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Atlanta sąjungą gauna JAV Polaris povandeninius
DABAR DUOS PENKIS POVANDENINIUS 

LAIVUS, O VĖLIAU-DAUGIAU

■
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Nauja atomines politikos programa

ATĖNAI — Jungtinės Ame
rikos Valstybės užvakar nutarė 
duoti penkis veiksmingus Pola
ris povandeninius laivus Nato 
Atlanto laivyno vadovybei ir 
pažadėjo dar daugiau, gal būt, 
šių metų gale.

Pirmiausiai Eisenhowerio ad
ministracija 1960 metų gruo
džio mėnesį pasiūlė Šiaurės At
lanto Sutarties Organizacijai 
(Nato) atominių povandeninių 
laivų, o prezidentas Kennedy 
atnaujino 1961 metų gegužės 
mėnesį, — pranešė gynybos sek
retorius Robert S. McNamara 
Nato Tarybos susirinkime, kar
tu pareikšdamas, kad efektyvus 
įsakymas įsigaliojo vykdymui.

Penki atomine jėga varomi 
povandeniniai laivai, kiekvienas 
pilnai apginkluotas 16-ka Pola
ris sviedinių su atominėmis gal
vutėmis, galinčiomis pasiekti 
taikinį maždaug už 1,200 mylių, 
tampa dalimi Aukščiausios Są-

informaciją iš Jungtinių Ame- plano reikalu, ir Nato generali- 
rikos Valstybių apie atomo san- i nis sekretorius Dirk Stikker pa
dėlius Europoje ir tarsis dėl jų į stebėjo, kad Italija teigiamai 

atsakysianti kelių dienų laiko
tarpyje.

galimo panaudojimo.
ITALIJOS POZICIJA

Prancūzų ministeris de Mur- 
ville neigiamai atsiliepė apie 
atominį politinį dokumentą, ku
ris buvo paruoštas Nato pasto
vioje taryboje Paryžiuje per 
paskutinius keturius mėnesius. 
Jis pareiškė, kad „ten nėra nie
ko naujo”.

Italija rezervuotai laikėsi dėl 
atominio plano, nes jos krašto 
viduje esą neaiškumų.

Italų delegacija nekalbėjo

Politinis smūgis 
prezidentui Sukarnui

Nusiginklavimo 
konferencija ir sovietų 

propaganda
GENEVA, Šveicarija — So

vietų Sąjunga penktadienį vėl 
atmetė Jungtinių Amerikos Val
stybių planą dėl zoninės nusi
ginklavimo inspekcijos. Britani
ja teigė, jog rusai sąmoningai 
trukdo nusiginklavimo konferen 
ciją, nes Maskva besirengianti 
naujiems pragaištingiems at
ominiams bandymams.

Sovietų užsienio reikalų vice- 
ministeris Zorin pareiškė, kad, 
girdi, Jungtinės Amerikos Vals
tybės šiuo savo pasiūlymu kei
čiančios šnipinėjimo metodus.

„Tai tik esą pakeitimas vaka
riečių žvalgybos metodų,”—pa
sakė Zorin 17-kos valstybių at-

J AK ARTA, Indonezija—Pre
zidentas Sukamo gavo gegužės 

jungininkų Atlanto komandos 4 dieną politinį smūgį, nes buvo 
štabo Norfolk’e Va., kurio vadu priverstas atsiimti įstatymo
yra JAV adm. Robert L. Den-1 projektą, kuris tereikalavo tik stovų nusiginklavimo konferen- 
nison. į vieno trečdalio parlamento bal- j cij0je ;jVakarai dabar jaučia,

Šis pranešimas pasirodė anks- į sų, kad būtų išrinktas. Sukamo Į jog gerįau inspektuoti tik kai 
ti šeštadienį, Natui priėmus —įsakė įstatymo projektą grąžin- jkurias zonas vieton visos So-
rezervuotai laikantis Prancūzi
jai ir Italijai — naują atominę 
politinę programą, pagal kurią

ti aukščiausiajai patariama jai 
tarybai, kadangi visos didžio
sios politinės partijos kritikavo

Nato dabar gaus smulkmenišką - diktatūrinius nuostatus.

Armija sutriuškino raudonųjų 
revoliuciją Venecueloje

CARUPANO, Venecuela — I tankų, lėktuvų ir laivų, prasi-
Prezidento Romulo Betancour- skynė sau kelią į pajūrio Caru- 
to kariniai daliniai užvakar pano miestą ir ten sutriuškino

vietų Sąjungos.”
Tomis nusiginklavimo konfe

rencijomis Kremlius nori pasi
ruošti didesniems žygiams ir 
pasityčioti iš laisvojo pasaulio.
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Teroristai nužudė 62 musulmonus šioje vietovėje —- šiomis dienomis Alžiro, Alžirijos sostinės apy
linkėje, tororistai nužudė 62 musulmonus ir 110 sužeidė, padėdami ten bombą. Slaptosios armijos 
organizacijos vyrai nužudė 110 asmenų visoje Alžirijoje per vieną dieną. (UPI)

Jungtinės Amerikos Valstybės 
Kašmiro ginče

Rusija palaiko Indiją Kašmiro ginče

NEW JORKAS. — Jungtinių Uniją, dėl Kašmiro priklauso
mybės kilo ginčas, kurį turi iš
spręsti plebiscitas. Laikinai

Naujausios
žinios

naktį sutriuškinę dviejų dienų 
komunistų vadovaujamą revo
liuciją ir paėmė jos raktinius 
vadus, įskaitant laivyno kapito
ną Jesus Teodoro Molina Ville- 
gas.

Penki šimtai kareivių, ap
ginkluoti kulkosvydžiais ir pa
trankomis, remiami tankų ir 
lėktuvų, užėmė 15,000 gyvento
jų miestą po šešių valandų ko
vos.

Sukilėliai, 450 jūrų kareivių 
(marinų) ir beveik 100 komu
nistų iš kairiojo sparno kraštu
tinių, kovojo iš balkonų, langų 
ir nuo stogų prieš juos nuga
lint.

Keliose vietose sukilėlių pasi
priešinimas tebevyksta, bet re
voliucija sutriuškinta.

Vidaus reikalų ministeris 
Carlos Andrės Perez pareiškė, 
kad užgniaužimas revoliucijos 
yra „mirtinis smūgis” komunis
tų — Castro pastangoms pa
versti Venecuelą antrąja Ku
ba”.

CARACAS, Venecuela — Lo
jalios karinės jėgos, remiamos

sukilusią jūrų kareivių (mari
nų) įgulą, kuri bandė nuversti 
prezidentą Romulo Betancourt.

Trys aukšti sukilimo vadai 
pateko nelaisvėn.

Mažiausia 40 asmenų žuvo ir 
150 sužeista kovoje, trukusioje 
šešias valandas prie Carupano 
miesto ir jame pačiame.

Pasak pranešimo, du vyriau
sybės kariai buvo užmušti ir 
10 sužeista.

princesė Margareta 
Michael bažnyčioje

(UPI)

Anglijos 
lankosi St. 
Londone. ’

Streiku banga Ispanijoje

KALENDORIUS
Gegužės 7 d.: šv. Stanislovas, 

šv. Domicėlė, Danutė.
Gegužės 8 d.: šv. Denis, Driu- 

gas, Dainava.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsn.; rytoj — šilčiau, 
galimas lietus.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 
7:54.

KOMUNISTAI IŠNAUDOJA 
SITUACIJĄ

MADRIDAS — Vyriausybė 
pasiuntė užvakar pastiprinamą
sias policijos jėgas į tris rakti
nes kasyklų ir pramonės pro
vincijas, kuriose paskelbtas ne
paprastas stovis, kilus ten di
džiausiai darbo krizei nuo ispa
nų pilietinio karo.

Teigiama, kad 40,000 darbi
ninkų ir angliakasių streikuoja 
Asturias, Vizcaya ir Guipuzcoa 
provincijų šiaurėje. Dar 30,000 
darbininkų, turį ryšių su kasyk
lomis ir pramone, irgi yra be 
darbo, paskelbus streiką.

Pasak paskutinių pranešimų, 
dar 10,000 - 12,000 darbininkų 
ruošiasi prisijungti prie strei
kininkų šiaurinėse dalyse.

Darbininkų streikus komunis
tai panaudoja savo reikalams, 
keldami dar didesnius nepasi
tenkinimus...

Indonezijos kariai
olandų saloje

HOLLANDIA, Olandų Naujo
ji Gvinėja — Per 25 indonezai 
parašiutininkai buvo numesti o- 
landų saloje Fak Fak, netoli 
Naujosios Gvinėjos pajūrio, ir 
Olandijos jūrų kareiviai (mari
nai) pasiųsti jų ieškoti.

Adm. Leendert Reeser, olan
dų karinis vadas Vakarų Nau
joje Gvinėjoje, pranešė apie iš
laipinimus, trečiąją „invaziją” 
nuo sausio 15 d.

Pasak jo pranešimo, kariniai 
žvalgai susidūrė su indonezais 
ir keli jų žuvo ir kiti buvę paim 
ti nelaisvėn.

Kiti pranešimai sako-, jog In
donezijos lėktuvai buvę paste
bėti virš Sorono, šiaurės vaka
rinėje Naujoje Gvinėjoje.

Tautų Saugumo Taryboje praė
jusį penktadienį Indijos atsto
vai aštriai kalbėjo užsimindami, 
jog Pakistanas ir raudonoji Ki
nija derasi dėl Kašmiro sienų 
nustatymo.

Indų gynybos ministeris V.K.
K. Menon garsiai šūkavo, jog 
Indija nepripažins Pakistano ir 
komunistinės Kinijos nutarimų 
ir savo nusistatymą ginklu gin
sianti, jei ji bus užpulta. Indi
ja nepripažins jai primestų są
lygų ir nedraugiškų kaimyninių 
valstybių: komunistinės Kinijos 
ir Pakistano.

Menon savo karingą pareiški
mą paskelbė po to, kai Rusija 
aiškiai parėmė Indijos reikala
vimus Kašmiro ginče. Pakista
nas siūlo piliečių balsavimo ke
liu išspręsti Kašmiro ginčą.

Pakistanas yra Jungtinių A- 
merikos Valstybių sąjunginin
kas ir laukia iš jų paramos šia
me ginče, tačiau iki šiol JAV 
jokios paramos nedavė. Todėl 
karštesni Pakistano politikai 
šią Jungtinių Amerikos Valsty
bių rezervuotą laikyseną vadina 
„pardavimu”.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Britanija šiuo klausimu 
nesiskubina pasisakyti ir teisi
niai, jog tą ginčą reikia nuo
dugniai išstudijuoti ir tik tada 
bus galima oficialiai paskelbti 
savo nusistatymą. Pataikaujant 
draugiškam Pakistanui, nenori 
ma užpykinti „neutralios” Indi
jos.

★
Menon Pakistaną pavadino 

„agresorių”, nors Indų kariniai! 
daliniai okupavo Kašmiro du j 

trečdalius turtingiausių plotų . .
prieš keturiolika metų. Hindu < 76’000 Jaunuolių, is to skai-
maharadžia atidavė teritoriją j oiaus 29,000 merginų;
Indijai, britams suteikus nepri-i 3) vien tik nuo praėjusių me- 

1 klausomybę. tų rudens ligi šiol išsiųsta dau-
' Kašmiras yra šiaurės vakarųJ giau kaip 40,000 jaunuolių;
1 Indijos valstybė tarp Tibeto, 4) iš viso šiuo metu įvairiose 
' Sinkiano, Afganistano, Pakista-! Sovietų Sąjungos srityse įvai- 
no ir Indijos Unijos, drauge su: rįug darbus atlieka apie 3 mili- 
Džamu (Jammu), Balti, Ladak-j jonaį pasiųstų jaunuolių bei mer

Sugaukime valandą, kuri ateina., 
neišvykime jos, kai išeina.

Shakespeare

ho ir Gilgito teritorijomis api
ma- 218,000 km su maždaug 4

Nauja Jugoslavijos 
rašytojo byla

BELGRADAS, Jugoslavija — 
Milovan Djilas, buvęs Jugosla
vijos viceprezidentas ir vėl areš
tuotas praėjusį mėnesį po 15 
mėnesių laisvės, vėl bus Belgra
de teisiamas gegužės 14 dieną. 

' Djilas, nuteistas kalėti dėl

—- JAV kariniai šaltiniai pa
tvirtino, kad raudonosios Kini
jos kariniai daliniai buvo įsibro
vę į šiaurės Laosą, pagelbėdami 
komunistams sukilėliams užimti 
Nam Tha vietovę, 180 mylių 
šiaurėje nuo Vientiane, Laoso 
sostinės.

— Krag Danijos premjero kė
dėje. Susirgus Danijos premje
rui V. Kampmannui, dabar mi- 
nisterio pirmininko pareigas ei
na Jens Otto Krag, užsienio 
reikalų ministeris.

— JAV generolas Lucius D. 
Clay, išėjęs atsargon, atsisvei
kindamas užvakar Berlyne, pa
reiškė, kad JAV kariniai dali
niai pasiliks Vakarų Berlyne iki 
šis miestas ir Vokietija bus su
jungta.

— Norvegijos ministeris pir
mininkas Einar Gerhardsen se
kantį trečiadienį atvyksta į 
Washingtoną pas prezidentą 
Kennedį.

Kašmiras yra padalintas tarp savo knygos „Naujoji klasė”, 
Pakistano ir Indijos Unijos. Ad- i kurioje jis kritikuoja naujus 
ministracinis centras yra Szina-j bolševikinius ponus> 1; ~ . pa.
garas. leistas 1961 metais iš "kalėjimo,

Pakistanas yra Pietryčių Azi- kur a-įjįbo pusę iš devynių baus-
jos Sutarties Organizacijos (Se- 
ato) ir Centro Sutarties Organi-

De GauIIe vizituos
Bonnę rugsėjo mėn.
PARYŽIUS — Prezidentas 

C.hąrlcs de Gardie vizituos Va
karų Vokietiją rugsėjo mėnesį. 
Tai pareiškė Vakarų Vokietijos

zacijos (Centro) narys.

