visiems
4524 S. Wood Street Tel, YArds 7-5973

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Bičiuliams ir klijentams linki 

STEFA IR BENAS DUNDAI
VIENYBES KLUBO Savininkai 

Galite "auti pirmos rūšies importuotų ir vietinių gėrimų

4830 W. I5th St. Tel. T0wnhail 3-1617
CICERO, ILLINOIS

--- -------------

pasitaikydavo pažįstamų vardų, į 
vardų tų žmonių, su kuriais bu 
vau asmeniškai pats pažįsta
mas, su daugeliu kurių tais se
nais metais mane siejo draugiš
ki santykiai”.

Jo prisipažintą susijaudinimą 
galima įvairiai suprasti. Netru
kus paryškėja jo tikroji min
tis, nes, jo nuomone, politinė 
išeivija pasmerkta sunykti, nes 
“...emigracija tik tuo atveju y- 
ra gyvybingas reiškinys, jeigu 
ji gina pažangias idėjas, o ne 
mirštančias...” Šio tarpsnio emi 
gracija, jo nuomone, neatlieka 

' tikrojo uždavinio.

sveikinu savo klien

tus, pažįstamus ir 

visus lietuvius.

Tebūna ši Kristaus 

Prisikėlimo šventė 

paskatinimu mums 

vieningai kovoti už 

Lietuvos išvadavi- 

mę.

-- ------ - - ---------- -- #

17 Amerikos valstybių (pažymėtos brūkšneliais) pasuka laikrodį viena valanda pirmyn.Iš jų visos 
pasuką laikrodį balandžio 29 d., tik New Jersey pasuka balandžio 22 d., o Minnesota gegužės 27 
d. Pažymėtos taškeliais valstybės tik dalinai įsiveda vasaros Jaiką, vadinamą Daylight Time. (UPI)

Latvių politinės išeivijos lemtis
V. Munteris tamsiomis spal

vomis piešia latvių politinės iš
eivijos ateitį: “Kai galvodavau 
apie latvių emigrantų padėtį, 
mane apnikdavo nedžiugios min 
tys. Juk jie mano tautiečiai, tė
vynę paliko daugiausia ne dėl 
idėjinių paskatų, o iš baimės 
arba nevilties. Didžioji tautos 
dauguma liko gimtoje šalyje. 
Bet, kadangi jiem noromis neno 
romis teko ieškoti pasiteisini
mo, reikėjo užsibrėžti kažkokį 
gyvavimo tikslą. Ir supranta
ma, kad buvo galima pateisinti 
tik neapykanta tarybinei sant
varkai ir užsibrėžti tikslą res
tauruoti tai, kas buvo anksčiau. 
Dėl to jie tapo įrankiu tautos 
nedraugams, Tarybų Sąjungos 
priešams”.

Paskutiniu sakiniu save ir vi
są latvių tautą jis bando sutap- 
dinti su pavergėju — Sovietais. 
Politinė išeivija turi aiškų tiks 
lą kovoti prieš pavergėjus ir pa
vergimo ramsčius, nors jais bū 
tų ir buvę nepriklausomų vals
tybių ministeriai. Munteris yra 
plataus išsilavinimo, bet palauž 
to nugarkaulio vyras, kuris tu
ri mažesnį garbės pajautimą už 
Romos imperijos graikus —
vergus.

Išmintinga ir politiniai subren 
dusi išeivija nesiruošia atstaty
ti buvusios santvarkos, nes ji 
jau istorijos dalis. Išsilaisvinu
sios tautos Jaus savo likimo 
sprendėjos. Jos pasirinks sau 
tinkamą politinę ir ūkinę sant
varką. Politinės išeivijos užda
vinys aiškus. Ją galima pulti 
tik dėl neištesėjimo.

Trys pradai
Munteris saviškoje priedango

je iškelia tris pradus: “Latvių 
liaudis (kalbu kaip tik apie liau 
dį) visada siekė savo gyvavi
mą grįsti trimis principais: iš
saugoti gyvąsias nacijos jėgas, 
taiką ir materialinę gerovę. Šie 
trys principai visiškai atitinka 

t kitų Tarybų Sąjungoje gyve- 
Į nančių tautų lūkesčius ir tas 
į idėjas, kuriomis gyvena tarybi- 
j nė visuomenė”. Munteris liaudį 
sugretino su tauta, nors sąvo
kos yra skirtingos.

Munteris žino, kad jis netie-

RELIGIJA ĮVERTINTA

JUNGT. TAUTŲ KOMISIJOS

Žmogaus Teisių komisija 
Jungtinėse Tautose priėmė nuo
statą, kuriuo išreiškiamas reli
gijos įvertinimas. Argentinai 
pasiūlius, buvo priimtas para
grafas: “Kadangi religija kiek
vienam, kuris ją išpažįsta, yra 
pagrindinis elementas jo gyve
nimo sampratoje, todėl laisvė 
religiją praktikuoti ir reikšti 
savo tikėjimą turi būti pilnai 

i pagerbiama ir garantuojama”. 
Sovietų, Ukrainos ir Lenkijos 
atstovai protestavo prieš tokį 
religijos laisvės patikrinimą 
tarptautiniuose nuostatu o s e, 
bet nutarimas buvo priimtas, 
nepaisant jų protesto.

są skelbia. Latvių tautos istori
joje labiausiai nukentėjo nuo 
sovietinės santvarkos. Latvijo
je rusai stipriau įsigalėjo, kaip 
Lietuvoje. Latvių tauta dabar 
neturi žodžio taikos klausimams 
spręsti, nes užsienio politiką ri
kiuoja Maskva. Ne mažesnis pa 
sityčiojimas iš nūdienės gero
vės, kai latvių tauta ūkiškai 
nualinta.

Ties šiais klausimais jis pla
čiai sustoja, deda pastangų is
torinę raidą kreivai nušviesti, 
taikstydamasis prie komparti
jos užmačių. Pamini Anglijos 
ir Prancūzijos derybas su So
vietais, tardamas, kad jos “ne 
tik neįstengė imtis veiksmingų 
priemonių prieš agresyvią tre
čiojo reicho politiką, bet net 
pradėjo taikstytis su juo...” Kas 
gi yra kaltininkas? O gi Sovie
tai, kurie nesutiko 1939 m. už
tikrinti Pabaltijo neutralumo. 
Jis nutyli Reicho ir Sovietų su
tartį, bet šaukia dėl vokiečių 
veržliosios politikos Pabaltijy ir 
užmačių jį kolonizuoti. Apie so
vietinę kolonizaciją Latvijoje 
jis nutyli. Jis neaptaria ir ūki
nės “gerovės”, nes rusai nūnai 
yra užsimoję ir iš latvių “liau
dies” daugiau prakaito išsunk
ti.

Socialistas siekia teisingumo, 
bet kalba netiesą

Munterio supratimu: “Socia
listas — tai tas, kas siekia tei
singumo”. Buvęs latvių nacio
nalistas jau dedasi socialistu, 
siekiančiu teisingumo. Dalinės 
tiesos priedangoje ne tik meluo
ja, bet ir istorinę tiesą iškrei
pia. Jis džiaugiasi nepaprasta 
“pažanga”: “Didžiuliai galingos '
T. S. laimėjimai ekonomikos, 
kultūros ir socialinių reikalų 
srityje... garantuoja, kad spar
čiai žengs pirmyn visos T. S. 
gyvenančios tautos...”

Išdėstęs agitpropo įspraustus 
samprotavimus priešpaskutinia
me sakinyje bando paneigti ank 
stesnius teigimus savuoju prisi
pažinimu: “Neslepiu, kad gim-' 
tojoje Latvijoje man dar ne visa • 
atrodo taip, kaip galėtų ir ture- Į 
tų būti tarybinio gyvenimo są
lygomis.”

Svarbus pranešimas 

siuntinių siuntėjams
Kai kuriuos daiktus ir , 

vartotus galima siųsti

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP. praneša, kad pagal naują 
patvarkymą galima įdėti į siunti
nius siunčiamus į bet kurią SSSR 
dalį ir vartotus, bet gerame sto
vyje šiuos dalykus: juvelyrinius 
išdirbinius, laikrodžius, foto apa
ratus, rankines siuvamas mašinas, 
nešiojamas rašomąsias mašinėles 
(Portable typewriters), medžiokli
nius šautuvus, amatininkų ranki
nius įrankius, muzikalinius instru
mentus, juostelėse užrekorduoja- 
mieji aparatai (tapė recorders), 
Hi-Fi fonografus, tranzistorinius 
radio aparatus, dulkių siurblius, 8 
ir 16 mm filmavimo aparatus.

Smulkesnių informacijų galite 
rasti Cosmos Parcels Express j 
Corp. skelbimuose DRAUGO laik-' 
raštyje. (Sk.) i

VNESHPOSYLTROG
PADARYTOS HUOLAIDOS
Maurice Rifkin, Globė Parcel 

Service, Ine., prezidentas ką tik 
grįžo iš Maskvos, kur jis praleido 
dvi savaites vesdamas sėkmingas 
derybas su VNESHPOSYLTROG.

