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Ar bus perversmas amerikiečiu pozicijoje?

|

\

Pietų Tirolis ~ antrasis Kipras

J. F. Kennedy atėjimas į valdžią atnešė naujos vilties ir naujos baimės tarp ame
rikiečių, stebinčių Rytų ir Vakarų šaltojo karo eigą. Vilties, kad bus daroma kasi
nors naujo. Baimės, kad tas “naujas" nebūtų nuolaidos komunistam. Baimės la
biausiai dėl dvejopų galimų nuolaidų — nuolaidų Maskvai ir jos blokui apskritai,
nuolaidų komunistinei Kinijai specialiai.

Iš vokiečių žurnalo “Der Spie
Fritz Molden kovai remti yra
gel” (1960 m. Nr. 52) pateiktų surinkęs ir perdavė •Oberhamžinių galima spręsti, jog Itali meriui šešis milijonus šilingų
jos valdomas vokiškas pietų Ti (240,000 dol.). Kova organizuo
rolis galįs virsti “antruoju Kip jama ir planuojama Kipro poru”, jei Italijos ir Austrijos vy j grindžio modeliu: nuolatiniais
Baimė, kad gali būti pagun kinga protautojo kvailybė.”
Žurnalas priešingas kapitulia.
riausybės nesusitars dėl auto atentatais ir sprogdinimais iš
dų daryti nuolaidų komunis Baimė dėl galimos nuolaidų cijos nuotaikom. Rašo, kad mū
nomijos vokiečiams toje apygar vesti italus iš kantrybės ir tuo
tam; kad tos nuolaidos gali su pagundos bus paskatinusi “The sų vadovybės uždavinys “at
doje, kurioje partizaninis po .būau priversti juos patenkinti
laužyti lig šiol daugumos gana Saturday Evening Post” žur skleisti sovietinius manevrus ir
grindis jau esąs suorganizuotas vokiečių reikalavimus. Molderio
vieningai išlaikomą frontą; kad nalo redaktorių vedamajame
išdrįsti jiem pasipriešinti... Va
ir turįs ęavo vadą, panašų į Kip štabas tavo Vienoje, Oberhamtom pagundom reikia pasiprie kreipti dėmesį į Amerikos prie dovybė, kuri turi atsakomybę
ro pulk. Grivą.
i meris perkėlė jį iš Vienos į Salz
šinti, dar prieš naujo preziden šininko, į Maskvos konferenci išlaikyti taiką be appeasemeni
Kipro pogrindis vadinosi Eo- burgą, vadinas, pogrindžio veik
to inauguraciją bus paskatinu
jos lapkričio nutarimus,
I to. yra verta visų palankios pa
ka, o tiroliečių Bas (Befrei- i lai įsakymai eis iš Austrijos. Nė
si Frank Konniff, Hearsto spau kariuos “tūkstančiai žodžių pa ramos.”
Generolas Lauris Norstad, vyriausias Šiaurės Atlanto Sutarties
ungs Aktion Suedtirol). Iki šiol ra abejojimo, kad austrai.sim
dos redaktorių, sutinkant palan vartoti tam, kad pasakytų: ar
Organizacijos (Nato) vadas, kalbasi Baltuose Rūmuose su pre
.Nukelta i 4 psl.i
tam pogrindžiui vadovavo Fritz patizuoja pietų tiroliečiams ir
kiai Kennedy,
jūs norite būti palaidoti dabar,
zidentu Kennedžiu. Norstad ir pasiliks dabartiniame poste “neri
Molden, dabar jis savo postą į nori arba jų anšliuso arba ne
kreipti jo dėmesį į Amerikos ar vėliau?” Žurnalas priminė,
(UPI)
il botam laikui”.
perleido Aloys Oberhammeriui. priklausomybės Kipro pavyz
bičiulio W. S. Churehillio
kad pirmas Maskvos žingsnis
J. Gs.
Pietų Tirolyje gyvena 230,000 džiu.
žodžius
toje laidotuvių procedūroje — JAV ir Marokas pasi
vokiškai kalbančių piliečių, ku-| — Tūkstančiai studentų va
iš jo knygos “Great Contempo- tai “penetracija į liberalines ir ,
rašė
40
mil.
dolerių
rie nenori būti italizuoti ir rei kar mėtė akmenis į policininkus
raries”, kur jis apibūdina ko pacifistines grupes, kurių nariai
kalauja
laisvės.
prie Austrijos ambasados Romunistus, kiek jais galima tikė gali būti laimėti ‘taikingai ko
paskolos sutartį
*
Enciklopedija
sako,
kad
Kiprpo3e- Demonstracijos kilo dėl
ti ir pasitikėti.
egzistencijai’... Komunistų su
RABATAS, Marokas.
Jung
“Kiekvienas veiksmas geros pratimu, ‘taikinga koegzistenci
ro sala turi 450,114 gyventojų. italų ginčo su Austrija dėl pie
tinių
Amerikos Valstybių am
valios, tolerancijos, palankumo, ja’ reiškia, kad mes turime “už
Kai Grivo vadovaujamas pogrin tinio Tirolio. Trys studentai ir
basada Rabate užvakar prane
HAVANA, Kuba. — Diktatorius Fįdel Castro vakar išme dis pradėjo kovą dėl laisvės, 15 policininkų sužeisti, ir 40 de
gailestingumo, kilniadvasišku drausti atominius ginklus, jų
šė, kad tarp Tarptautinės Ben tė
mo, parodytas vyriausybių ar bandymus ir gaminimą, panai
lš tarnybos 120 teisėjų visoje Kuboje, atlikęs antrąjį teismų atsakingi anglų politikai pasa monstrantų areštuoti. Demons
dradarbiavimo administracijos
vyriausybės vyrų, panaudoja kinti užsieny karines bazes ir akė, kad Kipro sala niekad ne trantai nenori, kad pietų Tiro
ir marokiečių vyriausybės pasi valymo žygį.
liui būtų suteikta autonomija.
mas jiems patiem nuversti.
titraukti svetimas kariuomenes rašyta sutartis, parūpinant 40
Castro šalina iš viešojo gyve-........................................ ........... būsianti nepriklausoma valsty I Pietų Tirolis iš Austrijos Itali
“Kai laikas pribrendęs”, krei iš kitų kraštų, paleisti karinius
milijonų dolerių paskolą Maro- nimo visus asmenis, kurie pasi- valymai teismuose padaryti, nes bė, bet išėjo, ne taip: Kipras jai teko po I Pasaulinio karo.
pia laikraštininkas ir toliau dė blokus, sudaryti taikos sutartį
priešina ar nepritaria jo dikta norima atsikratyti antirevoliu- tapo nepriklausoma respublika.
mesį į Churchillio žodžius, — su Vokietija, paversti vakarų kui 1961 finansiniais metais.
tūriniams užsimojimams kraš cinių nuotaikų ir kitų “negero Grivo partizanų veikla visą lai TPI7MPAT IS VTSUR
Jungtinių Amerikos Valstybių te.
kai momentas patogus, kiekvie Berlyną demilitarizuotu laisvu
ką laikė prisegusi 60,000 anglų
vių”.
na mirtingo smurto forma, pra miestu... trumpai sakant, kapi ekonominė pagalba Marokui —
karių. Šiuo metu pietų Tirolyje
• Bolivijos užsienio reikalų
Vienas Aukščiausiojo teismo
dedant nuo masės perversmo tuliuoti.”
kuris iki šiol gavo daugiau kaip
Italija laiko 8,000 policininkų ir ministeris Eduardo Aree QuiroArgentinos raketa
iki individualaus žudymo, turi
200 milijonų dolerių — bus pa teisėjas, šešiųl jmivincijų apelia25.000 kariuomenės. Bas turi ga užvakar pranešė, kad Jung
cinių
teismų
p^^miinkai, 26 a- BUENOS AIRES. — Argen pradžiai 320 kovotojų, pasiry tinės Amerikos Valstybės 1961
"M
būti panaudota be atodairos ir
naudota kelių pravedimui namų
susigraužimo.
Tvirtovė bus Kennedy pasakys kalbą statybai, žemės ūkio centrams, peliacijos maį.gisB^ai ir 87 ki- tina paleido pirmąją savo vieno žusi mėtyti bombas, sprogdinti metais duos jo kraštui apie 30
griaujama laisvės ir demokrati
žemės drėkinimui, pramonės iš- ti teisėjai pateko po kirviu, ku tarpsnio raketą, kuri pakilo 65, tiltus, vykdyti atentatus. 12 pro milijonų dolerių pagalbos. Į paJT
pilnaties
sesijoje
jos šūkiais, ir kai valdžios apa
vystymui, gyvulininkystės iš ris antrąjį kartą krito per du 000 pėdų aukštumon, prieš nu- centų tiroliečių pasisakę, kad galbą įskaitoma 10 milijonų domėnesius.
ratas bus rankose, visa opozici WASHINGTONAS. — Prezi vysstymo programai ir t. t.
krisdama žemėn.
1 aktyviai ir tuojau remsią parti- lerių valstybinei anglies kasykja, visos priešingos nuomonės dentas Kennedy planuoja atvyk
----------zanus (Freicorps), 14 procen- lų bendrovei (Comibol), už 4
Castro nepatenkintas teis
•tari- Miti. sunaikintos mirtimi. ti į Jungtinių Tautų pilnaties
JAV
pagalba
Libijai
tų pasisakę rimtam reikalui e- milijonus dolerių ūkio gaminių
mais, jog jie dažnai perdaug j
Demokratija tėra tik įrankis, sesiją, kuri bus pradėta kovo
WASHINGTONAS.
—
Jungsant prisidėsią prie kovų, 35 atsargų ir 14 milijonų paremti
atlygindavę suvalstybintų tur
Katanga smoge
kuris \ turi būti panaudotas ir 7 d. New Yorke, ir pasakyti
tinės Amerikos Valstybės Libi- pioc. nenorį jokios ginkluotos boliviečių biudžetą,
tų savininkams.
paskui', perlaužtas; laisvė nie- didesnę kalbą.
Lumumbos šalininkam Prezidentas Osvaldo Dorticos I jai davė 22,000 tonų grūdų iš- kovos su italais, 39 proc. norį • Kiek ima Vilniaus taksi už
dalinti sausros ištiktųjų apylin- pagal išgales išsilaikyti neutKennedy jaučia, kad dabarLEOPOLDVILLE,
Kongas. ir teisingumo ministeris Alfre kių žmonėms. Tai vakar prane- raliai, pasyviai teremdami lais- pravažiuotus km. Naujais pini
Kennedy, Ike garbės I tinis momentas ragina jį asme — Katangos provincijos prezi do Yabur pasirašė nutarimą iš
gais Vilniaus taksi už įsėdimą
šė valstybės departamentas.
vės kovotojus.
niškai pasirodyti Jungtinių Tau
ima 10 kapeikų ir už kiekvie
dentas M. Tshombe vakar dvie mesti 120 teisėjų iš tarnybos, i
postuose Dooley
tų sesijoje.
ną pravažiuotą kilometrą taip
juose frontuose kovojo prieš nu nes nori daugiau “revoliucinio
į
pagerbti fonde
pat
po 10 kapeikų.
verstojo prezidento Lumumbos teisingumo”.
šalininkus.
WĄSHINGTONAS. — Pre Į
Pasak Fidel Castro spaudos,
NAUJAUSIOS
14
milijoną
dol.
New
zidentas Kennedy ir buvęs prezi
Katangos vidaus reikalų midentas Eisenhoweris sutiko bū
nisteris pranešė, kad 69 asme
Yorko sniego
ti dr. Tom Dooley fondo Medi-į
Iiiv/ aS !V c£a
it? f-r
Srvl f VI v VV ai| v u a V7 v va ”
« v
nys buvo areštuoti, kaltinant JAV Eksplorerį paleis
v/b ■
©1
nuvalymui
— Kongo prezidentas Kasacoi garbės vicepirmininkais.
juos subversija ir skleidimu pro
I
vubu
vakar pareiškė, kad jo
Medico yra ne pelno ne val NEW YORKAS. — 38.1 co pagandos prieš Tshombe vyriau
VIENA, Austrija. — Sovietų Sąjunga sutartim su Austrija
sekančią savaitę
I
buvo pasižadėjusi atlyginti austrams konfiskuotas nuosavybes, vyriausybė uzmegzs su Belgija
džios organizacija, įsteigta prieš lio sniegas, iškritęs New Yorke sybę. WASHINGTONAS.
Erd-, ... . i
diplomatinius santykius, kutrejus metus Dooley ir dr. Peter nuo gruodžio 11 dienos, iki šiol
likusias prieš karą teritorijose, kurios dabar jema j Sovietų riuos nutraukė buvęs premje
Šiaurinėje
provincijos
apylin
vės
agentūra
planuoja
antrąjį
D. Commanduros parūpinti me miestui kainavo 14 milijonų do
____________ ______________ ras Lumumba.
kėje, Katangos žandarai kovojo satelitą Eksplorerį paleisti se- Sąjungos ribas.
dicinišką pagalbą žmonėms, e- lerių.
Jau praėjusią savaitę vyko tautos neneigia pačių prieškasantiems civilizacijoje atsiliku
— Brazilijos laivynas vakar
Pranešęs apie sniegui pašalin prieš Balubos gentės vyrus, ku- kančią savaitę, naujos rūšies
dcrvbos
tarp Austrijos ir Sopretenzijų, jei jos yra tei- paėmė portugalų laivą Santa
kiuose kraštuose.
rių
daugumas
remia
įkalintąjį
skriejantį
aplink
žemę,
dažnai
ti išlaidas, sanitarijos reikalų
vietų Sąjungos tuo klausimu, sgįos pabaltiečiai neigia Mask- Maria, kurį buvo pagrobęs kapt.
Dooley, artimo meilės apaš pareigūnas Paul R. Screvane pa Lumumbą.
1 pakartojantį pranešimus.
bet
jos baigėsi be rezultatų. vog man(jaĮą daryti sandėrius Henriųue Galvao ir kiti maišti
talas, mirė sausio 28 dieną New . .. , , ...
..
.’
.
...
r, ,
žymėje, kad tik $2,900 skirta„
Maskva pateikė Austrijai kontturtų Lietuvoje, Latvijoje, ninkai. Užvakar Recife, Brazili
Yorke, sirgęs vėžiu. Paskuti411.......
•šiam tikslui,
ra-sąskaitą: Sovietai reikaląkai tos šalys dar buvo jos uoste, iš laivo buvo išlaipinti
niais metais jis daug pasišven
vo atlyginti jiems transporto neprįklausomos. Tais susitari- keleiviai, kurių tarpe
v t buvo
uu.v ir
tė žmonių sveikatos reikalams
išlaidas už austrų belaisvių grą maig Maskva ]engva kaina gali amerikiečių. Dvylika dienų laiLaose ir kitose pietryčių Azijos
Užsienio tarnybos
žinimą iš Sovietų Sąjungos 1 jįgauti- - -................
..
. vas puvo sukilėlių rankose.
dalyse. Šis fondas ir toliau tęs
Pabaltijo
kraštų įjungiakademija
Austriją. Austrai su tais reika- ; mo į Sovietų Sąjungą de facto
sveikatos programą.
:
lavimais
nesutiko, taip derybos pripažinimą. Tam pabaltiečių
I
— Brazilijos prezidentas Quo
WASHINGTONAS. — Sena
I
ir
iširo.
Dabar
du
austrai,
ku