— Lenkijos užsienio prekybos 
ministeris Withold Trampczyns- 
ki rytoj atvyksta į Washingto- 
ną kalbėtis su Kennedžio admi
nistracija.

mės metų. Dabar jis pateko į kancleris Adenaueris pasikalbė' 
kalėjimą, kai jo nauja knygajjime> atspausdintame Paryžiu- 
„Pasikalbejimai su Stalinu” bu-į .g gegUžės 4 dieną.
vo ruošiamasi spausdinti Jung- ‘ &
tinėse Amerikos Valstybėse.

— Pietinėje Kalifornijoje šeš
tadienį žemė drebėjo.

— Ginkluota ispanų policija 
užvakar Madride išsklaidė kole
gijos studentų demonstracijas, 
remiančias streikuojančius dar
bininkus Ispanijos šiaurėje.

TRYS MILIJONAI JAUNIMO 

PRIVERSTINIUOSE DARBUOSE
Lietuvos jaunimo išgabenimo planai ir toliau tebeviršijami 

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Balandžio 16.20 dienomis 
Kremliaus rūmuose vyko XIV- 
sis komjaunimo suvažiavimas. 
To suvažiavimo metu buvo pa
teikta duomenų, kiek šiuo me
tu įvairiose Sovietų Sąjungos 
vietovėse, daugiausiai atšiauriau 
šio klimato srityse, išsiųsta jau
nimo darbams. Sovietinių kom
jaunuolių sekretorius Pavlovas 
pareiškė:

1) per pastaruosius 4 metus 
Užpoliarėn, Vidurinėn Azijon ir 
į kitas sovietines sritis buvę iš
siųsta 800,000 jaunuolių bei mer 
ginų;

2) keturių metų laikotarpyje 
į chruščevinius plėšinius pasiųs-

3) pastatant 95 chemijos pra
monės objektus,

4) nutiesiant 5,000 kilometrų 
geležinkelio ir

5) elektrifikuojant 8,000 kilo
metrų geležinkelio liniją.

Nauji jaunimo pareigojimai:
a) paskelbti jaunimo darbu 

Sibire energetikos, transporto 
ir pramonės objektų statybą;

b) jungti jaunimą vykdant 
elektrinių statybas Angaros - 
Jenisiejaus srityje;

c) statant Kuzbaso ir Taiše- 
to (Sibire) metalurgijos gamyk 
las;

vomis priverčiama atsisakyti pa 
gal įgytą specialybę gimtinėse 
dirbto darbo ir vykti į tas sri
tis, kurias nurodo maskvinė dik 
tatūra. Gi šituo būdu išsiųsto 
jaunimo likusios laisvos darbo
vietės toli gražu ne visuomet 
užimamos vietinio jaunimo. Daž 
nais atvejais tos darbovietės re
zervuojamos iš kitų sovietuos 
sričių atsiunčiamiems. Šita mai
šatimi sovietinio imperialzmo 
vykdytojai ne tik siekia varovi- 
nėmis priemonėmis reikiamose 
darbovietėse sutelkti darbo jė
gos, bet taip pat turima tikslo

d) įrengiant Krasnojarsko a- tuo būdu silpninti sovietinę prie
liuminijaus kompleksą;

e) Kamerovo, Altajaus ir Om
sko chemijos įmones.

f) be to, jaunimas turįs da
lyvauti nutiesiant 4,000 kilomet 
rų geležinkelį.
Tie pareigojimai — tolygūs 

prievartos darbams
Kalbant apie Kremliaus dikta

tūros praktikuojamą jaunimo
gmų.

Atliktų darbų balansas. Paš-

spaudą nešančių tautų kamie- 
Kiek gali būti įjungta minėtiems

Bandant įžvelgti, ar Kremlius 
vadovaujasi atžvalgumu į gy
ventojų skaičių statydamas rei
kalavimus tam tikrą skaičių jau 
nimo išsiųsti vieniems ar ki
tiems darbams atlikti, pastebi
ma, kad ne visais atvejais va
dovaujamasi lygiavos principu.

milijonais gyventojų. Krimtau, keturių metų laikotar.
yra klasiška aukštųjų kalnų sa-- . . .
lis. Daugumas gyventojų «S%) » Pytieji jaunuoka. nulėmė 
yra mahometonai, induistų 20%, . sni darbų atlikimą:
o likusieji budistai, sikai ir d) pastatant 48 aukštakros- 
krikščionys. nes bei Plieno liejyklas,

Skylant buv. Britų Indijos 2) įrengiant 34 valcavimo bei 
dominijai į Pakistaną ir Indijos vamzdžių staklynus ir cechus,

siuntimą įvairiems darbams, ten jau ankstesniais metais vykdant 
jaunimo siuntimą anglies kasi
mo darbams į Donbasą, Lietu
vos jaunimo procentaliai buvo 
išgabenta daugiau, negu iš kitų 
sovietinių sričių. O štai vyku
siame komjaunimo suvažiavime

ka tatai vertinti prievartinio 
darbo pobūdžiu, neatsižvelgiant 
į tai, kad tie pareigojimai dang 
stomi • tariamu savanoriškumu. 
Esmėje tatai nėra savanorišku
mas, bet įsakyminis jaunimo 
siuntimas. Žymi išsiunčiamo jau 
nimo dalis partinėmis direkty- (Nukelta į 5 pusi.)
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

ŠEIMOS APSAUGA
Dr. Benjamin Spoek, Western 

Reserve University profesorius, pa
remdamas prez. Kennedy sveika
tos planą, pareiškė, kad tas pla
nas yra šeimos apsauga. Tokia ap
sauga yra būtina, kadangi ligoni
nės išlaidos padvigubėjo 15 metų 
laikotarpyje, nuo $9 dienai pašoko 
iki $32. Tokių išlaidų negali pa
kelti senesnio amžiaus žmonės, ku
rių dabar jau priskaitoma 17 mil.

..jgB
_______ .wį

Dr. Benjamin Spoek

asmenų. Pusė šių žmonių turi ma
žiau negu $1,200 metinių pajamų, 
kurių vos pakanka padengti maisto 
ir buto išlaidoms.

Pagal prez. Kennedy planą, svei
katos aprūpinimas senesnio am
žiaus žmonėms bus pačių apdraus
tųjų finansuojamas, su gydyto
jų ir ligoninių pasirinkimu, kas 
įstatymu bus garantuojama. Tiktai 
už $1 priedo prie soc. draudimo 
mokesčio dirbantieji galės apsi
drausti savo pačių ligoninės ir po
ilsio namų (nursing home) aprū
pinimą, Irai jie sulauks 65 metų 
amžiaus. Jie nepriklausys nuo sa
vo vaikų malonės. Šis planas nėra 
“socializuota medicina”, bet yra 
paprastas senesnių žmonių hospita- 
lizacijos apdrauda, apmokama dir
bančiųjų jų darbuotės metais.

Pr. š.

DISKVALIFIKACIJOS
PRIEŽASTYS

Bedarbių pašalpos, reikąjąis 
Jūs galite netekti per tam

tikrą laiką nedarbo pašalpos, 
jeigu: —

1. Jūs atsisakysite iš darbo 
be pagrįstos priežasties.

2. Jūs esate atleistas dėl pra
sikaltimo, susijusio su dar
bu.

3. Jūs esate atleistas dėl nu
sikaltimo, arba vagystės, 
susijusių su darbu.

4. Jūs neturėdamas pakanka
mo pagrindo nesiregistra- 
vote, kaip yra numatyta 
Nedarbo įstaigoj — State 
Employment Service.

5. Be pakankamo pagrindo jūs 
atsisakėte priimti bet kurį 
panašų pasiūlytą darbą.

6. Jūs esate bedarbis dėl dar
bo ginčo.

7. Jūs gaunate ar gausite pen
siją, dalinai buvusio darb
davio mokamą, kurios pusė 
yra lygi arba didesnė negu 
jūsų savait. pašalpos suma.

8. Jūs gaunate arba gausite 
pensiją, kuri pilnai buvusio 
darbdavio mokama, yra ly
gi arba didesnė negu jūsų 
savait. pašalpos suma.

9. Jūs gaunate nedarbo pa

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue, Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

šalpą iš kito steito arba iš 
federalinės agentūros.

10. Jums buvo išmokėtas ar
ba bus išmokėtas už atosto
gas uždarbis, už atostogas 
avansas.

iii. Jūs gavote IVorkmen’s 
kompensaciją už laikiną ne
darbingumą lygią arba. di
desnę negu jūsų savait. 
pašalpos suma.

12. Jums buvo pripažinta pa
šalpa už 26 sav. už tą lai- 

- kotarpį, kuriame jūs esate 
dirbęs, mažiau negu tris 
savaites. pr. š.

TĖVAMS IR VAIKAMS 
PATARIMAI

Nuo 14 — 16 metų amžiaus 
jaunuoliai, norį gauti darbą, 
privalo išsiimti darbo pažymė
jimą, kurį gali gauti Board of 
Education, Room 605, 228 N. 
La Šalie st. Tokio amžiaus jau
nuoliams yra draudžiama dirb
ti tokiose darbovietėse, kur al
koholiniai gėrimai pardavinėja
mi, kur patarnaujama ar pil
stoma į butelius. Taip pat jie 
negali dirbti teatruose, fabri
kuose, restorane, kirpykloje, 
grožio galione, kepykloje, ang
lies, plytų arba lentpjūvių san
dėliuose, prie statybų, ir bend
rai prie sunkių darbų, jaunuo
liams draudžiama dirbti ilgiau 
negu S vai. per dieną ir tarp 
7 vai. vak. ir 7 vai. ryto.

Mokyklos lankymo laikotar
pį mokiniams leidžiama dirbti 
nedaugiau 3 vai. Dirbantiems 
mą^^Aįyciarns, jaunesniems ne- 
gO> "m. amžiaus, kas 5 vai. 
turi būti duota % vai. pertrau
ka užkandžiavimui.

Mergaitėms, jaunėsimas negu 
18 metų amžiaus, draudžiama 
pardavinėti laikraščius arba 
žurnalus arba bet kurias pre
kes.

Pagal Darbo Samdos įstaty
mą, mažamečiams, jaunesniems 
negu 16 m., draudžiama dirbti 
bet kuriuos sunkius darbus 
viešoj pristatinėjimo tarnyboj, 
>bowlinge, maudymo baseine, bi
liardinėj, parodų aikštėj, gara
že, patarnavimo ar gazolino sto
ty, viešbuty, nakvynės namuos. 
(Žiūr. Darbo Samdos įst. nuo
status). Draudžiama pardavi
nėti, nuomoti, aprūpinti maža
metį su bet kuriuo ginklu, pis
toletu arba kita sprogstama 
medžiaga.

Mažamečiams draudžiama žai
sti domino, kortomis, bendrai 
— azartiniais žaidimais.

Magd. š.

JŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOME

Socialinio draudimo reikaalis
KL. Prašau atsakyti: Pilietybes ir

pensijos gavimui ar yra reikalingi 
vedybų metrikai? O. R.

ATS. Pilietybei gauti vedybų met
rikai yra reikalingi, bet .pensijai 
gauti — nevisada .reikalingi; .jei 
prašoma pensijos kaip žmonos, tai 
vedybų metrikai reikalingi; jei pen
sijos prašoma kaip darbininkės, tai 
jie nebutini. Jei vedybų metrikų ne
turite. norint pensijų gauti kaili 
žmonos, reikia .ateiti į Socialinio 
Draudimo ištaigų su savo vyru ir 
atsinešti tinimus dokumentus, k. a. 
pasų, iš ko tarnautojai galėtų nusta
tyti, kad jūs esate tikrai to vyro 
žmona, (šių informacijų suteikė Chi- 
sagos Soc. Draudimo įstaiga, 1256 
W. 69 St., Chicago 29, III.) pr. š.

PILIETYBES REIKALAIS

20 SVARBIAUSIŲ KLAUSIMŲ
PILIETYBĖS EGZAMINAMS 

IŠLAIKYTI
Chieagos Advokatų d-ja (Bar 

Assn.) ruošė geg. 1 d. Teisės die- 
i nos ceremonijas McCormick PI., 
kur 1,000 asmenų priėmė pilietybę. 
Toji d-ja pateikia 20 svarbiausių 
klausimų pilietybės egz. išlaikyti. 
Tuos klausimus anglų kalba ir 
spausdiname.

1. What is the chief duty of the 
President of the United States?

2. What were the 13 original 
colonies ?

3. How can Congress pass a law 
over the President’s veto?

4. What are five rights of a 
United States Citizen?

5. What are five duties of a 
i United States Citizen?

6. The President gets his autho- 
rity to carry out’latvs frorn: (a) 
The Declaration of Iriaėpendence 
(b) the Constitution (c) the Con
gress.

7. If both the President and Vice 
President were removed, the next 
in line of succession would be (a) 
Seeretary of the Interior (b) Spea- 

jker of the House, (c) Seeretary of
State.

8. In the Supreme Court of the 
United States there are (a) five 
justices only (b) one Chief Justice 
and 12 associate judges, (c)one 
chief justice and 8 associate jus
tices. .

9. The lavvmakers of the United 
States are (a) the Supreme Court 
(b) the Congrėss (c) the President 
and Vice President.

10. Federal judges are seleeted 
by: a. the voters, b. the House of 
Repr-esentatives c. the President.

11. The court that cannot be 
abolished without amending our 
Constitution is: a. the Court of 
Claims, b. the Supre.me Court, c- 
the United States Customs Court.

12. State governments have 
authority to: a. admit new statės 
to the Union, b. declare w-ar. e. 
establish local governments with- 
in the statė.

13. A treaty with a foreign 
country can be made: a. without 
the consent of the Senate, b.

if two-thirds of the Senators agree 
c. if one-half of the Senators pre- 
sent agree.

14. The Seeretary of the Inte
rior: a. helps men and women who 
work b. manages public lands and 
Indian affairs c. helps the farmers.