Rezultate tų derybų, patarnavi
mas bus pagerintas, pristatymas 
bus greitesnis ir be to buvo lai
mėtos specialios nuolaidos, įgalinan
čios siuntėją siųsti muitą apmokė
tuose siuntiniuose į Sovietų Sąjun
gą sekančius vartotus daiktus:

Brangenybes, sieninius ir ranki
nius laikrodžius, rankines siuva

Munterio laiškas man prime
na vieno lietuvio poeto išpažin
tį ir kompartijos liaupsinimą. 
Juodu stengėsi, siaubui į akis 
žiūrėdami, net savo tautos liki
mą su Sovietais sųtapdinti ir 
visko išsižadėti, kad išgelbėjus 
savąjį nuogutėlį kailį. Mes tu
rime suprasti, kad jie yra kom
partijos aukos kitiems klaidinti, 
aukos meluoti, neblaiviuosius su 
vedžioti ir politinę išeiviją su
skaldyti.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
visiems mūsų draugams lietuviams

EPIPHANY
CHURCH

Rt. Rev. Msgr. M. Cummings

2524 S. Keeler Avė.
LA 1-1463

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
visiems mūsų draugams lietuviams

Lawrence

Walkowiak 8č Sons

FUNERAL HOME

8747 S. Commercial Avė.
SAginavv 1-4109

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
linki visiems savo draugams 

Jūsų šeimos optometristas

DR. E. WEINBERG & 

ASSOCIATES

7915 So. Halsted St.
HUdson 3-5555

A HAPPY EASTER TO ALL
OUR LITHUANIAN FRIENDS

TUCKER SEWER 
SERVICE

Complete sevver Service, cleaned, 
rodded and repaired. Customer’s 
choice — eleetrie or hand rodded. 
Guaranteed complete floor control.

1058 West 32nd St.
LA 3-3717

GALVOS ODOS IR PLAUKŲ 
PRIEŽIŪRA

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

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

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

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

III., ir
3. 1437 So. 49th Avė., Cicero 50,

III.
Įreikalavimus siunčiame C.O.D.
Į užsienius iš anksto apmokėjus i

ATLYGINIMAS UŽ 
INFORMACIJĄ!

Jieškomi JURGIS IR PETRO
NĖLE LIOTEKA bei jų įpėdiniai. j 
Anksčiau gyvenę Bridgeporto apy- j 
linkėję. Prašomi atsiliepti arba, 
apie juos žinantieji pranešti —
Morgan M. Finley, tel. LA 3-3222

mas mašinas, stalines rašomas 
mašinėles, medžioklinius šautuvus 
ir įrankius, muzikos instrumentus, 
baterijinius radijus, filmų apara
tus.

Šios nuolaidos buvo padarytos 
su sąlyga, kad virš išvardinti daik
tai bus geram stovy; siuntėjai 
turi progą padovanoti savo gimi
nėms Sovietų Sąjungoj šeimos 
reikmenis bei senienas ir t. t.

Siuntiniai gali būti pristatomi į 
betkokį Globė Parcel Service sky
rių ar atsiunčiami paštu. Dėme
sys be nudelsimo yra garantuoja
mas ir visuomenė gali pasitikėti 

' 29-nių metų gera Globė Parcel 
'Service, Ine., reputacija. (Sk.)

Jūsų Realtor-nejudomo turto 

pardavėjas gali Jums sutaupyti

laiko ir pinigų
Namo pirkimas gali būti smagus nuotykis visai 
šeimai — arba gali būti laiką užimantis darbas. 
Jei Jūs ir turėtumėte laiko, Jūs truktumėt keletą 
savaičių aplankyti visus didesniuosius naujų namų 
rajonus Chicagoje ir jos apylinkėse. Jūs negalite 
turėti vilties aplankyti visus puikius vartotus 
namus, kurie yra pardavimui.

Geriau pasirinkite kokią nors apylinkę bendrai, 
kur Jums patiktų gyventi — tada susisiekite su 
vienu ar daugiau real estate ofisu toje apylinkėje. 
Galimumai yra, kad vienas iš jų kaip tik ir žinos 
apie tokį namą, kokio Jūs jieškote.

Ir kada pirksite — būkite tikri, kad title Jūsų 
nuosavybės yra apdraustas “title insurance” po
lisu iš Chicago Title and Trust Company.

ChicagoViAe zfla/Thist Company
111 WEST WASHINGTON ST., CHICAGO 2, ILL,. 
Offices in: Wh.eaton • Genova • Pcoria • Jollct 
Waukegan • E<lwardsville • Belloville • Sycamore 
Regionai Offices, Agents and Representatives 

serving every Illinois county.

SVARBUS PRANEŠIMAS
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP. 

visiems, kurie siunčia dovanų siuntinius savo 
draugams ir giminėms visose Sovietų 

Sąjungos vietose
Jūs galit dėti į Jūsų siuntinius vartotus: juvelyrinius išdirbi

nius, laikrodžius, foto aparatus, rankines siuvamas mašinas, nešio
jamas rašomąsias mašinėles, medžioklinius šautuvus, amatininkų 
rankinius įrankius, muzikalinius instrumentus, .juostelėse užrekor- 
duojamus aparatus— tapė recorders, HI-FI fonografus, tranzisto
rinius radijo aparatus, dulkių siurblius, 8 mm filmavimo aparatus,— 
su sąlyga, kad visi išvardintieji daiktai yra geram stovyje.
MES UŽTIKRINAME JUS MUSŲ ĮPRASTU, GREITU, PATIKIMU 

ir garantuotu PATARNAVIMU VISUOMET.

COSMOS PARCELS EXPERSS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG)
Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 

į bet kurią SSSR dalį.
Siuntiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS —

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:

NEW YORK 3, N. Y 39 Second Avenue Tel. AL 4-5456
BROOKLYN 11, N. Y. 370 Union Avenue Tel. EV 4-4952
BUFFALO 6, N. Y. 332 Fillmore Avė. Tel. TL 6-2674
BROOKLYN .7, N. Y. 600 Sutter Avė. Tel. DI 5-8808
Woodhaven 21, N. Y. 84—17 Jamaica Avė. Tel. VI 3-1477
PASSAIC, New Jersey 176 Market St. Tel. GR 2-6387
PATERSON 1, N. J. 99 Main Street Tel. MU 4-4619
*VINELAND, N. J. W. Landls Av. (Greek Orthodox Cl. Blg.)
LAKEWOOD, N. J. 126 4th Street Tel. FO 3-8569
NEWARK 3, N. J. 428 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797
HARTFORD, Conn. 132 Franklin Avė. Tel. CH 6-4724
NEW HA VEN, Conn. 6 Day Street Tel. LO 2-1446
PHILADELPHIA 23, Pa. 525 W. Girard Avė. Tel. PO 5-5892
PITTSBURGH 3, Pa. 1015 East Carson St Tel. HU 1-2750CLEVELAND 13, Ohio 904 Literary Road Tel. TO 1-1068WORCESTER, Mass. 174 Millbury St. Tel. SW 8-2868GRAND RAPIDS, Mich. 606 Bridge St. N.W. Tel. GL 8-2256
DETROIT, Michigan 7300 Michigan Avė. Tel. VI 1-5355
HAMTRAMCK, Mich. 11333 Jos. Campau Tel. TO 7-1575
CHICAGO 22, ILL. 2222 W. Chicago Avė. Tel. BR 8-6966
CHICAGO 8, TLL. 3212 S. Halsted St. Tel. WA 5-2737
Los Angeles 22, Cal. 960 S. Atlantic Blvd. Tel. AN 1-2994
SAN FRANCISCO, Cal. 2076 Sutter Street Tel. FI 6-1571
WATERBURY, Conn. 6 John Street Tel. PL 6-6766
ATHOL, Mass 61 Mt. Pleasant St., Tel. CH 9-6245
BOSTON 18, Mass. 271 Shavvmut Avė. Tel. LI 2-1767

• Vineland skyrius atidarytas penktad., šeštad. ir sekmadieniais

Kemkitc tuos, kurių skelbimus matot “Drauge’
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KENNEDY, PLIENAS IR 

BERLYNAS

PARDAVIMUI

Bargenas! Parduodama nauja 
dėže-“trunk” drapanoms sudėti, 
“shopping” vežimėlis, 2 matrasai, 
1-na supynė ir alyjošiai (gėlės).

Tel. LA 3-2889

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
SEAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

(Atkelta iš 1 psl.)

Kokie galimi rezultatai?
Kaip šį siūlymą reikia ver

tinti? Ar vokiečiai buvo teisūs, 
keldami prieš jį tokį triukšmą? 
Berlyno krizės metu šiuose pus
lapiuose buvome rašę, kad mū
sų nuomone Chruščiovui Vaka
rų Berlyno gyventojų klausi
mas nerūpi; jog jam reikia pa
siekti Rytų Vokietijos pripaži
nimo; jog jis siekė atgrasinti 
amerikiečius nuo atominių gink
lų davimo tiesioginei vakarų vo 
kiečių kontrolei, jog jis norėjo 
sukiršinti vokiečius su amerikie 
čiais ir tokiu būdu sprogdinti 
NATO iš vidaus. Taigi, reikia 
klausti dabar, ar Chruščiovas 
atsiekia šitų tikslų? Padarytų 
sovietams siūlymų analizė pa
rodo, jog didele dauguma sovie
tų diktatorius savo tikslų pa
siektų, jei sutiktų su amerikie
čių siūlymais. Viena, sovietai 
jau prieš eilę metų yra siūlę 
tam tikrą nepuolimo deklaraci
ją ar pakto pasirašymą tarp Na 
to ir Varšuvos sąjungų. Dabar 
šitai būtų gauta, nors iki šiol 
Amerika tam priešinosi (svar
biausia, kad tokios deklaracijos 
paskelbimas reikštų vokiečių - 
lenkų sienos pripažinimą ir iš 
vis sovietų dominacijos Rytų 
Europoje oficialų pripažinimą). 
Reiškia, su ta deklaracija vo
kiečiai netektų sričių, kurios da
bar lenkų valdžioje, gi visos 
pavergtos tautos būtų pripažin
tos sovietams. Antra, atominių 
ginklų neigimas tiems, kurie jų 
dar neturi, reikštų tų ginklų pa
neigimą Vakarų Vokietijai. Ei- 
senhowerio administracija tuos 
ginklus vokiečiams buvo jau ža
dėjusi, bet Kennedy atsimetė; 
dabar tas atsimetimas būtų pa
tvirtintas. Tai Vakarų Vokie
tijos ir laisvojo pasaulio pra
laimėjimą. Trečia, tegu ir palik 
tų keliai atidari į Berlyną ir a- 
merikiečių pažadas išlaikyti V. 
Berlyno gyventojus po vakarie
čių valdžia išpildytas, tarptau
tinės komisijos sudarymas ke
liams į Berlyną administruoti 
reikštų didelį nusileidimą sovie 
tams. Ne? tik tuom, kad sovie
tai būtų įsileisti į kontrolę, į ku 
rią tik vieni Vakarai skelbėsi 
turį teisę, bet tai reikštų ir Ry
tų Vokietijos mažiausiai de fac- 
to pripažinimą. Ir čia, taigi, 
Chruščiovas būtų kad ir ne vis

