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Daugiau kalbėjusių 
Lietuvos reikalu

BERLYNAS. — Čia gauna
moje sovietinio režimo kontro
liuojamoje spaudoje ir per gir
dimą sovietinį radiją pastebimi 
nusiskundimai dėl lietuvių už
sispyrimo laikytis katalikybės, 
pavyzdžiui nurodoma, kad Tur
gelių klebonui buvę paskirtas 
tris kartus didesnis žemės plo
tas, negu bet kuriam kolektyvi
nio ūkio nariui, kas sovietų val
džios sluoksniuose sukėlęs susi- 
riipinimą. Dar didesnį susirūpi
nimą sukėlęs vieno kolektyvo 
Ainkvežimis. kuriuo sekmadie
niais buvo vežamas į bažnyčią 
jaunimas. Per radiją ir spau
doj skelbiamas pasipiktinimas, 
kad perpildytoje bažnyčioje gir
dimos giedamos giesmės, kuo
met netoli esamas “kultūros” 
centras, skirtas ateizmui skiepy
ti, stovi uždarytas. Keliamas 
pasipiktinimas ir tuo, kad Ka
lėdų švenčių metu visai susto
jęs darbas kolektyvuose, nes 
darbininkai išvykę į 'bažnyčią. Šį 
nusiskundimą ir pasipiktinimą 
perteikė Vilniaus radijas.

Pranešama ir tai, kad komu
nistų jaunimo organizacijai — 
pionieriams Lietuvoje nesiseka. 
Narių skaičius mažėja. Vaikai, 
taip 9 ir 14 metų amžiaus, ne-

lanko susirinkimų ir net tyčio
jasi iš tos organizacijos vadų.

(Šias žinias paskelbė viso pa
saulio katalikų laikraščiuose 
NCWC spaudos agentūra).

Laikraščių streikas 
baigėsi

NEW YORK. — Po 91 dienos 
streiko New Yorko laikraščių 
leidėjai ir darbininkų unija pa
siekė susitarimo. Dviejų metų 
laikotarpyje darbininkai gaus 
per savaitę 12.27 dol. pakėlimą 
ir 36.5 valandų darbo savaitė 
bus sutrumpinta į 35 vai. savai
tę. Prieš streiką laikraščiai iš
eidavo 5.5 mil. tiražu per savai- 

tačiau kaip greit dabar iš- 
laikraščiai nėra paskelbta.

WASHINGTONAS. — Prieš 
keletą dienų buvome paskelbę 
ilgą sąrašą senatorių ir kongres 
manų, kalbėjusių per Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjimo 
sukaktį vasario 14 dieną. Patei
kiame papildomą sąrašą tų, ku
rie savo pareiškimus įdėjo į 
“Kongreso Darbus”. Robert R. 
Barry, N. Y., Donald G. Bratz- 
man, Col., John Brademas, Ind., 
Charles A. Buckley, N. Y., Ja- 
mes A. Burke, Mass., Steven B. 
Derounian, N. Y., Ray J. Mad- 
den, Ind., Neil Staebler, Mich. 
Visi jie verti mūsų padėkos 
trumpo laiško pavidalu.

Vienos kardinolas* pas 
kard. Mindszenty

te, 
eis

Studentai pas 
prezidentę

Dirbantieji ir bedarbiai 
Amerikoje

WASHINGTONAS. — Bedar
bių skaičius vasario mėnesį A- 
nerikoje pakilo 6.1%, taigi šiuo 
metu nedirbančių yra 4,918,000 
asmenų. Bet dirbančių asmenų 
skaičius pakilo ir šiuo metu yra 
dirbančių 66,358,000. Iš viso 
dirbančių yra daugiau 800,000 
asmenų, negu šiuo metu praė
jusiais metais. Harold Gold- 
Etein, darbo statistikos komisio- 
aicriuB skelbia, kad bedarbių 
skaičius truputį sumažės kovo 
mėnesį, gi gegužės mėnesį nu
kris ligi 4,100,000. Vėliau lai
kysis vienodai ligi rudens, kada 
8 mokyklų išėjęs jaunimas pra 
dės ieškoti darbo ir tada mano- ’ 
ma bedarbių pakils ligi 5,100, 
W). Vasario mėnesį padidėjęs 
nedarbas priklauso nuo šalčio, 
kada sustoja statybos darbai.

WASHINGTONAS. — Prez. 
Kennedy priėmė studentų dele
gaciją, kurių 39 buvo iš Ameri
kos, o 38 iš kitų kraštų. Studen 
tai, kurių amžius 16-20 metų, 
pasveikino prezidentą, gi šis iš 
savo pusės šiltame sveikinime 
išreiškė įsitikinimą, kad jie grį
žę pasakys keletą gerų žodžių 
šio krašto labui.

VIENA. — Die Presse laikraš 
tis skelbia, kad Vienos arkivys
kupas aplankys Budapešte JAV 
pasiuntinybėje esantį kardinolą 
Mindszenty ir manoma, kad kar 
dinolas bus kviečiamas išvykti 
iš Budapešto į Romą. Kores
pondentai skelbia, kad kard. 
Koenig aplankyti Mindszenty 
gavo leidimą iš Šv. Sosto, ta
čiau nenorima daryti spaudimo 
kardinolui, kad jis paliktų Ven
griją. Komunistai jau anksčiau 
yra siūlę kardinolui išvykti, ta
čiau kardinolas iš Vengrijos iš
vykti atsisakęs.

Dvi astronautų žmonos džiaugiasi pavasario gėlėm Houston, Tex. 
Iš kairės yra1 astronauto Gordon Cooper žmona, dešinėj astronau
to' Walter Schirra žmona.

VĖL PERVERSMAS SIRIJOJ
BEIRUTAS, Lebanas. — Nas- 

serį palaiką armijos karininkai 
‘Sirijoj pradėjo revoliuciją ir I 
skelbia, kad jie kontoliuoja kraš 
tą. Tačiau Turkijos žinių agen- i 
tūra praneša, kad Damasko mie 
ste tebeina kautynės. Damasko' 
radijas paskelbė, kad reikia su
daryti arabų uniją trumpiausiu 
laiku. Sukilėliai pasmerkė Siri
jos pasitraukimą iš Jungtinių 
Arabų Respublikų, kurias valdo 
Gamai Abdel Nasser. Amerikos 
amabasada praneša, kad ame
rikiečiai sukilimo metu išlikę 
sveiki ir nebuvę jokių prieš JAV 
išpuolių. Turkijos užs. reik, mi
nisterija skelbia, kad Sirijos vy 
riausybė, įskaitant ir min. pirm. 
Khaled EI Azem, prisiglaudė Da 
maske, Turkijos pasiuntinybė
je. Pronaseriška Irako valstybėj 
ir Nasserio Jungtinė Arabų Res 

> publika paskelbė, kad remsianti 
sukilėlius ir, kad kitos tautos 
neprivalo kištis į Sirijos reika
lus. Sukilėliai užėmė ir kariuo-

I
menės būstinę ir vyriausias va
das gen. Zahraddum esąs suim
tas. Tai jau trečias Sirijoj per
versmas 18 mėnesių laikotarpy.

Kaip ir prieš tai, sukilėliai pa
leido tuos pačius šūkius: vieny
bė, laisvė ir socializmas. Tokiais 
pačiais šūkiais pasiremdami su
kilėliai nuvertė Kassem vyriau
sybę vasario 8 d. Sukilėlių vy
riausias vadas yra pulk. Abdul- 
Jah Jabrini, jis yra žinomas kaip 
Nasserio rėmėjas.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

Šv. Sostas ir pabėgėliai

Michigan gubernatorius George 
Romney* pareiškęs, kad jis 1964 
m. rinkimuose neieškos respubli
konų partijos nominacijos į prezi
dentinius kandidatus.

Mirtys ir gimimai
Amerikoje

_ VVASHINGTONA& — Svei
katos tarnyba skelbia, kad pra
ėjusiais metais gimimų skai
čius Amerikoje buvo mažesnis 
negu anksčiau. Praėjusiais me
tais Amerikoje gimė 4,167,000 
kūdikiai, t. y. 2.7% mažiau ne
gu užpernai. Praėjusiais me
tais Amerikoje mirė 1,757,000 
žmonių. 1962 m. mirčių buvo 
50,000 daugiau negu 1961 m. 
Vestuvių 1962 m. buvo truputį 
daugiau negu praėjusiais me
tais. Viso sutuokta 1,580,000 
porų.

• Indianapolyje gub. Welsh 
patvirtino įstatymą, kad naujai 
parduodamuose automobiliuose 
būtų įtaisyti apsaugos diržai.

J. Žiugžda sulygintas su A. BimbaKatalikai Olandijoj
HAGA — Olandija, iki šiol 

buvusi daugumoje protestantiš
ka šalis, paskutiniais statistikos 
•luMpenimis, tapo katalikiška ša 
18. Dar 1850 metais Olandijoje 
rirš 54 procentai gyventojų lai
kė save protestantais, o dabar 

beturi tik 28 procentus ti
kinčiųjų; 9 procentai priklauso 
kalvinistų bažnyčiai ir virš 18 

[žiugžda7jo70°m^t7rrog  ̂

kė istorijos mokslų daktaro laip 
| snį, panašų į kiek anksčiau duo- 
jtą Laisvės redaktoriui Bimbai 
už pastangas komunistinti tam-! 

I sesnius Amerikos lietuvių liku-1 
čius.

Neįrašė ką veikė nepriklausomoj 
Lietuvoj

Tas reikšmingas įvykis ryš
kiai atžymėtas kovo 1 d. “Tie
soje”, surašant Žiugždos biogra
finius momentus, įrodančius jį 
jau seniau simpatizavus bolše
vikams, o į pačią “šlovingąją” 
partiją įstojus tik ILojo pasau
linio karo metu Maskvoje. “Mok 
slų kandidatai”, surašę Žiugž
dos biografiją, sąmoningai nu
tylėjo tai, kuriuose lietuviškuo
se laikraščiuose jis bendradar-

OKUP. LIETUVOJ. — Po to, 
kai parti. priverstas Vilniaus uni 
versitetas apdovanojo Bimbą is
torijos daktaro laipsniu, nebe
patogu buvo pačiam Lietuvos 
istorijos bolševikinimo pirmū
nui, visų Lietuvos istorikų diri
gentui, Juozui Žiugždai likti be 
daktaro laipsnio. Taigi vasario 
21 d. Vilniaus universitetas J.

Tuo tarpu katalikų Baž
nyčia per praeitą šimtmetį iš; 
mažumos išaugo į stipriausią 
Piginę bendruomenę ir šiandie
na katalikų skaičius Olandijoje 
•ndaro virš 40 procentų, tuomi 
Pilna teise duodant Olandijai 
katalikiškojo krašto vardą.

šio buržuazinio niekšo”, vado
vaujamos Lietuvių kalbos ir li
teratūros mokytojų s-gos sek
retorium, o 1939 m. ne be J. 
Ambrazevičiaus užtarimo K. Jo
kanto paskirtas Kauno V-osios 
gimnazijos buržuaziniu direkto
riumi. Tačiau tas visas gėdos 
žymes garbusis jubiliatas pasis
tengė nuplauti tuo, kad “vado
vaudamasis partijos nurodymais 
(taigi, ne savo galva), marksis
tiškai įvertino daugelį svarbių 
Lietuvos istorijos problemų”.

Ir taip tarybinė Lietuvos isto
rija klesti, pagaminusi du isto
rijos daktarus: vieną šiapus At
lanto — Bimbą, kitą anapus —j 
Žiugždą.

MODERNESNĖS RAKETOS
VVA'SHINGTONAS. — Armi- Sergeant raketomis atvyks į Eu 
. _. 1 ropą. šį mėnesį, gi kiti artimiau

siais mėnesiais. Naujoji raketa 
šaudo greičiau už garsą, yra 34. 

|5 pėdų ilgio, 31 colio diametro. 
Sergeant per trumpą laiką gali 
paleisti daug daugiau šūvių ne
gu buvusi Corporal raketa.

ja į ' Europą 'siunčia naujesnes 
raketas, vadinamas Sergeant, 
kurios ten pakeis lig šiol bu
vusias raketas Corporal. 75 my
lių nuotolio raketos Sergeant 
gali nešti atomines ir paprastas 
sprogimo , galvutes. Sergeant ra- į 
ketos yra labai tobulos ir gali ‘ 
būti paruoštos šaudymui per 
keletą minučių, gi tuo tarpu 
Corporal raketom paruošti rei
kėjo 6 valandų. Corporal rakė-1 
tos Europoje buvo šešetą metų, 
gi dabar pakeičiamos tobulesnė-! 
mis, kurios gali būti leidžiamos j milijono amerikiečių. 460 metui___

senumo paveikslą išlydėjo JAV 250 asmenų, 
ir prancūzų saugumo vyrai. I

ir nuo sunkvežimio platformos. 
Pirmas armijos batalionas su

Prievartauja Vengrijos 
kunigus

Mona Lisa iškeliavo
NEW YORK. — Leonardo da 

Vinci paveikslas Mona Lisa iš
gabentas iš New Yorko atgal į 
Paryžių. Paveikslą apžiūrėjo 1.5

ir

BUDAPEŠTAS. — Vasario 24 
dieną vykusiuose Vengrijoje at
stovų į seimą rinkimuose, vėl 
buvo pastatyta kandidatais trys 
katalikų kunigai, kurie priklau
so taip vadinamajai “Taikos ku 
nigų organizacijai”. Du iš jų jau I 
ir anksčiau priklausė Vengrijos 
parlamentui ir ėjo jame aukš
tas pareigas, nors abu yra Va- Gen. Aiva Fitch, JAV armijos slap- 
tikano ekskomunikuoti. Kaip ži- tosios tarnybos šefas, skelbia, kad 
noma Vatikano patvarkymu Kuboje sovietai ginklus slepia po 
1957 m. katalikų kunigams ,eks- ^“ėmis Čia, matyti jis bekalbąs ' 
komumkos bausme yra uždraus 
ta dalyvauti betkokiame politi
niame veikime. Nežiūrint to, vai 
stybinis komisorijatas kulto rei-Į 
kalams juos verčia dalyvauti I 

| politikoje ir kartu eiti bažnyti-, 
! nes pareigas!

Adžubei Vienoje

KALENDORIUS

Kovo 9 d.: šv. Pranciška, 
Hom.

Kovo 10 d.; šy. Augijus, Emi- 
Visvydas.

Kovo 11 d.: šv. Konstantinas.
Saulė teka 6:15 v. leidžiasi 

5:49 v.

VIENA. — Sovietų diktato
riaus žentas Izvestijų redakto
rius Adžubei iš Italijos vykda
mas namo sustosiąs ir Vienoje.

ORAS
^icagoje ir apylinkėse šian- seiaiKrasuiuostjiBueuuia.uai- 

temperatūra apie 30 L Tem-• biavo. Nepažymėta ir tai, kad 
nedaug pasikeisianti, Žiugžda ilgus metus buvo Juo- 

*Vaitgalio metu. Šlapdriba. zo Ambrazevičiaus, to “didžiau-

OKUP. LIETUVOJ. — Vasa
rio 25 d. baigtos SSSR žiemos 
automobilių komandinės pirme
nybės, kuriose dalyvavo ir lie
tuviai. Startavę .Vilniuje, Mask
voje ir Leningrade, susitiko Vi
tebske. Vėliau varžybos vyko 
Lietuvos keliais. Apsnigtais ir 
apledėjusiais keliais varžybų da
lyviai turėjo praleisti tris paras 
prie vairo, įveikdami daugiau

kaip 2 tūkstančiu kilometrų. Pir 
menybėse dalyvavo 39 koman
dos, iš jų 5 iš Lietuvos. Kaunie
čiai. sumušę rusus, išėjo SSSR 
pirmenybių nugalėtojais. Antro
ji vieta teko estams, trečia ir 
ketvirta vilniečiams. Kaip mato
me, lietuviai anksčiau nugalėjo 
rusus valčių lenktynėse, o da
bar automobilių.

Nubaudė už klebono 
nužudymą

TRAUNSTEIN, Vokietija. — 
Buvęs nacis karininkas Bachot 
nubaustas 7 m. kalėjimo už tai, 
kad 1945 m. nužudė katalikų 
kleboną kūli. Josef Grimm, kad 
jis Goettingene nuo katalikų į 
bažnyčios varpinės nuplėšė vė
liavą su nacišku ženklu ir už
kabino bavarišką vėliavą.

VATIKANAS. — Jungtinių 
Pasaulio Tautų vyriausias komi 
sąrąs pabėgėlių reikalams prie 
Italijos vyriausybės dr. Terril- 
lon buvo priimtas Vatikano val
stybės sekr. kad. Cicognani, per 
kurį jis įteikė šv. Tėvui Jonui 
XXIII Jungtinių Pasaulio Tau
tų iniciatyva pagamintas pate
fono plokšteles, kurių pelnas ski 
riamas įvairių tautų tremtiniam 
šelpti. “Šventojo Sosto materia
linė ir moralinė paramą yra vie
na iš svarbiausių, sprendžiant 
pasaulio pabėgėlių problemą” —1 
pareiškė Jungtinių Pasaulio Tau 
tų vyriausias komisaras dr. Ter- 
rillon.

— New Yorke sprogo- mokyk
loj apšildymo sistema. Sužeista 
keliolika mokinių.

— Prancūzijos min. pirminin
kas kreipėsi į tautą, kad visi pa
dėtų, remti vyriausybės pastan
gas užbaigti angliakasių streiką.

— Genevoj Sovietų Sąjungos 
atstovas Čerapkin kaltina A- 
meriką, kad ji neparodariti Ge
nevoj geros valios susitarti ato
minio nusiginklavimo reikalu.

— Maskva paskelbė, kad iš 
pareigų pašalintas agrikultūros 
ministras, dėl didelių ekonomi
nių nesugebėjimų, privėdūsių 
Sovietų Sąjungos ūkį prie katas 
trofos.

— Londone kovoji d. susi
tiks Rhodezijos ir Nyassaland 
valstybių atstovai dėl kraštų su 
sivienijimo.

— Sekr. Dean Rusk paskelbė, 
kad JAV stebės kaip sovietai 
vykdo savo pažadus iš Kubos 
atitraukti savo karius ligi kovo 
15 d.