15. Only the national govern- 
ment has the authority to: a- 
make treaties with foreign count- 
ries b. make laws c. enforce laws.

16. Members of the House of Re- 
presentatives are eleeted for a. 
five years b. four years c. two

Į years.
: 17. How many members are there
1 in the Senate? a. 100 b. 437 c 
Į 531.

18. The Seeretary of State: a. 
helps business men b. collects taxes 
and pays government bills c. has 
charge of foreign affairs.

19. Most Federal judges hold Of
fice : a. during good behavior b. for 
five years c. for one year.

20. The President is eleeted by 
a. the Congress b. direct vote of 
the people c. the people through 
eiectors.

Atsakymai

1. To enforce the Constitution 
and the laws made by Congress 
and Treaties.

2. New York, New Jersey, New 
Hampshire, Rhode Island, Connec- 
tieut, Massachusetts, Pennsylvania, 

i Delaware, Maryland, Virginia,
| North Carolina, South Carolina,
' and Georgia.

3. By a two-thirds vote of botli 
houses of Congress.

4. To vote, to own property, to 
hold public office, to obtain a pass-

j port, to petition,
5. To vote, to obey the la.ws, to 

pay taxes, to serve as jurors, to 
; bear arms.
I 6. h. 7. b. 8. c. 9. b. 10. c. 11. b 
12. c. 13. b. 14. b. 15 a. 16. c. 17. 
a. 18. c. 19. a. 20. c.

. TRUMPAI

— Maskvoje leidžiamas laik
raštis “Izviestijos” praneša, 
kad sovietų moterys naudojasi 
didesnėmis lygybės teisėmis, 
negu amerikietės moterys. Tas 
ypač pastebima prie įvairių gat 
vių grindimo darbų, garvežių 
vairavimo ir griovių kasimo, 
kur sovietų moterys dirba gre
ta su vyrais, o “vargšėms” ame 
rikietėms prie tokių darbų ne
leidžiama dirbti.

— ŲflOO Naujosios Anglijos siu
vėjų laimėjo 20 et. j vai. uždarbio 
padidinimų, sudarius AmalgamatetI 

1 unijai su darbdaviais sutartį trims 
1 metams.

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CBS ANE SAVINGS
AND LDAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

_ . Naujas aukštas dividendas numatomas
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALAHnnę- PIRM. ir ketv............................... 9 V. r. iki 8 P. P.VMLHnUUd. ANTRAD, ir PENKT..................... 9 v. r. iki 6 p. p.

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

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

Current Dividend up to 41A%

ŠILEIKIS, D, F.
Bj Orthopedas. Protezlstas

Aparatai-Protezai. Med. banį, dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Avch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084

i DR. L IR K. AGLINSKAI
i GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
| 5430 So. Kedzie Avė.

Priima ligonius pagal susitarimą 
i t)51 valandos .skambinti telefonu 

HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p 
kapkied, Išskyrus trečiad. ir šeštad

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—-9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrooU 5-5076

Rez. RE 6-1670

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

Ofisas: 3148 West OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 661h Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DffL VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ii’ California 
, ai kąsneli nuo b—S vai vak.

Šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu Saiku pagal sutarti 

Ofiso telef. 476-4042 
Rez. IVAibrook 5-3048

DR. C. K, BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų ehirurgijt 

1 Tel. 695-0533 Elgin
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
K-l. ofiso HE 4-5848, rez. HE 4-2324

DR, PETER T, BRAZIS
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i 2434 West 71st Street
' Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
j Antr. 1-6, t'eč., S.ešt. pagai sutartį.
sekm. uždaryta.

Tel, ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street
' (Bendra praktika ir Alergija;
: Valandos: pirm. antr., ketvirt. 2-9 
, va!.: penkt 16 v. r. iki 9 v v.; 
šeštad. JO v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimų.

DR. J. G. BYLA- BYLAITIŠ
Nervų-smegenų chirurgija, ligos

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tei. GRovehill 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Taipgi (vairios nervinės ligos
Valandos pagal susitarimų,

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

, Rez. GI S-O87S

DR. W. M. EISIN-E1SJNAS
| AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

' 6132 S. Kedzie Avė. WA S-2670.
* Valandos pagal susitarimų. Jei ne
atsiliepia, skambint) MI 8-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIONAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motery ligos

2454 West 71st Street
(71-oa lr Campbell Avė. kampas) 

Vai.- kasdien 1—3 lr 6—h vai. vai 
Šeštadieniais 1-4 p. p

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiky ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
TIgonius priima na-gal susitarimą

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namy-rez. tek PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JO K ŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 03 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 4 p. p. ir 6

SzvS* --
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te ii kitiems pasiskaityti.
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Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų. išskyrus trečiadienius

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V, KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir šeš
tad. tik 1 0- i 2.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spcc. plaučių ir širdies)
756 VVest 35th Street

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 7-9. šeštad. 3 0-2 p.p.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Tel.: REIiance 5-1811
DR, WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59<th Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:30 
vai. vak šeštad. 3—« vai., trečiad.
uždaryta.

ei. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St, Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KĖdzie 3-2868

DR, EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai 
vak.. pirm., antr,, ketvir. 6—9 vai.

_ Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS~
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

.SPECIALISTE'
MEDICAL BUILDING 

7156 South įvestom Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p Šeštad. I I 

vai. ryto iki 3 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. VVAlbrool. 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL BUSIT ARIMĄ

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

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

BR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V.~MILERIS
NERVU KR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną.. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIDIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus Ugoa
10748 S. Michigan, Chicago 28, DI 

Telef. offiso: PUIlman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v, v., šešt, 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta

Tel. ofisu RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St 
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8
p. p., šešt. 16-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. lr penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas —- BIshop 7-252f

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzle ir Archer!

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

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

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR,

Headaches, Arthritis, Ilheumatlsm.
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadtvay, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais' 3 iki ff 
P. M. Kitu laiku pagal įsu ta rimų 
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Sjfcreet 

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 
Priešais . Kryžiaus ' ligonine.

VAL.: Pirinad., antr., ketv,.,. penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiąjį įenlais ir 
kitu laiku susitarus telefonu

Telef. REpublic 7-2Ž»ts.

DR, ANT. RŪBOKSrOpt
Tikrina akis lr pritaiko akinius 

keičia stiklus lr repius 
4455 S. California Avė. YA 7-7381
Vai.: to ryto iki 8 vak.p-ftrečlad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

Dr.W. Ross Dr.L.Seibu«is
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimų

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS..
6449 So. Pulaski Rd. Tel, LŪ’ 2-577J 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigi 

neatsiliepia skambinti TĖ'iflI-lO?!.

DR. J. I SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHTRŲĘGA! 

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso tel. RĖIIance 5-4410 ’ 

Rez. tel. GRovehill 640617
Valandos: 1-8 p. m. ir .6-8 a „ 

Penkt. tik 1—8 p. ‘ m.
Trečiad, lr šeštad. pagal, )sutari

Ofiso telef. CLiffside ;4-289« 
Rezid. tel. VVAIbrook i 5-308®

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra pruktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvienų dienų 2—4 
G—8 vai. vak. Trečiadieniais' ir se 
madieniais uždaryta, priimama p 
gal susitarimų. Šeštadieniais n 
2 vai. iki 5 vai. vak.

BR. VYT. TAU|į(S
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ' 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577
Ofi3o vai.: Pirm,, antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki. S 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimų;
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Švč. Marijos garbei

VIENYBĖ IR TAIKA
Mūsų motinos ir atominio amžiaus rūpestis

Dvasios atominė energija — malda ir atgaila

Kai kam ateina j galvą min
tis, ar tik ne perdaug teikia
ma Katalikų Bažnyčioje gar
bės Švč. Marijai. Jai skiria
mi Bažnyčios liturgijoje net 
du mėnesiai metuose. Kiekvie
noje bažnyčioje rasime jos ar 
statulą, ar paveikslą. Bažny
čios kalendoriuje yra gausu 
švenčių jos garbei.

*
Protestantiškoji mintis tra

diciškai yra palinkusi neigti 
Marijos gerbimą, kuris atei
na iš dieviškos Motinystės. Ja- 
roslav Pelikan, Chicagos uni
versiteto teologijos istorijos 
profesorius, teigia (knygoje 
The Riddle of Roman Catho- 
licism), kad kliūtis protestan
tų suartėjimui ir susitarimui 
su katalikais esąs Marijos kul
tas. Šis liuteronų teologas ne
seniai pareiškė, kad Marija 
Dievo Motina vadinama ne tik 
senųjų katalikų, bet ir naujų
jų protestantų. Tikėjimo išpa
žinimuose, esą, randame, kad 
Jėzus Vaikelis yra Dievas, ku
rio Motina yra Marija. O kur 
Marijos gerbimas yra suma
žėjęs, ten ir Kristaus kultas 
neturi gyvumo.

Šiuo laiku Marijos kultas 
greičiau bus suartėjimui visų 
krikščionių į vienybę, kaip su
siskaldymui. Protestantus nuo 
katalikų skiria ne Marijos gar
bė, kurią Kat. Bažnyčia sten
giasi išryškinti, bet anų klai
da Įsikūnijimo tiesos išpažini
mas.

Įsikūnijimas yra pagrindinė 
tiesa, su kuria yra surištos vi
sos kitos tiesos. Paneigus Įsi
kūnijimo dogmą, griūna visas 
krikščionybės pastatas. Klai
dos Įsikūnijimo dogmos išpa
žinime atneš kitas klaidas. At
seit, nepripažinimas Marijai 
dieviškosios Motinystės veda 
} krikščionybės sugriovimą.

Kurie neigia, kad Marija yra 
Dievo Motina, nėra supratę, 
kas yra Įsikūnijimo paslaptis, 
ir neigia Kristuje dviejų pri
gimčių — dieviškosios ir žmo
giškosios — vienybę. Krikščio
nybės istorijoje herezijos ki
lo ryšium su Įsikūnijimo pa
slapties klaidingu supratimu, 
taigi ir ryšium su dieviškos 
Motinystės Marijai neigimu. 
Įsikūnijimo paslapties ir Mari
jos rolės visos žmonijos gyve
nime supratimas turėtų suves
ti visus krikščionis j vienybę.

*
Katalikai svarsto Marijos 

dieviškąją Motinystę ryšium 
su žmonijos atpirkimu ir kiek
vienos sielos išgelbėjimu am
žinajam gyvenimui. Dievo Mo
tina yra veikli danguje ir že
mėje. Jos veikla eina ta pa

Katalikų pasauly

VOKIEČIŲ KATALIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Hannovery, Vokietijoje, rug 
piūčio 22 - 26 dienomis įvyks to 
krašto katalikų suvažiavimas. 
Atvyks tiek daug dalyvių, kad 
jau užsakytas 41 specialus trau 
kinys.

77 LAIMINGIEJI STUDENTAI
Net 77 JAV moksleiviai, lan

ką katalikų mokyklas, šį pava
sarį laimėjo vadinamas Merit 
stipendijas toliau tęsti moks
lus. Laimėtojai gauna paramą 
ketveriems koleginių ar univer
sitetinių studijų metams. Stipen 
dijos siekia nuo $400 iki $6,000.

JAV STUDENTAI 
PILIGRIMAI ĖJO 46 MYLIAS

Bostono universiteto 75 stu
dentai ir jų draugai atliko pi
ligriminę kelionę į trapistų vie
nuolyną Spencery. Su savimi jie 
nešėsi ir miegamuosius maišus, 
bet miegodavo pastogėse, ant 
grindų. Su tais studentais pili
grimais kartu žygiavo ir Kana
dos misijonierius kun. H. Ox- 
ley.

čia linkme ir tuo pačiu 
tikslu, kuriam atėjo per ją 
žmonijos gelbėtojas Jėzus 
Kristus. Malonės pilnumas įga
lina ją veikti labai plačiai. Vi
sos malonės, kurios pasiekia 
žmogaus sielą žemėje, ateina 
per jos užtarimą ir tarpinin
kavimą.

Ji yra visų žmonių Motina, 
nes visi mes esame skirti tap
ti Kristui panašūs. Išganymas 
sieloje prasideda, kai mes ma
lonės būdu gauname tą pačią 
dieviškąją prigimtį, kuri yra 
Kristuje Įsikūnijimo paslapti
mi. Tada mes tampame tikri 
Marijos vaikai, o ji mūsų Mo
tina. Kristaus atpirkimas gy
venimo tikrovėje veikia tada, 
kai Marija, Dievo Motina, 
tamna mūsų Motina.

Todėl suprantamas tos dan
gaus moters platus veikimas 
visoje žemėje. Ji, į dangų su 
kūnu paimtoji, negali pamiršti 
savųjų vaikų. Jos globai yra 
pavesta visa žemė. Jeigu ji 
negelbės, tai negelbės nė kiti 
dangaus gyventojai, kurių ji 
yra karalienė. Todėl visos tau
tos turi šventoves, kurios pri
mena, kas joms yra toji dan
giškoji moteris ir Motina, ku
ri taip dažnai žmonėms daro 
perspėjimus, paraginimus, nu
rodymus, kaip reikia tvarkyti 
savąjį gyvenimą.

Prieš keletą metų liuteronų 
sektos protestantai Dresdene, 
Vokietijoje, svarstė tarp kitų 
dalykų' Liurdo ir Fatimos ap
sireiškimus ir paskelbė atsi
šaukimą, pavadintą: “Tiesa 
aukščiau visko”. Buvo iškel
tas klausimas, kokios reikš
mės turi tie apsireiškimai Die
vo planuose išganyti sielą. At
sakymas buvo, kad tų antgam
tinių įsiterpimų šviesoje reikia 
daryti išvadą, jog yra atėjęs 
laikas peržvelgti protestantų 
tikėjimo būklę; reikia supras
ti ir įvertinti istorijos vertę 
ir grąžinti Dievo Motiną į 
Evangelijos Bažnyčią.