veiksniai priešinosi ir priešin- ^misterija pranešė, kad portuRaudonieji nuteisė ūkininką torius Clair Engle (D., Calif.) • LONDONAS.
Ministeris
galų laivo Santa Maria sukilėrie nebenori ilgiau laukti, kol sįg
BERLYNAS. — Komunistinė remia senatorių Stuart Syming- pirmininkas Macmillanas ieškos
__________
liai padėjo ginklus ir vakar rypatenkins jų pretenzijas, iškėlė
rytų Vokietija jauną ūkininką t°n
Mo.), pateikiahtį įsta- užtikrinimo iš prezidento Ken
teisminę bylą prieš Sovietų Są Bruce — JAV ambasaKlidavė Pa«robt«
nuteisė kalėti penkerius metus lymo projektą įsteigti Jungtinių nedy, kad Jungtinės Amerikos
y
žilų pareigūnams.
jungą, reikalaudami 8 milijonų
už siuntimą pranešimų apie ū- Amerikos Valstybių užsienio tar Valstybės neketina susilpninti
dOrius į Londonu
Į Brazilų užsienio reikalų minis
dolerių atlyginimo už turtus,
kio padėtį į Vakarus.
i nyb°s akademiją.
anglų - amerikiečių sąjungos sa
jų paliktus prieškarinėje Lietu
WASHINGTONAS. — David t£n’a Pra”ese- kiid prezidento
Pasak laikraščio pranešimo,
Pasiūlytoje užsienio tarnybos vo ateities užsienio politikoje.
von ir sovietų perimtose Rytų K. E. Bruce. turtingas Baltinio*?uadr0,s nau™’
Roland Findersen, 25 metų iš akademijoje studijos truktų ket
Tai vakar atskleidė patikimi
Lenkijos srityse.
rėš demokratas, nominuotas I
k°ntr°‘>u0Ja 20 906 pėdų
Meinersdorf, pietryčių Vokieti- ver*us metus,
šaltiniai.
keleivių laivą ir pasielgs pagal
Žinioje iš Vienos nebuvo pa- JAV ambasadorium Londone,
jos miestelio, užmezgė santy
Macmillanas ir jo patarėjai
tarptautinę teisę
tai reiškia.
sakvta
kuriame teisme jie.by- tai laikomas svarbiausiu diplosusirūpinę apie Jungtinių Ame
kius su vakariečiais pareigūnais
I
kad
gražins
laivą
portugalams
Grįžo prezidento ir rikos Valstybių politikoje šio
matiniu postu.
lą iškėlė.
vakarų Berlyne ūkio parodoje
Bruce, kuris vasario 12 die savininkams.
1957 metais.
Mrs. Kennedy vaikai kį tokį pakitėjimą, nes ameri
Kain žinoma dervbos su Mas ną bus 63 metų, turėjo žymius
— Braziiljos prezidentas Qua
kiečių akis esą daugiau nu
kva dėl pretenzijų Lietuvoje ir postus Trumano ir EisenhoweWASHINGTONAS. — Prezi
droš
asmeniškai pasiūlė kapitokreiptos link Afrikos ir Lotynų
kitose dabar sovietų valdomose rio administracijoje. Jis yra bu- nui Galvao ir jo 70 sukilėlių poKALENDORIUS
dento ir Mrs. Kennedy vaikai Amerikos, paliekant Europą ant *
srityse, iau buvo vedamos Da vęs ambasadorium Prancūzijo- litinį prieglobstį. Jie priėmė paVasario 4 d.: šv. Andriejus; — Caroline, 3 metų ir jos bro roję vietoje.
f
liukas John, 2 mėri. — vakar
Britanijos premjeras Macmil nijos, Britanijos ir kai kurių je ir vakarų Vokietijoje.
siūlymą. Nukentėję* dėl Santa
Barkus.
Apsvarstyti ir subendrinti są lanas
kitų kraštų vyriausybių. Apie
balandžio
2
dieną
atvyks
į
grįžo
iš
Palm
Beach
vasarvie