ką, bet daug atsiekęs. Ir tai bū
tų smūgis vokiečiams, ne tik 
Berlyne, bet ir Bonnoje. Ir tai 
sukeltų didelį vokiečių cinišku- 
mą ir nepasitikėjimą Amerika. 
Gi laisvajam pasauliui tai būtų 
vėl naujas ženklas, kad šimtą 
kartų kartotų Amerikos vadų 
žodžiu pilnai pasitikėti negali
ma. Nors Visi Kennedžiai skam 
biom frazėm žadėjo nesitraukti 
iš Berlyno, vis dėlto užleistų po
zicijas Chruščiovui, teisinda
mies, kad ką pažadėję, tą vyk
dą, o kur dabar nusileidžią, ten 
nei nežadėję laikytis.

Kodėl administracija taip 

elgiasi?

Kodėl tad administracija to
kį siūlymą daro? Negi jinai ne
mato čia vardinamų pasėkų? 
Dėlto nereikia abejoti. Wash- 
ingtone žmonės yra pakankamai 

i inteligentiški. Tikslaus atsaky- 
|mo į šį klausimą betgi nesuži
nosim. Galima tik galvoti, jog 
' tai nedaroma propagandiniais 
i sumetimais (“mes nusileidžiam, 
i jūs, sovietai, — ne; taigi, pa- 
Į sauli, žiūrėk, kokie mes geri, o 
sovietai prasti”). Antra, atro
do, kad administracija galvoja, 
kad šiuo laiku gali šiokį tokį 
susitarimą iš sovietų gauti, ka
dangi Chruščiovas turi vargų 
su Kinija. Vėliau gal sovietų 
lyderiai visai neprisileis. Tokis 

.galvojimas vakariečius jau ap
gaudinėjo daug metų, bet nuo 
jo dar nepasigydyta. Toliau, vo
kiečių Amerikoje daug kas ne
mėgsta ir iš tikrųjų daug kas 
už Vokietiją kariauti nenorės. 
Pačioje Vokietijoje mažai atro
do betikima Vokietijos suvieni
jimo galimybe, nors toji vieny
bė vis deklaruojama. Tuom ad
ministracija naudojasi bent šiam 
laikui pašalinti Berlyno erzelį, 
manydama, matyt, kad ateity 
bus galima geriau laikytis, nes 
iš tikrųjų Berlyne ar ilgai bū
sią galima išsilaikyti.

Tokiu būdu Berlyno siena sa
vo tikslą gali pasiekti. Dabar 
tik patys sovietai gali Ameriką 
šitam klausime beišgelbėti. Iš
gelbėti atsisakymu. Iš kai kurių 
pasisakymų, tilpusių prieš kele
tą savaičių “Pravdoje” atrodo, 
kad bent kai kurie siūlymai 
(pvz. kelių į Berlyną administ
racijos sutarptautinimas) sovie
tam nepriimtini.

REAL ESTATE

CICERO. 5 po 4 kamb. Arti 
22nd St. Pajamų $450 per mėn. 
Geras investavimui. $41,500. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd., Cicero. 
OLympic 2-6710, BIshop 2-2162.

Už gerą patarnavimą perkant 
namą, dėkojame Mr. Svoboda, 
3739 W. 26th St. Esame patenkinti. 

Mr. &, Mrs. John Wojcieszak
2730 S. Trumbull Avė., Chicago.

Savininkas parduoda “face brick 
ranch” namą, visas air-conditioned. 
1,700 kv. p. įrengtas rūsys. 2 ži
diniai, 3 mieg. k., 2 keramikos vo
nios, 2^2 maš. garažas. Daug prie
dų. GArden 2-7511.

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

(i metų mūras. Naujas mūro ga
ražas. Modernūs 5 kamb. Karpetai. 
Geležine tvora. Alurnin. langai. Pla
tus sklypas. $20,500.

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

O butų mūras. $7,200 nuomos, 
šviesūs dideli butai. $63,000.

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

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

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

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

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

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

2-jų butų mūro namas. 6 ir 5 k. 
Gazu šildymas. Garažas. Prie mo-
kyKlų. $28,000.

2- jų aukštų mūras. Viršuj mo
dernus 6 kamb. butas, žemai didelė 
taverna ir 4 kamb. butas, šalia lo
tas mašinoms. Naujas alyva šildy
mas. Mūro garažas. $35,800.

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

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

<1 metų, 2-jų imtų mūras. Moder
ni išvaizda ir statyba. Puikus skly
pas. Daug priedų. $37,000.

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

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

$35,000 mūrinis 9 metų — 2 butai 
po 3 mieg. kiekvienas. M. parke.

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

$10,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 
p. loto. M. arba G. parke.

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

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

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

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

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

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

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

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

$17,000 medinis 4 butai Brigthon 
p. Geroj vietoj.

$28,500 medinis 6 butai Gage p., 
garažas, 2 lotai.

$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 
Gage p.

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

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

$20,500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas, Gage p.

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

(iH.suų mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

$10.900 medinis 4 kamb., rūsys, ga
zo sild., arti mūsų.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 59«h Street. Tel. 436-5151

AUKOS ALTUI CHICAGOJE

Vasario 16 d. proga Chicagos 
ateitininkai sendraugiai aukojo:

Magdelena ir Vincas Šmulkščiai 
100 dol..

Justas Lieponis 50 dol.
Po 25 dol.: Silvestras Balčiūnas, 

dr. B. Gaižiūnas, prel. M. Krupavi
čius, Jadviga ir Petras Maldeikiai, 
prof. Vitas Manelis, prof, dr, J. 
Meškauskas, Pr. Povilaitis, dr. Jur
gis Starkus, dr. K. Šidlauskas

Po 20 dol. Dr. O- Baliūnienė, dr, 
J. ir Z. Danilevičiai, J. Grybinas, 
Viktorija ir Kazys Kleivai.

17 dol. E. ir A. Daugirdai,
Po 15 dol. dr. J. Juozzevičius, 

Liūlevičius ir šeima, K. Pabedins
kas, Aurelija ir Bronius Polikai- 
čiai, Antanas Repšys ir šeima, A. 
ir dr. K. Rimkus, prof. B. Vitkus, 
Ed. Vitkus, Aug. ir dr. Vac. Šau
liai,

13 dol. J. J. Dėdinas.
Po 10 dol. M. ir A. Baltyčiai, 

Butvilą J., Kazys Grimą, Petras 
Gruodis, Marija Gylienė, V. ir L. 
Jarai, kun. K. Juršėnas, Jonas Kar
pavičius, prof. Jonas Kuprionis, J 
Pabedinskas, K. Povilaitis, .Stasys 
Rauckinas, Juozas Sabaliauskas, 
V, J. Sklėrys, kun. Adolfas Stašys, 
Aldona ir dr. VI. Šimaičiai, Aldona 
ir Vytautas šoliūnai, A. Tumosa, 
Dr. Valis-Labokas, Em. Vilimaitė, 
Adomas Viliušis, J. Žebrauskienė.

7.70 dol — Jonas Sakas.
Po 7 dol. — Aleksandra Eivienė, 

Č. Grincevičius, Marąuette Parko 
Jaun. ateitininkai, Ona Miniatiene 
ir Birutė Miniataitė.

našle parduoda po
VELYKŲ

Ant ąžuolų kalno Lemonte prie 
Archer Avė. gražus akras žemės, 

i Vienoje pusėje stovi 2-jų .metų, 
. 2-jų butų modernus namas su 
garažh, antra pusė žemės skirta 
kitam namui. REpublic 7-7202.

iimiiiiiiiiiiiiiiiimisiiiiiniiimiiimiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siuskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas DOMONICK PIWA- 

RONAS, gyv. Chicagoje. Turin
tieji žinių apie jį prašomi tuojau 
pranešti — Dennis Dine, 9137 S. 
Ashland Avė., arba skambinti — 
PRescott 9-7400. Skubus reikalas 
dėl nejudomo turto — real estate.

Jieškomas PRANAS (FRANK) 
BACEVIČIUS, kilęs iš Šakių aps., 
Lukšių parap., Virvagalių kaimo. 
Anksčiau gyvenęs adresu — 422 
Coal St., Sbenandoah, Pa., Jieško- 
masis prašomas atsiliepti arba 

1 apie jį žinantieji pranešti adr.: 
I A. Bacevičius, 6944 S. Maplewood 
I Avė,., Chicago 29, IU.

MISCELLANEOUS

MARQUETTE RECORD SHOP
3215 W. 63rd St. HE 4-6266
Open Mon. & Thur. Evg. Complete 
Stock of Lithuanian Polk Songs, 
Opera Albumą, Opera Highlights, 
Stereo-HiFi. With this Ad 25% Off.

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

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

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

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

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

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Mėli. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Viso po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $29,900.

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

MAROUETTE PARKE
Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis 

namas, du butai, salė parengimams 
ir taverna. Su visais įrengimais. 
Mažas įmokėjimas. Kaina tik 
$16,500.