Žinia, nieko naujo jokie ap
sireiškimai nepridės apreikš
tajam Kristaus mokslui. Bet 
Marijos -intervencija į žmonių 
gyvenimą yra jos nuolatinio 
motiniško rūpesčio apraiška 
ir ženklas, kad mes turime 
peržvelgti savąjį gyvenimą ir 
paklausti savęs, ar nereikia 
grįžti prie to istorinio Kris
taus, kuris kentėjo, mirė, o 
dabar turi būti gyvas mūsų 
visame gyvenime.

Kur Dievo Sūnus yra garbi
namas, ten yra gerbiama ir 
Jo Motina, iš kurios krikščio
nys pagrįstai gali tikėtis seniai 
pasiilgtos vienybės ir taikos 
pasauliui. V. Rim.

DANIŠKAI GIEDOTOS 
MIŠIOS

Danijos sostinėje Kopenhago
je švč. P. Marijos Apreiškimo 
šventėje iškilmingose pamaldo
se buvo danų kalba giedama 
Kirie, Gloria, Credo, Sanctus ir 
Agnus Dei. Katedra buvo per
pildyta žmonių, ir jie visi drau
ge giedojo su choru.

VIENĄ SAVAITĘ 
PAKRIKŠTIJO 2,100

Hong Konge Didžiąją Savaitę 
katalikų bažnyčiose buvo pa
krikštyta 2,100 atsivertėlių. Da
bar Hong Konge yra 182,000 
katalikų. Apie 13,000 kitų žmo
nių ruošiasi priimti krikštą ir 
yra pagrįstų vilčių, kad jau 
šiais metais katalikų skaičius 
Hong Konge pasieks 200,000. 
Tuo būdu penkerių metų laiko
tarpyje katalikų skaičius paau
go penkeriopai.

KALĖJIMAS UŽ 
KOMUNISTES KRITIKAVIMĄ

Lenkijoje raudonieji uždarė 
į kalėjimą Brynįcos kunigą Ste- 
fan Jogaj, kad jis iš sakyklos 
kritikavo 17 m. merginą, kuri 
išspausdino straipsnį ateistų 

Į laikraštyje.

Visokių yra rūpesčių. Ne visi 
jie yra verti rimtesnio dėmesio. 
Visų mūsų Motinos Marijos rū
pestis yra prasmingiausias, nes 
Jos asmenyje glūdi dangaus ir 
žemės vilčių įsikūnijimo tąsi- 
nys.

Kiekvienas gyvenimo laiko
tarpis, taigi ir mūsų atominis 
amžius turi savo rūpesčių: vi
sada jie pasižymi reikšmingu
mu, bet ne visada prasmingu
mu.

Atominio amžiaus dvasia reiš 
kiasi vadinamu modernišku ar
ba egzistenciniu rūpesčiu. Jis 
yra labai reikšmingas savo verž 
lumu, bet permažai prasmingas 
savo turiniu. Tai egzistencialis
tų rūpestis. Jie sielojasi kon
krečiu žmogumi, jo kova už 
būvį, už individualų žmogaus 
didingumą. Egzistencialistai ir 
jų nekritiškai pasekėjai skel
bia, kad jau nuo seniausių lai
kų puikiai žinome, kas yra žmo 
gus, kokia jo esmė. Tačiau pa
siliko neatsakyta, kaip konkre
čiai būna tas žmogus, kokia jo 
būtis šiame pasauly. Kitaip sa
kant, praeities išminčiai paaiš
kino tikrąją žmogaus esmę — 
dabarties apreikštos esmės 
konkretų buvimą — egzistenci
ją. Dar daugiau tie modernie
ji įrodys, kad konkretus žmo
gus yra vienintelė egzistencija, 
tobuliausia žmogaus tikrovė; 
žmogus — tai egzistencija.

žodžiu, praeities žmogaus 
nagrinėtojus, esą, tenka pava
dinti esencialistais, dabarties — 
egzistencialistais. Toks rūšiavi
mas tam tikru atžvilgiu yra la 
bai reikšmingas, bet savo ga
lutinėse išvadose permažai pras 
mingas. Dažniausiai visi egzis
tencialistai kovoja už tokį žmo
gaus didingumą, jo konkretų 
tobulumą, kuriam įgyvendinti 
jokių vilčių negali būti.

Jei konkretus žmogus yra 
vienintelė egzistencija, tai Die
vas ir Jo kiti kūriniai neverti 
net egzistencijos vardo. Ir pa
galiau, anot egzistencialistų rū 
pėsčio, žmogaus tobulybė — jo 
egzistencija, tada žmogus turė
tų būti Dievas. Bet tai yra ne
sąmonė. Dievas yra pati tobu
lybė: Jo egzistencija yra Jo gy
venimas.

n
Žmogus nėra nei Dievas, nei 

gyvulys, bet protingos prigim
ties gyvūnas. Jis yra kūrinys ir 
kūrėjas. Todėl jam gamta nėra 
paruoštas stalas. Jis pats turi 
tą Stalą paruošti, ne tik įsavo | 
egzistencijai pratęsti, bet ir ją 
vispusiškai tobulinti—vis pra
smingiau gyventi. Kiekvienas

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Jasper tautinis parloas

Jasper parkas yra didžiausias Kanadoje tautinis 
parkas. Tai 4,200 kv. mylių plotas su snieguotais 
kalnais, žaliuojančiais slėniais, ežerais, išvagotas upė
mis. Čia meškinai ar briedžiai be jokios baimės slan
kioja pakelėse. Parke esantis miestelis labai kuklus, 
bet nusėtas moteliais ir viešbučiais. Neturi tokio pa
trauklumo kaip Banffas, bet už 4 mylių nuo mieste
lio yra garsi Jasper Lodge — tai puošnus motelis prie 
Lac Beauvert ežero, apaugęs mišku, su gražiu mau
dymosi baseinu. Šis motelis - viešbutis yra geležinke
lio nuosavybė. Svečiai gyvena atskiruose namukuose. 
Valgoma bendrame restorane, o norintieji gali valgy
ti ir savo namukuose. Patarnautojai visus valgius ir 
gėrimus atveža dviračiais... Nakvynės labai brangios. 
Čia tik padarome rezervacijas ir kitą rytą vykstame 

. pasigrožėti gražiuoju Maligne ežeru, kuris mus įtikino,
, kad yra vienas iš gražiausių ežerų Šiaurės Amerikoje.

1 Maligne ežeras

Šį ežerą pamatyti ir grįžti reikia paskirti visą 
dieną, nes tiesioginio helio į jį nėra, nors šiuo metu 

j jis yra tiesiamas. Iš Jasper miestelio reikia važiuoti

DR. T. ŽIŪRAITIS, O.P

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gegužės mėn. 7 d.

Spauda ir pikta valia
Spaudai reikia didelio apdairumo 

POVILAS ŽIŪKUS

ventų ir, anot Kristaus, vis dau 
giau gyventų.

---------------- Į III
! Krikščionybės mokslo ir gy-

konkretus daiktas reiškia pa- venjmo šviesoje regime tobulą 
prastą buvimą, nes jis savęs ne konkretaus žmogaus idealo pra 
apreiškia; augalai ir gyviai reiš gmę, tikslą, ir tuo pačiu turime 
kia įvairaus laipsnio egztstenei- priemonįų tikslui siekti. Ateis- 
ją, nes jie gyvybe savo buvimą tinis egzistencializmas bent pri 
apreiškia. Konkretus žmogus pažjsta, kad jo rūpestis baigia- 
turi šiame pasaulyje. aukščiau- gį niekinančiu nieku. Teistinis 
šio laipsnio egzistenciją, nes ji egzistencializmas, nors ir pri- 
yra protinga Kūrėjo dovana — I pažįsta bei išpažįsta Dievą, bet 
asmuo pagal Dievo paveikslą ir i tariasi atpirksiąs savo “origi- 
panašumą. Dovana turi savo , na]umu” viduramžių tradicinį ir 
paskirt?.. ! dabarties ateistinį žmogaus rū-

T„ . ,. . • 1 pestį. Jie ims ir įrodys, kad
prasmingai. Taigi ir jo dovana ’’ra modemiški, ne tratamai; 
negali būti normaliu atveju, iš- 3,llks *** mlsl» ^"kreolam 
mintingumui prieštaringa. Tą- kmo^1 suprasti kokios neath-1 
kio žmogaus dovana turės kil- ko toks Aristotelis, sv. Augus-j

reikšmės, t. y. ji bus pra- tlnas' s’- Toma,3 Akvimetis, 
-ra---- Skotas ir kiti,mos

sminga savo turiniu ir paskir
timi. Juo prasmingesnė dovana, 
juo kilnesnės paskirties.. Kiek
vienas žmogus yra prasmin
giausia Kūrėjo dovana šiame 
pasaulyje, turinti tobuliausią 
paskirtį, pašaukimą: savo indi
vidualioje egzistencijoje vis la
biau ryškinti Tą, kuris yra 
Tiesa, Kelias ir Gyvenimas.

Štai kodėl žmogaus egzisten
cija, gauta iš prigimties ir pa
laikoma kovoje už būvį, nėra 
tikrasis gyvenimas, o tik išsi
laikymas — žmogiškas vegeta- 
vimas. Atominio amžiaus egzis
tencinis rūpestis yra geriausiu 
atveju tik pragyvenimo rūpes
tis, jau žinomas nuo seniausių 
laikų. Net kultūringiausias gy
venimas nėra krikščioniškas 
idealas, nes žmogus gali siekti 
idealo, bet ne jį sukurti. Žmo
gaus idealas tapo kūnu Kris
taus asmenyje, kad žmogus Jo 
malone ir savo kūrybingumu gy

Telšių Kunigų seminarijos 1937 m. kunigų laida, kuri birželio 6 d. švenčia savo 25-rių metų kunigystės 
jubiliejų. Pirmoje eilėj sėdi: sem. rėkt. vysk. V. Borisevičius, bolševikų nukankintas, vysk. P. Būeys 
dvasios tėvas, miręs Romoje ir vysk. Pr. Ramanauskas, vicerektorius, bolševikų kankinys, miręs Lietu
voje. Antroje eilėj stovi: škikūnas, Vaclovas Stankūnas (Kanada), Alfonsas Klimavičius, Pranas Bas- 
takys (miręs USA), Juozas Bogušas (USA) ir Juozas Olšauskas. Antroj eilėj stovi: Jonas A. Kučingis 
(USA), Petras Bernotas, Vaclovas Stirbys, Alfonsas Repšys ir Juozas Tadarauskas (Kanada). .Nuo
traukoje nėra kun. Kosto Petriko.

iki Medicine ežero. Čia jau laukia motorinės valtys. Iš 
čia prasideda motoriniais laiveliais 5 mylių kelionė 
per ežerą. Perplaukus ežerą, laukia specialūs džipai, 
kurie 11 mylių paprastu keliuku per mišką veža srau
niai bėgančios Maligne upės pakrantėmis ir tarpek
liais. Vienoje vietoje vadovas sustabdo džipą ir pra
neša, kad privažiavome vietą, kur buvo daromos nuo
traukos filmui “Rose Marie”. Visi šoko tos vietos pa
matyti ir nufotografuoti. Gražu ir įspūdinga, bet fil- 
moje buvo kažkaip gražiau...

Atvykus prie ežero, laukia pietūs kuklioje Malig
ne Lake Chalet. Mat, už tuos pietus ir visą kelionę 

i prie ežero ir per ežerą skaito 14.18 dol. asmeniui. Po 
pietų prasideda 34 mylių kelionė po ežerą. Tai reto 
grožio ežeras. Susidaręs iš tirpstančio ledo ir sniego 
iš aplink ežerą supančių baltų kalnų viršūnių. Karalie
nės Elžbietos kalnynas yra daugiau kaip 10 tūkstan
čių pėdų nuo jūros lygio, o kitos viršūnės dar aukštes
nės. Kuo giliau į ežerą, tuo daugiau grožio ir didybės 
pasireiškia. Kalnai atrodo masyviškiau, pasirodo įlan
kos, kriokliai, didžiuliai ledo ir sniego plotai. Krantai 
apaugę žaliuojančiais spygliuočiais. Viskas natūralu, 
nesugadinta. Atrodo, lyg čia atsiradai pirmą dieną 
po ežero atsiradimo. Kai kur pamatysi stirną ar brie
dį, geriantį ežero vandenį, o nuo uolos spokso kalnų 
ožys. Ežero gale gražios salelės. Čia visi išlipa daryti 
nuotraukų. Atgal plaukiant į uostą 17 mylių, vėl kar
tojasi tie patys vaizdai. Nesigailim aplankę nors ir 
nelabai reklamuojamo ežero, bet jo grožis ilgam pasi
liks atmintyje. Iš čia skubame į provincijos sostinę 
Edmonton, ir palaipsniui nutolsta kalnai ir visas jų

Duns Skotas ir kiti, kuriems 
moderniškumas reiškia tiesos ir 
meilės įgyvendinimą savo laiko 
dvasioje.

O tie tradicininkai tokios eg- Pat formuoja viešąją nuomonę ir
zistencinės misijos neatliko, nes 
jiems žmogus buvo nei Dievas, 
nei gyvulys, nei biologiškai sto 
kojanti būtybė. Neatliko mnėti 
tradicininkai egzistencinės mi
sijos, nes jie iki šiol yra giliau
siai įžvelgę, kas yra ir kaip tu
ri būti visoje tikrovės sąrango
je tikroji egzistencija ir tikra
sis gyvenimas,

IV
Todėl ne atominio amžiaus 

“moderniškas”, egzistencinis rū 
pestis, bet ypač visų mūsų Mo
tinos rūpestis, pakartotas Fati- 
moje, yra ir bus mums vertin
giausias. Jos rūpestis — Dievo

ningai ir labai gudriai po gra
žia realaus patriotizmo skrais
te, neva realiai vertindamas pa 
dėtį, perša tam tikras kam

................ ... nors naudingas, idėjas. Kartaisrūpestis. Dievas geriausiai kad tai „k
no, o mums rei įa. e ure į moĮęraj-įškumo naivumas. Jeigu 

(Nukelta j 4 psl.) -būtų ir taip, tai vis tiek sėji-

Didelis dalykas — spaudos 
laisvė. Gali rašyti, ką tik nori, 
ir, jeigu tik jėga valdžios never 
ti, niekas tavęs nebaudžia.