---------;
---_
j
Maria laivo pogrobimo kels byVasario 5 d.: Sexagesima, šv.
jungininkų strategiją būsiK VVashingtoną pasikalbėti su pre jų eigą ir rezultatus kuo matės,
Fla.,
pas
tėvus
į
Baltuosius
•
Pietų
Korėjos
premjeras
ją prieš maištininkų vadą GalAgota; Birutė.
svarbiausias tikslas britų vacfc, zidentu Kennedžiu tarptautiniais ž’’ausia buvo skelbiama. Kai ku
John
M.
Chang
užvakar
nomiVao.
Vasario 6 d.: šv. Dorotėja, Rūmus.
(UPI)
kurio pasikalbėjimas su Kenn»- klausimais.
riais
atvejais
Baltų
taryba
tie

navo
penkis
vyrus
iš
savo
de

Jų motina Jacųueline juos su dy numatytas balandžio 2 di|h
šv. Titas; Alkis, Živilė.
— Brazilijos pareigūnai šian
Britanijos konservatorių vy siai ir per Europos tarybą krei mokratų partijos į svarbesnius
tiko aerodrome.
ną.
sako šaltiniai.
riausybė nori artimų santykių pėsi į derybas vedančias Vaka ministerių kabineto postus pa dien grąžinsią portugalų Santa
ORAS
Į
Biitų pareigūnai nervin 1 su JAV.
rų vyriausybes, protestuojant keitus ministerius. Paskyrimas Maria laivą jo savininkams.
Oro biuras praneša: Chica— Konge vakar Jungtinių kad Britanija ateityje gali
Britų politikai pasigedę spe prieš tai, kad Sovietų Sąjun-i
— Portugalijos užsienio rei
goje ir apylinkėje šiandien — Tautų kariniai daliniai kovojo reti mažiau įtakos naujai admi cifinio priminimo apie anglų - gos vyriausybė imasi sau teisę sekė po to, kai keturi opozicijos
ministeriai
atsistatydino
praė

kalų
ministerija vakar pranešė,
dalinai apsiniaukę, 15 - 20 laips , prieš Lumumbos šalininkus ka nistracijai nei turėjusi prezi amerikiečių sąjungą prezidento tokiose derybose kalbėti Lietu
jusią
savaitę.
Visi
ministeriai,
iš
Į
kad
tarp
Santa Maria laivo sunių; r j toj — apsiniaukę, šalta. reivius kovoje yra žuvusių ir dentų Eisenhovverio ir Tru: Į’- Kennedy kalboje, pasakytoje a- vos, Latvijos ar Estijos vardu.
skyrus
du
nepriklausomus,
da

i kilėlių buvo ir iš Rusijos atvySaulė teka 7:01, leidžias 5:08. Į sužeistų.
no administracijai.
\ pie JAV padėtį.
Lietuviai ir kitos Pabaltijo bar yra demokratai.
v
i kušių asmenų.
-

z
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IR 1O-JO ROMANO PREMIJOS ĮTEIKIMAS

įvyks 1961 m. vasario 5 d., sekmadienį, 3:00 valandą

A S

Marijos Aukš. Mokyklos salėj, 6700 So. California Avenue

p R O G R A M 4 IŠPILDYS: Solistai D. STANKAITYTE
ir JON AS VAZNELIS; solistės EL. BLANDYTĖ. ONUTĖ BLANDYTĖ
ir VITA VALIKONYTĖ. Solistams akomp. muz. AL. KUČIŪNAS.
Draugo dešimtojo romano premiją laimėjusiam autoriui bus įteikta
tūkstantinė, kurią šiemet skiria mecenatai
MORRIS B. SACHS ir BOLAS W. PALUTSIS

Dalyvavimas šioje šventėje yra mūsų literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo
rėmimas ir pačių dalyvių meninis atsigaivinimas.

BILIETAI GAUNAMI: “MARGINIAI”. 2511 W. 69th St.; SAVRIMAVIČIAUS
KRAUTUVĖJE, 4358 So. Fairfield Avė.; “DAINA”. 3321 So. Halsted St;
MEMENU KRAUT., 1439 S. 49th Avė., Cicero ; DRAUGO RAŠT., 4545 W. 63 St.
. . 4■

nesnė už V. Palčausko.
' Neries šachmatininkai nuoširdžiai dėkoja svetingam Jaunimo Centro šeimininkui, tėv.
Kubiliui, leidusiam pasinaudoti
puikiomis, patogiomis patalpo
mis ir be to dar pavaišinusiam
išalkusius ir ištroškusius šach
matininkus sumuštiniais,, pyra
gaičiais. ir kava.

LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDŲ STOVIS

+
Mazeika-Evans Funeral Home
Liths Club
Chicago Sav. & Loan Assn.
St. Anthony Sav. & Loan Assn.
S. Bloom, Ine.
Gaiva Restaurant
Stand.'Fed. Say. & Loan Asšn.
! Morzano’s Palace Bowl

Redaguoja ED. ŠULA1TIS ir A. YUKNIS
1320 S. 48 et., Cicero 50, III.