Prie Marąuette Parko bažnyžčios 
mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras 
namas ir nebrangiai.

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-46SD

Nanj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,000 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gąr.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas-—$1 6,900 
Didelis pasiriim. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

PROGOS-OPPORTUNIT1ES

Išnuomojama Lietuvių Auditorijos 
taverna arba visa auditorija. Gerai 
įrengta, naujas baras su šaldytu
vais. 3133 So. Halsted St. Teirau
tis tel. CA 5-3016 arba DA 6-1345.

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

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

Parduodama delikatesų krautu
vė. 5 kamb. butas užpakaly. Se
nas biznis, grynais pinigais, daug 
prekių. Prieinama nuoma. Ilga 
nuomos sutartis. Skambinti —

Virginia 7-3870
■ ‘ '7 ''' ' •

Parduodama .taverna su sale. 
Geras biznis. Brighton Parke.

VI 7-8465

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

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

Išnuom. kambarys, didelis, švie
sus, su atskiru įėjimu ir visais ki
tais patogumais. 7143 S. Talman 
Avė. GR 6-3069.

Išnuomojama patalpos tinkamos 
bizniui ar ofisui, išplanuotos pagal 
jūsų reikalavimus, naujame pasta
te — 2848 W. 63rd St. Skambinti 
GRovehill 6-6628.

Išnuom. 5 kamb. butas, 1-me 
aukšte. Sav. duoda gazą, elektrą 
ir apšild. 277-9625, po 6 v. v.

Išnuom. 4 kamb. butas su apšil. 
$90 mėn. 10513 S. Edbrooke Avė. 
Kreiptis Hllltop 5-8512.

Med. 2x4 modernizuotas su 
$15,000.

Mūr. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. S 2 7,5 00.

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

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

Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lake, III. Viskas modern. $10,000.

1 Med. 6 k. bung. ir 3 kamb. rūsy. 
Brig.htn Park centre. $15,250.

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

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

Marąuette Parke, Modern. mūri
nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu 
šalia.

Medinis. 2 butai — 6 H 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.

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

ŠIMAITIS i
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

gar.

2 BUTAT — $15,500 
' 5 ir 4 kamb. Brighton Parke, me
dinis namas. Gazo šiluma. Žemi 
taksai.

2 AUKŠTI,! MŪRAS 
Marąuette Pk. Pirmam aukšte —

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

6 KAMB. MŪR. BUNGALOIV 
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

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

Graži dovanų ir sveikinimo korte
lių krautuvė prie didelės mokslo 
įstaigos. Į kainą įeina visi įrengi
mai bei prekės.

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

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

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Sho- 

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

P. LEONAS
REAL estate

2735 West lįst Street
Tel. tVAlbrooh 5-6015

lllllllilllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllll
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS
VIETOSE

F. Petrauskas Sč Co.
BUILDERS

2523 W?st R9th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

niiiiiuniii»niniiiHiin»uiiniiii»nu«nii
Velykų staigmena Marąuette 

i parko rajone, nebrangus geram 
j stovy, labai geroj vietoj apart
mentinis .mūras. Metinių pajamų 
apie $21,500. Savininkas; gali pa
imti jūsų namą įmokėjimo sąskai
tom LU 1-0401.

Savininkas parduoda 4 metų se
numo, 5 kamb., 3 miegamų namą. 

I “Overhead sewers, sump pump & 
į drainage tile”. Garažas. 2518 W. 
i 69th St. Susitarimui skambinti

HEmlock 4-3098
i______________________________ ,

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIME 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ 

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

V. SIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2018 WEST 71st STREET

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5531 j 
_____________________

6 dol. — Kun. Vytautas Meme
nąs,

Pq 5 dol. — Vita Baleišytė, Eu
genija Barškėtienė, Kazys Barzdu- 
kas, Bernedeta Beleškienė, K. ir K. 
Bradūnai, F. černiuvienė, K. Ind- 
reikienė, kun. P. Juknevičius, Irena 
Kairys, L. Kairienė, kun. P. Leka
vičius, Ignas Petrauskas, kun. J. 
Prunskis, Jonas Prunskis, Petras 
Pupius, Teresė Radvilienė, Jonas ir 
Janina Račkauskai, A, ir S. Rud- 
džlai, Alicija Rūgytė, Tadas Rūta, 
Adelė ir Juozas Sadūnai, kun. Sta
sys Šantaras, Marija Sirutytė, Zig
mas Smilga, kun. Benediktas . Su
gintas, Alina Skrupskelienė, kan. 
V. Zakarauskas, Jonas ir Bronė 
Žadeikiai.

4 dol. — Anelė Prunskytė.
Po 3 dol. — dr. Z. Brinkis, J. Ka

valiūnas, Eugenijus Orentas.
Dainavos aukos

Dainavos ansamblio narių aukos 
— už išpildymą programos Vasa
rio 16 proga paaukotas atlygini
mas Lietuvos laisvei 100 dol.

20 dol. — E. ir M. Krasauskai.
Po 10 dol. — Alb. Dzirvonas, A. 

ir K. Juškevičius, J. Paštukas, Ste
pas Sodeika, A. Stdčkus.

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

Gali LT 8-6003 or AT 5-4137. 
RED STREAK COMMERCIAL 

MOVERS
4345 Langley Avė.

GET READY. NOW FIX UP
YOUR HOME OR BUILDINGS
We are violation experts in con- 

struction repairs and plumbing-, also 
gas conversion. Free estimates.

RUSSO & MANZELLA,
CONSTRUCTION & PLUMBING, 

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

KILIMAI IŠVALOMI
šu šiuo skelbimu specialios pava

sarinės kainos.
TEGERIAN GOES CO., INO.

Ekspertiškaa valymas 
Kilimu • Kilimėlių • Baldų. 

7029 Stony Island, HY 3-1000

> ♦ ♦ ♦ '
YOU PLANNED YOUR 

VACATION —
— Now plan to have your car and 
transmission checked at

BURNETT’S AUTOMATIC 
TRANSMISSION

17 So. Halsted AN 3-9283

BVOŠKIIfiS PAVASARIUI!
SU ŠIUO SKELBIMU GAUSTTE SPECIALIĄ NUOLAIDĄ !

10 sėkmingu metų yra priežastimi mūsų pasisekimo 
DU C O PEŠT CONTltOL 

Tarakonai — blakės — “silver fish” — skruzdėlės — vorai pašalinami
K E N N E T H

4740 South Bishop Street
C O R N W A L L

Tel. 847-3995

Išnuom. 5 kamb. butas, 3 mie
gamieji. Brighton Parke.

FRontier 6-5999

Išnuomojami 2 kambariai su at
skiru įėjimu Marąuette Parke. Dėl 
informacijų skambinti PRospect 
6-1985.

DmE*MnE~sTo""l”

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

CICERO—BERWYN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie

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

2. I’arkholme mūrinis 4 butų: 3— 
3 — 3 •— 4. Dviejų .mašinų garažas 
$32,500.

3. I’arkholme mūrinis 2 butų: 2 
po G-šis kamb., mūrinis garažas. 
$31,900.
. .4. 4 kamb. mūrinis, 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

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

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

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž. $28,500.

8. I’arkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalow. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

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

OL 2-9589

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

I
A
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ŠILDYMAS
A. Stančianskas instaliuoja vi

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

7304 So. RockweU Street
Tel. GRovehill 6-7875

♦»♦»»»»«»», « «« « <, *•
A. ABALL ROOFING

įsteigta prieš 48 metus 
Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dnm-

traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai' atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš lauke 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara. dieną Ir naktį bei sekmadie. 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS g

Įrengiame šiltu orų ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų Išsi- 
mokėjimas 7

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

'-'3

CONSTRUCTION C0.

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

Gražiy vizitiniu kortelių 
biznieriui-profesionaiui

reikia
D R A U G A a

Bpausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 6Srd Street l
CHICAGO 29. ILLINOIS I

Skambinkit LUdlovv 5-9500
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII

HELP WANTED — MOTERYS

Wanfed Woman 
MACHINE OPERATOR

Davies CIeaners, Drapery Dept. 
Will train. Call Mr. Knox 

CAlumet 5-4204

Reikalinga angliškai ir lietuviš
kai kalbanti SEKRETORE.

3261 S. Halsted St

Platinkite “Draugę”.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westem Avė.,
Chicago 9, Hl.
Tel. VI 7-8447

LAPKUS BUILDERS, INC. |
- Statome įvairius pastatus. Dar- 
i į?: bas atliekamas labai sąžiningai, g 

j., vartojant geriausias medžiagas. S 
'^Turime dar keletą sklypų Chicagoj. h' 

6440 SOUTH PULASKI RD.
RE 7-6630 arba LU 1-0400

Skelbkites “Drauge”. Remkit dien. “Draugę”

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

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



PASAKOJA MERGAITĖS

Pasikalbėjimas su mūsų moksleivėmis

Kokios nuotaikos dabar Ame — Ar mėgstat poeziją? 
rikoje augančios mūsų moks- i — Mėgstam Maironį, Nagį, 
leivių kartos ? Iš dalies tai at- ' Aistį. Gal mes ne tiek daug
skleidžia pasikalbėjimas su sep
tyniomis mergaitėmis, 16 -17 
metų amžiaus, dabar lankančio
mis aukštesniosios mokyklos 
(gimnazijos) vyresnes klases. 
Iš jų tik viena gimusi Lietuvo
je. Tėvų žemę jos pažįsta tik 
iš pasakojimų, aplankyti Lietu
vą visos norėtų.