Kiek mes savuose laikraščiuo 
se rašysim ar savo tarpe šnekė
sim, tai neturės įtakos į pasau
linę politiką ir įvykius. Mūsų 
balsas nėra girdimas toliau sa
vo kiemo, o kai jis nesklinda 
plačiau, tai ir jo įtaka yra tik 
pagal jo garsą. Tačiau panagri
nėti įvykius ir pasidalinti min
timis tai lyg praverti langą 
šviežiam orui.

Sąmonimgas svetimij idėjų 
skleidimas

(Visai kas kita, kai rašo didie
ji žurnalistai didžiojoj spaudoj. 
Jie yra ne tik plačiai girdimi, 
ne tik nagrinėja įvykius, bet taip

net politiką. Ir kai toks formuo
tojas turi gerų norų ir realiai 
žiūri į gyvenimą, nors kartais 
kai kam gali ir nepatikti, tai 
nėra blogai.

Politikuojant gana dažnai 
daug kas nutylima. O to nuty
lėjimo vaisiai pasirodo daug vė
liau (pvz. Jalta). Reikia for
muoti nuomonę ir blogai politi
kai stengtis užbėgti už akių.
Bet yra blogai, kai žinomas žur 
nalistas didžiojoj spaudoj sąmo i šaukia, kad Vakarai turi išeiti

grožis. Alberta yra pusiau kalnų ir pusiau prerijų 
kraštas.

i
Ir vėl prerijose

Pervažiavę Albertos prerijas, patenkame į Saskat- 
'■ chewano prerijas, kurios yra Kanados Kansas ir duo- 
j nos krepšys, nes 60 proc. visų garsiųjų kviečių su pro
teinais yra išauginama Saskatchewane. Čia žemė juoda 

. kaip anglis ir per karščius sudžiūsta į akmens kietu- 
' mą. Pietinio Saskatchewano gamtovaizdis yra auksinė 
su rusvai žalsvu atspalviu banguojanti kviečių jūra, ret 
karčiais pamaišyta miežiais, avižomis ar rugiais. O 
toji javų jūra dar padalinta kvadratais, kaip šach
matų lentoje, paženklinta farmų trobesiais-, kurie vie
nas nuo kito dideliais tarpais nutolę. Kai kur kaime
liai, mokyklos ar miesteliai. Prie geležinkelių stočių 
pastatyti kooperatyvų grūdų elevatoriai. Pasirodo, 
kad kooperatyvai superka iš farmerių apie pusę der
liaus ir išleidžia į rinką. O visgi čia farmeris yra pa
liktas savo rizikai, nes Kanados valdžia nedaro jokių 
primokėjimų. Farmerio gerovė priklauso nuo derliaus 
ir pasaulio rinkos bei jo^ kainų. Gerai kviečiai užde
rėjo — farmeris turtingas, o jei sausra ar kitos 
gamtos nelaimės derlių sugadino, tai nuostolių nie
kas nepadengia.

Pereitą vasarą dėl sausros kviečių derlius buvo 
menkiausias 24 metų laikotarpyje. Visa laimė, kad 
kooperatyvų elevatoriuose buvo gerų atsargų iš anks
čiau, tai farmerių ekonomiškai nesužlugdė. Arklių 
laukuose nematyti — visur dirbama mašinomis.

(Bus daugiau!

mas piktžolių į javų lauką yra 
labai žalingas. Bet dažniausiai 
tai nėra naivumas, o rafinuo
tas gudrumas.

Balandžio 3 d. Boston Globė 
žinomas žurnalistas Walter Lip 
man nagrinėja tarptautinę pa
dėtį ir Berlyno klausimą. Jis į- 
rodinėja, kad rusų atominių 
bombų bandymas esąs tik no
ras pasivyti amerikiečius. Gi 
ištekliuose ir apsiginklavime 
Vakarai esą daug pranašesni. 
Atseit, mes visai neturime bai-. 
mintis rusų. Usėkimės ramiai, 
nes priešas dar labai toli užpa
kaly mūsų.

Eidamas prie Berlyno klausi
mo, jis ir toliau perša tas idė
jas, tik gal pakeisdamas vieną 
kitą žodį ar net sakinį, bet ne
nutoldamas nuo tos pagrindinės 
minties, kurią jis jau senai skel 
bia. Vistiek, esą, anksčiau ar 
vėliau Berlyno laisvė turės būti 
garantuota tarptautine sutarti
mi, kuri padarys jį tarptautiniu 
miestu didžiųjų jėgų apsaugoj: 
NATO, Varšuvos pakto ir Jung 
tinių Tautų.

Maskvos siekimai Vakarų 
spaudoje

Tos visos mintys yra ne nau- 
! jos. Jau eilė metų, kai Maskva

iš Berlyno ir pavesti jo priežiū
rą, jeigu ir ne jiems, tai nors 
tarptautinei kontrolei. Maskvos 
tikslas, kad tik kas nors puose
lėtų ir propaguotų jų mintis 
Vakaruose. O tos minties vai
sius vis tiek augs ir atneš tam 
tikrą derlių.

Vakarai, ypatingai anglai, 
bet kuria kaina nori išlaikyti 
taiką. Branduolinis karas bai
sus, o jo pasėkos neįsivaizduo
jamos. Komunistinis pasaulis 
gerai žino, kad Vakarai to ka
ro nepradės. Tada jie patys 
gąsdiną juo, kelia nerimą ir 
skleidžia nepasitikėjimą Ameri
ka ir jos sąjungininkais, griau
na Vakarų prestižą ir pėda po 
pėdos su spaudos pagalba eina 
užsibrėžtu keliu. O jiems labai 
daug pasitarnauja laisvos spau 
dos laisvi žurnalistai, kurie pla
čiai paskleidžia jų mintis. Yra 
ir tikrai tokių naivių, kurie ne- 
nusimanymu ir iš baimės irgi 
jiems gražiai tarnauja.

Pikta valia eina per spaudos 
puslapius ir daro labai daug ža
los. Net ir mūsų spaudos pus
lapiai kartais panaudojami pik
to valios, kad ir mažuose savuo 
se reikaluose. Laikraštininkai 
turi būti labai apdairūs, kad 
laikraščių puslapiai nepradėtų 
tarnauti piktam.



DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. gegužės mėn. 7 d. Mūsų motinos... WANTED
MŪSŲ KOLONIJOSE

Baltimore, Md.
PAVASARINĖS MINTYS 

APIE PARAPIECIUS

(Atkelta iš 3 psl.l 
tume neužmiršti, kad ibe žmo
gaus valios — Marijos sutikimo 
nei Įsikūnijimas nebūtų įvykęs, 

jeigu mes ją nesidomėsime, jei- pjpjyęĮami Marijos prašymus, 
gu jon visai nesilankysime, tai dėkingiausiai išreiškiame Moti- 

, mžmgdysime ją kaip kalbinę n,Os įr gavo vaiįą Išganytojui, 
parapiją. Mes atimsime mūsų paį malda ir atgaila — toji dva

Gegužės mėnuo yra vienas iš lietuviams kunigams galimybę sja atominė energija pajudins 
iškilmingiausių mėnesių Balti- vartoti lietuvių kalbą apeigose, į pagaliau žemę, sunaikins tarp- 
morės lietuvių šv. Alfonso pa- išguisime lietuviškas giesmes is! tautinio gyvųjų kapinyno — ko 
rapijoj. Tuo pačiu laiku įvyks- bažnyčios. Jie neturės lietuviš- munizmo uždėtas.;- grandines, 
ta pirmoji komunija, Motinos kojo užnugario, kuris liudytų kelsis žmonija Dievo ir tėvynės
diena ir susikaupimo rekolekci- tokios parapijos reikalingumą 
jos, kurios paprastai baigiasi Baltimorėje. 
gegužės antrą sekmadienį. Jų Yra skeptikų, kurie jau nu-j tinio gyvenimo pavasaris Lie- 
pabaiga ir pati diena atžymima mojo ranka į lietuviškuosius rei-1 tuvon. Grįš jis tenai amžiais ža

garbei. Kelsis kryžių kraštas 
prie Baltųjų krantų. Grįš pilnu-

REAL ESTATE SEAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Arti mūsų, 7 metų, 5% kamb. 1 54 aukšt. mūras. Prieš 12 metų 

mūr. Įrengtas rūsys. Alumin. langai, statytas, naujoje sekcijoje prie par-

iškilminga procesija lauke. Poli
cija sulaiko judėjimą. Pašaliniai 
žmonės susibūriuoja šaligatviuo 
se. Bet pati procesija, nors ir 
gerai organizuota, nėra pergaų- 
si. Jos didžiausią dalį sudaro 
dvasiškija, patarnautojai, para
pinės mokyklos mokiniai ir baž-

kalus, tvirtai įtikėję į neišven- j liuoti, palaiminta laisve 
gramą kalbamos parapijos žiu- ir bujoti, 
girną ir visai nemato priemonių 
joms išlaikyti. Tačiau tai dar 
nereiškia, kad tų priemonių nė
ra, jei skeptikai jų nemato. Jos 
yda, tik reikia tuo reikalu tru
putį susirūpinti, pagalvoti. Juk

bręsti

ras Povilaitis, narys Henrikas 
Miklas. N. Y. Apygardos valdy
ba paskirstė visų apylinkių ri
bas. Great Neck apylinkei pri
klauso Nassau ir Suffolk ap-.

karpotai. Garažas. $22,700.
Kaktas pas mus j puikų 2-jų bu

tų narna. Naujas alyva šildymas. 
Alumin. langai. Sausas rūsys. Gara- 
-žas. $18,200.

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

Patrauklus 5 kamb. namas. Nau
jas alyva šildymas. Garažas. Tik 
$12.9%0.

Arti Jaunimo Centro. Namas kaip 
stiklas. $135 pajamų ir sau. 6 kamb. 
butas. $17,200.

2-jų aukštų, 3-jų butų mūras. Ga
ražas. Geros pajamos. Gage Parke. 
$26,300.

Mūrinis. 2 butai. Alyva šildymas. 
Garažas. $80 pajamų ii- 6 kamb. mo
dern. Butas. $18.800.

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

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

ko. Garažas ir kt. $28,500.
(1 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 

4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dai
ne vėlu. $50,000.

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alumin. langai. 
$28,500.

Virš $6,000 pajamų. 5 butai, 2-jų 
aukštų mūras. Garažas, šalia pla
tus žemes sklypas kitam namui. 
$37,500.

2 namai ir taverna. 4 butai atski- 
šildymai. Vertingrs biznis. 32S.400.

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

Lemonte. Virš akro žemes ir 2-jų 
metų, 2-jų butų modernus namas. 
Kaina nuderėtą.

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

Modernūs 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuve. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

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

819,500 mūrinis 5_ met., 3 mieg., 
daug priedų, arti mūsų įstaigos.

$20,700 mūrinis 3 mieg., garažas, 
naujas gazo šild;, platus lotas, 62 ir 
Artesian.

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

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

$16,900 mūrinis 8 mieg. ant 80 
p. loto, M. arba G. pąrke.

$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, I mieg. Arti 
mū3ų įstaigos.

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

15,800 medinis 2 po 6, garažas, 
rūsys, ekstra nuoma.
$24,600 mūrinis 9 met., 4 ir 3 kamb. 
butai, arti M. p. už Kedzie.

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

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

$55,000 už didelį pajamų namą, M. 
p., dvigubas lotas. $12.000 įmokėti.

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

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

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

p. Geroj vietoj.
$25,900 mūrinis 8 butai, garažai, 

G"c3.g"C p
$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu

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

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

A. KAIRYS REAL ESTATE 
2581 West S9th Street. Tel. 436-515 i

nytinių organizacijų nariai. O lietuviška parapija, tai mes pa- skritys. Valdyba dės visas pa
patys parapiečiai, sustoję ant 
šaligatvių, linksmai šnekučiuo
damiesi žiūri į žygiuojančius, 
lyg tai būtų pramoginis para
das, o ne maldos žygis.

O būtų tikra pavasarinė at
gaiva, jei mes sugebėtumėm pa
laužti savo individualybės kiau
tą ir visi iki vieno įsijungtumėm 
į didingą procesiją, šaligatvius 
palikdami tiems, kurie tikrai 
mano, kad čia paradas. t

Mąstant apie tokį pasyvų da
lyvavimą parapijos iškilmėse, 
savaime nukrypsta mintys į ki
tą reiškinį, kurs yra dar blogės 
nis, negu pasyvumas. Tai vi
siškas nesilankymas lietuviško- 
jon bažnyčion.

Šv. Alfonso bažnyčia yra vie
na iš gražiausių, o parapija vie
na iš turtingiausių Baltimorėje. 
Tai Įkalbinę lietuvių parapija, 
vienintelė bažnyčia, kur Balti
morės lietuvis katalikas gali at
likti religinę praktiką sava kal
ba, kur gali išgirsti pamokslą 
gimtuoju žodžiu ir įsijungti į 
bendrą maldą lietuviška giesme. * 
Šia prasme Šv. Alfonso bažny
čia yra tam tikras lietuvišku
mo židinys, kurs turi būti visų 
susipratusių lietuvių katalikų 
nuoširdžiai ir be jokių rezervų 
palaikomas. Deja, kol buvom 
nelabai dar įaugę į Dėdės Šamo 
žemę, tai parapijos bažnyčią lan 
kėme pakenčiamai gausiai. Bet 
kai prasidėjo namų užmiesty 
pirkimo era, tai daugelio veidų 
nei sekmadieniais, nei kitom 
progom visai nematyti. Lietu
viškoji bažnyčia gerokai nuto
lo. Sunku ją pasiekti. Reikia 
važiuoti (tik pagalvokit, kaip 
toli!) net 6-7 mylios asfaltuo
tom gatvėm! Kelionė į vieną 
galą užtrunka 20 - 30 minučių, 
o kartais net ir ilgiau. Tuo tar
pu čia pat pašonėj yra ameri
kiečių parapijos bažnyčia, tad, 
praktiškai galvojant, ar apsi
moka toli važiuoti kad ir į lie
tuvišką bažnyčią?