Vokietijos pagalba
. BONNA. — Vakarų Vokieti

jos vyriausybė paskelbė, kad 
paskyrė Libijai 200 tonų cemen
to atstatyti žemės drebėjimo pa
liestus pastatus. Žemės drebėji
mas įvyko vasario 21 d. ir žuvo

Nauji Vatikano pašto 
ženklai

Sovietai ieško šnipų
LONDONAS. — Užsienių rei

kalų ministerija paskelbė, kad 
sovietų agentai norėjo privers
ti Britų ambasados tarnautoją 
Maskvoje šnipinėti Sovietų Są
jungai. Jie bandė papirkti raš
tinės tarnautoją Ivor Rowsel,i 
46 metų.

VATIKANAS. — Vatikano 
paštas kovo 21 d. išleidžia nau
ją pašto ženklų seriją, kurių 
pajamos yra skiriamos Jungti
nių Pasaulio Tautų ūkio ir mai
tinimo organizacijos vedamai 
akcijai prieš badą pasaulyje. 
Šventasis Tėvas visa širdimi re
mia ir rūpinasi, kad pasaulyje 
išnyktų bado šmėkla. Naujoji 
pašto ženklų serija turi ketu
rias vertes po ' 15 - 40 -100 ir 
200 lirų, kuriuose atvaizduota 
garsusis Murillo paveikslas “Ste 
buklingasis duonos padaugini
mas” ir Rafaelio “Stebuklingoji 
žvejonė”.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Graikijoj susisiekimo ma-i 

šinų skaičius praėjusiais metais 
paaugo 175%.

• Amerikoje praėjusiais me- 
| tais buvo 2,800,000 žmonių prie 
| auglis.

• Olandijoj trys vaikai buvo 
rasti negyvi šaldytuve.

• Amerikoje mokyklose mo
kosi 48,704,000 asmenų.

• Lenkijos premjeras Cyran- 
kiewicz lankosi Meksikoj, kur 
buvo šiltai sutiktas.

• Indijos prez. Serve Palli 
Radhakrishnan šią vasarą lan
kysis Amerikoje.

• Čilės delegatai išvyko į Ven 
griją prekybos reikalais. Čili no
ri gauti už vyną autobusų ir ma
šinų.

• Vokietijoj 1961 m. susisie
kimo nelaimėse žuvo 14,123 as
menys. Tai 5.7% daugiau negu 
metais prieš tai.

• Amerikoje kasmet būna 25, 
000 savižudysčių.

• Australijoj susisiekimo prie 
monių skaičius 1962 m. pakilo 
36%.

Buvęs viceprcz. Nixon lankėsi Chi- 
cagoj ir čia spaudos atstovams 
duotame pasikalbėjime kritikavo 
prez. Kennedy, kad Bay of Pigs 
invazijos į Kubą metu neparėmė 
iš oro Kubon išsikėlusių vyrų, taip 
kritikavo ir prezidento planą su
mažinti mokesčius, nesumažinant 
biudžeto išlaidų. Nixon pareiškė, 
kad įsijungsiąs 1964 m. prezidento 
rinkimų rinkiminėje kampanijoje.
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VEIKIAMA VISAIS PLOTAIS
ir ta proga nuveiktinus daribus. 
Kuopos pirm. J. Balčiūnas pra
nešė, kad pakelės kryžius bus 

j šventinamas birželio 16 d. Smul- 
i kesnė iškilmių programa bus 
I pranešta vėliau. 
I darbai pradėti ir baigti
it vyčių himnu.

Į p’rmąjį vyčių laipsnį 
ti šie vyčiai: Eva Coli, 
Stonis, Edward Sohmidt, 
das Andžuliš ir Simonas Kontri
mas. Į antrąjį laipsnį: Robert 
Pocius, Marioh Tatoris ir Regi
na Schmidt.

Frank Vaškas

Marųuette Parko Lietuvos vy
čių 112 kuopa savo veikloj vis 
■įneša kai ko naujo. Štai praėju
si Šv. Kazimiero šventė, kurioj 
daugelis kuopos narių dalyvavo. 
Daug narių priklauso Lietuvos 
vyčių chorui, kuris neseniai lan- 
kėsi Clėvelande ir ten puikiai! 
šūdainavo. Miela, matyti, kad j 
vyčių chore vis daugėja ir trem
tinių dainininkų: Š’emet choro 
valdybos pirmininkė yra tremti-

’hė.

112 kuopa šv. Patriko dieną, 
-kovo 17 d, paminės vyčiu sa

ulėje, 2453 W. 47th Str. Al. Shu- 
,Jičke paruoš tai dienai pritai-J 

■kintą -gražią programą, o Ruth! 
•Bagis ir Geraldine Mockus — 
•skanius užkandžius. Viskas bus 
.kuo puikiausiai, ir miel-eji vy- 

„čiai sų -draugais bei rėmėjais j šv. Komunijos ir atšventė savo 
. įfĮaloniai kviečiami į šios šyen-, .globėjo šv. Kazimiero vardines, 
tės pam’nėjimą atsilankyti. Tai-

■ jėi kas galėsit, atsilankykite 
į šv. Patriko šventės minėjimą.! 
-Rengėjai nuoširdžiai lauks h| 
vaišius.

KifekV'eną mėnesį, nežiūrint, 
df oras bus blogas, ar gražus 
Liėtuvos vyčių 112 kuopos su- 
lsiritik:mas įvyksta. Visuotinis 
susirinkimas šaukiamas kovo 
mėn. 19 d. 8 vai. vakare para- 
piios Salėje. 6812 3o. Washte- 
naw Avė. Žada atvykti ir sve
čių. Kun. Jonas Savukynas skai 
tyS trumpą paskaitėlę. Iš tik
rųjų, verta į susirinkimą tą va
karą atvykti, nes yra tiek daug 
darbų, o maža darbininkų. Čia 
laūkiami visi lietuviai patriotai 
jaunuoliai ir jaunuolės, net ir 
su šeimomis, kiekvienas, kuris 
myli savo kraštą. Naujų narių 
verbavimas eina pilnu tempu, i 
Lietuviškas jaunimas, kurio. 
gyslose teka dar prosenelių, 
kraujas, atkreipkite dėmesį ir 
būkit Lietuvos vyčiais!

Bal. Brazdžionis

METINĖ KOMUNIJA IR 
PUSRYČIAI

Lituanistinei mokyklai linkė
tina susirasti geresnes patalpas, 
nes p.p. Abromaičių patalpos) 
jau perankštos. A. Gabius j

Lemont, III.
Į lituanistinę mokyklą veža 

vaikus 40 mylių
Kovo 3 d. popietę Lemonto 

lietuviai turėjo nepaprastas išk 1 
mes, dvigubą šventę. Buvo at
švęsta Vasario- 16-ji ir Lemon-

Susirinkimo'. 
malda

pakel- 
Mary 

Algir-

98-TOS VYČIU KUOPOS 
ŽINIOS

98-oji vyčių kuopa kovo 3 d., 
sekmadienį, ėjo bendrai prie

Kovo 4 d. įvyko mėnesines 
vyčių kuopos susirinkimas^ Tar
tasi jubiliejinių metų reikalais.

Kovo 10 d. kuopa rengiasi j 
pagerbti kun. S. Railą. Jis ko
vo 7—10 d. veda lietuviams mi
sijas. Kun. S. Raila yra Lietu
vės vyčių narys. Prašoma visų 
gausiai dalyvauti.

Vasario 24 d. sta:ga mirė My- 
kc’as Ražauskas. Vyčių kuopa 
nuoširdžiai užjaučia mirusio 
brolį Joną ir visą Ražauskų šei
mą.

Mykolui Petkui linkime grei
tai pasveikti.

VEIKLUS VYTIS

p.p. Abromaičių rūsyje. Mokyk , giais. Pažymėtina, 
| la auga kiekybe ir kokybe. Jau < “stipriųjų” gėrimų 
• turėjo eilę pasirodymų, o šiais ' čia Lemontas gali 
i metais diauge su bendruomene i džiu.
' suruošė apylinkės lietuviams la- 
; bai gražią šventę, kurios ilgai 
nepamirš. Buvo labai gyva ir

■' apgalvota programa. Ją prave-

I

Prezidiumai Lemonte minint Vasario 16 d. Iš kairės: dr. A. Raz
ma, prof. V. Manelis, Abromaitienė, Ged, Galva, M. Katiliškis.

Ant. Gūlbinsko nuotr.

Racine, Wis.

kad jokių 
nebuvo. Ir 

būti pavyz-
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• Redakcija dirbaT^ 

8:30 — 5^0, Šeitadieaįį 
8:30 — 12'00. -

: • Redakcija straipsnius tai- l
: so savo nuožiūra. Nesunau- s
: dotų straipsnių nesaugo, juos ?
: grąžina tik iš anksto susita- s
: rus. Redakcija už skelbimų ?
: turinį neatsako. Skelbimų S
: kainos prisiunčiamos, gavus c
: prašymus. <

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIHIfllIlIlIlIllilIlIigJ

kai*'
idlMlaL į

I 
į

• Administracija dirba ku ’ 
dien 8:30 - 5100, 
niais — 8:30 — 12:0fl, |

Pakili šventės nuotaika
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo šventė mūsų koloni
joje praėjo pakilioje nuotaikoje. 
Šventė buvo pradėta šv. mišio- 
mis, kurias žuvusių už Tėvynę 
intencija aukojo kun. J. Kupris, 
M.I.C., pasakydamas pritaiky
tą pamokslą. Pats minėjimas į- 
vyko Šv. Kazimiero parapijos' 
svetainėje, į kurią susirinko, pa-1 
lyginti, didelis skaičius mūsų 
tautiečių ir niekada mūsų nepa
mirštančių aplankyti kenošiečių 

| būrys. Iškilmingą posėdį atidarė 
Į A.L.T. skyriaus pirm. S. Bud- 
; rys, pakviesdamas susirinkusius 
1 sugiedoti JAV himną. Invokaci- 
ją sukalbėjo klebonas kun. J. 
Kupris, Wisconsino gubernato
riaus ir Racino majoro prokla
macijas, skelbiančias Vasario 16 
Lietuvių diena, perskaitė Algis 
Kapočius.

Svečias p. J. Talalas, A.'L.T. 
centro valdybos narys, savo kai 
boję priminė mūsų pareigas ir 
uždavinius išeivijoje, kovos dėl 
Lietuvos laisvės atgavimo pras- 

dai ir žmonės ir sportininkų lai- mę ir paryškino laisvinimo veik

A Razma. Pagrindinę, I 
kalbą pasakė Ged.- Gal- 
mintis ypatingai gražiai 

č kagiškis svečias A.

dė dr. 
įdčm’ą 
va. Jo 
papildė 
Gulbinskas, kreipdamasis į jau-1 
nimą ir mokinius, kad jų darniu; 
di rbu didžiuojasi visi, bet dau
giausia tėvai ir. mokytojai. Ba-

raitei. Moterų ir mišrūs chorai, 
atliko visą eilę dainų; publikai] 
reikalaujant pakartojo “Romu- 
vėnų maršą”. Kiek teko patirti, 
publika laukia choro dažniau i 
pasirodant viešumoje.

Minėjimas buvo baigtas tau
tos himnu. Meninės dalies ve
dėjas V. Kažemėkaitis rengėjui- 
vardu padėkojo visiems atsilan
kiusiems ir kartu visiems prisi- 
dėjusiems prie minėjimo pasise-| 
kimo. " i

to Lituanistinės mokyklos ket- 
verių metų sukaktis. Lemontas 
vos tik 20 mylių nuo Chicagos, 
lakai m:elas kampelis lietuvio 
slidžiai. Kalnai ir kloniai prime
na visiems paliktuosius tėviš
kės laukus. Gausi ir veikli, nors 
dar jauna, Lemonto Lietuvių
Bendruomenė rfe škiasi labai e-i lys Brazdžionis parodė filmą iš 
nergingai įtraukdama visus sa- lietuvių gyvenimo. Matyti vaiz- 
vuosius lietuviškam darbui. Josi 
pirm ninko taktas ir sumanu
mas gali būti daugeliui pavyz
dys Lemonte p. Žilėnas, tai lyg 
gyvas’s sidabras:

Su didele energija mokytojos 
p. Abromaitienė, Umbrazienė .ir 
Šilėnierte susigaudo didelę, dau
gumą lietuviukų ir lietuvaičių 
mokyklai, kurios patalpos dar

nfnėjimą reikia laikyti 
pavykusiu — susirinko 
visi lietuviškais reikalais 

programo-

lą pasakyti iš Chicągos pau i 
tas raciniečįams pažįstąjį?' 
nigas K. Vengras, MJC,

Kortų vakaras

Altoriaus Puošimo IWi 
kortų vakaras įvyksta šv.pj’ 

j ko dieną, kovo 17, bažni 
į. svetainėje. Pelnas yraskhL; 
bažnyčiai papuošti Velykių* 
čių metu.

Parapijos parengimu |

Metinis parapijos kortęw‘ 
karas su įvairiais laimėj* 
įvyksta Atvelykio sekinį: 

: Kviečiame visus tą dieną 5'; 
i zervuoti šiam parengimui, į 
pelnas skiriamas įvairieing^i 
tatų pagerinimams bei 

| mams. Ko^j

Nevvark Evening Nevvs kovo 
1 d. vėl atspausdino Frank Vaš- 

_ko laišką, kuriame jis rašo: 
...Jūs esate teisingi, kai konsta
tuojate, jog lietuvių, latvių ir I 
estų kilmes amerikiečiai yra la
bai nustebinti Valstybės depar
tamento veiksmais ryšium su | 
paskutiniu UNESCO .meškos | 

pasitamavimu. Sovietų propa- 
i gandinę knygpalaikė išleista UN 
. ESJKO, teigia, kad Pabaltijo vals 
į tybės laisvai įsijungė į Sovie- 

. j tus. Tai labiausiai fantastinė 
Į fabrikacija, kokia kada nors So
vietai yra sugalvoję. Nuo 1940 
m. Lietuva ir kitos Pabaltijos 
valstybės nuolatos šaukėsi ir 

’ i tebesišaukia laisvojo pasaulio 
i pagalbos išsigelbėti nuo rusiš- 
I ko jungo. Tačiau jų balsas iki 
šiol dar nėra išgirstas. Pabal- 

i rijos kraštams turėtų duoti pro- 
i' gos išsirinkti sau valdžią lais- 
■ va;s rinkimais. Raudonieji visa
dos priešinasi tai padaryti mi
nimų valstybių žmonėms”.

- • .... .. ; ... . n i -;., j I
Programos dalyvės su savo mokytoja Abromaitiene saka Vasario 1 
16 minėjimo eigą Lemonte. Ant. Gūlbinsko* nuotrauka

Pc minėjimo įvyko šeimyninis 
po'cūvis, kurio pasisekimu rūpL 
nesi valdybos narė p. M. Stanai- 
tytė.

Patį 
pilnai 
beveik
besidomį tautiečiai, 
je aps'eita su vietos, pajėgomis 
ir aukų surinkta, palyginti, dau 
giau kaip kitais metais, tuo pa
rodant, kad šiam svarbiam mū 
sų visų tikslui lietuviška širdis 
visuomet atvira.

Auksinis jubiliejus

Šv. Kazimiero parapija 
meta s švenčia 50 metų
lieju, kurį rengiasi iškilmingai j 
paminėti šį rudenį. Klebonas! 
kun. J. Kupris, M.1.0, rūpinasi, 
kad ta proga būtų taip pat pra
vestos ir šv. misijos.

Atlaidai

SEMINARIJĄ CHANO® ’

Ghanos valstybėje, Afriką' 
pradedama statyba penkti 
mažosios katalikų kunigą gį. 
narijos

šiais' 
jubi-

Vyčių 29-oji kuopa Newark 
N. J., sekmadienį, kovo 3 d., ėjo1 
šv. Komunijos, o paskui dirbo 
ir pusryčiavo. Tuo pačiu at
šventė': ir ?šv. Kaz;m:ero šventę. 
Nariai priėmė šv. Komuniją su-: 
rtios metu Švč. Trejybės bažny-i 
čioje. Pamaldas laikė kun. Pet
ras Totoraitis, dvasios vadas, 
kuris pasveikino vyčius 50-ties, 
metų organizacinės veiklos pro-1 
ga ir padėkojo už nuveiktus dar- i 
•bus. Sumos metu giedojo šv. i 
Cecilijos choras, kuriam vado-i 
vauja Kl. Bagdonavičius. Char- 
,les Douchess pagiedojo solo; 
Avė Maria. Mišioms baigiantis' 
nuskambėjo gražus vyčių him- > 
nas.

- • Pusryčiams bei susirinkimui 
..pirmininkavo J. A. Sakevich,

buvęs visos vyčių organizacijos 
' pirmininkas. Pusryčių metu kal
bėjo kuopos pirm. J. Balčiūnas, 
vicepirm J. Remeika, prel. Kel- 

»•‘mėlis, kūn. Totoraitis ir jaun. 
...vyčių kuopos Susan Mensler. 

Ji pranešė ir apie jaunųjų vy- 
Čių suvažiavimą, kuris įvyks ba- 
landžio 28 d. Newark.

■ Svečias prel. Thomas M. Rear 
»* don, kaimyninės St. James pa-
- rapijos klebonas ir Seton Hali
- University ’Law Schobl regen

tas, pasakė ilgesnę kalbą, kuri
. ilgai pasiliks mūsų atminty. Jis 

ne tik nupasakojo apylinkės pa
rapijų kūrimosi istoriją, bet dar 
prisiminė ir savo kelionę į Len
kiją prieš dvejus metus. Lietu
vos tačiau jam nebuvo leista 
aplankyti.

J. A. Sakevich kalbėjo apie j gražias vaišes, Romai Mastienei 
vyčių org. jubiliejinius metus ir Algirdui Braziui už meninę

Mokytoja Abromaitienė Lemonte,
III. Vasario 16 d. iškilmių metu.

mėjimai laisvos Lietuvos laikais snių, ypač A.L. Tarybos, atei- 
visiems iššaukė pasididžiavimo 1 ties uždavinius.
jausmą.

Pilna salė gėrėjosi mokinių ir zoliucija, kuri buvo pasiųsta vai 
jaunimo naujais tautiniais rū- ”
bais, jų labai linksmai pašok
tais šokiais, eilėraščiais, atski
rų solistų mokinių muzika ir 

I dainomis. Programa tęsėsi vos 

pora valandų, bet publika no-
1 rėjo daugiau ir daugiau.