— Ar daug laiko skiriate į 
dieną knygų skaitymui? — pa
klausiu.-

— Kaip kurią dieną. Kitą die
ną visą laiką knygas skaitai, 
o paskiau kelias dienas visai 
neskaitai., Perskaitom nuo vie
nos iki 8 knygų per mėnesį.

— Ar daugiau skaitot angliš
kų ar lietuviškų?

— Angliškų. Jei perskaitom 
10 angliškų, tai 2 lietuviškos.

-— O kaip su laikraščiais?
— Didžiuma skaitomų laik

raščių lietuviški: Ateitis, Sūku-
Kodėl priklausote? mano vardo”)
Norime su lietuvišku jau-

rys, Laiškai Lietuviams, Aidai, ;n™u bendiauti.
Draugas, Dirva, Gimtoji Kalba, 
Eglutė, taipgi Lituanus.

— Kokius autorius daugiau 
mėgstat?

— Spalį, Alę Rūtą, Pūkclcvi- 
čiūtę, Mazalaitę, Vienuolį, švais 
tą, Šeinių.

poezijos skaitom, bet tie auto
riai patinka.

— Kodėl skaitote lietuviškas 
knygas?

— Lankome lituanistinę mo
kyklą, mokytojai pataria, kal
bos geriau išmokstame. Kai skai 
tai lietuviškus kūrinius, visai 
kita dvasia.

— Ar skaitymas įneša į jus 
ko lietuviško?

— Labai.
— Ar visos priklausote jau

nimo organizacijoms?
— Visos.
Tik viena iš 7 nepriklausė jo

kiai lietuviškai organizacijai.
— Kokioms?

— Ar geriau patinka organi
zacijos vien mergaičių ar miš
rios?

— Mišrios. Su mergaitėm mes 
būname mokykloje. Įdomiau miš 
rios.

— Ar dažnai turit “deitus”?
— Amerikonai turi daugiau

EDW. STASUKAITIS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

-r PROGA

Sveikiname draugus ir pažįstamus ir 
linkime visiems tyro džiaugsmo

ir dvasinių turtų.

Mr. 8C Mrs. Edward Stasukaitis

REAL ESTATE
Tel. LA 3-3384

Savo draugams ir klijentams linki 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

ALGIRDAS BUDRECKAS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams

CICERO HEATING & 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avė., Chicago 23, III.

1 \ Telef. Ofiso: 277-1442

Namų: OLympic 6-0412

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

. .'uao;

VISIEMS
GLOBĖ PARCEL SERVICE

TEI) KUCZEWSKI, Manager 
Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus

4102 Archer Avė., Chicago 32, UI. Tel. FRontier 6-6399

Vasario 16 gimnazijos kapelionas kun. 
religinį stovį ir ateitininkų veiklą.

dr. J. Navickas daro pranešimą apie katalikų moksleivių

— Žiūrint kokią dieną. Jei ei
ni pas draugę ar taip vaikštinė
ji — anksčiau, jei vakaran va
žiuoji, — tai ir vėliau. Kartais

atskirų porų išėjimų. Lietuviai 
j susitinkame daugiau grupėmis.
' Būna šokiai, po to išeiname kur 

Didžioji dauguma iš šios jr vjese į restoraną. Kartais 
grupes ateitininkams, yra ir berniukas parveža mergaitę na- tėveliai pasiūlo pravežti namo 
skaučių, viena priklauso prie m0 pgU kėliu (tai pasakiusi mer patys, . . .. .
šokių grupės, kita sporto. gaitė pridėjo: “Tik neminėkite — Ką tėveliai daro, kai ne-

— Kaip dažnai žiūrit televi
ziją?

— Labai mažai. Tik kokius 
tris kartus savaitėj, bet, kai 
žiūrim, tai 2-3 vai. Žinias žiū
rime kasdien.

— Ar mėgstat jaunimą, Lie
tuvoj gimusį?

— Mes neklausiam sutikusio, 
kur tu gimei. Bendraujam ly
giai su visais.

— Ką galvojat apie lietuvių 
politinius ginčus?

— Girdime apie tai, bet ne
suprantame ir nežinome, kodėl 
jie pešasi.

— Ar dažnai einant į kiną?
— Mokslo metu — kokį kar

tą į mėnesį. Vasarą — panašiai. 
Neiname reguliariai kurią savai 
tės dieną. Einame, kai būna ge
ras filmas.

— Kokius filmus mėgstat?
— Panašiai tokius, kaip “Ben 

- Hur”, “Splendor in the Grass”.
Paskaitom kritikas, pvz. “Lai 

škuose Lietuviams”. Nueinam į 
tas, kur draugai rekomenduo
ja.

— Kokius aktorius labiau 
mėgstat?

— Audrey Hepburn, Charlton 
Heston, Spencer Tracy, Męlina 
MereourL

— Kuo norit būti užaugusios?
— Gerom mergaitėm. Visos 

eisim į universitetą, bet dar 
nesame apsispr.endusios galuti-

klausot?
. — Nekalba. Tai daugiausia 

motinos ginklas. Tas daro įspū
dį. Žiūri į tave. Taip nejauku 
namuose. Tėvelis — tai pasikal
ba, išsiaiškina. Tai geriau negu 
pykti, rėkaut ar grasint. O kar
tais supykę ir rikteli “Von iš 
akių”.

— Ar daug rašot laiškų?
— Mažai ir ilgus. Po kokius 

du lapu.'
— Kam rašot?
— Daugiausia draugėm.

Vatikanas pasaulinėj 
parodoj

1964 m. balandžio mėnesį 
New Yorke bus atidaryta pa- j 
saulinė paroda, kuri tęsis iki 
1965 metų galo. Joje dalyvaus 
virš 120 pasaulio tautų ir prez. ;

— Po kiek pinigų duoda tė- Kennedy per kongresą paskyrė
vėliai? |virš 25 mil. dol. sumą jos įren-

— Kai reikia, paprašai ir duo ’ gimo darbams. Šioje parodoje 
:da. Nustatyto savaitinio mokės bus ir Vatikano paviljonas, ku-1 
čio nėra. Taip patogiau — dau- riame visų lankytojų dėmesį
giau ir gauni. Tik pasakai ko
kiam dalykui reikia.

— Po kiek eilučių drabužių 
turite? j.

— Suknelių ir~drabužių eilu
čių maždaug po 2,0. Paltų po 2, 
bet dar ir švarkelių, nertinių.
Batų maždaug po 5 poras. Tu' 
rim batų porą, kuri tik mokyk- žlmul 
loj, jos nei namo neparsinešam.

— Po kiek turit santaupų?

žavės nuostabi garsiausio ita
lų menininko Michelangelo mar : 
muro grupė vad. “Pieta”, vaiz
duojanti švenč. Mergelę, laikan 
čą nuimtą nuo- kryžiaus Kris
taus kūną, kuri dabar randasi 
Vatikano šv. Petro Bazilikoje 
atskiroje koplyčioje. Jos parve- 

JAV Šv. Tėvas J
XXIII jau davė sutikimą ir 
Vatikano paviljono rengėjai

- Aš turėjau apie 200 dol, aPtarė visas saugum° Priem°- 
bet tėveliai pasiskolino... Aš kas nes šio didžiausio meno kūri- 
mėnuo nunešu į banką po 16 nio transP°rtui- Kartu su šia

grupe iš Vatikano muziejaus 
bus parvežta į JAV ir kitas 
garsus meno kūrinys 
Ganytojas”, kuris jau buvo 
patalpintas Vatikano paviljone 
pasaulinėje parodoje Briuselyje 
1958 m.

dol. Užsimoku už mokslą. — 
Mes su sesute turime po $500 
universitetui sutaupyt.

— Ką mėgstat valgyt?
— French frięs. Bulvinius 

blynus, kugelį, cepelinus. Lietu
viškus valgius. Juoda duona ir 

Kiaulės
nai. Patinka gamtos mokslas,
teisė, literatūra, kalbos, medici- j sviestas, kai išalkęs, 
na. Kaip galvoji — daug kas, liežuvį, šaltieną, 
įdomu studijuoti, bet kai pa-1
mąstai, kad kartą pasirinkus 
vieną profesiją, reikės laikytis 
jos visą gyvenimą, net baisu da
rosi.

— Kaip mėgstat praleisti lais 
vą laiką?

i — Pirmon vieton mėgstam 
'' i muziką: plokštelių, radijo, ir

(pačios skambinam, nors biskį 
| kitaip išeina...

Kokią muziką — daugiausia 
priklauso nuo nuotaikos. Pirmoj 
vietoj klasikinė ■— Chopino,

— Kokius mėgstat mokyto
jus?

— Kurie moka gerai išaiš
kinti, kurie užjaučia, supranta, 
draugiški, kurie linksmi, pagy
vina visą klasę, kurie neturi sa
vo ypatingų simpatijų mokyk
loje.

— Kokias drauges labiausiai 
mėgstat?

— Lietuves, tokių pačių pa
žiūrų, priklausančias tai pačiai

Čaikovskio, Griego, Bacho, iSchu organizacijai. Nemėgstam ego- 
berto; taipgi gerai kokiai 10 i centriškų, tik savim interesuo. 
minučių geras džazas.

— Ar .mėgstat šokti?
— Visos. Ir patinka žiūrėti, 

kai kiti šoka, pvz. baletas.
— Kokius šokius mėgstat?
— Valsą, tango, cha-cha, pol

ką (su ragučiais ir be). Prie

tų.
— Kaip jūsų amžiaus mergai

tės nusistačiusios religijos atžvil 
giui?

— Visos yra tikinčios ir prak 
tikuojančios mokykloje, kurią

savo kompanijos, namie — ir mes lasome 
tvistas įdomu.

— Kokias dar pramogas mėg 
stat?