36 '
33
32%
32
28%

27%
28
31%

Praeitą savaitę Lietuvių Klu- čią vietą. S. Bloom pralaimė
bas ir Mazeika-Evans būvo pir jus pirmas rungtynes subruzdo
moje vietoje ir abu rateliai sto- ir paėmė pirmenybę antram ir
jo į kovą ir nė vienas nė kitas trečiam mėginime prieš St. An
neparodė savo tikros jėgos, bet į thony. Marzano’s smarkiai ko
pabaigoj vakaro Mazeika-Evans voja, kad neišspaustų iš pasku
pasirodė laimėtoju visų trijų tinės vietos, dėl šios priežasties
rungtynių ir užėmė pirmą vietą. Gaiva gavo į kailį tris kart. Auk
Chicago Savings komanda ga
na smarkiai pasirodė, supliek ščiausi žaidimai teko Dolores
dami Standard Federal grupę II Kupetis ir Ann Marie Pupinik,
tris kart ir tuo atsiekdami tre- 214, Iš vyn%L^^Malas 251.

VOKIETIJOJE

* -

Gražią kalbą pasakė pasiuntinybės patarėjas dr. A. Gerutis.
Su dainininko Soikano kūriniais supažindino dr. P. Reklaitis, su istoriniais Pabaltijo
žemėlapiais O. Bong. Abi paro
dos gausiai lankomos. Atidary
mą paįvairino kvartetais, kuris
išpildė lietuvio Vainiūno kūri
nį. Į atidarymą susirinko daug
publikos. “Baltų Dienų” prog
rama tęsis visą savaitę. (E.)

SENJORŲ SUSIRINKIMAS j nės. K. Sadauskienės, J. Milo
“Baltų Dienos’’, kaip jau
ir J. Sadausko. Tikimės, kad ši
Pietų Afrikos gyventojas Gary buvo pranešta, prasidėjo sauSausio 22 d. J. ir K. Sadaus
Į komisija savo darbą atliks ge
Player
golfo turnyre San Fran- šio 22 d. Ludwigsburge. Atida— Gailestis yra nupuolusiųkų namuose vyčiai senjorai tu
rai.
cisco_ mieste pasiekė daug taškų, i rymo žodį tarė min. R. Liepinš. jų nekaltumas.
—Kleist
rėjo savo metinį susirinkimą,
..
laimėdamas 9,000 dol. premiją. ;
______
___
______________
___,
, .
....
.
Senjorų metinis susirinkimas
kuriam pirmininkavo Antanas
ne tik kad buvo gausus nariais,
---------------------------------- —------ ------------------------------------------ ---- -------------------------------------------Mačiokas. Nut. rast, pareigas
Sutvarkome dokumentus ir padedame iškviesti iš Lietuvos į
naujais sumanymais, bet ir sve
12.
K. Ramašauskas su 1% taš
ėjo J. Kuzas.
Ameriką
giminiečius bei pažįstamus atostogoms arba nuolatiniam
čiais - vyčiais, kurie buvo atvy
ko ir 13. V. Karpuška su 1 apsigyvenimui.
Pirmiausiai buvo išklausyta
Visais iškvietimo reikalais kreiptis į
Į
kę iš Youngstown, Ohio, (Vintašku.
komisijų ir atstovų pranešimai. ... -- = - - ------- r., ,'
cas Pavis ir jo žmona Stasė).
WIDE WORLD TRAVEL
1961 m. klubo meisterio var
GaJ svarbiausi iš jų buvo P. Glu
Mieli svečiai išsireiškė, kada jie
WALTER RASK-RASČIAUSKAS, Prezidentas
I das atiteko A.
Zujui, kurio
godienės iš Liet. Kul. Darželio
9638 So. Western Avenue
Evergreen Plaza, Terrace LeveI
du išgirdo lietuvišką pamoks
taškų vertė pasirodė kiek aukš GA 2-0640
sąjungos, kuri savo pranešime
BE 3-1104
lą ir choro lietuviškas giesmes,
I
— 36-ta kuopa vasario 4 d.
leis aplinkybės, be abejonės, kad
paaiškino, kad ateinančią vasa I
Sutvarkome
kelionės
dokumentus
ir
bilietus
į
bet
kurį
pasaulio
ypatingai Pulkim ant kelių, tai
prisidės ir prie senjorų veiklos, rengia “Valentine Dance” L. Vy
rą — birželio 25 d. Clevelande
kraštą:
Amerikoje,
Australijoje,
Azijoje,
Afrikoje
ar
Europoje.
PAJIEŠKOJIMAS
juodu susigraudino ligi ašarų,
įvyks didelės iškilmės.
ypač šiais metais, kada įvyksta čių salėje, 47-ta ir Campbell.
nes liet, pamokslo ir liet, gies
EMA LEIMONTUTĖ, ar Lei.
,
Clevelande L. Vyčių org. visuo- Pradžia 8 vai.
Nuo. birželio 25 d. stovės ir
girdeję apie trys me.
puoš C.L K. Darželį mūsų tau mių nėra &
J r
J
Į tmas seimas. Dvasios vadas pa- l — Vasario 12 d. L. Vyčių sa montaitė (gal Leimantutė, Leitai laiko.
iš Vokietijos emigravo
tos garsiausiojo dainiaus — po
. r,. . ~
,
i sistengė su visais susipažinti, i lėje įvyks reguliarus apskrities įmantaitė),
VELYKOS A R T Ę J '
Kanadą pas Mrs. Esther White,
ir Stase Paviai buvo „ ,
j_,.__ .
Vincas
Prie stalo visi dalinosi gražiais susirinkimas, kuris prasidės 3 270 Dufferin Avė., Brantford, SIŲSTI VELYKOMS DOVANŲ SIUNTINĮ DRAUGAMS IR RIMI
eto Maironio statula, kurios įapsistoję pas J. ir K. Sadaus- žedžiais ir vyriškomis nuotaikogyvendinimu daugiausiai rūpi
Ont., Canada. Jieško: Leonas Dau- NĖMS Į VISAS USSR DALIS YRA LENGVA IR PATIKIMA PER
kus. gerai pažįstamus vyčius. i mis su padėka šeimininkams ir vai. Po to bus vaišės.
■
nasi Šv. Jurgio parapija.
— “Bowlingo” pramoga, ku tartas, 11910 Shadeland Avenue,
Svečiai buvo gražiai ir svetin
Cleveland 8. Ohio.
COSMOS PARCELS EXPRESS
j
jų
dukrelei
Rose
Ann,
už
skaKiek ilgiau buvo apsistota dėl
________ rią rengia apskritis bus vasario I
gai priimti ir pavaišinti. J. Sa
! nią vakarienę, o po užkandžių 49 d £ valf QUeens Alleys pa- i • Jieškomas JONAS SUSMARAS.
šv. Kazimiero šventės paminėji
CORPORATION
dauskas abu svečiu pristatė su visi spaudė svečiams ranka&> ir
mo — kovo 5 d., iškilmingos pa
s. Jono, gyvenęs Detroit, Mich.
talpose.
7
vai.
įvyks
vakarienė
(Licensed by INTOURIST)
sirinkimui, kuriedu buvo pasvei reiškė linkėjimus laimingai su
Jieško sesuo Lietuvoje. Prašomas
maldos įvyks P-lės Švč. N. Pa
Cosmos
turi
daug
metų
patyrimą ir tūkstančius patikimų klientų.
Vyčių
salėje.
L.
kinti karštomis katutėmis ir
atsiliepti arba apie jį žinantieji
galbos parap. bažnyčioje 10 vai.
grįžti namo — į Youngstown.
—
Povilas
šaltimieras
(Paul
nuoširdžiais komplimentais, Sve
pranešti šiuo adresu: J. Palevičius,
• Pristatymas garantuotas • Siuntinys apdraustas • Gavėjas nįieko
ryto. Šį klausimą besvarstant,
Saliner)
,
geras
vyčių
draugas,
Kitas
senjorų
susirinkimas
66 Centrai St, Hudson, New
čiai irgi buvo pakviesti tarti
nemoka
• Papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių prašy
mūsų mielas senijoras, Petras
vieną kitą žodį. Abiejų kalbelės bus vasario 26 d., Antano Ma- Į 6 metus vadovavęs kasdieninei Į: Hampshire.
kite
ar
skambinkite
j jums arčiausią skyrių:
i
Gruodis pastebėjo, kad ir atei
buvo tikrai vyriškos, dvasios, čioko, senjorų pirm, rezidenci radijo programai per WGN sto Jieškomas STASYS ŽIBĄS. Jur NEW YORK 3, N. Y.
tininkai su skautais ruošiasi
39 Second Avenue
Tel.
ypač Vinco, kuris nėmažai prisi joje, 3942 Washington pk. Blv. tį, nuo vasario 7 d. rodysis su' gio sūnus, gyvenęs Worcester, BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė.
Tel.
bendrai su vyčiais senjorais pa
savo
televizijos
programa
per
Mass. Jieško Marija Tamulevičiū BROOKLYN 7, N. Y.
minė ir apie Chicagos vyčius, o Visi nariai prašomi atsilankyti.
600
Sutter
Avenue,
Tel.
minėti Šv. Kazimiero šventę,
Senelis WGN - TV (Channęl 9). Pro- tė, 7370 Edward St., Detroit 10, PASSAIC, New Jersey 211 Monroe Street Tel.
kaip ir kitais metais. Šis pra juo daugiau apie senijorus, su
; gramos vyks rytais nuo 10 vai. Michigan.
PATERSON 1. N. J. * 99 Main Street
Tel.
kuriais jiem teko daug darbuo
nešimas buvo mielai sutiktas
*VINELAND, N. J.
West
Landis
Ave.(Greek
Orthodox Bldg.)
VYČIŲ
VEIKLOS
ŽINIOS
PŠaltimieras
yra
vedęs
ir
lieLAKEtVOOD.
N.
J.
126
4th
Street
ir P. Gruodis buvo įgaliotas, tis.
Tel.
FO 3-8569
w. . . . ..
,
tuvišką radijo programą.
Kadangi Vincas ir Stasė PaNEWARK 3, N. J.
428
Springfield
Avė.
— Lietuvių kalbos pamokos,
Tel.
BI 3-1797
kad jis galutinai susitartų su
PINIGAI SIUNČIAMI į
viai apsigyveno savo tėviškėje po trumpos pertraukos, vėl praNEW HAVEN, Conn. 6 Day Street
Tel.
LO 2-1446
~
ateitininkais ir skautais, kad tą
JERSEY CITY N. J. 75 Bright St
— Youngstown, Ohio, tai jiedu sidės vasario 7 d. 7,30 vai L. ŠACHMATAI
Kampas Jersey Av.
di^ną iškilmingai ir gražiai pa
PHILADELPHIA
23, Pa. 530 W. Girard Avė. Tel.
WA 2-4035
davė
garbės
žodį
ir
pasižadė