Ryškiai matėsi, kad įvertina
ma lituanistinė mokykla ir mo
kytojų darbas. Yra šeimų, ku
rios atveža vaikus šeštadieniais 
iš už 40 mylių ir trečios kartos 
lietuvaitės aprengtos tautiniais 
drabužiais visai nesiskiria nuo 
visų kitų. Puikiai kalba, dainuo
ja ir deklamuoja. Toks visų ben

NEUŽMIRŠTAMAS ĮVYKIS

Buvo priimta atitinkama re-

Šv. Kazimiero bažnyčioje at
laidai įvyks kovo 10 d. Pamoks-

Typing Classės |
N0W FORMIHG

AFTERNOON 0R EVENUG { 
CLASSES AVALABU 

Next Class Starting
IBM KEYPUNCH4

COMPTOMETER REGISTRUS į
N0W ACCEPT3 j

6233 S. WESTEBX 
MERCHANDISE MARTELIU!

5217 ROMAN — WE M !

JNAUJAS PATARNAVIMAS DOVaŠ 
SIUNTĖJAMS Į VISAS U.S.Š.R. DALIS į

Mes ka tik susitarėm su Vneshpošyltorg Maskn p 
je dėl galimybės mūsų klientams užsakyti savo ta j 
gams ir pažįstamiems, esantiems bet kurioje 
tų Unijos dalyje, dovanas, pagamintas SSSR, 

Pavyzdžiui:

AUTOMOBILIUS* 
MOTOCIKLUS
DVIRAČIUS 
SIUVAMAS MAŠINAS 
SIURBLIUS 
TELEVIZIJAS

Kom 
kimas 
padara 
vų ver 
mis ta 
visiška 
nizmui 
mones. 
syti vi 
šas yi 
kitą k 
kailiu 
mu ir 
viliotų 
aveles, 
čias v:

Bet 
nizniaj 
kad p 
kovos 
gelis 
Pasike

džios pareigūnams.
Pertraugos metu aukų buvo Į 

surinkta $306.25.
Meninėje programoje dalyva

vo vietos jaunimas ir muziko 
J. Grimskio vedamas Šv. Ka-' 
zimiero parapijos choras.

Mūsų jaunieji pasirodė ne tik. 
kaip gabūs pianistai: R. Kaže- 
mėkaitytė, B. Pliūraitė, R. Bud
rytė, N. Vindašytė, bet ir gerii 
deklamatoriai — R. Kažemė-1 
kaitytė, R. ir L. Kuliavai. Bro-1 
liai Kuliavai taip pat ir padai-Į 
navo, o J. Mikalauskas pagrojo į 
akordeonu.

Visus sužavėjo mokytojos E. 
Kumpytės vedamas jaunimo cho 
ras, kurio tarpe yra ir keletas 
nelietųvaičių, bet lietuviškas dai
nas atliko pasigėrėtinai.

Pabaigoje pasirodė seniai gir
dėtas scenoje muz. J. Grimskio 
vedamas parapijos choras, a- 

val- komponuojant gabiai B. Pliū-

RADIJUS 
PATEFONUS 
FOTO APARATUS 
PROŽEKTORIUS 
KVEPALUS
IR DAUG KITŲ, 

už persiuntimą. Jokro J

pilnai apmokėti ir Į
Jokio imuito. Jokio mokesčio

Visi daiktai pristatomi adresatui
Reikalaukit “Direct-Mail Catalog” telefonu ar pašto ^Į! 

iš centrinės įstaigos. Rašyldte:

programą, akordeonistui Ąžuo
lui Stelmokui, okamp. J. Bijant 
kui, jubiliejinio komiteto garbės 
pirm. J. Grybauskui, pirm. Al- 

! girdui Braziui, vicepirm. Vincui 
Samoškai ir visiems nariams,; 
kurie kaip vienas dirbo šiam 
reikšmingam parengimui. Atsi- ■

i prašome vyčių senjorų, kurie, dravimas aiškiai rodo, kad visų 
I nė patogioje vietoje negalėjo I bendras darbas galimas, 
programos gerai matyti, bet 

I mėš žinome, kad jie savo gy- 
veh’niė moka pasiaukoti, tai jie 

i miims atleis. Dar kartą vyčių 
vaYdii reiškiame vyrišką ačiū. |

i Mėš yiši 
j vynėi.

Chicagos vyčiai turi gauti šil
tų sveikinimų iš JAV vyčių, 
nes vasario mėn. gal bus įra
šytas į Chicagos vyčių istoriją, 
pradedant 10 d. minėjimu, ku
ris įvyko gražiame Martiniąue 
restorane. Perpildytos patalpos 
susilaukė gerb. Chicagos ma
joro Daley, gerb. kun. J. Jutt, 
kuris palakė smarkią kalbą; 
buvo įdomu visiems, ypač tiems, 
kurie turėjo progos pirmą kar
tą girdėti jo kalbą. Susirinko 
■Chicagos verslininkai, profesio
nalai, kunigai, vyčių garbės na
riai. 50 metų jubiliejus ne kas- j 
met sueiha, tai linkėjimų’ bei du mėnesius vyčių vardas skam- 
svėikinimų buvo gauta iš visos | bėjo daugely radijo stočių, šo- 
Amerikos. Sveikino daugelis 
kongreso atstovų, senatorių, gu
bernatorių. Nebuvo galima visų 
sveikinimų perskaityti. Didelė 
padėka visiems vyčių draugams 
ir rėmėjams, kaip gener. kons. 
P. Daužvardžiui ir žnionai, inžl

I A. Rudžiui ir žmonai už labai

i 

i

i

dirbkime Dievui ir tė-

Dr Razmai paskelbus iškil
mių užbaigą, svečiai nenoromis 
skirstėsi, nes pravestoji pro
grama tikrai buvo pavyzdinga.

Po iškilmių visi apatinėje sa
lėje buvo pavaišinti lemontiškių 
šeimininkių pagamintais

Direct Mail Dept.
GLOBĖ PARCEL SERVISE, Ine.
716 Walnut Street 
Philadelphia 6, Pa.

Wft 5-3455

wcrę BRIG1IT0N PARKO
36 KUOPA

Vos praėjo 5 d. nuo didžiulio 
jubiliejinio minėjimo, 36 kuo
pa, surengė pirmą kartą dide
lius “širdies šokius”. Tai buvo i 
vas. 15. d. Dariaus ir Girėno' 
salėje, kur dalyvavo per 700 
žmonių. Grojo du dideli orkest
rai: viršuje ir žemojoje salėje 
Abi salės buvo perpildytos. Per,

PARAMA MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTU^

2534 West 69th Street

Savininkai: J. Janusaitis ir J. Mažeika Kovo men. 7, 8, 9 ■

U

kiuose ir iškabose po pietų Chi- ( 
cagą. Pasisekimas priklausė nuo | 
sunkaus darbo. Komiteto nariai į . 

.per 2 mėnesius lankėsi paren- i ■; 
gimuose, šokiuose, organizacijų 11 
susirinkimuose, platino bilietus. Į | 
Viskam vadovavo Vincas Sa- L 
moška, Bob Paul, Betty Mika- 
kalauskas, Dee Kupetis, Coral ■1 
Balis, Irene Noroski. 11

BARNETT Prane. Konjakas....... 5th $4.98 a[ HILLS BROS. Coffee, 2 šv. i
ESCORIAL Gelb. 84 proof....... ... 5th [ HILLS BROS. Coffee, 10 oz.

KRON Bronnvin Aquavit ....... . 5th $3.98 1į OSCAR MAYER Smoky links.
NAPOLEON Imp. Vermouth....... 5th $0.98 2I KRAFT’S PRESERV. 10 OZ. 1

BORBEAUX Prane. Vynas ....... 5th $0.98 įĮ KELMUČIŲ GRYBŲ, kvorta

CHIANTl Imported Wine.......... Qu. $0.98 !1 CERESOTA Milfij, 5 sv. .

can. .....••
Inst. jar. .. •

I SV.
Inst. jar . ■

/



Kremlius ir Kinija eina skirtingais keliais DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. kovo mėn. 9 1 8^uūfcmo pasikeitimas —

TIK KLASTINGA APGAULĖ Ar galimas Sovietų - Kinų suartėjimas?
Rimties valandėlėj

prieš bolševikams pirmą kar 
užgrobiant Lietuvą, ne vie- 
į net mūsų šviesuolių tvir- 
* kad komunizmas, lygi-

I ji su revoliuciniu laiko- 
įįin. yra pasikeitęs, kad jis 

įn nebėra toks žiaurus, kaip 
*ro pradžioje. Tačiau tie pa- 
- geraširdžiai jo užtarėja’ 
įitai tikrovę pajuto, kai Krem 

gins tarnai, įkėlę koją Lietu- 
savo ciniškumu pralenkt 

revoliucijos laikus. Kalėji- 
nii ir vergų stovyklos jiems 
juodė tikrąjį komunizmo vei- 
į tik, deja, tai buvo bent 
įjns asmeniškai pavėluota 
jjiūioka.

savaitę Viso pasaulio 
gudoje is naujo nuskambėjo 

: Niūriojo Stalinoi vardas, pris>- 
jenint jo mirties dešimtmeti. 

: įei chruščiovinė' spauda jo )»• 
: ^paminėjo, tai jį ir jo darbu* 

Ringai prisiminė laisvasis pa 
I anfe, iškeldamas terorą, ku

bo Stalinas mėgino įtvirtini’ 
savo valdžią ir komunizmo a- 
Įati Rusijoje ir pavergtuose 
tostuose. 'Lyginant Stalino 

j jtoturos viešpatavimą su 
į Prucūzijos revoliucija, anos 
f ssuromai buvo dar labai žmo- 

įSi", sako Wall St. Journal 
i bvo 5 d. laidoje. Ir tas pats 

hikraštis primena Stalino pa- 
į rokuose valymuose išžudy- 
: as viri dešimt milijonų savo 
; praJdinių, Sibiro stovyklose 
, lenkintą daugybę įvairių 
; iinty žmonių. Taip pat prime

na ir jo nužudytuosius 15,000 
kky karininkų Katyno miš- 

Į E®.
Į Vikarų laikraščių ir radijo 
į iškkfi kalbos apie komuniz- 
| uiiaunimus yra naudingos 
Į išnešti tiems; .daugeliui su- 

ii^tųjy, kurie .dar vis tiki, 
Į hd komunizmas savo esme nė- 
I n toks blogas, tik paskiri jo 
i ndovai peržiaurūs. Tačiau, kai 
į ėglyje laikraščių, net ir mū 

ą tarpe, svarstomas komu- 
į šo pasikeitimas po Stalino 
L ntvs, tai yra pavojingas sa- 
| ? apgaudinėjimas, tai yra 
Į totiiiga laisvojo, pasaulio ap- 
į k!? ir mūsų laisvės kovos 
įminimas.

*
I fomunižmo pagrindinis sie- 
| ims yra užvaldyti pasaulį, 
t barant jį Kremliaus Vaido
tų vergu. Kokiomis priemonė- 
III m tai bus pasiekta, Maskvai 
l esiai nesvarbu, nes komu- 

i iaiii tikslas pateisina prie- 
| -®ss. Vieną kartą jis gali gra 
M vilko iltimis, jei jo prie
is yra bent kiek silpnesnis, 
Iškartą gali ateiti avinėlio 

apsirengęs, kad švelnu- 
-b ir maloniu glaudymusi pri- 

r ’Š’tą kitas tokias paprastas 
pro vilnas neužuodžian- 

“a vilko kvapo.
| kt ar tai pasikeitė komu- 
| ®3as? Kiekvienam aišku, 
I* pasikeitė tik taktika, tik 
į ^priemonės, pasikeitė dau 
j išorinių ženklų, bet ne- 
i Meitė komunizmo tikslai,

ir igyvenime

nepasikeitė pats komunizmas. 
Stalinas4 buvo žiaurus ir su nie
kuo nesiskaitąs Azijos palikuo
nis. Bet, kai Hitlerio kariuo
menė atsimušė į Maskvos var
tus, jis su didžiausiu nuolan
kumu prašė Vakarų pagalbos, 
jis savo vergus vadino broliais 
ir seserimis, kviesdamas ginti 
“visų bendrąją tėvynę”. Ta
čiau, kai tik sąjungininkų pa
galba vokiečiai buvo apmal
šinti, jis vėl visu aziatišku suk 
tumu pradėjo statyti savo rei
kalavimus ir siekti savo tikslų.

Dabartiniai Kremliaus val
dovai yra jo mokiniai. Vienu 
atžvilgiu jie gal gudresni, kad 
dar intensyviau ieško naujų 
priemonių ir naujų kelių pra
plėsti savo viešpatystės ribas. 
Chruščiovas trankosi po pašau 
lį, šypsodamasis ir vaikus glos
tydamas, kad visi pradėtų ti
kėti jo švelnumu ir noru tau
toms padėti. Bet koks jis žiau
rus ir šiurkštus, kai kas nors 
juo nepatiki ir jam pasiprieši
na. Prisimintini jo pasikalbė- 
j:mai su darbininkų atstovais 
Londone, jo ciniškumas Pa
ryžiuje. jo laukiniškas elgesys 
Jungtinėse Tautose.

¥

Pranašų nebėra. Todėl atsa
kyti į pateiktą klausimą tikrai 
niekas negali. Čia gali būti tik 
spėliojimai, naudojant kai ku
riuos žinomuosius ir prileidžiant 
nežinomuosius.

POVILAS ŽIČKUS ŠVENTĖJIMO PAREIGA

Jeigu komunizmas, pasikei
tus diktatoriui, šiek tiek ir pa
keitė savo išorę, tai jis nepa
keitė nė per plauką savo vi
daus. Savo esme jis liko toks 
pat žiaurus, kaip Lenino ir 
Stalino laikais. Pasikeitė veži
mas, kuriuo važiuoja, bet va- 
dž'as tebelaiko tas pats vežė
jas ir tą patį botagą tebeturi 
rankoje.

Mes komunizmą pažįstame 
geriau už laisvojo pasaulio žmo 
nes. Mes turime būti didesni 
liudininkai, atviresni kovotojai 
prieš komunizmo kėslus, nuo
širdesni tikrosios žmogaus ver 
tės puoselėtojai. Mes turime 
teisę ir šventą pareigą kovoti 
už savo tautos laisvę ir prisi
dėti prie viso pasaulio apsau
gojimo nuo tos vergijos, kurion 
yra pakliuvusi mūsų tauta.

Tačiau, kaip chruščiovinis 
komunizmas i.eško naujų prie
monių pasaulio užkariavimui, 
taip ir mes turime rasti nau
jų būdų komunizmo tvirtovei 
griauti, stipresnius atkirčius 
duoti, kad mūsų kova nesusilp
nėtų, bet išsilaikytų bent tose 
pačiose fronto linijose, kol bus 
daugiau pagalbos.

Yra klaida šiandien svarsty
ti mums komunizmo pasikeiti
mus gerojon pusėn, o neieško
ti naujų priemonių prieš jį ko
voti. Kas jau pradeda daryti 
komunizmui nuolaidas, išduoda 
kovos linijas priešui. Nūnai 
mes turime kaip tik ieškoti stip 
romų priemonių ir ginklų ves
ti laisvės kovą ir ją laimėti, 
atidengdami komunizmo veidą 
'bei jo užmačias ir nesileisda
mi suviliojami klastinga ap
gaule — tariamu komunizmo 
pasikeitimu. Pr. Gr.

' Komunizmo augimas ir jo 
priklausomumas

Sovietų Rusija rėmė ir re
mia visų kraštų komunistinį ju
dėjimą, tikėdamasi, kad jos 
auklėtinis ir globotinis nepasi
trauks nuo globėjo arba, net 
norėdamas, negalės pasitraukti. 
Praktiškai tas yra su valstybė
mis, kurios turi tiesiogines sie
nas su Sovietais. Ten jų neklus 
numas apsprendžiamas didžiųjų 
tankų kolonomis. Kiek lengviau 
yra tiems, kurie neturi tiesio
ginių sienų su Sovietais. Bet ir 
čia, jeigu sovietai negali panau
doti tankų, jie turi ir suranda 
kitų priemonių.

Komunistinės valdžios visur 
išauga tik jų nekaltų žmonių 
krauju pritvindytuose klanuose. 
Valdžios ištroškusiems “prole
tariato” vadams nusiplauti tą 
kraują beveik nėra galimybės, 
o tuo pačiu ir priartėti prie lais
vės siekiančio žmogaus. Tada, 
norint ar nenorint, visa gyveni
mo aplinka, ūkinė ir politinė pa
dėtis verčia laikytis savo “glo
bėjo”.

Kas Kiniją pastūmėjo į 
komunizmą?

ta kapitalo laisvė nieko nedavė priklausius 
kiniečiui, o jį išnaudojo ir pati 
norėjo augti ir tukti. Baisi ko
rupcija, kuri net ir labai kri
tiškose valandose buvo nesuval
doma. Ir gal labiausia, tai Vaka
rų politikų aklumas, neišmany
mas, pikta valia Kiniją stumte 
stūmė raudonėti.

nuo “draugiško” 
kaimyno, kaimynas užsuko savo 
naftos vamzdžius ir karas su
stojo.

Sovictų politika

P. P. CINIKAS, MIC

Komunisttnės Kinijos santykiai 
su komunistine Rusija

Chruščevas yra pakankamai 
gudrus. Kad palaikius kiek ga
lima ilgiau Kiniją prie savęs 
(mat, Mao Tse-tungas senas, o 
gal jo įpėdinis nors laikinai no
rės pabūti sovietų vasalu), pas
kutinėmis dienomis davė ne tik 
politinių, bet ir karinių pažadų 
V’siems savo “draugams”, kar
tu paminėdamas ir Kiniją. Ta
čiau tie du imperialistiniai na
cionalistai pažįsta vienas kitą 
geriau, negu mes manome.

Praeitą savaitę Mao Tse-tun
gas atsakė Chruščiovui net ke- * yra pašauktas būti šventu ir tą 
liais labai ilgais straipsniais į1 pašaukimą turi sekti, dirbdamas ■ 

i jo viešus ir neviešus pasiūly-1 savo paprastus darbus. Šventu-' 
mus. Jis sako, kad Chruščiovas, | mas nėra vien tik vienuolių ar Į.

I kaip komunizmo išdavikas, ga-1 kunigų reikalas.

Sovietų Rusija turi tikrai ge
rų politikų, partijos “ideologų” 
ir organizatorių. Atrodo, kad 
jie labai gerai suprato, ką reikš
tų turėti “ideologinį” kaimyną, 

| kuris savo gyventojų skaičiumi 
yra net daugiau trijų kartų di
desnis už Rusiją. Be to, tiek Ki
nijos, tiek Sovietų Rusijos ko
munizmo vadai yra didesni na
cionalistai, negu bet kurios ki-1 
tos net demokratiškos valstybės 
vadovai ar nacionalistiniai dik
tatoriai. ųg SUgįlaukti Leono Trockio li

kimo, kuris, kaip žinoma, buvo 
nužudytas Stalino slaptos poli
cijos agentų. Jis Chruščiovui 
primeta šias kaltes: Camp Da- 
vid pasitarimai, “pasitrauki
mas” iš Kubos, Albanijos puo
limas, bičiulystė su Tito ir, svar
biausia, nutraukimas pagalbos 
kinams kare su indais.