Viskas būtų gerai, jei toks 
nepaslankumas, atseit, praktiš
kas galvojimas, savo esme ne
būtų griaunantis lietuviškąsias 
institucijas, šiuo atveju parapi
ją. Finansiniu atžvilgiu šv. Al
fonso parapija puikiai gyvuos 
ir toliau, nepaisant, ar mes jon 
lankysimės ar ne. Šalia lietuvių, 
ji turi daug amerikiečių parapie 
čių, kurie finansiškai gal net 
daugiau prisideda prie parapi
jos išlaikymo, negu mes. Bet

tys. Jei mes leisime savyje Įsi
galėti skeptiškoms ir defetis- 
tinėms mintims, tai parapija ir 
visos kitos lietuviškos instituci
jos bei organizacijos tikrai 
žlugs. O jei mes savo širdyse

troškimą palaikyti , v
jei iš to 
pareigin-

išlaikysim
tautinius židinius ir 
kildinsime nuoširdų 
gumą jų atžvilgiu, tai jie gyvuos
ir augs. Viskas priklauso tik 
nuo mūsų pačių. Virbelis

Great Neck, N. Y.
Nauja LB valdyba 

Lietuvių B-nės Great Neck
apylinkės išrinko naują valdy
bą: pirm. Vaclovas Butkys, vi
cepirm. Danutė Alilionienė, 
sekr. Tadas Jasaitis, ižd. Pet-

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

ANTENOS - BATER1OOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos ir 'garantija

83321 S.Halsted St.- CLiffside4-56658

IMI O V 8 N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Cbicago, I1L

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki II vai. ryto. šeštadie
niais ii; sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

7159 So. Maplevvood Avė., 
Cidcago 29, DJ.

K.VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
PRIE MARQUETTE PARKO 2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 

Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga-
, .. • t , • „ , 2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. ' ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900.stangas įjungti visus lietuvius, ; bungalow stogas, 37 p. sklypas, ply- 2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb.

Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. MSn. pajamų $2S0. Arti 55- 

Troy. Tikrai prieinama kaina. tos ir Pulaski. $26,900.
„ , , - i , 4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50
5 kamb., 3 mieg. mur. 3 - p. skly- p sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi- 

... pas. ‘7 metų senumo. Garažas. Arti sj jgnuomuoti po $115. Arti 66-os
B-nei, ar yra neseniai apsigyve- 66-os ir Pulaski. $20,900. ir Artesian. Tik $49,900.

4 butų mūrinis, Brighton Parke, i 6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
Atskiras šildymas gazu. $295 men. sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
pajamų. Tik $27,500. I Parko apyl. $61,500.

gyvenančius toj apylinkėje, į gu^n^^MlFgaražaa^Iru es-oš 
B-nės ve-iklą. Visi lietuviai, ku
rie dar nepriklauso Lietuvių

nę Nassau ar Suffolk apskrity- 
susisiekti su

Vaclovu Butkiu — telef. HU 
2-4390, ar su Tadu Jasaičiu — 
tel. HU 2-1399. D. A.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69tii St. II a, PE 6-1063

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiin

HELP VVANTED MOTERYS

KLEBONIJAI REIKALINGA VI
RĖJA. Geras atlyginimas. Skam
binti HEmlock 4-9600

HOUSEKEEPING MAIDS

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E LL-VA R P A S 
REAL ES T A T E

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

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

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

Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,500.

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

6540 S. VVESTERN AVĖ, 
REpublic 7-9515 arba RE 7-4636 

iiimmiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimi  
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 VVest 69th Street
Tel. PRospect 8-3792 

iihiiiiiiigmiiiiiiiiimiiiiiiitiikiiiiiiiiiiiiii

CICERO — 3-jų butų bungaloiv. 
Bargenas. Tik 10 metų senumo.
4—2—3 kamb. Gazu apšild., pa-

40 hour week. Liberal vacations. j stog ir ™sys. Apylinkėje 18-os 
' ir 56-os Avė. /. $21,900. Įmokėti 
$4,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Road, Cicero. OLympic 2-6710, 
Blshop 2-2162.

In-Paid siek leave and holidays 
surance benefits. Apply —

Personnel Department 
LITTLE COMPANY OF 

MARY HOSPITAL 
2800 VVest 95th St,

Mon. through Friday 8:30 to 4 p.,m.

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

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

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

MARQUETTE NATIONAL BANK
WILL PAY THE MAXIMUM

4%

Med. 2x4 modernizuotas su gar. 
$15,000.

Mur. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. 827,500.

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

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

Mūr. 1 metų 6 k. cottage North- 
lake, T1I. Viskas moderni. $16,000.

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

ŠIMKUS
KKAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So. Mąpšotfood Avė,

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

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

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

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

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E. 
2458 W. 69th St. RE 7-8399

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
y.ra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. I 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$686 mėn. pajamų, ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

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

Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

$835 MĖN. PAJAiMŲ
6x4 karnb. mur. Šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyje. 
$380 men. pajamų. Kaina $43,000.

6 KAMB. MCE. BUNGALOIV
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETĖ

Su baru ir restoranu Beverly Sho
res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
no Į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5% (3 m-)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 karnb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirinK. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Remkit dien. “Draugę”
CONTRACTORS

0N
INTEREST

SAVINGS CERTIFICATES 0F DEPOSIT
AND

ON REGULAR
SAVINGS PASSBOOK ACCOUNTS/

(EFFECTIVE JANUARY 1, 1962)

MARQUETTE NATIONAL BANK
63rd and Wesiern Avenue—GRovehill 6-5100

Mcmber: Federal Reserve System Federal Deposit Insurance Corp.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PRIMOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 62 H S. Western, PRospect 8-5375

Vedėjas J. LIEPONIS

Garry Moore jau persiuntė 
5,000 radijo programų, (UPI)

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to’’- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

» 4 ♦ ♦ ♦ »-»-» »♦»«♦«♦ «♦»♦♦♦«♦,

'10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
Suž apdraudą nuo ugnies ir auto-1 
Jmobilio pas

FRANK Z A P O L I S
3208)4 West 95th Street 

S "Chicago 42, Illinois
‘"(Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6.4339.|

V A L Y M A S
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos —— J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

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

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

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

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

Medinis. 2 butai — 5 ii 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. $1 6,900.

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

i dome Income Tax.

t ŠIMAITIS
1 REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JŪSU PAGEIDAVIMĄ

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

\T. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5531 , 
............................ .................-______—

-f

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

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: S— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

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

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

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

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

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

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

_______ OL 2-9589_________

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

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

žemės $11,500.
6 kamb. namas, 3-jų akrų sodas, 

labai graži vieta.
— 4 butu namas mieste, geros ren-
n dos. $19,500.
> Sklypai mieste, visi patogumai, po 

I $1,500.
Gausite 13% investavę j pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Realty & 
Envėstment Co.

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

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0. |

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dom
traukiai Pataisomi. Išsmaiinaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-coated). Dažymas iš laukt 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei 3ekmadie 
niais.

DA 1-0047, RO 2-8778

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

B U I C K AS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

Taksai ,89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba
i M IL D A B U I CK; INC.

907 W. 3Sth Street, Chicago 9, III., Tei. LA 3-2022

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. VVestern Avė., 
Chicago 9, UI.
Tel. VI 7-3447

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 CL 7-2094 Chicago, IU.

“4c

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

Tel. 776-0562

| LAPKUS BUILDERS, INC.
$ Statome įvairius pastatus. Dar- 
į-' bas atliekamas labai sąžiningai, S 
■^vartojant geriausias medžiagas. 
ĄlTurime dar keletą sklypų Chicagoj.

6440 SOTJTH PULASKI RD. i 
RE 7-6630 arba LU 1-0400 M

Remkit dien. “Drauge”

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kainot 
visiems prieinamos.



MŪSŲ KOLONIJOSE
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White Plains, N. Y. kaip vasara, jau laikas rengtis 
gegužinėn. Amerikos Lietuvių 

Netekome kilnios lietuvės klubas rengiasi pirmai geguži- 
Balandžio 23 d., po dviejų me- neb gegužės 20 d. 12 vai. p. p. 

tų sunkios ligos, mirė a. a. Mor- Neptūno Viloje 666-76 Avė.,
ta Širmulevičienė. Po gedulin- St. Petersburg Beach, Fla. Vi
gų apeigų šv. Antano bažnyčio- sus apylinkės lietuvius prašome 
je, palydėta ir palaidota White atsilankyti į musų parengimą. 
Plains Kalvarijos kalno kapuo- Nlubo i engėjos pagamins s ra
se. Paliko trys dukterys, du BuS mu^ K&S
sūnūs ir daug anūkų. Vyresny- §ale« Pjudyti, van-
sis sūnūs Sibiro tremtinys Lietu Rengėjos
voje.

White Plains lietuvių koloni
ja a .a. .M. Sirmulevičienės as-. Winnipeg, Man. 
meny neteko lietuviškam dar- ,
bui darbščios, dosnios ir nepa- Suvaidinta A. Kairio diagnozė 
ilstamos tautietės. Velionė bu- j
vo geros . širdies, pati būdama , Balandžio 28 d. parapijos sa- 
paprasta darbininkė, sugebėjo Įėję, ateitininkų sendraugių pir- 
rasti lėšų ir gausiai siųsti siun mininko J. Čingos rūpesčiu, bu
tinius j Lietuvą, Sibirą ir net į į vo suvaidinta Anatolijaus Kai- 
prancūzų svetimšalių legioną rio 3 veiksmų komedija “Diag- 
vargstantiems lietuviams. Dėl nozė”. Vaidino Petrą Naujokai- 
ligos negalėdama Vasario 16 d. tį — Vai. Rutkauskas, Kostę 
minėjime dalyvauti, auką Lie- Naujokaiticnę — Zof. Dielinin- 
tuvos laisvinimui pasiųsdavo per kaitienė, Birutę Naujokaitytę — 
kitus. Per eilę metų buvo pa- Eug. Federienė, Joną Budrį — 
vyzdinga L. B. narė. Yra suda- J- Demereckas, Augustiną Kau- j 
rius dokumentus kelioms tiem- naitį
tinių šeimoms atvykti iš Vokie- tą Jankų — J. Vaitekūnas. Vai- 
tijos į Ameriką. ; dybai vadovavo Eug. Federie-

Labai s,,™™ nė. Grimavo Lina Cingaitė. Suf-

St. Petersburg, Fla., gegužinės rengėjos: Emilija Parmalis, Sofija 
Marozas, Madana Galinis, Frensis Sinkus, Stasė Zuris, Elizabeta 
Kiaušas ir Emma šeštokas.

kimo — pardavimo turto istai- DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gegužės mėn. 7 d.
gą- Į '

Lietuviai ne tik privalome jį j

komenduoti birželio 18 d. bal
suoti už B. Krono kandidatūrą.

Gegužinės pamaldos

Gražios gegužės mėn. pamal
dos Hamiltono lietuvių bažny
čioj vyksta vakarais 8 vai., o 
sekmadieniais tuoj po pamaldų.
Mūsų tautiečiai kas tik gali nuo : 
darbo išsprukti, gausiai jas lan
ko. {Kl. G.) i

gražiai sugyveno su 
lietuviais ir svetimtaučiais. Šer

KANADOS ŽINIOS
St. Catharines, Ont

| GUŽMSSCŲ ®£V£!iL.y HILLS GOLIKYČIĄ
j Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių -r

ir kitų papuošimų
2448 WEST 63rd STREET

| Telef. PS 8-0833 PR 8-0834.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMEfMT CQ,
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — GEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Trys milijonai..,
(Atkelta iš I psl.)

buvo pranešta, jog nuo praėju
sių metų rudenį įvykusio XXII- 
jo sovietinių komunistų suvažia
vimo ligi šiol iš visos Sovietų
Sąjungos įvairiems darbams bu j 
vę išsiųsta daugiau kaip 40,000 i 
jaunuolių ir merginų. Atsižvel-! 
giant į sovietijos gyventojų skai
čių, ir vadovaujantis proporci- , • . .mu pineipu, tasai jaunimo siun- I

.L F. KI IIE1KIS
LmOTŪVIŲ DIREKTORIUS

tais buvo Merritton Communi- 
ty Centre Hali, St. Catharines,
Ont.

Prie to pranešama, kad ren- j įįmas tegalėtų paliesti tik apie 
giamame apie Vilnių jaunimo Į ggg Lietuvos jaunuolių. Gi tiko-

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos pranešimas

VKLS-ga Kanadoje pasižymi 
St. Ramanauskas, Ma-1 savo gyva veikla ir daugelyje 

sričių neatsilieka nuo kitų di
desniųjų organizacijų.

Kadangi šie metai yra pas
kelbti Maironio metais, tai ir 
ši sąjunga didįjį Lietuvos dai
nių iškilmingai minės. Jau aš- 
tuoni metai Kanados vilniečiai 
su dideliu pasisekimu ruošia 

grojant “Astradai” smagiai pa- tradicines Jonines — jaunimo

leriavo Aid. Rutkauskienė. Bi.
menų vakarais erdvi koplyčia ,lietus Platino J‘ Malinauskas, 
sunkiai talpino lankytojus. Lai-!Bufet^ tvarkė V- Kriščiūnas ir 
dotuvių automobilių vora nusi- Mažeika. Ručinę prižiūrėjo 
tiesė per du blokus. V. K. V- Armanavičius. Po vaidinimo

St. Petersburg, Fla, sišokta.

Aktorius telegrama sveikino 
Lietuvių klubo gegužinė lveįkalo autorius rašyt. A. Kai- 

Saulėtoje Floridoje oras yra rys.

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti pinky mažai vartotą bet- 
kokios.firmos nuo 1956-1961 meti/ modelių 
garantuotų automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantiją.