— Pasivaikščioti naktį. Sma
gu aplankyti universitetus, kai 
jie turi lankymo dienas, paro
das lankyti. Važiuoti į stovyk- žiaurus’ kad -irtaS neateitų’ kad

— Kokį vyrą norėtumėt tu
rėt?

— Lietuvį, kataliką, draugiš
ką, tokio pat ar geresnio išsi
lavinimo, švelnesnį, kad nebūtų

las.
— Kas patinka stovyklose ? 
— Draugiškas gyvenimas, at

mosfera, geras oras.
— Kada tėveliai vakarais lie

pia grįžti į namus?

mylėtų žmoną, suprantantį, ku
ris ne visą laiką toks rimtas,
gali ir pasijuokti, mylintį vai-' “ės bei liturginiai nurodymai.

Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W.

kus, panašių pažiūrų.

— Ar turit namie savo atski 
rą knygynėlį?

63rd St., Chičago 29, III.
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Reiškiame nuoširdžią užuojautą mielam
bičiukui

CEZARIUI SURDOKUI,
okupuoto j Lietuvoj mirus jo mylimai mo
tutei.

Radžiu ir Noreikų šeimos

— Turim visos. Juose yra 
apie 25 - 50 knygų, o tėvai turi 
po kelis šimtus.

— Ar į lituanistinę mokyklą 
einat pačios ar tėvai varo.

— Visos lankom Lituanistinį 
institutą, ir lankom pačios savu 
noru; Užaugusios turėsim užim
ti vietas lietuviškoj veikloj, rei
kia pasiruošti. J. Daugi.

Brangiam tėvui Lietuvoje mirus,
INŽ. VINCUI BRAZIUI

ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia
Lietuviai bendradarbiai

Ternsedt Division 
General Motors Corp.

Detroite

A. -f- A.
SOPHIE KATAUSKAS

(AUGUSTINAITI:)
Gyveno 3157 S. Emerald Avė.

Mirė bal. 18 d., 1962, 9:10 vai. ryto. Gimė Lietuvoje. Kilo 
iš Tauragės apskr., Kaltinėnų par. Amerikoje išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdiiūe giminaičiai: Sophie Shemitis 
su šeima, Jonas ir Petras Adomavitz ir jų šeimos, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sūnus Antanas su 
šeima.

Priklausė Tėvų Marijonų Rėmėjų, šv. Kazimiero Seserų 
Rėmėjų, šv. Pranciškaus Seserų Rėmėjų, Šv. Petronėlės ir 
Teisybės Mylėtojų Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 23 d., iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 'sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

• Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę GIMINES
Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips. Tel- YArds 7-3401

HELEN KISZONAS

—- Amžinas budėjimas — yra 
kaina, kurią reikia mokėti sie
kiant išlaikyti laisvę.

—J. P. Curran.

GRAŽI DOVANA BET KADA!
Tėvai, įsigykite ir duokite savo 

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

(KRAUJALYTĖ)
Gyveno 6239 S. Keating Avė. .

Mirė bal. 19 d., 1962, 1:05 vai. p. p., sulaukus 35 metų 
amžiaus. Gimė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Ralph, 2 dukterys: 
Jeannine ir Christine, sūnus Dennis, tėvas Andriejus: i Kraalja- 
lis, sesuo Harriette, švogeris Steve Sokol, brolis Waltęr Krau- 
jalis, brolienė Sophie, ir jų šeimos, uošvė Agnieška. Kiszonas, 
švogerka Anne Cieslak su šeima, 2 švogeriai Anton ir Bill 
Kiszonai ir jų šeimos, kiti giminės ir draugai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 . So. 
Westcm Avė. Laidotuves įvyks pirmad., bal. 23 d., iš koply
čios 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į St. Mary Star of1 the Sea 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus, ir .pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. !

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, tėvas sesuo ir kt,. giminės
Laidotuvių direkt. Mažeika-,Evans. Tel. RE 7-8600

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

ĮSIGYKITE DABAR !

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies-

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
<itus 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 

CKTCflGO 29,1LL. — TEL. LD 5-9500
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X Tėvų Marijonų Bendra
darbių velykinis susirinkimas į- 
vyksta marijonų vienuolyne, 
6336 S. Kilbourn, trečiadienį, 
balandžio 25 d. Susirinkimas 
prasidės 7:30 vai. vak. Artinas 
metinis piknikas, tai iš anksto 
reikia ruoštis. Visi kviečiami 
dalyvauti. Bus vaišės.

X Dr. C. K. Bobelis savo ka
binetų 230 W. 51st St., Chica
goje, uždaro nuo gegužės 1 d. 
Pacientus priiminės savo nau
jai įrengtame kabinete, 425 
North Liberty St., Elgin, III. 
Priėmimo valandos pagal susi
tarimą. Telef. 695-0533 Elgin.

Elgin yra netoli Chicagos ir 
lengvai pasiekiamas Route 25. 
Jau ir dabar daug pacientų at
vyksta iš Chicagos į Elgin.

X Prel. Povilas Marcinkus, 
Vatikano diplomatinės tarnybos 
narys, šv. Kryžiaus parapijosj 
lietuvių bažnyčioje atnašaus iš
kilmingas Prisikėlimo mišias 
Velykose 5 valandą rytą. Soli
stai Monika Kripkauskienė ir 
Algirdas Brazis giedos Donizet- 
ti Avė Maria duetą, o Mozart 
Aleliują giedos sol. M. Kripkau 
skienė. Jungtiniai Dainavos vy
rų, Dainavos ansamblis ir pa
rapijos chorai mišių pabaigoje 
išpildys Beethoven Aleliuja. 
Vargonais groja muzikas Algis 
Šimkus, o diriguoja muz. Ste
pas Sodeika.

X Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro vadovybė kreipė
si į Chicagos Lietuvių Operą, 
kviesdama ateinantį rudenį at
vykti į Detroitą ir ten pasta
tyti “Aidos” operą, kuri su di
deliu pasisekimu neseniai praė
jo Chicagoje. šiuo metu prade
dami pasitarimai dėl sąlygų, 
nes “Aida” duoti kitur reikia 
nemažai finansinių išteklių.

X Pusė tūkstančio margu-

Vasario 16 d. gimnazijos, Vokietijoje, šventėje kalba Švietimo komisijos pirm. tėvas Alf. Berna
tonis. Priešakyje sėdi (iš k. į d.): gimnazijos inspekt. A. Krivickas, direktorius kun. dr. L. 
Gronis, svečias iš Romos prel. dr. L. Tulaba, Vok. Krašto valdybos vieepirm. E. Simanaitis, pirm. 
kun. Br. Liubinas, gimnazijos kapelionas kun. dr. J. Navickas ir kun. J. Dėdinas. Antroje eilėje: 
mokyt. Stp. Vykintas su žmona, mokyt. K. Motgabis, dr. G. Valančius. Toliau moksleivių dalis.

Chicagoj ir apylinkėse
X Illinois Liet. Gydytojų ~ . ... .

s-gos susirinkimas įvyks balan' ’t"”3, """Y" per At?'
džio 24 d. 9 v. v., 2454 W 711 > ! kOrp! Gra”dKS margumų 
str. Programoje bus klinikinės' ^”2 žaidynėse Jaunimo
patologines diskusijos, kuriose1 ?entre' .PremlJ°s >=>»“» ritme- 

j tojų uz ritinėjimą. Premijos 
laukia margintojų už gražiau-

dalyvauja dr. I. Kuras, dr. A. j 
Milius ir dr. J. Valaitis.

X Buv. Mažeikių gimnazijos 
mokytojų ir mokinių suvažiavi
mas organizuojamas birželio 16 
d. Hamiltone, Ont., Kanadoje. 
Registracijos ir visais informa
ciniais reikalais kreiptis: R. 
Pakalniškytė - Bakevičienė, 23 
Hevvitt avė., Toronto 3, Ont., 
Canada. Tel. LE 4-0192. Pra
šome registruotis iki gegužės 
20 d.

X Lietuvių Scenos Darbuo
tojų s-gos Chicagos skyrius, no 
rėdamas pagerbti ilgus metus 
teatre dirbusį dailininką — Al
fonsą Dargį, globoja jo vertin
gą dailės parodą ir ją atidarys 
balandžio 28 d., šešt., 6 v. v. 
Čiurlionio galerijoje. j

X Ignas Brazioinis, gyv. 
4358 So. Campbell Avė., įsit
raukė į Liet. Nuosavybių Savi
ninkų Susivienijimo — Namų 
Savininkų dr-jos Brighton 
Parke narių verbavimo vajų, 
kuris tęsis du mėnesius. Nori
ma draugiją sustiprinti, kad 
atsiektume didesnių rezultatų, 
kovojant už Brighton Pąrko

sius margučius parodoj - kon
kurse.

X Pranas Barvitz, 7017 So. 
Mapletvood Avė., šventė savo 
gimtadienį. Dvi dukterys su 
savo vyrais: Lorraine ir Juoza
pas Howaniec, Carol ir Rober
tas Stachnik įteikė gražias do
vanas. Žmona Antoinette, kuri 
veikia Tėvų Marijonų Rėmėjų 
ir Moterų sąjungos tarpe, iškė
lė vaišes. Buvo sudainuota Il
giausių metų. Pranas Barvitz 
yra Illinois valdžios policinin
kas, tarnaująs jau 15 metų.