Vyčių saleje. Instruktore bus j
gerbtų savo org. globėją — šv.
PITTSBURGH 3. Pa.
Tel.
1015
East
Carson
St
HU 1-2750
jimą priklausyti prie Clevelan- Emilija Vilimaitė, kuri ir anks
oro paštu—bet kokioje
CLEVELAND »13, Ohio 2683 W. 14th Street Tel. ’ TO 1-1068
Kazimierą.
NERIES
ŠACHMATŲ
do vyčių senijorų ir jiems jau
Mass.
Tel.
174 Millbury St
sw 8-2868
sumoje iki S300 tik už f WORCESTER.
Dar buvo pasiūlymas, kad vy prisiuntė kuklią narystės auke- čiau yra vadovavusi panašioms
PIRMENYBĖS
GRAND
RAPIDS,
Mich. 414 Scribner Av. N.W. Tel.
GL 8-2256
pamokoms.
Bus
sudarytos
dvi
'
tis P. Gruodis pasiteirautų pas lę, kaipo liudijimą, kad jiedu
DETROIT, Michigan
6440 Michigan Avė. Tel.
TA 5-8050
grupės;
pradedančiųjų
ir
pažen
Neries
klubo
šachmatų
turčiurlioniečius ir muz. Alf. Mi lieka jų nariais ir pasižada kar
HAMTRAMCK, Mich. 9350 Jos. Campau
Tel.
TR 3-1666
CHICAGO 22, ILL.
kulskį, ar jie negalėtų papuošti tas nuo karto atvažiuoti į seni- gusiųjų. Platesnių informacijų nyrą, vykusį š. m. sausio 28 ir
2222 W. Chicago Avė. Tel.
BR 8-6966
CHICAGO 29, ILL.
2439 W. 69th St.
Tel.
WA 5-2737
savo gražiomis giesmėmis šv. ioių susirinkimus Clevelande. šiuo reikalu galima gauti tele- 29 d., laimėjo svečias -r- ameri
Kadangi senus rūbus ir kaiSAN FRANCISCO. Cal. 2076 Sutter Street
Tel
fonuojant Joseph Ulevičiui, RE kietis Angelo Sandrin, surinkęs
FI 6-1571
Kazimiero dienos bažnytines pa
kuriuos
maisto
produktus
nega
TeL
WATERBURY,
Conn.
6
John
Street
PL 6-6766
414 taško iš 5 galimų ir pralen-’: Įima siųsti į Lietuvą, daug kas
Po susirinkimo buvo skani va 5-7161.
maldas? Taip pat mūsų Petras
4%
Tel.
ROCHESTER, N. Y.
583 Hudson AveLO 2-5941
4
buvo įgaliotas susitarti šiuo karienė ir pagerbimas . dviejų
— L. Vyčių taut. šokių gru kęs atsidūrusį antroje vietoje1 dabar siunčia tik pinigus—per
• Vineland skyrius atidarytas penktad., šeštad. ir sekmadieniais
klausimu ir su kun. J. Angelai narių — Jono Milo ir P. Glugo- 1 pė yra gerai pasiruošusi savo su 4 taškais mūsų meisterį Po
Foreign Dept.
čiu, P-lės Švč. N. Pagalbos pa dienės, kurių gimtadieniai buvo pasirodymui vyčių rengiamame vilą Tautvaišą, kuris, nets ir i
sausio mėnesį. Jonui ir Pauli Lietuvos Nepriklausomybės mi nepralaimėjo nė vienos parti i
rap. klebonu.
DRAUGAS
Berašant šią žinelę, buvo pra nai buvo sudainuota “happy nėjime, kuris įvyks vasario 11 jos, bet sužaidė dvi lygiomis.
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
nešta, kad kun. J. Angelaitis birthday” ir “Ilgiausių metų”. I d. (šeštadienį) Morrisono vieš Toliau seka 3—4 A. Zirju.is ir
4545
West
63rd
St, Chicago 29, Illinois
TeL LUdJow 5-9500
sutinka su vyčių senjorų pagei-! Visiems beužkandžiaujant, at butyje. Dalis iš šios grupės šo V. Palėiauskas, surink® po
Entered
aa
Second-ClaM
Matter
March
81.
1916,
at
Chicago Illinois
davimu ir čiurlioniečiai ir muz. vyko ir senjorų naujasis dva kėjų yra šokę kitose grupėse
Under the Act of March 8, 1879
3% taško; 5. Narkevičius įsu 3
Alf. Mikulskis irgi sutinką baž sios vadas — kun. A. Goldikovs ir ten pasirodę įvairiomis progo taškais; 6, 7, 8, 9 — meiste
of the Catholic Press Ass’n
SUBSCRIPTION RATE8
I H S0. DEARBORN ST. Member
Publlshed daily eicept Sundays and
nyčioje giedoti šv. mišių metu. kis, kurį senjorams paskyrė; mis. Šią grupę sudaro: Vincent
$11.00 per year outstde'Of Chicago
d.">v8
after
Chrlstmaa
and
Easter
$13.00
~ per year ln Chicago ft Cicero
šiam darbui bei pusryčių pa pats klebonas kun. J. Angelai Samoška, Genienė, z Giedraitis, ris Kirby, ekpertas Robinson,
by the Lithuanian Catholic Prese
$11.00 per year ln Canada.
Tel.
FRanklin
2-4100
Soclety.
įvelia ArmstronS (visi trys — sveForeign
$13.00 per year
ruošimui, buvo išrinkta didoka tis, ilgametis jų dvasios vadas. Rita Gorb, Vic Kaupas, Cecelia
PRENUMERATA:
Vi metų
Metams
8 m«n.
1 m«n.
’
r
PŠalkauskas
su
2^
komisija iš šių narių: A. Mac Vyčiai senjorai gali tik pasi Matula, Tom Mortell, 1Helen
Chicago,
III.
$7.00
____
Chicagoj ir Ciceroj
$13.0'i
$4.00
$1.75
I
$6.00
Kitur JAV Ir Kanadoj
$11.00
$8.60
$1.50
kevičienės, S. Milienės, J. Pik- džiaugti savo naujuoju dvasios Pius, Walt Tenclinger, Joseph taško; 10—11 pernykštis kltV
$7.06
Užsienyje
$4.00
$18.00
$1.75
Member Federal Deposit
turnienės, P. Glugodienės, R. vadu ir jie pasitiki, kad gerb. Ulevičius, Maryanne žemgulis bo meisteris K. Jankauskas is
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
____ ___ _
Nesu naudotų_ straipsnių
Insurance Corporation
.įesaugo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų tu
Sadauskienės,’ M. Katkauskie- kun. A. Goldikovskis kiek jam I ir Frank Zapolis.
Grant (svečias) su 2 taškais;.,
mi neatsako Hkelbimu kainos oriaitinčliunoa vav>.. ornSvrr.us