VACYS SV1OTOR SALES 
6516 S. Wesiera tanus, Chicago 36, III.

. m; , Tslef. WA8brook 5-5121

\ MŪSŲ STAINLESS CLUB 

pasibaigs birželio 1 dieną

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą imenesį.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. „ 9 iki 1

rašinių konkurse dalyvavo aš- 
tuoni asmens. Dabartiniu metu 
rašiniai jau skaitomi jury ko
misijos. Inf.

Hamilton, Ont.

B. Kronas dėmesio centre

vėje vien tik šių metų eigoje 
iš Lietuvos išgabenta jau arti 
1,000 jaunuolių.

Tenka skaityti, kad šiuo me
tu Lietuvos jaunimo minėtais 
Kremliaus pareigojimais yra į- 
jungta įvairiuose darbuose ma
žiausiai 40,000. Žymi to skai-

Kaip “Drauge” buvo rašyta, i čiaus dalis jaunuolių išgabenti 
hamiltonietis Balys Kronas yra ; į pačias atšiauriausias sritis. Ma 
pastatytas kandidatu į Kana- žiausiai apie 3,000 Lietuvos jau

O
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South Catifornia Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBSJLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

šventę Niagaros pusiasalyje iš
kviesdami į jas didžiuosius A- 
merikos lietuvių tautinius an-
samblius. Tai yra viena iš di- . u B Kronas

•J. džiausiu metimų apylinkes sven-, pIačįai yra lietuvių visuo.
eių, kur daugiausiai suvažiuoja menėg pažįstamas kaip puikus ' bams. Tačiau tikrovėje tie dar- 
zmonių net n iš tolimiausių , biznierius, didžiausios Hamilto- , bai yra priverstinio pobūdžio,
vietovių. ..............................j ne Real Estate įmonės dalinin- i siekiant užpildyti darbo ’ jėgos

Šiais metais Jonines jungia-, kas Daugybė lietuvių yra pirkę I spragas ypag tose srityse-, kur 
mos su Maironio minėjimu ir namus per B. Krono ir Valcvi- , anksčĮau veikė priverčiamojo 
tam tikslui padidintos rengėjų ; čiaus nekįinojamo turto įstaigą, ; darbo stovyklos.
jėgos. Šis iškilmingas minėji- : kurį yra 366 Maįn st. E. Ha- ' 
tnas vyks Vilniaus Krašto Lie- miltone. Ne tik lietuviai, bet ir 
tuvių sąjungos Kanados Kraš- daugelis tautinių mažumų kaip 
to valdybos vadovybėje, taigi ukrainiečiai, vokiečiai, lenkai ir 

i rengėjai bus net kelios koloni- kiti gerai pažįsta B. Krono- 
jos. Kaip ir tinka didžiojo dai- Valevičiaus nekilnojamojo pir
maus, skatinusio lyra eit Lietu
vos keliu, minėjimui iškviestas 
garsus lietuvių meno ansamblis 
“Rūta” iš New Yodko.

Prašoma įsidėmėti, kad vil
niečių rengiamos Joninės įvyks 
ta 1962 m. birželio 23 dieną, 
ten pat, kur ankstyvesniais me.

dos federalinį parlamentą nuo nuolių išgabenti negrįžtamai į
Liberalų partijos. Jis turi gana chruščevinius plėšinius, 
stiprų užnugarį ir veik visuoti- Toks balansas Kremliaus skel 

biamo jaunimo siuntimo sava
norišku pagrindu įvairiems dar-

Petkus A**-
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2333 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

AND LOAN ASSOGIATION 
3If30 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside IfOlOJi 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

A. f A.

EDVARDAS SAUNORIS — GALININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėle3 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. SI ffh St., PR 9-1355 ir 9-1356

GEGUŽĖS MĖNESIO
IŠPARDAVIMAS 

NAMŲ RAKANDŲ
Televizšjy, pečšy, refrige- 
raforiy, auksinių daiktų, 

laikrodėlių, deimantų.
SUDRIKO KAINOS ŽEMESNĖS 

KAIP KITUR
LENGVAIS IŠSIMOKfiJIMAIS

3 dalių miegamojo kambario
setai nuo ......................  $89 00

4 dalių miegamieji nuo .. $139.00 
2 dalių svečių kambario

setai nuo.. $89.00 iki $400.00
Karpetai, virtuvės setai, pečiai, 

šaldytuvai, skalbimo mašinos, mat
racai, televizijos, lietuviškos. plokš
telės.

BUDRIK
JFURNITURE

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
. Budriko radio programos sekmad. 
i -š stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
I 2 iki 2:30 valandos po pietų, 

i

MARY WAITEK
(WAITEKl NAS)

(l’o pirmu vyru Kaiker) 
Mergautines pavarde Nadolski 

Seniau gyveno Marųuette 
Park, Chicago.

Jos antrasis vyras buvo Alex 
Waitekunas (irgi miręs).

Mirė gegužes 5. 1962, 11:45 
vai. rytą., sulaukusi senatvės.

Gimė Vokietijoje.
Amerikoje išgyveno 65 _m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

dvi dukterys: Prances Kaspcr, 
Josephine Erickson ir jos vy
ras Emil, sūnus Joscph Kaiker 
jo žmona. Edith, anūkas Jo- 
seph Kaiker. jr., du broliai: 
Joscph ir Barney Nadolski. ki
ti gimines, draugai bei pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas bus šian
dien 5 vai. vakare Mažeikų - 
Evans kopi., 6845 S, Western 
avė.

Laidotuves įvyks geg. 9 d. 
trečiadienį, iš kopi. 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta j švč. Pa
nelės Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sieią. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, sūnus, 
broliai b- kiti gimines.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žeiko-Evans. Tel. RE 7-8600.

JUAZAPAS DABULSKIS
Gyveno 5 624 S. Winchester

Mirė gegužės 5 d.. 1962, S vai. 
vakare, sulaukės pusės amž.

_ Gimė Lietuvoje. Kilo iš. Šila
lės apskr., Šilalės parap. 'Api- 
dimos kaimo.

Amerikoje išgyveno 60 _m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona. Stanislava (mergautines 
pavardė Melinavičiutė), 3 duk
terys: Sophie, žentas Leslie Mc- 
Bridc, Mary ir žentas RusseJI, 
Helen ir žentas Dewey Stwens- 
ma, sūnus Bruno, S anūkai, 11 
proanūk.ų, brolis Stanislovas su 
šeima, daug kitų giminių, drau
gų bei pažįstamų.

Priklausė šv. Vardo draugi
jai šv. Kryžiaus parapijoj. Kę
stučio Pašalpos klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeiko— 
Evans kopi., 6845 S. lVeštern,

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gėg. 9 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas i šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio. sielų- Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: žmona, dukros, sū
nus, žentai, anūkai ir brolis.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žeiko-Evans, ,Tcl. RE 7-8600.

PADĖKA

A. A.
STANISLOVAS KARALIS

Dėkojame visiems, kurie pareiškė man ir mano šeimos nariams 
užuojautą spaudoje, aukas mišioms, gėles apsilankiusiems į koplyčią; 
kunigams: kan. V. Zakarauskui, kun. J. Vyšniauskui, kun. J. Me
meliui už atlaikytas gedulingas mišias ir palydėjusiems į kapines, 
karsto nešėjams, Dr. A. Maciūnui už priežiūrą ir mielam prieteliui 
Dr. Z. Minginui už neįkainuojamą globą ir moralę paramą, visiems 
mūsų brangiems draugams, kurie palydėjo mano vyrą į paskutinę 
jo poilsio vietą.

Nuoširdžią padėką reiškia giliai nuliūdusi

žmona Genovaitė, sūnūs marčios ir duktė

Laidotuvių Direktoriai

MAZEMVANS
6648 8a WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNUKOt 
AIR-CONDlflONKD KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpublk 7-8609 REpublie 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS 0. LA0KAW6CŽ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

«348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-222$

JURGIS F. RUDM1H
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi
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X Kun. prof. Stasys Yla, vy- 
riausis Skaučių Seserijos dva
sios vadas, yra atvykęs į Chi-. 
cagą ir gegužės 4 d. dalyvavo 
L. S. Seserijos Vadijos posėdy, 
kuriame buvo svarstomi įvai
rūs svarbūs veiklos ir progra
mos reikalai. Posėdis buvo I. 
Laisvėnaitės, SIS Vadijos narės, 
namuose.

X Motery sąjungos Cliica- 
gos apskrities pirmininkės, 2 
kp. Sofija Diržius, 20 kp. Elena 
Širvinskienė, 46 kp. Eva Lu
kas, 48 kp. Mary Genis, 49 kp. 
Julė Pūkelis, 67 kp. Kotrina 
Yančius ir 75 kp. Uršulė Ra
stenis, atsižymi savo darbuotė
se visame katalikiškame veiki
mo ne tik paskirai, bet jos va
dovauja ir katalikių Moterų 
sąjungos kuopomis visose 
parapijose. Jos visos pasižadė
jo atvykti su delegatėmis į ap 
skrities susirinkimą, gegužės 
27 d., 2 vai. p. p. Jaunimo 
Centre. Apskrities pirmininkė 
yra Donna Kamm.

X Chicagos Lietuvių Preky
bos Rūmų narių susirinkimas į- 
vyks gegužės 9 d. 8:45 v. v. 
Kolumbo Vyčių salėje, 2306 W. 
69 St.

X Dr. Stefanija Masiulienė 
su dukra Onute ir sūnumi stud. 
Juozu balandžio 13 d. atvyko iš 
Argentinos į Chicagą, kur prieš 
pusmetį buvo atvykęs jos vy
ras vet. gyd. dr. Ant. Masiulis. 
Dvi dukterys su šeimomis — A. 
ir V. Namikai, F. ir Z. Jauniai 
— jau prieš kelerius metus čia 
persikėlę gyventi. Dr. S. Ma
siulienė su šeima apsigyveno 
Brighton Parke.

X B. Nainys, inž. V. Nau
džius, J. Rimašauskas, Vai. 
Šimkus, įsijungė į komitetą 
Lietuvos reikalu įneštoms rezo
liucijoms JAV kongrese parem
ti. Jie pažadėjo visomis išgalė
mis rezoliucijų pravedimo ak
ciją remti. Chicagoj organizuo
jamas Americans for Congres- 
sional Action to Free the Bal- 
tic States oficialus padalinys.

X Mok. Julijonos Rotsko gra 
žiausias margutis, laimėjo pir
mą dovaną ALRK Moterų są
jungos, 46 kp. surengtoje ka- 
tuvėje pas Eleną Gedutis. Ka
vutė buvo gegužės 2 d. J. Rots
ko yra nauja 46 kuopos narė.

X Mano ir mano šeimos gilią 
padėką reiškiu laidotuvių direk
toriui ponui J. Evans už tokį šir
dingą ir tvarkingą patarnavimą, 
palydint mano vyrą, ir šeimos 
tėvą, į jo paskutinę poilsio viet- 
tą.

Genovaitė Karalienė 
ir šeima

(Pr.)

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

X Stasiui Valiukaičiui, 2655 
W. 69 St., už penkiasdešimt 
aintrą mėn. praleistą namuose 
dėl ligos, Leonardas Jankaus
kas įteikė $200.00 čekį. Iš viso 
iki šiol jam jau įteikta $10,400. 
Kaip ilgai Jūsų draudimas 
Jums mokėtų: 3 mėn., 6 mėn., 
12 mėn., ar iki gyvos galvos? 
Dėl informacijų skambinkite 
L. Jankauskas, LU 5-2094.

(Sk.)

X Lietuva dažnai pristato
ma klaidingai net ir moksli
niuose veikaluose, pvz. nuro
doma, kad Lietuva yra integra
linė Rusijos dalis arba savo no 
ru įsijungė į Sovietų Sąjungą 
ir t. t. JAV LB Centro Valdy
ba imasi priemonių šiems rei
kalams tvarkyti, organizuoda
ma komisiją, kurios tikslas bū
tų, sekti amerikiečių spaudą ir 
taisyti liečiančias Lietuvą netie 
sas. Visuomenė irgi bus kviečia 
ma talkon, pranešinėti komisi
jai užtiktus netikslumus. Ko
misija tikimasi baigti organi
zuoti šiomis dienomis.

X Kanados Liet. Kat. Mote
ry dr-jos Montrealio sk. pri
siuntė auką Giedros korp. pa
skelbtojo romano premijai pa
remti. Taip pat savo aukomis 
prisidėjo A. Sadūnienė, poetės 
Danguolės Sadūnaitės ir prof. 
R. Sealey motina bei uošvė, ir 
viena vyr. giedrininkė, kuri ne
leidžia savo pavardės skelbti. 
Romano apie lietuvę moterį 
konkursu susidomėjimas yra 
labai didelis rašytojų ir kon
kursą remiančių organizacijų 
bei pavieniiį asmenų tarpe.

X Motery sąjungos 21 kp. 
iš Town of Lake rengia arba
tėlę su daugybe dovanų birželio 
24 d. J. J. Kuzmickių namuo
se, 7007 So. Justine. Kviečia
me atsilankyti į vaišingų Jad-

Gegužės 2 d. įvykęs TMB Chi 
cagos apskrities susirinkimas 
buvo gausus ir gražus. Cicero 

vygos ir Jurgio Kuzmickių na- ■ skyrius susirinkimo dalyvius pa 
mus, kurie visus maloniai pri- j vaišino velykiškais valgiais. Bu 
ims ir pavaišins, kaip ir kas- Vo pasidžiaugta gražiai praėju-
met. Jau keli metai, kaip vei
kėjai Kuzmickai priima sąjun- 
giečių parengimus.