X Prašo peticijų tekstų. Dau 
gelis liet. organizacijų teirau
jasi kaip užpildyti kolektyvinę

DIDYSIS MOTERŲ SUSIKAU- ir Cicero krepšinio vienetai.
PIMAS į Registracija dar nėra užbaigta,

bet jau dabar pramatoma, kad 
pirmenybės sutrauks rekordinį

Visų lankiusių rekolekcijas, 
ne giedrininkių vardu nuoširdi 
padėka giedrininkėms, suruošu- 
sioms šią didelę dvasinę puotą, 
į kurią bal. 12-15 dienomis nuo 
širdžiai buvome ju sukviestos. 
Tėvų jėzuitų koplytėlė visus va 
karus buvo kupinai pilna lan
kytojų. Tai įrodė, kad ruošėjų 
pasirinktas kelias, įvedus šią 
gražią priešvelykinę tradiciją, 
yra tikrai vertas ir gražaus ar
timo meilės įrodymas. Ne vien 
duona žmogus gyvena — reikia 
jam ir dvasinio peno, pasitrau
kus jam nors kelioms valan
doms nuo sauso kasdienio gy
venimo, patikrinti savo žings
nius ir pagyventi Dievuje.

Rekolekcijas atidarė tėvas 
Zaremba, savo pagrindine pa
mokslo tema pasirinkęs žmo
gaus gyvenimo tikslą.

Toliau rekolekcijas pravedė

dalyvių skaičių. Taipogi yra tik 
ra, kad pirmenybių dalyviai pa
sižymės ir kokybine prasme. 
Dažnoje komandoje bus maty
ti naujų krepšininkų, kurių dau 
gelis pastoviai žaidžia mokyklų 
rinktinėse.

Tokios apimties pirmenybės 
Chicagoj buvo tik 1956. m. Tais 
metais dvigubu meisteriu tapo

peticiją ir tam teksto, prašant tėvas provinciolas B. Markaitis.
Kongresą priimti Kennedy Svei 
katos apdraudos planą pagal 
Socialinio Draudimo sistemą se 
nesnio amžiaus žmonėms. Pra
nešama, kad pavienių tekstų 
(senatoriui, kongresmanui) ga
lima gauti pas J. Simanavičių, 
4531 S. California, ir Pr. šulą 
(kolektyv. peticijoms raštyti), 
4436 S. Washtenaw. Suintere-

LIETUVIS GYDYTOJAS AUKŠTAME 

POSTE

Malonu pastebėti, kad lietu- ti. Dr. Ambrozaitį buvo pasiun 
viai vis karkart pasiekia aukš- , tusi ligoninė, 
tesnių pozicijų. Mūsų laikraščio I Gera, kad lietuviai, nebijoda- 
skiltyse jau ne kartą buvo pra- mi darbo ir ryžto, pasiekia to- 
nešta apie vienokius ar kito- kių aukštų postų, juo malo-
kius mūsų inžinierių, gydytojų 
menininkų ar kitų profesijų lie

niau, kad dr. K. Ambrozaitis 
ir lietuviškoje veikloje yra vie

tovių prasiveržimus. Šiomis die | nas darbščiausiųjų. Jis yra A- 
nomis pasiekė žinia, kad vėl vie i merikos Lietuvių Gydytojų s-
nas lietuvis gydytojas pasiekė 
vertų atžymėjimo pareigų, tai 
dr. Kazys Ambrozaitis, kuris 
paskirtas Methodist ligoninės 
radiologijos departamento di
rektorių. Ligoninė yra Gary, 
Ind., mieste ir turi 400 lovų. Ši 
ligoninė turi tris radiologus. Pa 
žymėtina, kad dr. Kazys Amb
rozaitis, studijavęs mediciną 
Lietuvoj ir Vokietijoj, ilgus me 
tos specializavosi radiologijoje

Krepšininkai atliks tolimas Memoria.1 Center New Yorke
keliones. Rengėjų pareiga at
vykstančius priglausti ir tinka
mai pravesti pirmenybes. Vis
kam bus' sugaišta daug laiko 
ir padėta begalės pastangų. Ta
čiau to dar neužtenka. Būti
nas ir visuomenės susidomėji
mas bei pritarimas. Be visuome 
nės talkos pirmenybės bus pa
smerktos nepasisekimui. Todėl 
rengėjai gruodžiasi visuomenės 
palankumu ir laukia gausaus 
atsilankymo. Chicaga juk nevel 
tui vadinama lietuvių sostine. 
Norisi tikėti, kad sostinės gy
ventojai supras paramos reika-

(Cornell universitete) ir Cleve
lande. Radiologijos skyriaus vir

gos valdyboj, Gajos korp. vice
pirmininkas, Į Laisvę Fondo 
Lietuvių Kultūrai ugdyti pirmi
ninkas, LPB vieepirm. ir kt. 
Daktarui nėra svetimas nė žur- 
nalizmas. Prieš kiek laiko jis 
redagavo Ateitį. Yra parašęs 
eilę straipsnių mūsų žurnaluose 
ir laikraščiuose. Yra taip pat 
ir Draugo bendradarbis. Reikia 
džiaugtis, kad ilgam darbe ir 
ilgose studijose daktaras ište
sėjo, nenuleido rankų ir šian
dien gali džiaugtis laimėjimais. 
Dirbdamas ligoninėje, kur su 

i lietuviais beveik nesusitinka,. 
Istengiasi nenutolti nuo lietuviš
ko gyvenimo, remia visuomeni
nę veiklą auka ir darbu. Juo 
daugiau mūsiškių prasimuš į 
aukštesnius postus amerikie
tiškam gyvenime, juo daugeliu 
atveju bus lengviau ir lietuviš
kuosius reikalus ginti. Taigi, 
kiekvieno lietuvio atsiekimas ii* 
laimėjimas, yra visų mūsų lai
mėjimas. L. Augštys

jaunieji Chicagos Neries krep- lin§‘um^ ir neprivers rengėjus tų eigoje moksleivių nusižengi
mų tvarkai, drausmei ir t.t.

Trys geriausi visos gimnazi
jos mokiniai gavo dovanas: 
Adolfas Šmitas, 8 kl. mok., A. 
Alisaitė — 7 kl., Ar. Packevi- 
čius — 2 kl.

Abiturientui Broniui Čepule- 
vičiui ir Z. Povilavičiūtei suteik 
ta buv. direktoriaus A. Giedrai
čio 5 dol. dovana kiekvienam, 
kaip geriems lituanistams. Po 
direktoriaus paskatinimo žo
džio pradėti ir baigti sekančius 
mokslo metus su didesniu uolu
mu ir geresniais daviniais, ak
tas baigtas sugiedojus Tautos 
himną.

Nauji mokslo metais Vasario 
16 gimnazijoje pradedami ge
gužės 2 d. Į pirmą klasę prii
mami vaikai ne jaunesni, kaip 
9 metų ir baigę 4 skyrius pra
džios mokyklos. Baigę daugiau 
skyrių, priimami į atitinkamą 
aukštesnę klasę. Nemokantiems 
lietuviškai duodami dvieji me
tai jai išmokti. Mokslo vadovė
liai dalinai duodami iš gimna
zijos.

raudonuoti prieš gausius kitų 
miestų lietuvius sportininkus.

Visos varžybos bus praves
tos erdviose Bogan High Sehool 
salėse, W. 79 ir S. Pulaski gat
vių kampas. Įėjimas iš Pulaski. 
Kieme pakankamai vietos ma
šinų pastatymui. Varžybų vieta 
yra lengvai pasiekiama iš visų 
miesto pusių. Varžybos prade
damos balandžio 28 d., šeštadie 
nį, 9 vai. r. P. Petr.

šininkai, laimėdami pirmas vie
tas vyrų ir jaunių klasėse. Šie
metiniai meisteriai sunkiai pra- 
matomi ir iš anksto išpranašau 
ti laimėtojus neįmanoma. Vie
na tik tikra, kad bus atkakli 
kova ir laimėjimus lems ne 
vien tik pavienių krepšininkų 
sugebėjimai, bet ir komandinis 
susižaidimas. Šiose pirmenybė
se bus atrinkti’ krepšininkai pa- 
baltiečiii pirmenybėms ir even
tualiai išvykai į Europą.

Dr. K. Ambrozaitis

šininko pareigas jau ėjo tar
naudamas JAV kariuomenėje, 
Bad Kreuznach, Vokietijoje. Iš
laikęs radiologijos specialybės 
egzaminus yra diplomuotas 
American Board of Radiology. 
Jis taip pat yra pilnas narys 
Radiological Society of North 
America, American College of 
Radiology ir daugelio kitų or
ganizacijų.

Dr. K. Ambrozaitis Indianos 
universitete išklausė specialų 
“management” kursą ir gavo ati 
tinkamą diplomą. Į šį kursą 
šiaurinės Indianos firmos buvo 
atsiuntusios 17 asmenų, dau

giausia }vair. firmų prezidentų. 
Tarp jų dr. Ambrozaitis tebuvo 
tik vienas gydytojas. Šį kursą 
einant buvo progos susipažinti 
su senatoriais ir kongreso na
riais. Pažymėtina, kad į tą kur
są, trukusį porą semestrų, 
.“studentai” siunčiami tik fir
mų, pačiam į jį negalima įsto-

Rekolekcijos baigtos sekma
dienį bendrąja Šv. Komunija ir 
užbaigiamu pamokslu. Pamaldų 
metu gražiai kelias giesmes pa
giedojo jauna dainininkė gie- 
drininkė Dalia Kučėnienė. Po pa 
maldų buvo iškilmingi pusry
čiai, kuriuose dalyvavo ir tėvas 
Markaitis, atidarydamas ir už
baigdamas juos bendra malda. 
Pirmininkei Juknevičienei ne
galint, bendrąja tvarka rūpinosi 
Em. Vilimaitė ir A. Rūgytė, 
nuoširdžiai atlikdamos šeiminin 
kės pareigas.