LIETUVĄ
$1.65

Amalgamated

Cicero

Lietuvių Medžiotojų - Žuvau tojų Klubas maloniai kviečia visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti j klubo

UŽGAVĖNIŲ
š. m. vasario mėn. 11-tų dienų

šeštadienį

Svečiai bus sočiai, veltui vaišinami (prie stalu) lietuviškai paruoštu me
džioklės grobiu <stirniena, fazanais ir mešldena).
šokiams gros vienas geriaask; (HEINZ KARNTY) Chieagaa orkestru.

PASILINKSMINIMĄ
Šv. Antano parap. salėje (kamp. 15 St. ir 49th Ct., Cicero)
BARAS — DOVANOS — IR KITI ĮVAIRI MAI.

Pradžia — 7:30 valandą vakaro.

Įėjimas $3.00 Biletai galima užsakyti iš anksto tel. OLympk* 6-3187 ar YA 7-3283,
arba gauti prie įėjimo. Lauksime vėm atsilankant.

$
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1961 m. vasario 4

VYTAUTAS VARDYS

DRAUGAS
LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
545 West 63rd St, Chicago 29, Illinois
Tel. LUdlow 5-9500

Tūkstantinė premija ir

DEŠIMTIES VEIKALŲ KRAITIS
Tikrai žmogiškai kūrybai yra reikalingos bent minimalios
sąlygos. Normaliose sąlygose,
kokios yra laisvuose kraštuo
se, kūryba turi galimybės reik
štiš ir tarpti. Bet šiuo metu
mes tokių sąlygų neturime nei
pavergtame krašte, nei išeivi
joje. Vienur trūksta gerai kū
rybai būtinos laisvės, kitur —
materialinio pagrindo. Vienur
kūrėjus prievartauja komunis
tiniai įsakai, kitur — nauja ir
neįprasta gyvenimo aplinka,
prisitaikymo sunkumai, kasdie
nės duonos pelnymosi rūpes
čiai. Tačiau išeivija vis tik yra tuo pranašesnė, kad čia kū
ryba' nevaržoma, kad kūrėjas
turi laisvę ir gali laisvai kurti
bei savo idėjomis pasireikšti
viešumoj. Gi pasitaikiusias
kliūtis mes stengiamės orga
nizuotai nugalėti.
Lietuviai išeivijoje jau se
niau sugebėjo savai kultūrai
suorganizuoti materialinį pa
grindą. Šiuo metu, atsiradus
daugiau rašto žmonių, tas or
ganizavimas pasidarė dar bū
tinesnis, nes juk mes nesame
tik eiliniai emigrantai, o kaip
tik politiniai pabėgėliai, kurie
sava kūryba, savu buvimu sve
timame krašte ir savu žodžiu
turime paliudyti pasauliui mū
sų tautai padarytos skriaudos
dydį ir mūsų visų bendrus troš
kimus. Savo kultūriniais pa
minklais turime įsijungti į žmo
mjos geriausių kultūrininkų ir
menininkų eiles, kad tuo pačiu
prisidėtume prie geresnio savo
tautos ir visos žmonijos gy
venimo. Tai mūsų uždaviniai.
Jiems įvykdyti mes patys turi
me susiorganizuoti geriausias
priemones.
*

Draugo įsteigta ir jau de
šimt metų ištesėta tūkstanti
nė premija kaip tik ir yra vie
nas iš tokių mūsų organizuo
tumo ženklų, kuriais parodo
mas mūsų tautos gajumas kū
rybiniame kelyje. Ši premija,
jei nesudaro sąlygų kūrybai,
tai daugeliui rašytojų yra di
delė paskata, o vėliau ir įgali
nimas kūryboje ištesėti. Tai
ne vienas iš laureatų yra tin
kamai įrodęs, — pasirodė ne
tik premijuotu romanu, bet
vėliau ir kitais.
Ę Premijos, aišku, pilnai ne• sprendžia literatūros leidimo
■eikalo, bet jos prisideda prie
I askatinimo kurti, jos užtikri
na parašytiems kūriniams iš
vysti knygų rinką ir skaityto
jų širdis. Bet tūkstantinė yra

8

duodama mecenatų, kurie kaip
tik tuo materialiniu būdu pri
siėda prie lietuviškos kūry
bos palaikymo ir puoselėjimo.
Todėl ir rašytojai, ir mecena
tai ir organizatoriai šiuo atve
ju susijungia ranka rankon lie
tuviškiems kultūros lobiams
didinti ir lietuviškai kūrybai
kelius visuomenėn praskinti
Yra būtina, kad ir skaitytojai
tokiu pat uolumu jungtųsi tal
kon ir padėtų lietuviškai gro
žinei literatūrai dar labiau su
klestėti.

Nebūtų teisinga, jei mes vi
są mūsų kūrybą vertintume tik
tai iš premijuoto romano ker
tės. Reikia pastebėti, kad pre
mijuotas romanas nenuverti
na tų nepremijuotų, bet išleis
tų ar dar leidėjų belaukiančių
kūrinių, kurie savo sultingu
žodžiu turtina mūsų literatū
ros apimtį. Tačiau ši paskata,
kuri padėjo sukurti kelias de
šimtis naujų veikalų, kuri iš
kėlė vieną antrą naują vardą
literatūroje, įeis lietuvių tau
tos istorijon kaip viena iš
mūsų varganų dienų prošvais
čių, žadinančių džiaugsmą ir
viltį.
*

Dešimtasis premijuotas ro
manas nėra eilinis įvykis. Ne
tiek pats premijavimo faktas,
kiek tas mūsų bendras susirū
pinimas dailiuoju žodžiu, sava
kūryba ir kultūriniu pakilimu.
Literatūrinis, meninis ir kultū
rinis judėjimas yra mums rei
kalingas, kad mes neužsnūstume savo dirbtuvėse’, įstaigose,
šeimos ratelyje ar prie mate
rialinės ateities planavimo.
Mums reikalingi aukštesni po
lėkiai, galį mus traukti ta kryp
timi, kuri šiuo metu reikalin
ga mūsų tautos keliui prava
lyti ir jos ateičiai pagrindus
padėti. Ta tauta, kuri moka
vertinti laisvę ir atiduoti auką
už savo ateitį ir kūrybą, turi
rimtą pagrindą išsilaikyti vi
sose gyvenimo painiavose ir
laimėti savų troškimų išsipil
dymą.
Rytoj bus meno šventė, ren
giama šio dienraščio, kuris, sa
vo Bendradarbių talkininkau
jamas, ištesėjo dešimtį metų
su tūkstantine premija. Čia su
sijungia dailiojo žodžio ir dai
nos menas, susijungia kartu
organizatoriai ir kūrėjai. Lin
kėtina, kad ir skaitytojai prisi
jungtų, nes juk visų, vienas
tikslas — visais galimais bū
dais apreikšti lietuvišką gaju
mą sava kūryba.
Pr. Gt.