Komunizmo įsigalėjimą Kini
joj' apsprendė eilė veiksnių. Ki
nų siena šimtus milijonų jos 
gyventojų palaikė tamsiais. 
Darbininko išnaudojimas ir ne
pajėgumas aprūpinti bent ry
žių sauja labai gausios kiniečio 
šeimos. Atskirų generolų ir pro-1 
vincijų vadų ambicijos, neribo-1 

i

banko darbuotojui, bet ką pada-1 
rysi. Kolektyvas... Jėga... Prieš 
neisi, — bejėgiškai lingavo galvo
mis rajono vykdomojo komiteto 
pirmininkas V. Dovydaitis ir jo. 
pavaduotojas A. Kisieliūnas.

Žemės ūkio statybos projektą-; 
vimo instituto Plungės projektą- j 
vimo grupės viršininkas V. Ma
žutis Komjaunimo gatvėje 34 tu
rėjo nuosavą dviejų kambarių bu
tą. Mažutis pardavė butą pilietei 
Šniaukienei už 25 tūkstančius rub 
lių (senais). Vieną rytą miesto 
gyventojai pamatė jį įsikūrusį ne
baigtame statyti name. Pakilo. 
triukšmas, laikraštyje “Kibirkš-1 
tis” pasirodė korespondencija. 
Mažutis buvo iškeldintas ir din
go iš rajono. Visai neseniai rajo
no valdžia vėl iškilmingai sutiko 
Mažutį Plungėje. Ta proga pado
vanojo trijų kambarių butą nau
jame name.”.

Taigi — 167 darbininkai laukia 
buto, o gerai įsitaisę partiečiai 
— gauna pirmieji, nors jiems nė

ra tokio reikalo.
J. Zvilbutis

! g PLUNGĖJE GĖDINO KOMUNISTĄ1 

SKUODĄ
J Rietavą tiek privažiavo mas-, žmonės.

o namų stątyba tiek atsili-
d. ū’ūksta butų, nors

* ? ^"ūų išvežta į Sibirą
j tūkstančių pabėgusių 

U būna butų skirs- 
^/Pirmiausia aprūpinami ko-

< if okupantų pataikūnai.
nuvyku-

įg^respondente J. Bau
■įjL. vo surinktus duomenis ap
•ijL’^to laikraščio Nr. 42 X“4):

Todėl 
lekci- 
šven- 
valia,

Turėtumėm būti jau pripratę 
prie gavėnios aštrumų, 
šio gavėnios sekmadienio 
ja ypatingai mus ragina 
tėti, “nes ta yra Dievo
kad jūs būtumėte šventi”.

Nevienas gali paklausti, ko 
Dievas laukia iš manęs? Apaš
talai dažnai ragino mus prie 
šventėjimo, nurodydami, kad 
mes turime tapti šventaisiais. 
Jei kuris mano, kad užtenka 
pasiekti tam tikro laipsnio šven
tumo ir nereikia eiti toliau, tai 
nori atsipalaiduoti nuo Dievo. 
Jis savo elgesiu duoda Dievui 
suprasti, kad Jis nėra vertas 
visų jo pastangų, kad užtenka 
Dievui atiduoti tik dalį savo gy
venimo. Kiekvienas krikščionis

myn
si įsigyti daugiau patyrimo pa
reigose. Toks žengimas pirmyn 
amate ar specialybėje netrukdo 
žmogui žengti ir dvasiškame 
gyvenime. Šventieji tėvai savo 
raštuose pakartotinai pabrėžia 
šią svarbią tiesą: “Kelyje į Die
vą nežengti pirmyn reiškia grįž
ti atgal”. Jei nekylam aukštyn, 
krentame žemyn. Jei neplauksi
me prieš upės tekėjimą, tai sro
vė neš mus į pražūties jūrą.

žinojime ir nuolat stengia-

Gavėnios apsimarinimai

Mūsų pačių dvasinė gerovė 
reikalauja, kad rūpintumės sie
los tobulėjimu. Toks sielos to
bulėjimas vyksta, kai mes nuo
lat stiprinamės pašvenčiamąja 
malone. Jei stengtumės gavė
nios dvasia persiimti apsimari
nimais ir gailestingumo dar- 

l'bais, galėtumėm žymiai sutvir
tinti savo sielą malonėje ir su
valdyti kūną, kad sėkmingiau 
kovotumėm prieš pasaulį ir šė
toną.

Tokiu tobulesniu gyvenimu 
neštumėm daugiau garbės mū
šų Viešpačiui ir greičiau rastu- 
mėm tikrąją laimę šiame gyve
nime. Visi tokie paskatinimai 
turėtų mus vesti į tobulesnį gy
venimą.

Šv. Paulius pirmame laiške 
Tesalonikiečiams šį reikalą ap
taria tokiais žodžiais: “Nes Die
vas nepašaukė mūsų į sutepimą, 
bet į šventumą. Taigi, kas tai 
laiko nieku, ne žmogų niekina, 
bet Dievą, tą, kuris dargi davė 
į mūsų širdis savo šventąją 
Dvasią” (I TesaL 4, 7—8).

I

Komunizmo, kurį vaizdavosi 
Marksas, kai kurie pirmieji ko
munizmo organizatoriai ir prie 
jo prisidėję, seniai nebėra nei 
Sov. Rusijoj, nei Kinijoj. Tos 
Markso idėjos yra skelbiamos 
tik tam, kad suviliojus tamsius, 
išnaudojamus ir skurde gyve
nančius milijonus žmonių. Šios 
dvi didžiosios valstybės stovi 
ant labai stipraus nacionalizmo 
ir imperializmo. Beveik visur 
Sovietų Rusijos ir Kinijos ko
munizmo vadų linksniuojamas 
tik Rusijos ar Kinijos žmogus.

Štai kodėl yra trintis. Kalti
nimas vieni kitų nukrypimu 
nuo ideologinės linijos, kuri kei
čiasi pagal vado nuomonę, yra 
tik labai pigi prekė savo ir už
sienio masėms. Kaip Sovietų 
Rusija, taip ir raud. Kinija ži
no, ko jos siekia. Kinai, kurie 
neturi savo sunkiosios pramo
nės, teturi mažai naftos ir kai 
kurių žaliavų, labai reikalingi 
sovietų pagalbos. Sovietų Ru
sijai reikalinga, kad milžiniško
ji Kinija 'būtų komunistinė ir 
priklausytų nuo jos. Tam tik
rais atvejais rusai davė trupu
tį pagalbos kinams, net ir kad
rų, bet tik tam ir tiek, kad juos 
palaikytų prie savęs. Kiniečiams 
to neužtenka. Jų gyventojų skai
čius, artėjąs prie bilijono, yra 
perdaug suspaustas, alkanas ir 
neturi pragiedrėjimo vilčių. Vie
nas kelias — greičiau sustiprėti 
kariškai ir veržtis į plotį, ypa
tingai į mažai apgyventus plo
tus. O Sov. Rusija tų plotų tu
ri. Šiam tikslui kiniečiams rei
kalinga visokiariopa pagalba, 
kuri galima tik iš Sov. Rusijos 
ir iš kurios jie jos negauna. 
Pvz., kai Kinija pasuko Indijos 
naftos laukų link, kad mažiau

KAZYS KARUŽA f

Winnipego lietuviai nuoširdūs, atviri ir mylį ar
timą. Gal dėl to, kad maža lietuvių kolonija, ir mes 

'buvome iš taip tolimo kampo atkeliavę. Retas ten 
lietuvis užklysta, o ypač iš Kalifornijos. Vaikams 
irgi patiko winnipegiečiai. Jie greitai susidraugavo su 
Vakarų Manitobos bėgimo čempionu stud. Arvydu 
Kriščiūnu ir stud. Algiu Malinausku. Jie aplėkė 
miestą, apylinkes ir išdūmė į ežerus motorine valtimi, 
lakstė virš bangų su skį. Šarūnui ir Giedrei šis van- 

___  vicvvs 1 ^ens sPor^as nepaprastai patiko. Mes negalime pa- 
W6Z^šauktų°k?tą"W susirinkFmą. miršti vaišingos Bujokų, Kriščiūnų ir Čingų pastogės,1 
Jame buvo “nuspręsta” butą skir-1 nuoširdumo ir artimo meilės, 
ti valdytojui. Kaip tas sprendi
mas buvo pasiektas — čia val
dytojo paslaptis, bet suprasti ją

* . Ar šiaip, ar 
valdytojas. Vykdomųjų 

' kad

Tačiau drg. Šaulienės 
balsas buvo šaukiantis tyruose. 

Rytojaus dieną orderis buvo iš
rašytas banko valdytojui J. Skuo 
dui. Iki butų skirstymo dienos ei
lėje butui gauti buvo įrašytas vi
sai kitas žmogus. Skuodas pasi
stengė, kad vietos komitetas sku- l 
biąi sušauktų kitą I .

ižlį^’^fiyvenaniojo ploto ne taip jau sunku. 
7° a^uo^a jauniausiems taip, — valdytojas. vynu*.

^ tofti*^^8, Plun&ę 3.t- komitetų darbuotojai žinojo, 

valdybos, tėvą, turintį erdvų penkių kam
barių namą, kuriame dar laiko

S ttbH keHt keb nuomininkus. Tėvas turi dar vie-
n fcnuun£> — pasakė ko- į ną namą ir V. Rekašiaus vardo 

k1 Pfofc6' audinių” fab-1 kolūkyje. “ ‘ ’
tietos komite-, mininkus.

« ^hinV*’ ^al)rike dirba | 
butams gau 1 susigėdo.

/4aU8ia-Plungėje — 167 — Norėjom skirti butą kitam

tolti J 1 a€" Komitetų aarouuuvjm «uujv, nau
komjaunimo Skuodas gerai gyvena pas savo

’ fab-1 kolūkyje. Ten- taip pat laiko nuo- 
Komunistas Skuodas 

I buvo pakviestas į partijos komite- 
dirba | cą, gėdinamas. Bet jis visiškai ne-

Visa tai turint prieš akis, at
rodo, kad tie du didieji impe
rialistai negali surasti bendros 
kalbos ir negali kada nors nuo
širdžiai suartėti.

BCNNA. — Vakarų Vokieti
jos buvęs užs. reik. min. Hein- 
rich von Brentano kovo 17 d. 
atskrenda į Ameriką, kur kalbė 
sis su sekret. Dean Rusk ato
minio apsiginklavimo ir Euro
pos apjungimo reikalais.

1 
Ta mintis įvairiai yra išreikš

ta Šv. Rašte: “kas šventas, dari 
tepasišventina” (Apr. 21,11); i 
“būkite tat tobuli, kaip Jūsų, 
dangiškasis Tėvas tobulas” 
(Mat. 5, 48); “stenkitės įeiti 
pro angštas duris” (Jon. 12 48).

Kasdienis gyvenimas reikalauja 
tobulėjimo

Jaunas bankininkas pradeda1 
dirbti banke ir tampa mažos 
sumos pinigų užvaizdą; kai gau
na prityrimo, pradeda tvarkyti 
ir didesnes sumas. Bet iš jo bus 
reikalaujama daugiau teisingu-1 
m o. Jei jis netobulėtų teisingu
me, jis negalėtų dirbti toj įstai
goj. Jei dailidė netobulėtų 
amate, jis niekad negalėtų 
tis didesnės algos.

Kasdieniniame gyvenime
vienas mato reikalą žengti pir-

savo 
tikė-

kiek
PASAULIO KATALIKŲ 

STATISTIKA

ViSame pasaulyje yra 558,220, 
000 katalikų, paskirstytų į 406 
arkivyskupijas, 1,490 vyskupijų 
ir 335 kitus administracinius 
vienetus. Katalikų parapijų pa
saulyje yra 192,170. Šitokius 
duomenis skelbia “1963 National 
Catholic Almanac”. Visame pa
saulyje yra 11 patriarchų, 85 
kardinolai, 380 arkivyskupų, 1, 
908 vyskupai, 421,609 kunigai 
(kurių daugiau kaip pusė —- net 
277,298 — vienuoliai). Katalikų 
seminarijose studijuoja 97,678 

I klierikai. Ne kunigų vienuolių 
pasaulyje yra 1,201,884. Sese
lių vienuolių 1,012,573, o vy
rų vienuolių — 189,311.

KATALIKAS VADOVAUS 
RODEZIJOS PARLAMENTUI 

Dr. Walter Alexander, kata
likas, yra išrinktas Pietų Ro- 

/dezijos parlamento pirmininkui 
Į Rodezijoje yra 2,760,200 gyven
tojų, iš jų katalikų tik 9 proc, 
. . ---------------- , ■

Montanos valstybė irgi kalnuota, bet kalnai iri Nė nepajutau, kaip pradėjo brėkšti rytas — jau
1 pakalnės žaliuoja kaip aksomas. Iš Winnipego kirto-, buvo 4 valanda. Dangus prašvito, bet saulės nebuvo 
me visu smarkumu, nes norėjome per dieną pasiekti matyti, nes mes rymojome tarp didelių kalnų ir miškų. 
|Yellowstone Park. Pravažiavome 800 mylių ir jau nu-1 Patikrinau automobilio skaitiklį, kiek praeitą dieną 
vargome. Pradėjome ieškoti nakvynės moteliuose, bet' nuvažiavome. Per dieną ir naktį iki 12 valandos pra- 
visur jau buvo pilna. Mėginome miesteliuose gauti į važiavome daugiau kaip 1000 mylių. Tai buvo rekor- 

I nakvynę, bet bergždžias buvo ieškojimas. Vis drožėme' das per visą kelionę.
toliau, kol pakelyje radome mažą automobilį įlindusį
į griovį. Nelaimingi du jaunuoliai mus pakelėje pra7 Pradėjome važiuoti toliau. Už gero gabalo pasie- 
lenkę, jau gulėjo griovio krante sužeisti, prie ju sto-1 savo tikslą. Privažiavome didelę užrašo lentą, 
vėjo keletas žmonių ir globojo juos skausmuose“. ;kur buvo pažymėta: Yellowstone Park. Greitai priva- 

'žiavome užtvarą ir kontrolės būdelę. Mus pasitiko 
Buvo tamsu, 10 valanda nakties, o mes vis važia- parko kontrolierius, davė bilietą, už kurį sumokėjome 

vome toliau ir pradėjome kilti į kalnų kalnagūbrius 3 dolerius. Jis priminė, kad bilietas galioja 15 dienų, 
prarajos plentu, kuris buvo siauras ir labai vingiuotas I Drožėme toliau. Parkas didžiulis, ir nelengva jį pra- 
kaip riestainis. Niekur daugiau neužtikome namų, nė važiuoti, jis tęsiasi daugiau kaip 220 mylių. Netrukus 
gyvos dvasios nematyti, žmonės visi miega, mus net '_ , '^"27

, šiurpas pagavo, kad mes visi keliaujame. Per l^elią vo verdantis vanduo. Apžvelgėme juos-ir pasukome to-

Prancūzijos angliakasiai Forbache, sušaukę masinį mitingą reika
laudami, kad vyriausybe pakeltų atlyginimą. Jie vidutiniškai gau
na po $142 mėnesinio atlyginimo. Siekia dar po 11 et. valandai 
daugiau.

privažiavome geizerių vietas, kur kunkuliavo ir gara-

mums bėga žvėreliai blizgančiom akims. Žvėrelių akys i liau. Pakelėje pastebėjome lapių, stirnų, kiškių ir šiaip 
kaip žiburiai žvelgia į mūsų “žirgo” degančias akis. įvairių žvėrelių. Be to, mus pasitiko rudos ir juodos 

-r r-- ... ~ meš^os, kurios ėj‘o prie mūsų ir pravažiuojančių ma-
Jau artėjo 12 vai. nakties, o mes vis važiuojame v. ,r . f . „, . . „ i j Z. *i.-J smų. Mano vaikai tuojau uždare langus, kad meška

pasistojus nepadarytų žalos. Tokias instrukcijas davę 
parko kontrolierius.

Didžiausias geizeris yra Yellowstone Parko cent-

Turėjau bėdos, kol savo studentus išviliojau va
žiuoti toliau iš Winnipego. Taip pasivaišinę ir pasi
žmonėję Winnipege pas savo gerus prietelius, pade- jr nieko neprivažiuojame. Pastebėjome šalia kelio vie- > 
kojome už gražų priėmimą ir išskubėjome vėl į JAV. ną, kitą automobilį įlindusį į krūmus, o keleiviai mie- 
Čia vienas muitininkas paklausė, ką vežame iš Kana-jg0j0> žiūriu, kad mano mašinos baigiasi benzinas, ir. 
dos. Mes paaiškinome, kad nieko nepirkome, o tik pradėjau būkštauti, kad nepasieksime Yellowstone ______
aplankėme savo gerus draugus Winnipege. Jis tada Parko. Sutarėme su vaikais ir pasukome į dešinę ant re, kur yra daug viešbučių, didelis restoranas ir daug 

didelio kalno pakriaušės. Užspaudžiau abu mašinos krautuvių, net ir pašto įstaiga. Atvažiavę prie di- 
stabdžius, kad kas nenustumtų nuo kalno į kalnų pra-1 džiulio geizerio, radome jau apie 5000 žmonių. AŠ ir 
rają. Tylu, ramu ir šalta kalnų viršūnėje. Kalnuose dukra nuskubėjome prie tos minios ir sėdėjome ant 
nuo mėnulio baltuoja sniegas, kalnų tarpekliuose įlgo medžio kamieno. Geizeris šauna vandenį į padan- 
girdėti vandens kritimas, bet aplink nė gyvos dva- ges kas valandą.