Sočiai pasistiprinusios gau
siais pusryčiais, dalyvės dar tu

apylinkės pagerinimus, saugu- j suotieji prašomi prisiųsti su 
mą gyventi ir nekilnojamam (Pašto ženklu sau adresuotą 
turtui mokesčių nedidėjimą. Jau į konv'et’tą (voką).
anksčiau į vajų įsitraukė J.
Simanavičius, Helena širvins- 
kas, J. Milavickas, Mrs. Mar
ma, dir. A. Baliūnas ir Pr. Šu
las, kurių adresus suinteresuo
tieji gali rasti abonentų kny
goje.

X Moterų sąjungos Chicagos 
apskrities 1962 m. valdybą su
daro kun. Jonas Vyšniauskas, 
dvasios vadas, Donna Kamm, 
pirm., Uršulė Rastenis, vice- 
pirm., Mary Druktenis, ižd.,
Virginia Šimkus, sekr., ir Ma-, čioje, Velykų dieną, 11 vai. Dievu pasitikėjimas ir Jo męi

X Visas lietuviškas jaunimas 
kviečiamas gegužės 5 d. į Cice
ro M. A. Kuopos tradicinį va-
karą. Po vaidinimo “Žvaigž-i rg jo malonumą išklausyti kun. 
dė , režisuoto Z. Kėvalaitytės- I Bagdanavičiaus labai įdomią pa 

skaitą apie Dovydo psalmiųVisockienės, seks šokiai, ,gro 
jant puikiam orkestrui pavasa
rio žiedais išpuoštoje parapijos 
salėje. (Pr.)

X Už a. a. Agnės Veličkie
nės sielą, minint jos 5 metų 
mirties sukaktį, bus atlaikytos

prasmę. • Klausytojos buvo su
pažindintos su psalmių auto
riaus asmenybe ir jo gyveni
mu, kas padarė tą psalmių gilią 
poeziją dar prasmingesnę. Tų 
psalmių reikšmė yra gili todėl, 

šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koply- j kad jose atsispindi labai didelis

Vidurinių Vakarų sporto' apygardos komiteto nariai Zigmas De
gutis, Zigmas Žiupsnys ir Jonas Degutis. Vid. Vakarų Apygardos 
komitetas prižiūri XII krepšinio žaidynių organizavimą Chicagoje. 
Žaidynės įvyks balandžio 28—29 d. (Nuotr. P. Petručio)

IŠ ARTI IR TOLI — Rendsburgas. Čia gyvenau 
tieji užsieniečiai tremtiniai, kar

SŪNUS PALAIDŪNAS 
TRAUKIA TĖVĄ Į TEISMĄ
Louis Sax, 38 metų, dabar 

gyvenąs Daytone, O., iškėlė by-

J. A. VALSTYBĖSE I.

— Kęstutis Gaidžiūnas, šiuo |Suomenėje. 
metu kaip JAV rezervistas, pa 
šauktas prez. Kennedy, atlie-

literatūros šventė yra ne eilinis 
įvykis New Yorko lietuvių vi

VOK!ET1JOJE

tu ir lietuviai, buvo perkelti gy Chicagos federaliniame teis

ri joną Paukštis, iždo globėja.

X “Palik ašaras Maskvoje” 
knygos vajun įsijungė savo au
komis: po 10 dol. Boneris, Va
siliauskas, J. Dėdinas; po 5 dol. 
V. Sodeika, Sniegaitis, dr. F. 
Kaunas, A. Lauraitis, Kriau
čiūnas, Markauskienė ir Palio
nis. Knyga bus greitu laiku iš
siuntinėta JAV kongreso ir se
nato nariams, užsienio diploma
tams, Pavergtųjų tautų sei
mo nariams, konsulams, žymie 
siems laikraštininkams ir kt.

X Kas nepirko — laimėjo, 
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.)

Praneša duktė dr. Julija Mon- jlė.
stavičienė. (Pr.) j Tuo ir buvo baigtas mūsų gi

ilusis dvasinis susikaupimas.
Em. P.

kąs karinę tarnybą, pradėjo 
bendradarbiauti Drauge. Jau-

— Lietuviškojo Jaunimo Sto
vykla Šveicarijoje. Šiais metais,

venti į naujai pastatytus blo
kus. JTO Aukštojo komisaro į- 
staiga pabėgėlius aprūpino nau 
jais baldais. Naujomis gyvena
momis patalpomis pabėgėliai 
labai patenkinti, tik nusiskun-

me prieš savo tėvą George 
iSax, Exchange National banko 
pirmininką, ieškodamas iš jo 
$500,000 paveldėjimo, kurį iš 
jo tėvas neteisingai išgavo 1951 
metais. Sūnus, pasimetęs su

X Ne tik gerai dirba, bet ir 
puošniai atrodo naujieji Emer
son kambarių vėsintuvai. Pasi
žiūrėkit Gradinsko televizijų, 
radijų ir patefonų krautuvėje, 
2512 W. 47th St. FR 6-1998.

(Sk.)

BELAUKIANT SPORTUO
JANČIO JAUNIMO

džia, kad, palyginus su nuoma savo žmona, skiriasi nuo kitų 
buvusiose kareivinėse, dabarti- trijų brolių tuo, kad jis jau 
nė nuoma yra net 8 kartus aukš anksčiau dėl finansinių reika- 
tesnė, o ir vietovė gana drėg-, hl Yra pakliuvęs } teismą.

nasis autorius pažadėjo rašyti nuo hepos d. iki rugpiučio 6 
“Kasdienybės kronikas”, įvai- d- Šveicarijoje, Aroza vieto- 
riom, rimtom ir linksmom te-! vgJe Yra rengiama lietuviškojo 

Jaunimo nuo 12 iki 16 m. am
žiaus berniukams ir mergai- 

— LRD premijos, ir literatu- tėms stovykla. Rengėjai yra A. 
ros šventė. 1960 ir 1961 metų Boehm - Krutulytė, Nordrhein- 

Westfaiijos Kraštui PLB Vokie

mom.

Lietuvių sportiniame gyveni- Lietuvių Rašytojų draugijos 
me vyrauja nemažas sujudi- premijas laimėjusiems Leonar- 
mas. Jis aiškiai jaučiamas' ne dui Andriekui ir Pulgiui And- 
viėn Chicagoje, bet ir kituose riušiui premijų įteikimas ir litera 
JAV ir Kanados miestuose, toros šventė bus balandžio 29 
Sporto klubai juda ir rikiuoja d. 5 v. v. Apreiškimo parapi- 
savo pajėgas XII Šiaurės Ame- jos salėje Brooklyne. Progra.-

tijos Krašto valdybos atstovė. 
— Biirgsteifurtas. Visuoti

nam narių susirinkime išrinkta 
nauja apylinkės valdyba: Juo
zas Žiemelis — pirm., L. švirkš 
lys — sekr. ir V. Vitkevičius— 
kas. Kontrolės komisijon ir Šal 
pos komisijon išrinkti J. Bra-

na.
— Dr. L. Pašaitienė, gyve

nanti ir praktikuojanti daktarė 
Hamburge, dovanojo Vasario 
16 gimnazijai 77 m. staltiesėms 
specialios medžiagos, kurią pir
ko vienoje Hamburgo krautu
vėje su specialia nuolaida, su
mokėdama virš 500 DM.

JAUNESNĖS MOTERYS 
NEGALI GERTI

Teisėjas Cornelius Harring
ton atmetė chicagietės Diana i rikos Lietuvių Sportinių žaidy- moję dalyvaus akt. V. Valiu- 
Brown, 20 metų, pasipriešini- nių krepšinio pirmenybėms, kas, rašytojai L. Andriekus, K.
mą prieš pereitą liepos mėn. Kaip jau buvo skelbta, pirme- Grigaitytė, Balčiūnienę, Zobars- • čiulis ir J. Markauskas. | jant mokytojams ir visiems mo
išleistą įstatymą, kuris uždrau- nybės bus balandžio 28-29 d. kas, Žitkevičius. Skambins pian. j — Duesseldorfas. Visuotina- ksleiviams. Direktorius pateikė Į 
dė moterims n-eturinčioms 21 Chicagoje yra laukiami Cle- Aldona Kepalaitė, šoks J. Matu me susirinkime išrinkta nauja kiekvienos klasės metinius pa
metu gerti svaiginančius gėri- velando, Detroito, Hamiltono, laitienės tautinių šokių grupė, | apylinkės valdyba: pirm.—Mar žymius, nurodydamas du pir- j 
mus viešose vietose. Prieš tai Montrealio, New Yorko, To- šokiams gros A. Štarolio or- tynas Valaitis, sekr. — Mikas muosius klasės mokinius ir pa- 
Illinois valstybėje moterys, su- j ronto, Waterburio, Worceste- kestras. Oficialioje dalyje bus Andrijaitis ir kas. — Kazys skelbdamas likusiųjų antriems 
laukusios 18 metų, galėjo užsi- ! rio ir kitų miestų krepšinio ko- pagerbti laureatai ir aukotojai, Balnys. Kontrolės komisijon iš metams mokinių pavardes. Be 
sakyti gėrimų, nors vyrams tai mandos. "Atvykstančius skait- sudėję dviem premijom visą rinkti — Fricas Ungurys ir to, direktorius suminėjo visą 
nebuvo leista. ' lingai papildys pačios Chicagos'tūkstantinę. Tokia spalvinga i Kazys Petrauskas. eilę pasireiškusiųjų mokslo me-

11 et uvo" 

f knygų

RADIJO STOTIS GAVO 
PREMIJĄ

WFMT, Chicagos FM radijo 
stotis, pasižymėjusi savo kultū
rinėmis transliacijomis, gavo 
1961 metų Peabody premiją už 
pasitarnavimą žmonėms. Tai 
pirmas kartas, kad FM radijo 
stotis gavo tokį atžymėjimą.

— Mokslo metų baigimo ak
tas Vasario 16 d. gimnazijoje 
įvyko balandžio 12 d., dalyvau-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

- > -

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

Tel. 434-4660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.