Rimties valandėlei

KENNEDY TAUTAI GINKLUOTIS
Tie, kurie buvo nusiminę, gir
dėdami, kad Kennedy uždraudė
spaudos pasikalbėjimus su iš So
vietų grąžintais lakūnais, kad
Kennedy išcenzūravo admirolo
Burke kalbą, kurioje tas karin
gas vyras liepė nepasitikėti so
vietais, gali atsigauti po prezi
dento kalbos kongresui sausio 30
d. Taip pat, nusišypsoti gali ir
nusivylusieji Kennedy, kad šisai
pirmojoje savo kalboje nepami
nėjo Rytų Europos.

bių valandą,” sakė jis. „Prieš
Sovietinė politika
mano prezidentavimui pasibai
Jei kas bijojo Stevensono ir
giant, mes iš naujo turėsime pa
kitų
liberalų tariamai prosovie
sitikrinti ar tauta, taip susiorga
tinės įtakos Kennedy, aiškiai iš
nizavusi kaip mūsoji, gali ilgai
kalbos pamatys, kad Kennedy,
išsilaikyti. Atsakymai nėra aiš
kūs.” Labai kritiškai Kennedy kaip Teodoras Rooseveltas (res
pažvelgė į ekonominę padėtį: ne publikonas) šimtmečio pradžioj,
darbas, ūkininkų pajamų kriti kalba švelniai, bet nešasi didelę
lazdą (tur būt Sovietam suval
mą (25% per dešimtį metų), eko
nomijos nesugebėjimą augti. dyti). Krašto ginklavimui civilis
„Ekonominė padėtis — sukre Kennedy skiria dar daugiau dė
čianti.” Tai reiškia, žinoma, kad mesio nei generolas EisenhoweKennedy sieks didesnių sociali ris. Kennedy užsienių politikos
Didesniu pastangų reikalavimas nių reformų. Nors respublikonai bazė, atrodo, bus ne propagandi
niai ginčai ar pan., bet ekonomi
Kennedy kalba, peržvelgianti ir dalis demokratų jos ir baido nis ir karinis stiprumas. Pagal
Jungtinių Valstybių naminę bei si, tačiau iš tikrųjų jinai, kaip ekspertų nuomonę, JAV yra šiuo
tarptautinę padėtį buvo epochi Vakarų Europos laikraščiai ra metu porą metų atsilikusi naiki
nė. „Didelio ryžto ir didelės drą i šo, visai nėra radikali. Tokia namųjų raketų gamyboje ir so
sos kalba”, rašė iškilmingasis programa JAV tik pasivys Eu- vietai gali rizikuoti išnaudoti
London Times. Šioje kalboje, ku
laikinį pirmumą, bandydami
ri šiek tiek primena Roosevelto
Ameriką sunaikinti, kol ji karui
pirmąsias kalbas 1933 m. ir
pilnai nepasiruošusi. Todėl Ken
Churchilio karo meto kalbas
nedy savo prezidentavimo metus
apie kraują ir ašaras, Kennedy
(keturis) ir vadina pavojaus lai
pabrėžė: (1) kad jo administra
kotarpiu. Kennedy taip pat pa
cija „nestovės nuošaliai”, bet
žymėjo, kad užsienio politikoje
veiks, kad kraštą iškėlus iš eko
bus daugiau vartojama -įvairių
nominių negerovių ir panaiki
ekonominių priemonių.
nus nedarbą, (2) kad jisai, Ken
nedy, ypačiai skubins ginklavi-1
Rytų Europos laisvė
mąsi: jau dabar įsakytas PolaKad prieš sovietus Kennedy
ris povandeniniu raketų gamy
i politika bus kieta, matyti ir iš
bos pagreitinimas, kuris sutau
to, kad ir kalbėdamas apie gali
pys devynis mėnesius, (3) kad
mumą
su sovietais pagerinti
Kennedy išlaikys nenukritusį
į santykius, jisai šioje kalboje ne
dolerį, bet, jei reikės namų ar
užmiršo Rytų Europos, pareikš
ginklavimo reikalam, nesibijos
damas, kad nors ir rūpindamiesi
biudžetinių trūkumų, t. y. nesu
nekomunistinių
kraštų išsivystybalansuoti biudžetą, (4) kad
imu, „mes niekad neturime už
prieš Sovietus varys kietą liniją,
miršti vilties, kad kada nors
nors ir siūlo sovietam taiką ir
laisvė ir gerovė sugrįš Rytų Eu
bendradarbiavimą erdvių tyrinė
ropos
tautoms.” Chruščevas la
jime ir ligų bei skurdo žemėje
Howard Smith, kongreso taisyk- biausiai pyko ant Eisenhowerio
panaikinime.
i lių komiteto pirm., po to kai buvo
Kennedy kalba buvo drama i nubalsuota, kad reikia komitetą ir Dulles, kad šie kalbėdavo apie
tiška. „Aš kalbu tautinio pavo padidinti nuo 12 ligi 15 asmenų. laisvinimą, Eisenhoweris skelbė
pavergtų tautų savaites. Kenne
jaus, o kartu ir tautinių galimy- I
ropą. Todėl prezidento nusista dy taip pat pasisako už Rytų
dešimtmetį. Įdėjo premijuotų kny tymą reikia sveikinti. Taip pat, Europos laisvę, nors tai Chruš
gų paveikslą, laureatų nuotraukas
čiovui, su kuriuo gal teks šį pa
ir pasikalbėjimus su jais- Pirma jeigu Amerikos ūkis neaugs — vasarį pasimatyti, labai nepa
me viršelio puslapy matomos nebus pinigų iš kur finansuoti tinka. Šitokia politika bent iki
“Draugo” koncerto dainininkės se-j
sutės Blandytės; ir tekste dar pus- ; prieš-sovietinę užsienių politiką. (šiol užtikrina, kad „koegzistenlapis skirtas jų tarnybą dainai į- Į Ekonomistams tik gal keistai tai” su sovietais didesnės įtakos
vertinti. Vaizdais ir aprašymu
užsienių politikai neturės.
skaitytojai supažindinami su Čiur atrodys Kennedy įsitikinimas išKennedy kalba tuo skirtinges
lionio galerija Chicagoje. Duoda I laikyti labai sveiką dolerį, o kar
mos ištraukos prof. P. V. Rauli- tu nesibijoti, jei reikia daugiau nė už kitų, kad jisai nori išjudin
naičio kalbos apie a. a. prof. K.
ti visą tautą, kad toji suprastų
Pakštą. Angliškame skyriuje — užtraukti valstybinės paskolos.
paveikslas ir aprašymas dail. Br. Kaip prezidentas šią problemą esanti pavojuje, kad, tai supras
Jameikienės. Plati lietuvių kultū
dama, ryžtųsi daugiau remti
rinio gyvenimo kronika angliškai. spręs — pilnai neišaiškino. Tik JAV konkurenciją pasauly su
Ir dailioji literatūra neužmiršta: buvo optimistas, kad industrinis
duodama Nelės Mazalaitės alegori gyvenimas tiek sugyvės, kad komunistinėm jėgom.
nė legenda “Pradžia” ir pluoštas
Šitoks naujo prezidento kur
Aleksandro Radžiaus eilėraščių. valdžia galės surinkti daugiau
Numeris turtingas žodžiu, vaiz mokesčių, kad ir tokiu pat pro sas pilnai remtinas, tikintis, kad
dais ir parodoma iniciatyva.
' nuo jo nebus nusisukta.
centu, kaip dabar.
Dr. J. Daugi.

SAVO BEGALINIAME GERUME
KAZYS PŪGA

“Povilas, Jėzaus Kristaus
tarnas, pašaukimu apaštalas,
— paskirtas Dievo Evangeli
jai...” šiais žodžiais Šv. Povi
las pradeda savo laišką Ro
mos gyventojams. Apaštalas
rašo, kad jo pagrindinis užda
vinys šiame gyvenime yra
skelbti evangeliją.

Toks yra Katalikų Bažny
čios uždavinys — skelbti Kris
taus evangeliją. Žodis “evan
gelija” graikų kalboje reiškia
“linksmą naujieną”.