K nieko ir netikrino, net ir dokumentų neklausė.
Mes drožėme per Montanos valstybę į Yellowstone 

Park, kur po didelės vargingos kelionės stabtelėjome 
porai dienų poilsio. Kol privažiavome parką, radome 
gražių gamtos vaizdų, ežerų, upių ir miškų. Šonuose 
plento matėme ir stambesnių ūkininkų, jau kitas vaiz- gįog< Tik žvėreliai vis siuva pro mus per plentą į vieną 
das negu Kanadoje. įp antrą pusę. I (Bus daugiau)
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Chicagos žinios

ITALIJA PAGERBĖ
GRABORIŲ

PASKOLOS

RESTORANAMS PRASTAI ,

Washingtono padarytas 98-ių i 
Chicagos restoranų apklausinė-1 
jimas parodo, kad valgių tieki-1 
mas sumažėjo 24% ir kad 1,-j 
000 patarnautojų neteko dar-į toriui Edward Johnson,*813 W. 
bo, kai federalinė valdžia įvedė, Diversey. Jis buvo priimtas ri-

. Italijos vyriausybė suteikė la
bai retai ne italui teikiamą gar- 

Į'bę Chicagos laidotuvių direk-

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 

ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

bo, kai federalinė valdžia įvedė
ir įsakė laikytis naujųjų įstaty-1 teriu į seną Cavalerii ordiną, 
mų, liečiančių išlaidas su vai- j Tą garbę gavo už išvežimą iš 
giais, gėrimais ir pasilinksmi
nimais. padarytas prekybos ve
dimo sumetimais.

I Kongo 13-ką nužudytų begink
lių Italijos kareivių lavonų. Ka- 

I rėiviai dalyvavo Jungtinių Tau
tų kariniame dalinyje.

600 AREŠTUOTA UŽ PAŠAL
POS GAVIMĄ AR ATSKRIS BALANDŽIAI?

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOIIN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 1-1TM

KERELIS BROS.
CONSTRŪCTION CO!

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS
MEDICINOS ir P R E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ 

REpublic 7-8949 
2301 W. 69tb SU Chicago

CONTRACTORS
Namų statyba ir remontai

! P:
i

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai ir žemė pardavimui

MISCELLANEOUS
{vairūs MISCELLANEOUS

Įvairūs

STANKUS
CONSTRŪCTION CO.

6 kamb. mūras. Alyva Šildymas, i čias lotas, atoklrl 
apie 50 p. lotas. Arti Darlaus-GIrfi- $17,400, a _ 
no. $15,900. '

Modernus 3 metų, 5% kamb. mū
ras ir mūro garažas. Alumin. langai, 
karpetai, arti mūsų ofiso. Įmokštl 
$'4',500.

6 kamb. mūro rezidencija, Gazu 
šildymas, karpetai, alumin. langai, 
garažas, apie 40 p. lotas. $17,700,

1H aukšto mūras. 6 metų, 2 vo
nios, 2 virtuvės, gazu šildymas, alu
min. langai, karpetai, garaž. $25,000.

2 * butų mūras. Naujas gazu šildy
mas, abu butai po 4 did. kamb., 
mūro garažas. $22,900.

Liuksus 9 kamb. rezid. 
metų, modernūs Įrengimai, 
ir 2 virtuvės, garažas. $30,600.

3 butų mūras. Kampinis su gara
žu, atskiru gazu šildymai. $27,600.

3 biznių mūrus, ant plataus loto, 
$275 nuomos mėn. $27.000.

2 butų didelis namas. šalia tuš-

Apie 12 
2 vonios

Grahis 10 metų mg-
... loto, centr. gazu 
žlnS tvora. $29,50.0. “

Naujas 12 butų mG^. 
zu šildymai; Labai 
vieta. Visi butai Knuo^ M flAD* 
$17,000 metams. TelrauU.^V 
Įima pigiai nupirkti, ’ J

NąnjM 2 butų mGr^ y 
modernūs įrengimai pi. ’. 
medžiaga, pulki 79.

Likeriu biznis, 
liukai Ir savininkui bSl^ ^1 
tuojau nupirkti Jmolr^ fl 5^., 
Teiraukitės dėl kainos į, ŽV^

Platus lotas arti
no. $12,300. nVO 11

2-jų butų mūras, 2 * ’
skiri gazu Šildymai.
$19,300. nnW] P -j

6 butų mūras, Brightona ' Iri 
$5.000 nuomos. Atokia 
mal. $35,900. % S*03'

Per paskutinius tris- mėne
sius Cook apskrities šerifas are 
štavo apie 500 Chicagoje gyve
nančių asmenų už neteisėtą ne
darbingumo mokesčių ėmimą ir 
už gautą viešąją pagalbą, į ku
rią jie neturėjo jokių teisių.

KASDIEN IŠTRAUKIA 100 
GALIONŲ

Hollyvvoodo filmų direktorius 
Alfred Hitehcock sąryšy su 
savo nauju filmu “The Birds” 
paleido į padanges 1,500 balan
džių. Chicagoje laukiama, kad 
bent 50 jų čia atskris su filmo 
reklamomis.

I
ILGIAUSIAS PREKINIS 

VAGONAS

Jau trečia savaitė, kai gaisrų 
inspektoriai prižiūri, kaip kas
dien išsiurbiama apie 100 galio
nų gazolino iš žemės prie gazo
lino pardavimo stoties, 6701 S. 
Jeffery. Standard Oil kompani
jos pareigūnai sako, kad gazo
linas išbėgo pro prakiurusius 
du 4,000 galionų talpos tankus. 
Gazolino drenažas užsitęs 
pavasario.

Thrail Car Mfg. kompanija 
Chicagoje yra išdirbus ir palei
dus į darbą ilgiausius 89 pėdų 
prekinius vagonus, skirtus 
vežti sunkvežimius, ūkines 
žinąs ir kitas prekes.

1

per- 
ma-

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

iki
KATALIKŲ MOKYKLOS 

PASAULYJE

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5:9209 Chicago^m

SIUNTINIAI Į LIETUVI)
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 40P5 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

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

Ofiso ir namų telefonas.* 
PRospect 8-2013 

2741 WEST 69th St.
Chicago 36, Illinois

K. VALDIS REAL ESTAb
2458 Klest 69th Sireet. Tel; RE 7-7200 or §

Spinteles vir- 
nau ja šiluma 
elektra. Tik

turi 
lan- 

Įvai-

Viso pasaulio katalikai 
149,303 mokyklas, kurias 
ko 25,015,462 auklėtiniai, 
rių prieglaudų ir kitų socialinės
tarnybos ir kultūros įstaigų ka
talikai pasaulyje turi 27,410 Li
goninių visame pasaulyje kata
likai turi 9,212. Jose vienu metu 
gali gydytis 615,305 ligoniai.

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mes bei liturginiai nurodymas 
Išleido Kunigų Vienybė. 2 patai 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W 
flSrd St.. Chicagn 29. l|l

JĖZUITŲ ORDINAS — 
DIDŽIAUSIAS

II
KLAUSO IR REMIA

Chicagos policininkas laiko alaus 
statinaitę, kuri sprogdama užmušė 
du žmones.

SPROGO ALAUS BAČKA

Metalinė alaus bačka sprogo 
Market Hali tavernoje, 630 E. 
112 gt..Žuvo užeigos dalininkas 
ir vienas patarnautojas. Alaus 
išvežiot,. unijos pareigūnai sako, 
kad tai negirdėtas dalykas, ir 
jie -nežino, kaip įvykį išaiškinti.

MERUI NEREIKIA PREZI
DENTO

Po Chicagos pirminių rinki-1 
mų dabartinis meras Richard į 
Daley yi^a. stiprioje pozicijoje. > 
Atrodo, kad į Chicagos O’Hare 
aerodromo dedikacijos ceremo
nijas kovo 23 d. prez. Kennedy ! 
neatvyks, kaip anksčiau buvo 
numatyta. Jau nebereikalinga 
prez. Kennedy pagalba mūsų' 
merui politinėje kampanijoje. į

ŠV. PATRIKO EISENA

Kovo 16 d. apie 50,000 asme
nų dalyvaus šv. Patriko dienos 
parade Chicagos centre. Televi
zijos stotis WBKB transliuos 
visas iškilmes.

KOKS BIČIŲ GYVENIMAS

'televizijas 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuves darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

STOGAI — KAMINAI — RINOS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

Dedame naujas “copper-alloy” ri
nas. Jų nereikia dažyti; garantuo
tos visam laikui. Kaina ta pati kaip 
ir už galvanizuotas. Taip pat taiso
me senas rinas, išsmalinanie ir da
žome. Darbas garantuotas.

Visokius stogus 
name arba naujai 
jam fiber-asphalt. 
vanduo nepereis.

Kaminai — Mflrinaml, valomi ir 
taisomi. Taip pat Įdedame vamz
džius j originalius kaminus: tinka 
gazo, alyvos ir anglies apšildymams. 
Sulaiko drėgmę.

Dažom iš lauko Ir cementuojame. 
— Pilnai apsidraudė. — Nemokami 

Žemiausios kal-

5 kamb. mūr. rezidencija. Kilimai, 
šiluma gazu, garažas, platus sklypas. 
M. p-ke. $17,000.

5J4 kamb. mūr. 30 p. sklypas, 2 a, 
garažas, alum. langui. M. p-ke. 
$22,000.

2 po 5 kamb. mūr. 
tuvėj. plytelių vonia, 
gazu-, nauja 220 v. 
$'25,900.

2 po 4 mūr. šiluma gazu. Apsau
gotas nuo potvynio rūsys, alum, lan
gai. Brighton p-ke. $23,500.

4 po 5 kamb. mūr. šiluma alyva, 
alum, langai, geros pajamos ir gra
žus butas sav. Brighton p-ke. $37,600.

Atskiri šild. 
muro gara- 
$24,900.

I Liuksus 2 birtų vfcaj «?> m 
vonias, atskiri,.š«dymtjCislish 
ma išnuom. po viena kJJfl 
skiru jfjlmu ir vonia, v $» loii O16' raukitės. * ’T

Didelis likcrjų bia^ • AjįjŲte * 
nanti prekyba’

pHuu lnveaSJ 1 Apmokė.
Kooming Hoiise. Virj p. r® . 

tintų pajamų; SavlniDkJ'iM nCl 
skolą. Įmokėti $15,0(wr

10 butu, grąžas, ant ^ 
po mūra“, šiluma alm C1 
duoda' paskolą. M.p-k4»?i metai " 

12 butų mūras. puZ j^non 
erdvūs butai. Gera Mėtojai - 
nori skubiai parduoti. ką
metinių pajamų. r1 1

įr draugu

taisom, atnaujl- 
dengiame. Varto- 
Garantuota, kad

Mūr. 2 butai Ir tarėm 
čias sklypas, 2 a 
Gražūs butai. Dabar ' 
$375. mėn. Gage P-kt

NERIS REAL ESTATE 
6924 S. Westem Avenue Telef. H j

5 ir 6 kamb. mūras, 
gazu. alum, langai, 2 a, 
žas, platus sklypas. Tik

Parke,
36 p.

apskaičiavimai, 
nos.

Atdara dieną, 
dieniais.
La 1-6047

DIRBAMA

ir naktj bei sekma-

RO 2-8778
METU

arba
ŽIEMOS

VACYS
\ CONSTRŪCTION C0.

2,400

I Mcd. 2 po 4; centr.
ražas, Brighton Parke,

I Mūr. 1% aukšto: 6 pulfejanie OTgai 
Isav. ir 3 kamb. butas fa " r.
j Centr. Šildymas, garaia’C kėja> Kaa
I62’ 9t 1 Jiaktyi

Mur. bung. 5—2 mra> J
: kamb. skiepe, 37 p. skinanie, J° V1Cel
■ earaž^. „amaa kaip

Mūr. 4 butai, 2 krautuvės ir graži 
taverna. 6 5 ir Western, 50 .p. sklp. 
centr. šild., geras investavimas ir 
biznis.

Mūr. 4x4 kamb. Brighton 
kiek v. butas atskirai apšild.; 
sklypas, garažas, tik $25,000.

4 butai po 4 mūr. su sklypu, 
pajamų į metus, tik $15,0*00.

ŠIMAITIS REALTY, lncomeTax, 2737W,43SI,i;ii|^auut. Ii 
-------------------------—, 3 1 j vargo? O i 
I Mūr. S mieg. bunok,^ įuV0 Ali!
kamb. Garažas. $15.9^ j .

Mūr. 7 metų, 3 mieg, J Daty New 
| platus lotas, daug priedo. MMūr. e apačioj. 3 rte/9 nuotrauka.
• 30 p. lotas. M. p. lum ] scaioie “Pt

Tarp katalikų vyrų vienuoly
nų, jėzuitai savo narių skaičiu
mi užima pirmą vietą — jų yra 
35,086, pranciškonų — 26,876, 
saleziečių — 21,048, krikščioniš
kųjų brolių — 17,560, kapucinų 
— 15,708, benediktinų — 11,500, 
domininkonų — 9,841.

i

WAY 
NURSING KOME 

Men & Women Patients

COMPLETE MEDICAL AND 
NURSING CARE

Personai Physician Visits 
VVclcome

Statė Licenced and Approved
« For Inforniation .

Phone EMpire 2-2417
329 S. Ąllen, Centralia, Missouri

higher
DIVIDEND

ji-.9/0/ PAID QUARTERLY 
ZĮ 74/0 Save by the 15th

Earn from the lst

TIRST FEDEHA.L
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

OF WILLOUGHBY, OHIO

SAVE BY MAIL . . . Postage 
Paltį BOTH VLAYS!

1. Makc člicčlc or Money Oitlcr 
puyablc to Fiist Fcdcral Sav
ings of \Villbughby, Ohio.

2. I’i Int name (or narnės) cxnct1y 
as you wisli your ncw savings 
account to read- onthe coupon. 
Mail (o b'irst I^edcral Savings, 
381'15- Euclld Avė., Willoughny, 
Oliio.
By retom mail you xvill receive 
yonrpass book and a Signahu*c 
Cąi't'I, togethei* udtli Savc-By- 
Mail sii|>pli(*s for future addi- 
įions or ivlthdratvals.

•3.

4.

i| HRST

I
I

Ii
1
1

Eksponatą paruoš Illinois ūki- i Įr|ty- • • • —
nis departamentas, norėdamas 
parodyti, kaip bitės turi svarbią | 
rolę Illinois valstijos ekonomiš- j 
kame gyvenime.

Perplautas bičių avilys, paro- 
dąs kaip gyvena, dirba ir laiką 
prąleidžia bitė karalienė, bitės 
darbininkės ir tranai, bus ro
domas po stiklu Chicagos gėlių 
ir daržų parodoje McCormick 
sąleje, pradedant kovo 16 d.

’ FEDERAIz savings & 
LOAN ASS’N

Euclld Avc., \VlHoughbv. 
Oliio

Pleaso opfn □ Individual
□ Joint-Siua-iAor 

Savings Ačcount in tlic Amount 
of $................

■Chock or Moiiey Order EncJosod 
□ Iąclude Einančiai Statement

Naųiefs) .......................
Add.ress ..................................................

38113

Skelbkitės “Drauge”

Visi Pittsbnrgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių 
Kataliku Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsbnrghe

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS IR GALINGOSIfi

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKB 

Kleklveną sekmadienĮ nuo 
1:30 iki 2:00 vaL d. p.

Visais reikalais kreipkltšs šiuo 
tesu:' Litbcanian Catholic
Radio Statlon WLOA, Braddock, 

Pennsylvania.

ad- 
Hour.

Įj
I
| ISNUOMUOJAMA — FOR RENT 

|l 

U Miegamas kambarys vyrui. Pen
sininkui. Atskiras įėjimas.

4001 So,. Kedzie Avenue.

Išnuom. mieg. kamb. moteriai. 
Galimybe naudotis virtuve. Tel. 
927-6790.

Brighton Parke išnuom. 6 kam. 
butas (3 mieg.) ir 3 kamb. butas 
su baldais. Abudu butai naujai iš
taisyti. Kreiptis tel. VI 7-8413.

i
Nuajame name išnuom. atskiras 

miegamasis kambarys, nebrangiai, 
Kreiptis po sekmad. 6658 S. Rock- 
well St. PR 8-8868.

t Isriuom. šviesus kambarys, 1-me 
aukšte, su atskiru įėjimu irtveran- 

t da. Galima gauti ir maistą arba 
r naudotis virtuve. Yra garažas. Ap- 
j žiūrėti šešt. nuo 2 vai., kitu bet 
I kuriuo laiku. 7045 S. Claremont, 
GR 6-5381.

j 
l

I 
I
I
I 
I' 
I

M O V I N G
ŠERĖNAS perk rausto baldus 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto
R. 
ir 
leidimai ir pilna apdrauda. 

2047 W. 67 PI. WA 5-8063
♦ ♦ ♦ » > ♦♦♦♦♦♦♦♦

.S?
pigiau mokėsite 
ugnies ir auto-

10%. 20%, 80% I
už apdraudą nuo 
mobilio pas
F R A N K Z 

3208)4 West
Chicago 42, Tliinois

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339
a 5jI i1 .>,* W >l> - -

A P O L I S
95th Street

"INCOME TAXES” Brid- 
treč., ket\’irt. vakare 

6:30 iki 9 vai. šešt. nuo 9 vai. 
iki 4 vai. popiet.

EDWARD A. PULSIS
3333 Soutli Halstcd Street

Telefonas 523-8480

PILDOME 
geporte pirm., 
nuo 
ryto

GRADINSKAS
J. G. TELEVIStfON CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 

Parduodam • Taisom •
Sekm. uždaryta

Jeigu jums reikia

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,

I kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus- 
I dina tokius 'dalykėlius gražiai, 

greitai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
W. 63rd St, Chicago 29, 
Tel. LUdlow 5-9500

4545 UI.

Išnuom. mieg. kambarys. 4Gali- 
ma naudotis virtuve. Gali būti 
pensininkas. 2309 W. 50th PI.

4,KAMBARIŲ BUTAS Brighton 
Parke. Skambinti vakarais telef. 
376-8085.

HELP 1VANTED
Reikalingi darbininkai
» 4 »♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Paieškoma moteris pasaugoti du 
mažus vaikus nuo 2:30 iki 5:3i) 
p. p; penkias dienai savaitėlė: 
Kreiptis į 6212 S. Maplewood Avė. 
Chioa-go 29, III:

Apsimoka “DRAUGE'

nes jis plačiausiai skaitomas V jto 

vių dienraštis. GI skelbimu kalno >

visiems prieinamos

REAL ESTATE

$2,500 ĮMOKĖTI. 3-jų būtų na
mas, 4—3—2 kamb. Rūsys. Centr. 
apšild. 3 maš. garažas. Tuojaus 
galima užimti. Apyl. 28-os ir Mi- 
llard Avė. $13,900. SVOBODA, 
3739 W. 26 St. LA 1-7038.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

1 2501 Wesf 69
HE 4-7482 436 - 5151

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO).
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikinlul

GA 6-6807

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vienintėlai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, IHinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis 
Victor Skade

OL 6-0412
ST 8-9272

Mūr. 
dvmas,

Mūr.
Sutinka

Mūr.
Gera vieta.