X Zina Piečaitienė, viena iš įmasį naujų darbų. Birželio 24 bai patartina užsakyti gražų t. šoks Back of the Yards Fair 
Montessori studijinės grupės!^ įvyks T. M. B. apskrities pik 1 Tn' ~
narių Montrealyje, Kanadoje, 
buvo su sūneliu atvykusi Čhi- 
cagon aplankyti psichopedago- 
ginės parodos. Grįžusi namo, ji 
prisiuntė laišką, kuriame tarp 
kitko taip rašo: “Pagrinde su-
tinkame, kad vaiko auklėjimas d, marijonams vadovau 
yra jo būsimo gyvenimo pagrin įjant; ruošiama ekskursija į Šv. 
das, bet mes tėvai daugumoje ; Kalnus.
pasirenkame lengviausią ir
trum-piausią kelią. Kodėl? Aiš
ku, ne dėl to, kad tai būtų au
gančiam vaikui geriau, bet dėl j 
to, kod mums tai patogiau. O ■ 
į rezultatus mes daugiausiai ne 
kreipiame dėmesio”. Ji sveiki
na Montessori dr-ją, “kuri ne
nuilstamai stengiasi įrodyti, 
kad žmogus tampa žmogumi 
nuo 1-mos užgimimo valandos”.

X Justinas Mackevičius, Stan 
dard Federal Savings and Loan 
Assn., direktorių pirmininkas, 
parėmė “Palik ašaras Maskvo
je” knygą 25 dol. Organizaci
jos ir privatūs asmenys kvie
čiami ir toliau neužmiršti kny
gos fondo komisijos finansų 
vedėjo adreso: Jonas Bertašius, 
2642 W. 15th St., Chicago 8, 
III.

X Balys Brazdžionis rašo 
Draugui: “Jau kuris laikas
Draugas žymiai pagerino turi
nį, ypatingai dėdamas daug 
nuotraukų iš lietuvių gyveni
mo. Gaila, kad šįmet mažiau 
turiu išteklių skirti ‘Draugo’

Valerija Babronienė su dukrele Daiva neseniai atvyko iš Argen
tinos ir apsigyveno Chicagoj. Netrukus atvyksta ir vyras inž. 
Babronis. Naujos čikagietės lankėsi Drauge, kur turėjo progos 
pasikalbėti su senais pažįstamais.

Premijų įteikimo literatūros vakare susitiko ir sveikinasi du Leonardai: vyr. “Draugo” redakto
rius Leonardas Šimutis ir laureatas Leonardas Andriekus. Vakaro svečių tarpe matyti ir prel. 
Jonas Balkūnas. (Vytauto Maželio nuotr.)

Chicagoj ir apylinkėse
IŠ TĖVŲ MARIJONŲ BEN

DRADARBIŲ VEIKLOS

siu seimu ir padaryta svarbių 
nutarimų.

Su .navasariu bendradarbiai

nikas, t. m. sode prie semina
rijos Hinsdale. Tai bus pats 
gražiausias pavasario laikas. Į 
pikniką bus lengva nuvykti, 
nes nuo visų lietuviškų bažny
čių išeis autobusai. Rugpiūčio

Seimo metu buvo padaryta 
nutarimų bei rezoliucijų, ku
rios liečia visus t. m. bendra
darbius ne vien tuos, kurie bu
vo seime. Seimas susipažinęs su 
savaitraščio “K. K. Laivo” pa
dėtimi, nutarė prašyti visų sa
vo draugijos narių, kad kiek
vienas pasistengtų gauti po 
vieną naują Laivo skaitytoją. 
Jei kam būtų persunku gauti 
vieną skaitytoją, tai gal nenu- 
siskriaus daug savęs užsakyda
mas “Laivą” savo giminėms, 
draugams ar kitam asmeniui, j

paramai, bet jei Dievas duos 
sveikatos ir galimybės, visad 
remsiu ‘Draugą”, nes jis mus 
lanko kasdien su savo lietuviš- 

; ku žodžiu, pranešdamas ir pa
rodydamas daug įvairių lietu
viško gyvenimo vaizdų. Kai 
ateis ‘Draugo’ metinis piknikas, 
tai aš tikrai vėl padėsiu savo 
muzikos įrengimais ir dalį už
darbio skirsiu ‘Draugo’ tobuli
nimui.”

i sudaro: Zita Baltramonaitė,
Mary Ann Žemgulytė, Povilas 
Davis, Petras Kačinskas ir Jim 
Radostitz. šokiam yra parūpin
tas vienas geriausių orkestrų. 
Bus užkandžių ir dovana laimė
jimui, o prie muzikos pasilink
sminimas prie įvairių ir bendrų

“Laivas” kainuoja tik 3 dol. me 
tams. Suprantama, seimo nu
tarimas, tai nėra koks dikta
tūrinis primetimas, bet tik pra
šymas. “Laivas” juk yra ben- gokjų 
dradarbių organas ir jis tikrai i 
yra mūsų namuose laukiamas | Ateities šokėjų grupė turi 
svečias. Verta jo likimu susi-; išpildyti programų, prade- 
rūpinti. Tad prašome mūsų na- dant gegužės 6 d., kada šoko 
rius - rėmėjus jau dabar pra-1 Sandaros bankete, gegužes 26 
dėti paieškoti “Laivui” skaity- d- šoks Marąuette Parko Inter- 
tojų. Angliškai skaitantiems la National Festivalyje, taip pat

ir International Trade Fair me-
nan”. Apskrities Valdyba - tu. _

I Gegužės 12 d. jie skiria tik j^osi dabar galįs ramiai nakti-
ATEITIES ŠOKĖJŲ GRUPĖS ;vien pasilinksminimui ir tikisi į mig mies,oti> Ji& paskutiniu lai- 

: smagiai ir draugiškai praleisti ku ,pardavg $150,000 vertės dei 
! vakarą su savo bendradarbiais

marijonų leidžiamą “The Ma-

ŠOKIŲ VAKARAS
Ateities šokėjų grupė rengia iš kitų šokių ratelių, su savo 

šokių vakarą gegužės 12 d., 9 draugais ir rėmėjais. Komite-
v. v., Kolumbo Vyčių salėje, 
2306 West 69th St. (K. of C. 
Hali).

tas ir šokėjai kviečia visuome
nę, Dalyvaudami paremsite gru 
pę ir tuo pačiu skatinsit jau-

Komiteto pirmininkė yra As1- nimą toliau tęsti saiZo gražų
ta. Baltramonaitė, o komitetą 1 darbą. Melsvakutė

Literatūros premijų įteikimo aktas Brooklyne, N. Y. Iš kairės į 
dešinę: Paulius Jurkus, kalba LRD pirm. P. Naujokaitis, laurea
tas L. Andriekus. (Vytauto Maželio nuotr.)

Atvyksta 23 lietuviai tremtiniai

Balfui paskelbus spaudoj pra (Lengvi p Resort, Union Pier,
šymą buto ir darbo garantijų . Mich.). Dudėnų šeimos vizos ir
gausiai tremtinių šeimai, atsi- dokumentacija dar tebetvarko-
liepė net 7-ni gerų intencijų 'ma, tačiau Balfas turi vilties,
lietuviai. Patys tremtiniai pasi- kad ši graži, kiek suprancūzė-
rinko savo sponsorius ir taip, Į jusi šeima galės į JAV atvykti.
gegužės 16 d. iš Vokietijos į „ . , ,,, , , . Gerų sponsorių kun. V. MarNew Yorką atskrenda A. Ilgi- 1 tinkaus ir P. Lengvino apylin

kių lietuviai labai prašomi pa
talkinti sponsoriam priimti at
vykstančius ir jiems materia
liai padėti, bent pirmomis die
nomis. Kun. L. Jainkus

nio 10 asmenų šeima. Ji nese
niai atvykusi iš Lietuvos. Il
ginių še’mą globoti apsiėmė Bal 
fo direk. kun. V. Martinkus.
Jis keliais automobiliais pasi
ims tremtinius iš New Yorko 
ir įkurdins Providence, R. I. I

™ , ...... 'namų sargas seselėmsTuo pat metu pradėjo ieško- , v' PALIKO $100,000ti globėjų didelė šeima (tėvai 
ir 11 vaikučių) iš Prancūzijos. Omer Everaet, iš Belgijos ki-
Ji pateko į Paryžių karo me- lęs imigrantas, 50 metų tarna- 
tais, ten augo ir dauginosi. , vęs Šv. Juozapo seserų vienuo- 
Šią gausią šeimą sutiko globo- lyne Kirkwoode, netoli St. Lou- 
ti,ir įkurtinti Lengvinas, turįs is, mirdamas seselių auklėjimo 
savo vasarvietę netoli Chicagos įstaigoms paliko $100,000.

SENAS KONTRAKTAS UŽ
BAIGĖ STREIKĄ

Surastas senas iš 1934 metų 
kontraktas tarp Peoples Gas
Light and Coke kompanijos ir tais pakirs komunizmą sekan
kitos unijos užbaigė keturias 
dienas užsitęsusį dujų darbinin
kų unijos streiką prieš minėtą 
kompaniją. Grįžo į darbą 2,300 
unijos narių. Streiko metu ne
buvo nutrauktas dujų pristaty
mas į namus ir įmones.

KOKIAIS TEISES TURI 
AREŠTUOTASIS?

Juokais sakoma, kad tik tas 
gyventojas yra tikras šalies pi
lietis, kuris yra buvęs bent 
kartą areštuotas. Eilinis pilietis 
dažnai nežino, kokias jis turi 
teises, kai papuola į areštą. Ne 
mokamai galima gauti -brošiū
rėlę “Your Rights... If you are 
arrested”, rašant 160 N. La- 
Salle st., Chicago 1, Illinois.
KO BIJO GUBERNATORIUS?

Porto Rico gubernatorius Mu 
noz Marin, viešėdamas Chica
goje, buvo stropiai saugomas 
ir Porto Rico ir Chicagos poli
cijos. Buvo baimės, kad kai ku
rie fanatikai “politiškų sąjū
džių’’ nariai kėsinsis prieš jo 
gyvybę.

LIGONINIŲ SAVAITĖ
Geg. 6-12 d. d. Chicagoje mi 

nima ligoninių savaitė. Rajono 
76 ligoninėse dirba 35,000 dar
bininkų ir per 50,000 savano
rių. Per metus ligonines perei
na 725,000 ligonių.

NUSIKRATĖ ATSAKOMY
BĖS

Vienas Chicagos brangakme
nių pardavėjas džiaugiasi ir sa-

mantinę apikaklę filmų žvaig
ždei Sophia Loren.

IŠARTI IR TOLI
Palengvino įstatymą

Svaiginamiesiems gėrimams į- 
I sigyti įstatymas Ontario prov. 

Kun. dr. Tomas Žiūraitis, I palengvintas; gėralaį bus gali- 
i O. P.', Delima, Oxford, Mich., • ma pardavinėti viešbučių kam- 
kolegijos profesorius, veiklus bariuose. Moteliuose ir vasar- 
lietuviškų reikalų propaguoto- ivietėse taip pat bus galima 
jas tarp amerikiečių, Lietuvos’ Į pirkti svaiginamųjų gėrimų. Įs- 
reikalu JAV Kongresan įneštas tatymo pakeitimas buvo gero-

J. A. VALSTYBĖSE

rezoliucijas aptaria kaip “vie
ną iš didžiausių įvykių Lietu
vos laisvinimo byloje”. Įeida
mas į rezoliucijoms remti komi 
teto sąstatą, pažada visą savo 
pagalbą.

— Min. J. Kajeckas, Lietu
vos pasiuntinys Washingtone, 
“Palik, ašaras Maskvoje” kny
gą sutiko įteikt svetimų valsty 
bių ambasadoriams, JT delega
cijoms, Valstybės departamen
to pareigūnams, Amerikos Bal
sui ir įtakingiems Washingto- 
ne. Kajeckas išdalino viso 241 

i knygą.
j — A. a. Juozas Ginkus, 71
m., visuomeninkas, Balfo direk
torius, kavinės savininkas Broo 
klyne, mirė gegužės 1 d. Lai
dojamas šiandien, pirmadienį, 
gegužės 7 d., iš Angelų Kara
lienės bažnyčios 10 vai. šv. Jo
no kapinėse.

GALAS KOMUNIZMUI PER 
50 METŲ

“Laisvojo pasaulio sustiprė
jimas prekių ir pramonės sai-

čių 50 metų laikotarpyje.” To 
kią mintį iškėlė chicagietis Cla- 
rence Randall, kalbėdamas J- 
AV Vaizbos butui. Randall ank 
sčiau yra buvęs patarėju prezi
dentams Eisenhower ir Ken
nedy.

STIPRUOLIS IŠLIKO GYVAS
Richard Dina, 25 metų, sta

tybos inžinierius, buvo lengvai 
sužeistas, kai 175 svarų plieno 
gabalas, kritęs iš 16-ko aukš
to naujai statomo pastato, 
101 S. Wacker dr., jį užgavo į 
petį.
SKLEIDŽIAMOS NETIKROS 

PENKINĖS
Federalinė slaptosios tarny

bos policija perspėja, kad šiuo 
metu Chicagoj pradėta skleisti, 
netikrų penkdolerinių.

Žurnalai keliami
spausdinti j Vilnių

OKUP. LIETUVA. — Lietu
voje dažnai giriamasi leidžiama 
spauda ir jos tiražais. Per Vil
niaus radiją balandžio 13 d. pa
sigirta, kad esama Lietuvoje 
spausdinimo mašinų, kuriomis 
galima spausdinti ir spalvotus 
laikraščius. Tai esanti naujie
na... (Jei spręsti iš “švyturio” 
spalvotos spausdinimo techni
kos, ji gerokai atsilieka nuo va 
karietiškosios. — E.). Pasirodo, 
kad tik žurnalų dalis spausdina
ma giliaspaude ir, atgabenus į- 
rengimus iš Rytų Vokietijos, 
Vilniuje ji atsirado tik pernai 
spalio mėn. Ligšiol žurnalų re
dakcijos būdavo Vilniuje ir visą 
medžiagą nuolat vežiodavo 
spausdinti į Kauno K. Požėlos 
(b. Spindulio) spaustuvę. Tiki
masi, kad visi žurnalai būsią, 
perkelti spausdinti į Vilnių. (E.)

kai kritikuojamas, tačiau prem
jeras Rcbarts pareiškė, kad tas 
jau seniai turėjo būti padary
ta.
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