KAIRYS, 2501 W. 69th SI., HE 6-5151 ar
____________ ,_3teko matyt
6kamb. mfirin., ItiMonerOS spel 

,60x166 p. sklyp. aljr. • • t-j 
Savininkas išsikelia, arti drair kiti, atidi 

i $20,500. J ,
^Įvykų organi 

| 4 butų mur. (origlmls! jĮ(jjnui n kai
kamb. Alyva radljatorttU' V 
alum, langai, Brighton P-hHUįt/izija? Ni(

2 .butų mūr. p. . 
karštu vand. šildymai Gę?. 
$26.750. >

Draudimo A<entūrr. Patarnauja Visais Draudimo Mi* 
J. BACEVIČIUS j^nt vokiške

j ta... Jau gei 

gos — teigi.

4 kamb., rūsys, naujas šil-
71 ir Campbell. $11,500.
3 butai. Visi modernizuoti, 
keisti j mažesnj. $35.500. 
2x5. Naujas gazo šildymas.

Tik $26,500.

- karštu .vand. šilum., garaž., 
62 ir Talman, $28,250.

G būt, švies, plytų mūrin., 4x4 ir
2x3%. 50 p. sklyp.. aukšt. pajam.,
nužeminta kaina. $65,500.

5J4 kamb., 3 mieg, mūrin, 
senumo, gazu šild., alum. antr. 
arti 66 ir Western, $17,750.

3 m. 
lang..

po t h3i4šiame kaim
1—•
' tikrai prasti

B E L L- V A R PAS
REAL ESTATE - 1NSURANCE ■ INCOMETH llmokytojo

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir seimu 9 v. r.iUHįra.

6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect nqo Aian
J 1

Gerai, kla
•e, garas ,
3 butai: d°mites

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė.
Telef. 254-7450 arba 927-2046

Visokiausių nuosavybių pirklmas- 
l pardavimas, dokumentacija, nuoma
vimas. sutartys, paliūdijimai, Įvairūs 
leidimai,' garantijos, afidavitai ir ki
tokį teisiniai patarnavimai. Be to 
tikslus, tvarkingas ir greitas — 
INCOME TAX užpildymas.

Namai, lotai, 
bizniai.

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air condltionlng į nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbais 
atliekamas greit Ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & 8HF7ET METAL 

Telefonas VT 7-3447 
4444 8. Western, Ohicngo S. Dl.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd St.

LA 3-3384

15 
se- 
su-

REAL ESTATE

MA-RQUĖTTE PARKE 
parduodamas naujas modernus, 
2-jų aukštų’ namas. 2 butai po 
4% kamb. arba po 5% kamb. ir 
2 atskiri kambariai su atskirom 
voniom ir atskirais įėjimais.

Skambinti. PR 8-2013,

2 būtų, 8 m senumo, 2 miegam. 
Nuo sienos’ iki sienos kilim., oro 
vėsintuvai; vienam bute yra kepifri. 
krosnis, šaldytuv. ir užuolaid. Sa
vininkas. $35.00. RE 7-2015.

3 meigam. pilnas rūsys, 2-auto 
garaž. 5 m. senumo, $21,500. Įmo
kėti $5,000. 7725 So. Homan, Tel. 
PR 8-1329.

Platinkite “Draugą”

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus !

indsco, Chicago.
butų, metinių pajamų $16,500.00, 
natvė verčia parduoti, apžiūrėti 
sitarus.

Užkandžių - valgyklos biznis 
namas 6422 W. 64th Str.

Bizniui patalpa ir butas $8,000.— 
1, 5 ir daugiau akrų gražaus

ąžuolyno.
P. ABROMAITIS REAtTY

1005 Porter, Leinont, 111., CL 7-6675

Netoli 59-tos ir Homan 6 metų 
pastatas: 2 po 5*/2 ir vienas — 
4Vš kamb. “Basėboard” šildyd., 
“cyclone” tvora. Savininkaą išsike
lia. .Skambinti D’Amico. Tel; TR 
3-2450.

Remkite “Draugą?’

$12,500 — medlnk lt‘
Rūsys, pastogė, garai G® 

$10,500 — 3 butai: i »■. T 
krautuvės patalpa, G^fltuvjn |aka; 
nagingam žmogui jum uai 

18,500— 4 butai 2- H iarP dviej 
kamb. $226 pajamų P* [^rikiėčių -

ŠATAS RElin g - h. 
4936 W.

Tel: OL 8-2283; U(*e> HOl
INCOME TAX JU Su žoįyj 

’ ateitį?

------- y 
6 originalių bulę , Uoja Stut

Western. Atskiri p-, .
vanduo. Tik $36.000. P^.. V°Ja

A. Norkus Reil2k^jnistu 
nNCOJIETMgiaipi «•

. 2405 W. 5191 St ,dr
----------------------------SU MAŽV plOS^ sį^ 

10 metų mūr. 4 
pėdų sklypas. 1U ' ^kėįan »»•

iTik $15,900. J
bPasa’8sit

vanduo. Tik $30.000.

Į
Ir

Platus lotas su namu prie Maria 
H. ScboOl. $12.000.

Mūriu, namas. 2 būt., “Funeral 
Hobio” ir patalp; krąųt. ar raštin.- 
Laisvas pirkėjui. $32,01)0.

Mozart ir 72-ta, mūrin. bungaJ., 
kamb. $17,900’.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St. RE 7-9515

6

2x5% VISAI NAVįV , 
Marąuotte Pt J

ramlkos plytelė. 
karšto vandens Ml®^m 
Apsauga nuo pohJ®* (F 
dėtas rūsys. M 
nuomoti 2 kamb.
Apžiūrėkite!

SAVDTLNKAS
CHICAGO* JClilCAG^ J :6 metų J ir V' X

I

6 kamb. mūr. M. P. Gazu šildo
mas. Garažas. $19,000. .....

3-ju apart. 5. 4 Ir 8 kamb. Atski
ri šildymai, $33,000.

12 apart. MeL pajamos virš 
$13,000. Už geriausią pasiūlymą.

INCOME TAX

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

šildymas, ltt nlft5,D2^ 
talinė tvora. Gera p*

S KAJI. M0B.ri 

Marųuette Pk. pįit 
auto garažas. 
$19,000.

RMEČlAAfB
Labai 8^; 

tojo: 1H aukšto 3 
namas. 2 uiaštoM -į 
taksos: Kaina ne®

PILDOME



DRAUGAS, šeštadienla, 1963 m. kovo mėn. 9 d.

l

*

I

L
L 
k

u.

nb. 
1U1.

4

Islo 
>Uto

19
ūmo, 
arai 
*wn.

jjiendę jaunuoliai
įvirtais lietuviais. Visi tvirtina, 

Pr'e lietoyybės sustprinmo.
Visi plačiai apsiskaitę, 

įvykiais

neprisimena Lietuvos, bet 
gimnazija žymiai 
Numato studijas 
domisi kultūros

V. ALSEIKA, Vokietija

o 5 
‘■mas, 
8,500.
įlyva- 
p-ke.

i

T.

1

0

stebi nelaimės vietą 
New Yorke, stengiasi

elkėtojai ledais nuklotoj 
iš vandens ištraukti nelaimin-

PRISIMINUS A. A. ANTANĄ STEIKŪNĄ LAIŠKAI "DRAUGUr7]
praeitų ciją ir buvo ilgametis apskrities 

i ir valsčiaus .tarybų narys. Dar
bavosi ir žemės reformos komi
sijose. Be to, A. Steikūnas bu
vo vienas iš tų, kurie susekė ir 
išaiškino lenkų pogrindinę or
ganizaciją P. P. W., kurios bu
vo tikslas Lietuvą prijungti 
prie Lenkijos.

Antanas Steikūnas dažnai pri 
simindavo 1929 m. Kaune teat
ro sode įvykusį atentatą prieš 
tuometinį ministerį pirmininką 
prof. A. Voldemarą ir jo adju
tantą kap. A. Gudyną, žuvusį 
atentato metu.

Lietuvos vyriausybės tinka-
I m ai buvo Antano Steikūno nuo
pelnai įvertinti ir už tai buvo 

I apdovanotas Gedimino ordinu, 
i taip pat buvo gavęs Lietuvos ne

Antanas Steikūnas
Kalėdų švenčių metu pasitrau
kė iš gyvųjų tarpo. Buvo gi
męs 1885 m. Dėjūnų dvare, A- 
nykščių vals. Gimė, augo pa
siturinčių ūkininkų šeimoje.

Pradžios mokyklą baigė Vep
riuose, o gimnaziją Liepojuje. 
Mokymosi metu priklausė slap
tam lietuvių moksleivių būre
liui, kuriam vadovavo J. Biliū
nas. Tais laikais būreliui prik
lausė dr. Ant. Garmus, J. Biliū 
nas, dr. Maželis, Ad. Mačys, A. 
Žukauskas-Vienuolis

Būdamas labai dėkingas už Jū
sų dėmesį Kalifornijos lietuviams, 
jų visuomeninei bei kultūrinei vei
klai, dėkingas už apstų korespon
dentų sutelkimą ir jų gausias ži
nias, kurios užima nemažai vietos 
Jūsų dienraščio skiltyse ir, be abe
jo,- yra įdomios ne tik tiems, ku
riuos jos liečia, bet ir visai skai
tančiai tremties 'lietuvių visuome
nei, prašau leisti man atsiliepti ma
ža pastaba apskritai ir keliais pa
klausimais atskirai dėl poros iš 
mūsų padangės korespondencijų, 
įdėtų Jūsų -dienraštyje ’ir liečian
čių šiemetinį - Lietuvos -nepriklauso
mybės minėjimą Los Angeles mies
te. ' . •

1. Tai liečia ;R. S. koresponden
ciją, įdėtą “Drauge” -š. m. vasario 
16 d., "Angelų .mieste-įteikta... .” 
Mano pastaba: korespondentai tu
rėtų -rašyti -taip, kaip yrai, o ne 
taip, kaip jiems atrodo, t. y.,_ -ib? 
nutolti nuo tikrovės. Ir gerbiama
sis, — ar • gerbiamo ji, Korespon- 

. dentas R. 'S., pvzd. randa, kad as
ilus. | trauka iš ‘‘Gulbės giesftnės” rriine-

1944 m. liepos 8 d. Steikūnas. jinte skaityta jautriai ir meniškai, 
su savo šeima pasitraukė į Va-1 ? k.aV?k, ne viena3. da’

\ • tatt 'Jyvis to jautrumo ir meniškumo, 
karus. 1949 m. pasiekė JAV. į ypač pastarojo, čia pasigedo. 
Nuolatiniam gyvenimui sustojo 
East Chicago, Ind. Čia kurį lai
ką dirbo, bet silpnėjant sveika
tai ir metų skaičiui augant pa
sitraukė į pensiją. Buvo akty
vus LB narys, nuoširdus Balfo į 

daribininkas, taip pat buvo ir' 
Alto nariu. Šioje lietuvių kolo- . 
nij°je jis buvo vienas aktyviau 
šių Vasario 16 d. gimnazijos rė 
m ėjų organizatorius ir aukųrin 
kėjas. Buvo malonus, nuošir
dus ir ramaus būdo žmogus.

Jonas Ervydis

stjaipsnyje dar meski- r— Na, jau, tur būt, aiškus pla- 
į būsimą šių metų Inai ateičiai, vėl studijos? 

abiturientę Žibą Vjr- i

r ir i du abiturientus,
*jininazija atsisveikinu-1

S jįj amžius—maždaug
je įdna į visiškai su- 

’ Soš’l jaumH)lhj grupę. Jie 

. J05 var“
' r>ena, nes išvyko vos 

turėdami. Viena ak- 
^i| merginų, jau paskuti- 

besimokanti, tai — 
^’ykintaitė, 19 m. amž.

■ ^įjau lietuviškų dainų, 
gausti, o dabar...

jįĮ mokausi jau ketvirti 
pasakoja Žiba (ji taip 

^vadinama...) — klau- 
‘ man davė gimnazija? 
įu pasakyti — anksčiau 
Jjjm lietuviškų dainų, ne- 
iJL nė austi, 0 dabar jau 

Anksčiau vokiškoje 
iAje mokiausi ketveris 

Ą ir kalbėti — čia ir
* įo daugiau, ir iš viso sma 

Ir Žiba toliau pasakoja 
aspniiacinę veiklą ir aiš- 

jos visur pilna.
į įiyri literatūros būrely- 
/pdeepifmminkė, ji skaučių 
įėkė, ketveri metai šo- 
jMt šokių grupėje. Nepa- 
rfOue... Prieš pora mėtų 

i s Anglijoje, "Gambridge 
i, fąKsirs' buvo įdėta jos ir dainų, šokių. Dar jis

teigia, kad mokiniai kartais ge
rokai apsunkinami, nes juk ir 
mokytis reikia ir šoka ir įvairūs 
būreliai... O gal gailies pats, vi
sur dalyvavęs?

— Ne, — atsako Bronius. — 
O jis juk vadovavo gimnazijos 
ateitininkams, buvo skautų tun 
to adjutantas, dalyvavo chore. 
Buvo skautų stovyklose Vokie
tijoje, Anglijoje (1957 m.),,
Šveicarijoje ir ta proga jis pa
stebi: tikrai daug reiškia skau
tų bendravimas, visur suranda
me tikrų draugų, susidraugavo
me su vokiečių, amerikiečių, 
šveicarų skautais, jie mus daž
nai užtaria, ir, be to, toks ben
dravimas naudingas ir mums ir 
jiems.

Bronius — būsimas inžinierius
Pasirodo, kaip ir kiti Vasario 

16 gimnazijos moksleiviai, ir 
jaunųjų neišskiriant, abiturien
tas Čepulevičius — plačiai apsi
skaitęs. Maironio metais, pana
šiai kaip ir jo draugai, jis aiš- 
Ikina — man patinka Maironio 
į lyrika, dar Ramonas, Alantas, 
iš svetimųjų: Dostojevskis, Hu- 

Igo, Dreisleris, Faulkneris, Wil- 
Įdė...

Planai: Numato studijuoti in- 
Įžineriją Muencheno Techn. 
jHochschule (politechnikoje), ne 
rtaip toli gyvena ir tėvai — Me- 
'mmingene, tačiau — pastebi — 
‘reikės susirūpinti studijoms ap
mokėti po 250 DM (per 60 
dol.) kas mėn... Taigi sėkmės 

į ir šiam abiturientui.

M

kamb- 
Šiluma, 
r 4 k 
Irkinsa

4-’
i.

e

!E

“ari

įb. Vaidino gimnazijos 
^'Pušelės sužieduotuvė- 
į ifeasi opera, drama, kurią 

Frankfurte, o dėl 
iri spektaklių—ir vėl, kaip 
ijiaaduoda “kreditą” tų iš- 

. ~ sinizatoriui — kun. Dė- 
- p? kaip su filmais ir tele- 

Nieko gero —*atsako. 
'Jo Šime -atvežami filmai 

Iš'fssfi, gimnazijoje mato- 
; liMojos programas, bet 
• t^skoji televizija — p ras 
?Įi fe geriau sėsti prie kny- 
; iagia mergaitė; lietuvių 

Į:štojo visose klasėse- duk-

ate

iff >1

Reikia tik norėti ir daug 
pasieksi...

—- Noriu išmokti prancūziš
kai, — aiškina Edita, — nes

. vokiečių k. moku gerai ir pusė- 
Įtinai anglų. Dr. Deveikei globo
jant (šioji kurį laiką mokytoja
vo gimnazijoje) jau esu 3 sav. 
buvusi Paryžiuje, o J. Damaus
kas mane vedžiojo po muziejus. 
Taigi žadu bent metanus vykti 
studijuoti į Paryžių. Pragyveni
mas? — Na, sako, reikia tik 
norėti ir gali viską pasiekti. Pu
sę dienos dirbsiu kur šeimoje, 
kitą pusę — studijuosiu. Dar 
paaiškėjo, kad Šverinaitė skai
to viską ir išskaičiuoja virtinę 
autorių ir įvairių tautybių. Ją 
sudomino Milašius, dar patinka 
J. Biliūnas, Binkio eilėraščiai, 
Krėvė, vokiečiai—Boell, Grass, 
Kafka, britai — Shaw, Wilde ir I 

kt.

Per metus, dvejus jaunimas | 
visiškai sulietuvėja...

Kitas abiturientas — Bronius 
Čepulevičius — 20 m. jaunuolis 
ir aštuonerius metus išbuvęs 
gimnazijoje. Pripažįsta, kad 

' gimnazija daug davusi, nes 
i kiekvienas į čia atvykęs po me 
j tų, dviejų ne tik išmoksta gra
žiai kalbėti lietuviškai, bet pra-

^ Alanto ligi Kafkos ir

B, Shaw
^Mansiu, kokiais auto- 

.'^fcaitės? Atsako — iš lie- 
hbai patiko IV. Alanto 

gyvenimų”, iš 
’ T®? — Hemingway, vo- 

H, Boell, Borchert, 
i^ntų-Dickensas, Shaw, 

1nors šiuos tenka skai- 
f:6^ynu... 0 kokią ji pla- 

Na, sekasi kalbos, 
ypatingai anglų ir 

^studijuoti Vokietijoje, 

vėliau patekti ir į 
^studijoms... Kaip su 
'^u, klausiu? Atsako, 

A J bent dvi merginos 

tektų dirbti kaip

- *, žodžio lietuviškai, 
gimnazijos...

sus’^uriame ir 
metų abitu- 

Įk J? buvo trys ir su 

vedame pokalbį, 
jjll RpVminooiFp M sėkmingai buvo 

į m. kovo mėn., jau 
išleistuvės, iš 

p prisiųsti brandos, 
Trys jaunuo- 
Daniuoiu &y- 

',IU' ^^nintelė iš abi-1 
E? meilinu tai Edita 

Vytina net “ve- 
^^joje.nes joje iš- 

Tėvelis — žuvęs, 
huo Marijampolės. 

■^»°?Kiek nau- 

ų^nokius čią? 

naudos, — at
joję lietu- 

nė žodžio... 
giuos- kad išeinu, 
^‘‘fesiu gimna- 
W lietuviškoji; 

prie širdies, j

Helikopteris
.East upėje,.
guosius..autobuso.keleivius, kuriems važiuojant nualpo šoferis, ir 
mašina nuo 25 pėdų aukščio kranto nusirito j vandenį. Penki as
menys išsigelbėjo, vienas lavonas buvo greit ištrauktas, kiti il
giau pasiliko vandeny. Autobusas, buvo. New Yorko miešto ligo
ninių tarnyboje.

LIETUVOS PAVILJONAS

ir kiti. Bū- 
Irelio nariai slaptai skaitydavo 
lietuviškąją spaudą ir ją pla
tindavo.

Tėvų pageidavimu buvo įsto
jęs į kunigų dvasinę seminari
ją, Kaune, bet nejausdamas pa
šaukimo po metų išstojo1. Kurį priklausomybės dešimtmečio ir 
laiką gyveno mieste, dirbo vai- J Vytauto Didžiojo metų meda- 
stiriėje. Slaptai spausdino ir pla 

Įtino darbininkų tarpe atsišau
kimus prieš caro vyriausybės 
vykdomą priespaudą.

Miesto ir poniškas gyvenimas 
Įjam nepatiko. Tėvas jam išnuo- 

jmavo ūkį, kuriame savarankiš-

Tarptautinėje parodoje

puslapį. Tas leidinys pasklysta 
po įvairias pasaulio dalis.

Pats paviljonas, jo budėtojai, 
jame dalinama literatūra, paro
doje programų pildytojai, taip 
pat daug pasako apie Lietuvą 
ir lietuvius.
- Jeigu kalbėti vien tik apie lie 
tuvių pinigus, nekalbant apie

Lietuva vėl yra oficialiai pa- 
I kviesta ir Valstybės departa
mento paraginta dalyvauti Chi
cagos Tarptautinėje Prekybos 
parodoje š. m. birželio 19 —- lie 
pos 7 d. d., McConmick Place.

Chicagos Tarptautinė Preky
bos paroda kasmet didėja ir sti 
prėja. Praeitais metais ją at
lankė per 600,000 lankytojų iš ; propagandinę naudą Lietuvai, 
visos Amerikos ir 62 kitų val
stybių iš visų kontinentų. Šiais 
metais administracija tikisi tu
rėti daugiau lankytojų, nes yra 
užsiregistravęs didesnis skai
čius dalyvių: valstybių ir įmo
nių.

Ar verta lietuviams dalyvau
ti prekybos parodoje, neturint 
prekių pardavimui bei garsinj- 
miii?

Labai verta! Lietuviai daly
vaudami parodoje eksponuoja 
ir garsina pačią Lietuvos egzi
stenciją, jos de jure ir de facto 
pripažinimą, esamą padėtį, etc.

Kaina už paviljoną nedidelė 
— apie $3,000, o reklama labai 
didelė.

tai lietuviai juos beveik atsii
ma. Programų pildytojai garma 
nominalinį atlyginimą, nemoka
mus bilietus į parodą, sau ir sa
vo šeimoms. Nemokamų bilietų 
kiekis lietuviams gali siekti iki 
tūkstančio — apie $1,750 ver
tės. Paviljono vieta parodoje 
kainuoja apie $1,000. Paviljono 
įrengimas bei jo kaina priklau
so, bent iš dalies, nuo įrengėjų 
ir įrengimo.

Šių metų Lietuvos paviljoną 
sutiko įrengti, tvarkyti ir pri
žiūrėti Akademikai skautai, ku
riems pirmininkauja inž. Vytau 
tas Šliupas; skautai - skautės 
savo laiką ir visą patarnavimą 
aukoja Lietuvai. Kitos organi
zacijos ir patriotai lietuviai tu- 

pa- j retų ateiti jiems į pagalbą pini- 

igine auka Lietuvai.
Mano manymu, Lietuvos pa- 

Visa, ką mes gauname vii jonas Chicagos Tarptautinėj

Ant. Steikunas

Ją reikia vertinti ne tik 
viljonu, bet visa tuo, kas su 
juo rišasi: spauda, radijas, TV 
ir t. t.
paviljono turėjimu, nenupirktu- j prekybos parodoje yra viena iš 
mėm už $10,000. WGN radijas ‘pigiausių ir stipriausių prięmo- 

praeitais metais mums 
apie 20 minučių laiko, o “Chi- 
cago Tribūne” apie puslapį vie
tos. Kiti radijai ir laikraščiai 
taip pat apie Lietuvą kalbėjo ir 
rašė. Mūsų “Miss Lithuania” 

! dalyvavo daugybėje pasirody
mų ir TV programų. Ji ir žodį 
tarė apie Lietuvą 5,000 miniai. 
Kurgi gali gauti didesnę rekla
mą už tokią nedidelę sumą. Be 
šitų garsinimų, parodos admini
stracija garsino Lietuvą savo 
biuleteniuose per kelis mėne
sius ; parodos programiniam 
leidiny paskyrė Lietuvai pilną

kai gyveno. 1909 m. balandžio 
23 d. susituokė Vilniuje Šv. Jo- 
ino bažnyčioj su Elena Macevi
čiūte. Užaugino vieną sūnų ir 
dvi dukteris, kurie gyvena A- 
merikoje.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu buvo su šeima pasitraukęs į 
Rusiją.

1918 m. grįžo į Lietuvą. Nu
sipirko Tauskūnų dvaro centrą, 
Kaišiadorių valse. Ūkį tvarkė 
taip, kad visoje apylinkėje bu
vo laikomas pavyzdingiausiu. 
Be to, šalę ūkininkavimo jis 
buvo geras kooperatininkas ir 
nuoširdus visuomenininkas. Su- 

I organizavo Kaišiadoriuose smul 
Įkaus kredito draugiją, Kieme-

2. -Gerbiamasis 'korespondentas J. 
Viekšnys korespondencijoje “Lais
vės žibintai dega”, įdėto.je “Drau
gė” š. m. vasario 19 d. numeryje, 
nurodo, kad minejimas buvo ukrai
niečių salėje. Ar jis megalėtų pa
tirti ir parašyti, -kuriais sumeti- ‘ 
mais šiam minėjimui buvo, pasi
rinkta toji salė. Ar nebūtų pakakę 
kurios nors lietuviškosios — ir tau
pumo sumetimais, ir būtų buvę 
mažiau tai dienai distancijų bėgi
mo : prie miesto rotušės, į Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčią, iš čia 
į ukrainiečių salę ir Roosevelto 
viešbutį. Ir eikliesiems pakirto ko
jas.

'3. Gerbiamasis korespondentas 
..pamini SLA vietinės- kuopos 50 do
lerių auką, pasiųsta tiesiog (ALT) 
centrui. Kokie motyvai stovi už to
kio šios organizacijos atsiskyrimo 
nuo kitų vietos aukotojų, susirin
kusių minėjiman bendrai talkai?

4. Gerb. korespondentas .taip pat 
sumini ir “LEBu 100 dol. įvairiom 
reikšmingom institucijom”. Mano 
paklausimas: pirma — ar'toji aū- 

prijungto atskirų aukojančių .jos 
narių sąrašo; antra —kodėl ir ko
kiais motyvais atsirado užuomina 
“įvairiom reikšmingam instituci-, 
jom”. Argi ALT išleidžia pinigus 
nereikšmingai ?

Su didžia pagarba
Liudas Balvoėius

KATALIKŲ tarnyba 
LIGONIMS

JAV katalikai turi 816 bend
rųjų ligoninių, kuriose per me
tus gydosi 14,140,884 ligonys; 
be to — JAV katalikai dar turi
131 specialią ligoninę, per me- P“™—1 ka buvo is organizacijos kasos be
tus turėjusią 301,304 pacientus: 
344 gailestingųjų seserų mokyk 
las su 35,700 studenčių, 355 se
nelių prieglaudas su vienerių 
metų laiku globotais 33,738 se
neliais ir 272 vaikų prieglaudas 
su 25,633 vaikais.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKRKTIS

A. A.

TEKLĘ PAVILONIS
(Kilus iš Rokiškio Apskričio, Kvietkų parapijos, Mitlanų k.)

davė i nių Lietuvos garsinimui, kai pa- liusoe pieno perdirbimo bendro- 
I-lygini jį su kitomis priemonė- vę. Besikūriant Lietuvos valsty 

mis. P* bei, suorganizavo valsčių, poli*

Lotosas — Indijos gyvybės simbolis

Lotosas (Nelumbo caspica) puoš 
nūs augalas, dideliais, iki 15 cm 
skersmens, rausvais žiedais ir pla
čiais lapais, šis augalas randamas 
Užkaukazės rytuose, Sovietų Rusi
joje ir plačiai paplitęs Egipte, In- 

I dijoj ir kituose Pietų Azijos kraš- 
| tuose. Indijoj jis laikomas grožio, 
skaistybės, saulės ir . amžinos gy- 

'vybes simboliu. Be to, lotosas yra

Jau sukako du metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą motinėlę.

Netekome savo mylimosios kovo 14 d., 1961 'm.
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime užmiršti. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.
Mes, atmindami jos liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme gedulingas šv. Mišias ketvirtadienį, kovo 14 d., 8 
vai. ryto. Visų šventų parap. bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Teklės sielą.

1 ir Budos .religijos simbolis, o asi- 
rieeių architektūroje stilizuoti jo j 
žiedai buvo dažnai panaudojami or-! 
namentikoje.

' Lotoso sėklos esti vidutinio rie- • 
šuto didumo, -labai kietos, joms j| 
priskiriamos Stebuklingos savybės, Į 
pvz., jaunatvės palaikymas. Jo sė- !' 
klos greit sudžiūsta ir nežinančiam j- 
sunku jas išdaiginti. Kad sėklos <

1 dygtų, reikia žinoti jų paslaptį. Ka- 
I dangi Sudžiūvusių seklų kevalas 
yra nepaprastai kietas, diegas jo I 
natūraliai išprogdinti negali, būti- Į 
nai šį kevalą keliose vietose reikia |, 
brūžikliu įpiauti.

Sužinojus lotoso sekios paslaptį, Į 
dabartiniais laikais, pavyko ir ki- 
tuose kraštuose išauginti lotosų. | 
Net ir pasėtos sėklos Lietuvos ne- 
priklausomybės metais Kauno Bo
tanikos sodo šiltnamiuose, gerai 
sudygo ir užaugo. Kur lotosai auga 
sudaro nuostabų grožį, ypač šiltų 
kraštų parkuose. JMks I

VVhen that work is all completed, 
He will gently call you home,

Oh, the rapture of that męeting, 
Oh, the joy to see you come!

Nuliūdę: sūnūs Mikas ir Pranas, marti Olga ir anūkai.

AMERIKIEČIAI M1SI/10SE

i
Iš New Yorko East upės iškeliamas autobusas, k u ris nuvažiavo nuo kelio į vandenį kai jo šoferis 
apalpo. Keli žmonės žuvo.

Įvairiuose užsienio kraštuose 
praeitais metais dirbo 7,146 JA ■ 
Valstybių katalikų misijonieriai, i 
iš jų _ 3,203 kunigai; 720 bro-I 
liukų, 2,764 seselės, 152 klie- j 

rikai ir 307 pasauliečiai misijo
nieriai.

ĮSIGIJĘS ŠIUOS TRIS PREMIJUOTUS ROMANUS, 
TURĖSI KELETU MALONIŲ VALANDŲ.

Jurgio Gllnudos “SYK8NOSPARNIŲ SOSTAS“, 1960 |h. lalmSjęs 
“Draugo" premiją. 968 psl., kaina 2.50 dol. Apie Šią Amerikos gyve
nimo knygą “Aidai" rašo: “Pernykštę Draugo romano premiją lai
mėjęs '•'šikšnosparnių sostas" yra ne tik tiksliai apgalvotas ir su
planuotas, bot ir iš viso vienas pačių giliųjų bei turiningąją mūsą 
veikalų".

Aloyzo Barono “LilBPTAI IR BEDUGNĖS”, laimėjęs 
premiją 1961 m., 279 psl., kaina 3 dol. Apie šį romaną 
Aidai", einą Australijoje, rašo: -'‘Lietuviškos knygos mėgėjas 
romaną jsigj'ti ir perskaityti. Nė vienas nebus apviltas, nes 
romano -eilėje šis veikalas išsiskiria ne tik premija, bet ir 
tualumu, minties lakumu, stiliaus sklandumu, netikėtais įvykiais, taik
liais .posakiais, žiaurių situacijų keitiinuis) su netikėtumais ir linksmais 
reiškiniais".

Juozo KmliknusJco “TITNAGO UGNIS”. 1962 m. laimėjęs "Draugo” 
romano konkurso premiją. 206 psl.. kaina 2.50 dol. Apie šią knygą 
“Darbininkas" rašo: "Veikalas labiausiai ir būdingas tuo, kad istorl-' 
nį koloritą jis davė Ir tose srityse, kuriose nemėgino duoti bet kuris, 
kitas rašytojas... Romanas parašytas su autoriaus dvasine įtampa ir 
poetiniu polėkiu".

Užsakymus siųskite "Draugo" adresu. Lietuviškos knygos Klubo 
nariai gauna trečdalį muolaidos.

"Drausto" 
"Tėviškės 
turėtų šį 
lietuviško 
savo ak-

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge



DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. kovo mėn. 9 d.

• X L. R. Susivienijimo
163-čios kuopos susirinkimas į- 
vyks sekmad., kovo 10 d. tuo
jau po sumos, Gimimo Pan. 
Šv. parap. salėj, šiemet įvyksta 
organizacijos seimas, tad na
riai kviečiami susirinkiman at
silankyti ir padėti aptarti kai 
kuriuos svarbius reikalus, bei 
išgirsti raportus iš įvykusių Su 
sivienijimo centro valdybos po
sėdžių, kuriuose dalyvavo cent
ro pirmininkas Leonardas Ši
mutis ir direktorė Albina Poš
kienė.

X V. Grybauskui, gyvenusiam 
Chicagoje, yra 'laiškas iš Lietu
vos. Atsiimti Draugo administ
racijoje.

X Juozo ir Jadvygos Bart
kų, Palangos restorano 6918 S. 
Western Av. savininkų, sūnus 
Antanas, bežaisdamas Valparai- 
so universiteto krepšinio koman 
doj, laibai sužeidė galvą. Reikė
jo net 27 daigčių susiųti žaizdą. 
Sužeistasis gražiai sveiksta ir 
dabar jau grįžo vėl mokyklon.

X Marijonos ir Antano Gcr- 
džiūnų, 5500 W. Thomas St., 
dukra Vivian ir žentas Russell 
Scheile susilaukė sūnelio, ku
riam parinktas Roberto Pran
ciškaus vardas. Vivian ir Rus
sell augina ir dukrelę Lindą, šis 
naujagimis Gerdžiūnų šeimoj 
yra jau 7 vaikaitis, nes jų du Į 
sūnūs — Bernardas ir Vincas 
— irgi augina gražias šeimas, i

X Zuzana Juškevičienė jau 
trečia savaitė gyvena Miami. 
Į Cicero grįš prieš Velykas.

X Šv. Teresėlės draugija 
Marąuette Parke, Tėvų Marijo
nų seimui paskyrė $50 auką. 
Pernai ir.gi buvo paskyrusi $50 
Šv. Kazimiero seserims minint 
50 metų sukaktį. /

Šiemet šiai didelei draugijai, 
turinčiai per 300 narių, suma
niai pirmininkauja Irene Urban, 
7117 S. Whipple St.

f X Dr. muz. Leonardas Šimu
tis, Jr., gros vargonais lietu
vių statomos “Cavallerijos Rus- 
ticanos” operos spektakliuose, 
kurie įvyksta Studebaker teat
re Chicagoje. (Pr.)

X Operos spektaklių salėje 
matomumas visur geras, nes 
salė yra pritaikinta teatro pa
statymams. Bilietai gaunami 
MARGINIUOSE ir jų yra vi
siems spektakliams (kovo 30, 
31, balandžio 7 d. d.). Margi
niai atidaryti ne tik šiokiadie
niais bet ir sekmadeiniais nuo 10 
v. r. iki 1 v. p. p. Paštu bilietai 
užsakomi Lithuanian Opera of 
Chicago, 2511 W. 69th St., Chi
cago 29, BĮ. Kartu reikia pri
siųsti sau adresuotą voką su. 
pašto ženklu ir čekį, 
kainos 7, 6, 5, 4 ir 3

Malko, 
Telef.

vadai,katalikų 
šios arkidiece- 
milijono žmo- Liet. vyčių veikėjai su savo bičiuliais Šjv. Antano taupymo ir skolinimo bendroves patalpose kovo 7 

d. M. Putrimienė Jr. (žemai kairėje), I. Sarkutė, I. Norušytė, P. Putrimienė Sr., L. Macekonytė, 
Roma Mastienė, A. Braiziene, D. Yuknienė, J. Gribauskienė, L. Vanagaitienė, E. Laurin, E. Rogers, 
M. Gęštautiene, P. Švelnia Jr., A. Yuknis, V. Mastis, P. Putrimas Jr., A. Brazis, kun. J. Jančius, 
MIC, P. Putrimas Sr., J. Gribauskas, prel. I. Albavičius, L. šimutis, J. Byanskas, V. Samoška, M. 
Goštautas.

X Dali. Juozo Bagdono tapy
bos darbų paroda Čiurlionio ga
lerijoj atidaroma rytoj, sekma
dienį, kovo 10 d. Parodą jau 
galima lankyti nuo 9 vai. ryto. 
Oficialus parodos atidarymas 
11 vai. ryto. Bus išstatyta apie 
30 abstraktaus meno kūrinių. 
Atskirų pakvietimų nebus. Pa
roda truks savaitę laiko. Bus 
atdara kasdien nuo 6 v. iki 9 v. I 
vakaro. Uždaroma kovo 17 d. | 
9 v. v. J

Daii. J. Bagdonas Chicagoje 
apsistojo pas ponus 
1229 North Shore Avė. 
RO 1-3598. '

X Chicagos 
atstovau j autieji 
zijos apie pusę
nių, priklausančių įvairioms or
ganizacijoms, ketvirtadienio va
kare posėdžiavo IS'herman vieš
buty. Buvo svarstomi krikščio
niškos moralės klausimai, ypač 
su neleistinomis valdinių įstaigų 
pastangomis aprūpinti gimimų 
apsaugos priemonėmis mergi
nas ir moteris, gaunančias pa
šalpas iš miesto ir valstybės iž
do. Tame katalikų vadų posė-| u.e 
dyje, vieton negalėjusio atvykti 
inž. A. Rudžio, lietuvius atsto
vavo kun. J. Prunskis.

X
Ruston, 
siuntęs 
dolerių, 
$150.

X Lietuvių Fondas gavo per 
JAV LB centro valdybą a. a. 
Inž. P. J. Ziurio atm. fondo sąs- 
kaiton 290 dolerių. Indėlį atsto
vauja LB centro valdyba.

X Moterų sąjungos* 67-tos 
! kuopos mėnesinis susirinkimas 
•bus šį antrad., kovo 12 d., Gi
mimo Švč. P. Marijos parapijos 
salėj. Po susirinkimo bus vai
šės. Narės kviečiamos atsilan
kyti ir aptarti ateinantį kepinių 
pardavimą, kuris įvyks sekma
dienį, kovo 31 d. parapijos sa
lėj po visų šv. mišių.

X Dr. Aldona ir Vytautas 
Taurai, kurie yra vieni iš tų 
profesionalų, besirūpinančių mū
sų tautiniu išlikimu bei kultūri
niu gyvumu, Chicagos Lietuvių 
Operai, sąrišyje su būsimais 
operų spektakliais, įteikė 50 
dol. čekį. (Pr.)

X O. Literskienės Delikatesų 
krautuvėj, 2606 West 63rd St., 
gaunami vietos ir importuoti 
maisto gaminiai, kepamos bul- 
kutės kiekvieną dieną, gamina
mi cepelinai, koldūnai, bulvinės 
dešros ir kiti skanumynai, kaip 
iš mėsos, taip ir iš žuvų ir sil
kių. Priima užsakymus įvai
riems parengimams. Telef. HE 
4-4334. (Pr.)

Prof. 'Jonas Kuprionis, 
Louisiana, anksčiau at 
■Lietuvių Fondui šimtą 
papildomai atsiuntė dar

X Su Lietuvos vyčiais. Lietu
vos vyčiai nepamiršta, kad jie 
šiemet. švenčia auksinį jubilie
jų. Chicagoje jie gyvena jubi
liejinio banketo, įvykusio vasa
rio 
Šv. 
mo 
So.
susirinko jubiliejinio banketo 
rengėjai, sukviesdami artimuo
sius vyčių bičiulius. Dalyvavo 
daugiau 30 svečių. Jaukioj nuo
taikoj svečiai ir rengėjai pasi
dalino įvykusio minėjimo įspū
džiais ir pasitarė aktualiaisiais 
veikimo klausimais. -

X Wanda Katauskas, 4642 
So. Califomia Avė., yra Kard. 
Mundelein Kolumbo vyčių mo
terų vieneto vicepirmininkė. Ji 
rūpinasi, kad kiekvienas susirin 
kimas būtų įvairus ir įdomus, 
ir per šio moterų vieneto gyva
vimo pirmuosius 2 metus ji la
ibai sėkmingai šias pareigas pil
do.

X A. a. Vlado Putvio mirties 
sukakties minėjimą šauliai ruo
šia kovo 17 d., 2 vai. 30 min. 
p. p. Jaunimo Centre, 2-me auk 
šte, 203 kambaryje. Programoj 
J. Dainausko paskaita ir įdo
mus montažas. Kviečiami daly
vauti visi šauliai ir šaulės, bu
vę Nepriklausomos Lietuvos 
šauliai ir broliai ramovėnai bei 
savanoriai - kūrėjai. Įėjimas vi
siems nemokamas. Jokių aukų 
nebus renkama.

10 d., įspūdžiais. Užkavar 
Antano taupymo ir skolini- 
bendrovės patalpose, 1447 
49th Court, Cicero 50, III.,

IS ARTI IR TOLI
vųjų kraštų, siekdami, kad ana 
pus geležinės uždangos nenub- 
lėstų laisvės troškimas, taip pat 
pripažįsta Lietuvai teisę 
laukti laisvės. (E.)

VOKIETIJOJE
— Lietuviškų drožinių 

Floridoje, lankėsi Los Angeles fVokietijoje. Vechtoje, 
mieste. Buvo apsistojęs pas Al- 1 Vokietijoje, minint Vasario 16- 
girdą Gustaitį. Per porą savai- > vasario 17 d. buvo atidary- 
čių susipažino su miestu, aplan- ta ir lietuviškų drožinių paro-

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. J. Kepečka, buvęs“Vy- 

ties” korp. pirmininkas Vilniaus 
universitete, keletą metų reda
gavęs “Darbo” žurnalą New 
Yorke, daibar vieno amerikiečių 
banko viceprezidentas Miami,

susi-

paro- 
Fed.

Bilietų 
doleriai.

(Sk.)

jau 10X Dr. VI. Šimaitis 
metų padeda lietuviams apskai
čiuoti income tax. Darbo vai.: 
9:30 — •3:30 ir 6 — 8 kasdien. 
2737 W. 43 St. CL 4-2390. (Sk.)

X Juozas Bacevičius pildo 
įvairias Income Tax’ų blankas. 
Nereikia laukti, palikite žinias, 
blankos prisiunčiamos. Įstaiga 
veikia kasdien nuo 9 iki 9 vai. 
Bell Realty, 6455 So. Kedzie 
Avė., PR 8-2233. (Sk.)

X Mečys Šimkus, 4259 
Maplewood, tel. CL 4-7450 
ba YA 7-2046, kaip ir kasmet, 
tvarkingai, tiksliai ir greitai 
pildo įvairius INCOME TAX. 
įsitikinkite. (Sk.)

So. 
ar-

Kazys Bukauskas, Šatas Kealty 
įstaigoje pildo Income Tax, 
4936 W. 15th St, Cicero, tel. 
OL 6-2233. (Sk.)

Vakar ien

BENDRADARBly
35 SKYRIAUS

įvyks rytoj, sekmadienį, kovo 10 j 

Pradžia 4:30 valandą popiet.

ŠVČ. P. M. NEKALTO PRASIDĖJIMO PAR^J 

MOKYKLOS SALĖJE

4400 So. Fairfield Avenue
I Kviečiame atšilau
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IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMO

Town of Lake Moterų sąjun- skienė ir B. Cioėnieuė, S 
gos 21 kuopos susirinkimas į-1 Pirm. J. Kuzmiflri<^. 
vyko kovo 3 d. šv. Kryžiaus šė, kad rengiamas vahnjĮj 
parapijos svetainėje. Buvo kvie vo 31 d. parapijos 
timas į tėvų Marijonų seimą, parapijos naudai D.K ‘̂ 
Kvietimas priimtas. Seimas į- rodys filmą apie Lietuj 
_______________________________ I Ligonės K. Matkeri&į ‘ 

Lapinskienė tebeserga. Ne
siėmė jas lankyti.

Cecilija Kneižienė 
dėkojo sąjungietėms u h 
ną pirm. J. Kuzmickienė 
soms sąjungietėms u 
dalyvavimą jų auksinio^ 
nio gyvenimo jubiliejuje > 
nyčioje ir svetainėje, j

GERAI GYVUOJA O 
JOS

vyks kovo 31 d. Pasįįį 
ka. Atstovauti apsiėmė p <

I

da šūkiu “Tėvynei Lietuvai pri
siminti liaudies drožiniai”. Sa
lėje buvo išdėstyta 76 droži
niai, lietuviškos juostos, Lietu
vos pinigų rinkinys, albumai, 
liečią Lietuvą anglų ir lietuvių 
kalbomis. Parodos metu iš plok 
stelių buvo perduodamos lietu
viškos melodijos. Paroda turė
jo didelį pasisekimą. Apie dro
žinių aktorių — Stasį Motuzą 
—ir pačią parodą vokiečių spau 
doje pasirodė daug straipsnių. 
Ta proga skaitytojai buvo su
pažindinti ir su Lietuva, jos pa 
vergimu, siekimais. (E.)

— Lietuvių katalikų Vokieti
joje įvairiose diecezijose 1962

ke eilę kultūrininkų, tyrinėjo į- 
sikūrimo sąlygas Kalifornijoje. 
Dr. J. Repečka savo tris vaiku
čius gražiai auklėja lietuviško
je dvasioje.

— Tikrina UNESCO raudoną 
propagandą. Vasario 16 
“New York Times” savo 
ryžiaus (tarptautinėje) ir 
lifornijos laidose vedamųjų 
lapy paskelbė straipsnį apie pa- 

i vergtas tautas. Dienraštis pa
žymėjo, kad Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimui ir JAV vy
riausybei užprotestavus, UNE
SCO sudaryta komisija patik-

I rinti tos organizacijos veiks- 
jmams, kuriais siekiama skleisti
i komunistinę propagandą. Dien-|m. buvo suregistruota 4,177. Iš 
rastis, paminėjęs vieno UNES-1 Lietuvos į Vokietiją 1961-1962 

ICO leidinio teiginį, kad Pabal
tijo kraštai “savo noru” įsijun
gę į Sovietų Sąjungą, priminė 
valst. sekretoriaus D. Rusk pa- 
tikinimą-sveikinimą lietuviams. 
Pasak dienraščio, daugelis lais-

X Literatūros ir muzikos 
kare LITUANUS žurnalui 
remti kovo 17 d. 4 vai. p. 
Jaunimo Centre poetas Henri-1 
kas Nagys skaitys savo poeziją i 
iš “Lapkričio naktys”, “Saulės | 
laikrodžiai”, “Mėlynas sniegas” I 
ir naujo spaudai rengiamo rin
kinio “Broliai balti aitvarai”.

(Pr.)

X “Jūratės ir Kastyčio” 
operos fondas tyliai dirba ir ei
na prie savo uždavinio įvykdy
mo. Reikia pažymėti, kad tai i 
sunkus ir ilgas darbas — ope-1 
ros klavyro atspausdinimas.

va
pa.

p.

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat įr vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 West 
Roosevelt Rd. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v.' Penkt., šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

X Juozas Žvynys, 6428 So. Kovo 5 d. fondo pirmininkės 
Campbell Av., telf. PR. 6-1349,1 
jau 11 metų kaip pildo Income 
Tax. Visiems, o ypatingai turin
tiems nuosavybes, ar biznius 
būtų naudinga kreiptis į jį, nes 
jis tiksliai ir tvarkingai su
tvarkys mokestinius pareiški
mus -Income Tax.

Kreiptis: darbo dienomis nuo 
6 valandos vakaro, o šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 9 v. 
ryto iki vėlaus vakaro. (Sk.)

.X Liet. Dantų Gydyt, s-gos 
pirmininke Dr. A. Rui'bienė šau
kia sąjungos narių susirinkimą 
š. m. kovo mėn. 10 d. 1 vai. 
Jaunimo Centre pasitarti Kar
tūno Baliaus rengimo reikalais. 
Balius įvyks per Atvelykį.

(Sk.)

l-as /kartas už ^4 kainos
Taisau TV — baltą ir spalvotą, 

radijus ir t. t.
VLADAS VELŽA 

GR 6-5937, po 6 y, y4

I Marijos Rudienės rezidencijoje 
įvyko fondo narių posėdis, ku
riame buvo nutarta pradėti eiti

I prie konkrečių spausdinimo 
darbų. Pirmiausia bus susirišta 
su įvairiomis gaidų leidimo lei
dyklomis JAV ir Europoje, kad 
gavus iš jų apytikrį apskaičia
vimą. -Po to tik bus nuspręsta 
su kuria leidykla pradėti 1 
dradarbiavimą. Fondui dar 
kalinga daug pinigų, todėl 
kuri auka yra reikšminga, 
galima siųsti tiesiog fondo 
dininkui St. Baranauskui, Stan- 
dard Savings and Loan Asso- 
ciation, 4192 Archer Avė., Chi
cago 32, III. (Pr.)

X Labiausiai žinomi vokiški 
stereo Hi Fi radijo - patefonai 
yra Telefunken. Geriausia vieta 
juos pamatyti ir nusipirkti — 

Televizijos, 
vėsintuvai.

FR 6-1998. 
(Sk.)

pas Gradinską. 
magnetofonai, oro 
2512 W. 47th St.,

I

d.
Pa-
Ka-
pus

m. atvyko apie 70 asmenų. Per 
tuos dvejus metus Vokietijoje 
mirė 31 lietuvis katalikas, bu
vo pakrikštytų 27 vaikai ir bu
vo sutuokta 17 porų. Per šį lai
kotarpį su lietuviais Vokietijo-

Čiurlioniečiams viešint Chicagoje. Iš kairės: O. Zailskienė, Muz. 
A. Mikulskis, V. Radžius, Gribauskienė, J. Gribauskas, p. Atko- 
čiūnienė. Jono Garlos nuotrauka

X Mados, madelės rytoj bus 
demonstruojamos Jaunimo Cen
tre 3 vai. p. p. Korp! Giedra 
kviečia visus gausiai dalyvauti 

(Pr.)

ben- 
rei- 

. 'bet
Jas
iž-

X Muz. J. Bertulis, švęsda
mas savo 70 m. amž. jubiliejų, 
sutiko L. Žurn. s-gos Chicagos 
sk. v-bos ruošiamoje žurnalisti- 1 

j nėję popietėje pasidalinti su I 
(Spaudos žmonėmis muzikinėmis | 
temomis. Toje pačioje popietėje 
kalbės žurn. V. Kasniūnas, vė
liau diskusijos ir vaišės. Įėji
mas visiems laisvas, nemoka
mas. Popietė įvyksta Jaunimo 

Į Centre, kovo 10 d. 2 vai. p. p. 
apatinėje mažoje salėje. 

! X Vienas žymiausių pianistų 

Chicagoje, Fr. Schauwecker, 
kuris yra akompanavęs garsia
jam tenorui Jussi Bjoerling, 
akompanuos Valentinai Kojelie
nei “Laiškų Lietuviams ’ kon- Į laite ir Jonas Kelečius skaito 
certe šį šeštadienį 7 vai. vak. 
Jaunimo Centre. Šis kitatautis 
menininkas parodė didelį su
pratimą ir nuoširdumą “Laiš

X Algimanto Mackaus naujo 
poezijos rinkinio “Neornamen
tuotas kalbos generacija ir au
gintiniai” pristatymo vakaras, 
ruošiamas Šviesos - Santaros 
kolegijos įvyksta šiandien, šeš
tadienį, 8 v. vakaro Balio Pakš
to svetainėje. Programoje dr. 
Vytauto Kavolio paskaita “Žmo
niškoji dinamika Algimanto 

S Mackaus poezijoje”, aktoriai 
[Vida Janulevičiūtė, Stasė Kie-

je dirbo 11 lietuvių kunigų: 
kun. V. Šarka — Hamburge, 
kun. P. Gircius — Osnabruecke, 
kun. K. Gulbinas, OFM—Muen- 
stery, kun. L. Gronis—Diebur- 
ge, kun. A. Bernatonis—Diebur 
ge, kun. Br. Liubinas—Heides- 
heime, kun. J. Riaubūnas—Het- 
tenfelde, kun. S. Kaunas—Wal- 
burgisheime, kun. dr. J. Aviža 
— Muenchene, kun. dr. J. Pet
raitis — Memmingene, kun. A. 
Riskus, — Biberache. Daugiau
sia lietuvių katalikų gyvena Os 
nabruecke — 576.

ITALIJOJE
— Lietuvai pagerbti 

programą italų tautinis radi
jas transliavo vasario 16 d.

— Romos dienraštis “II Quo- 
tidiano” ir Vatikano dienraštis 
“L’Osservatore Romano” pas
kelbė platų pranešimą apie 45- 
jų Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo metinių minėjimą Ro 
moję, kuris įvyko sekmadienį.

— Lietuvos nepriklausomy
bės šventei paminėti, kaip kas
met, taip ir šiemet, Vatikano 
radijas transliavo specialią pro
gramą vasario 19 d.

— Romos lietuviai Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 45- 
tąsias metines iškilmingai pa
minėjo vasario 17 d. Angelą 
Merici Instituto bažnyčioje ir 
salėje. Šv. mišias už lietuvą au
kojo didysis Lietuvos bičiulis 
kardinolas Giuseppe Pizzardo. 
Salėje lietuviams ir įvairių tau
tų svečiams kalbėjo Italijos par 
lamento atstovas dr. Luciano 
Dal Falco.

URUGVAJUJ
— Urugvajaus Liet. Kultūros 

draugijos susirinkime buvo iš
rinkta tokia valdyba: B. Mėso
ms — pirm., V. Dorelis — vice 
pirm., Br. Lesauskas — sekr., 
R. Vidžius — sekr. padėjėjas, 
Vyt. Vajauskas — kas., Ant. 
Zupka, Pr. Navikas, A. Kano-. 
pienė ir PI. Paulienienė —vai-1 
dybos nariai. Kultūros draugija j 
tarp pirmųjų savo uždavinių tu 
ir patalpų praplėtimo planus. 
Kadangi ji yra stipriausia pat-

Town of Lake Šv. Kuią 
Seselių Rėmėjų I Skyriui.1 
rinkimas įvyko kovoHIį 
Kryžiaus parapijos svehiv

skirtą I Priimta nauja narė
Phillips.

Pirm. J. Kuzmickienė p 
šė apie gerai pavykusį 
vakarienę, taipgi rėmėjos^ 
gėsi, kad per skyrių klis 
Ed. Abramaitis tapo 
narys ir labai pritaria 
veiklai. Pirm. J. 
pranešė, kad Seselių BR 
seimas įvyks gegužės 5 
tarta turėti bunco pa# 
balandžio 28 d. Busk-^ 
nėję.

Seragnčios narės: K “ 
vičienė ir M. Lapinski^' 
mėjos apsiėmė jas

Harriet Kuszlejko 
$100, įamžinadama s»w ■ 
sius tėvelius Julių ir 
Skinderius. Pavyzdys ir 

i vaikams pasekti tuo. 
'sudėjo $10 dėl šv. ®i^ 
a. sielą seselės M. Lu^ 
kuri mirė kovo 2 d. i

Rėmėjos gerai gyv^' 
damos gerą ir darbščiu r 
Kuzmickienę.

JAUKUS PABENG^

Gage Parko A. L- 
menės parengimas W 
rio 24 d. Jaunimo^ 

į* i Vr čių dalyvavo apsM

•knygos ištraukas, paties auto- 
1 riaus žodis ir kuklios vaišės.

Skaitančioji visuomenė malo-
kų Lietuviams” ir tėvų jėzuitų ^ai kviečiama vakare dalyvau- 
veikląi. (Pr.) 1^- Įėjimas nemokamas. (Pr.) <

dimą. Jauna solistu __ 
keletą lietuviškų Gai® 
publikai patiko. JI 

x________ r__ Po .programos ir 
riotinė lietuvių organizacija U- nosios kartos 
rugvajuje, tai jos užsimojimai, dras A. Žalpys prisuk 
reikia tikėtis, pavyks. L. Bendruomenės.

LKTUVIŠKO SKONIO SVIESTAS
Homeland European Style Butt^

(Saldus mėlyname įpakavime su lietuvišku vail^M 

Reikalaukite visose krautuvėse.
Atstovybe:

V & S DISTRIBUTORS, 5658 So. Wesl«" 
Telef. HE 6-1120 ir RE 7-5803^/,