Laiške Efeziečiams, antra
me perskyrime, Šv. Povilas
sumini kai kurias dovanas, ku
rias Dievas mums yra sutei
kęs, “...kad gerumu mums
Kristuje Jėzuje parodytų atei
nančiuose amžiuose apsčius
savo malonės turtus”.

Iš čia visas Dievo planas tu
ri savo pradžią. Nuo to prasi
deda visa mūsų išganymo is
torija. Visų malonių šaltinis
yra Dievo begalinis gerumas.
Vadiname Dievą geru. Bet
ką tai reiškia? Mes sakome,
kad muzika gera, kad knyga
gera, kad žmogus geras. Ko
kiu būdu šių kūrinių gerumas
skiriasi nuo Dievo gerumo?
Mes galime susidaryt tik
menką vaizdą dieviško geru
mo, įvertindami gerus bruo
žus jo žemiškųjų kūrinių. Gal
dėl to yra žmonių,- kurie visai
nepajėgia suvokti Dievo geru
mo, nes nemoka pažinti gerų
Dievo kūrinių. Jie per dažnai,
gyvenime vertina gėrį ir blo
giTurėdami sąvoką tikrų ver
tybių, kaip pvz., gerų tėvų, ge
ros šeimos, gražios gamtos ir
panašiai, mes galime palygini
mais susidaryti šiokią tokią
sąvoką dieviško gerumo. Atsi
mindami, kad netobulybių, ku
rių visuomet rasime kūriniuose,
Dievas neturi, o gerus bruo
žus kūriniuose padidindami
mintyse, nors ir iš tolo priei
name prie dieviškojo gerumo.
Gerasis Dievas, žinodamas,
kad mes savo jėgomis sunkiai
suvokiame Jo begalinį geru
mą, atskleidė mums save Ap
reiškime. Šventojo Rašto visa
Senojo Testamento
istorija
yra besikartojąs Dievo gailes

tingumo, Jo apvaizdos, Jo be
galinio gerumo pasirodymas.

Jis iš savo gerumo sukūrė
Adomą ir Ievą ir jiems davė
progos laimėti amžiną laimę.
Anie sunkiai nusikalto savo
puikybe ir nepaklusnumu. Bet
Dievas jų neapleido. Bausda
mas juos, Jis pažadėjo Išgel
bėtoją.

Iš savo beribio gerumo Die
vas išsirinko tautą, iš kurios
Išganytojas turėjo ateiti į pa
saulį. Kai toji tauta dažnai
Jam nusikalsdavo, Dievas, ją
pabaudęs, vėl jos pasigailėda
vo.
Ypatingai psalmės, tos Die
vo įkvėptos giesmės, rodo pa
sitikėjimą šiuo dievišku geru
mu. "Dievas mūsų prieglauda
ir stiprybė...”
Kas iš evangelijų pažįsta
Jėzų Kristų, randa gražiausių
dieviško gerumo pavyzdžių:.
• -•»

“Jėzus, atsakydamas, jiems
tarė: “Eikite ir papasakokite
Jonui, ką esate girdėję ir ma
tę. Aklieji regi, raišieji vaikš
čioja, raupsuotieji pagydomi,
kurtiniai girdi, mirusieji kelia
si” (Mat. 11, 2—10).

Kad Bažnyčios liturgija,
ypač Mišių maldos ir brevijo
rius, alsuoją psalmių dvasioje,
tai ta pati dieviško gerumo
dvasia persunkia visą bažny
tinę maldą. Antrame sekma
dienyje po Trijų Karalių Baž
nyčia sekančiais žodžiais pra
deda Šv. Mišių auką:
“Tegul visa žemė garbina
Tave ir tegul Tau gieda: tegul
kalba psalmę tavo vardui
Augsčiausiasis. Linksmai šū
kaukite Viešpačiui visa žemė,
giedokite psalmę jo vardui, te
gul Jo garbė garsiai skamba”
(Ps. 65).
Panašiai dvidešimtpirmame
sekmadienyje po Sekminių
Bažnyčia gieda: “Viešpatie,
Tu buvai mums prieglauda iš
kartos į kartą. Pirma negu at
sirado kalnai ar buvo padary
ta žemė ir jos skritulys, nuo
amžių ir per amžius Tu esi,
Dieve” (Ps. 89).
Iš to dieviško gerumo plau
kia visas mūsų išganymo pla
nas.
-

statęs tolimesnių nuolaidų daryti. Jis atsidūrė pasi- sulaukėme iš Vokietijos. Tačiau praeities kova neliko
rinktinėje padėtyje: nutraukti derybas ar paremti Lie- beprasmė. Net ir Reichas, atskira sutartimi, sutiko
tuvos delegacijos nusistatymą. Jis pasišovė rizikuoti, Lietuvai leisti Klaipėdos uostu naudotis.
nesiskaityti su Kroeller samprotavimais ir susidurti
Šiame pokaryje niekas, imtinai vokiečius, nekėlė
t
su galima opozicija T. S. Taryboje. Nuo to meto jis ėmė . klausimo dėl Klaipėdos krašto priklausomybės. Anuopalaikyti Lietuvos Delegaciją iki pat konvencijos pa- metinės kartos kovos vaisiais naudosis ateisiančios.
Tęsinys
Tačiau ir jos neliks be pareigų.
Vėliau paaiškėjo, kad N. Davis nuojauta buvo sirašymo.
Dabartinė ir ateisiančios kartos, jei jos jaus lie
teisinga. Dėl „perankstyvo” parašo tarp Londono ir
Jį tinkamai apibūdina jo paties žodžiai T. S. Ta
Paryžiaus kilo trintis. Klaipėdos konvencijos pasirašy ryboje: „Aš nežinau statute ar sutartyje nuostato, ku tuvišką savigarbą, atsokomybę ir turės valstybingumo,
mas
buvo atidėliojamas net iki gegužės 8 d. Santarvi ris galėtų gerą valią sukurti. Aš taip pat nežinau tei- privalės tęsti kovą dėl bočių žemės ir siekti jas šildyti
Spaudoj ir gyvenime
ninkams konvenciją pasirašius ir ją atsiuntus į Kau- sinio būdo sukurti gerus ūkinius santykius tarp tautų, Lietuvos valstybės sparnais.
Kokia bebūtų Europos sąranga, į kokius rėmus
ną, ir aš pasirašiau. Lietuvos Seimas ją priėmė liepos, kurias skiria neapykanta. Lietuvių ir lenkų gerus sanIŠSIVADAVIMAS IŠ SAVIMEILĖS
Lietuva bepatektų, lietuvių tautos pareiga kovoti, už
30 d. Byla su Santarve buvo baigta. Baigta ir kova tarp j tykius subrandinti ne šios komisijos uždavinys...”
Lietuvos ir Galioto.
Į
Davis buvo patenkintas parodęs amerikietišką lietuviškas žemes, nes jų ir savosios tautos apjungi
IR MATERIALIZMO
.
7. Hezekiah Norman Davis (1878-1944). Jis veiklos būdą derybose, sportišką riziką ir drąsą. Lie- me glūdi galia ne tik išlikti, bet ir iškilti.
Nepriklausomybės akto signata- į Trys apie visuomeninę taiką
Atsiprašau
skaitytojų,
kurie
laukė
asmeninių
at

1919-21 m. buvo JAV Iždo ir Valstybės departamentų tūbos Delegacija liko jam dėkinga.
ras prof. M. Biržiška naujame
Paskutiniame “Lietuvių Dienų” pasekretorius, bankininkas, W. Wilson ir vėliau E. D..
siminimų. Noriu išpažinti, kad mes apie save kalbame,
“Liet. Dienų” numeryje primena, i numeryje įdomiai sprendžiamas
kai neturime valios tylėti.
tr,
Roosevelto
patikėtinis.
Jis
praturtėjo
iš
Kubos
cuk

VI.
Užbaigos
žodis
kad lietuvių tautai visais šimtme- . mūsų visuomeninės taikos klausi
Dėkoju
visiems
bendradarbiams,
kurie
talkininka

raus.
Vidutinio
ūgio,
plaukai
jau
retėjo.
Amerikietiš

čiais grėsė sunkūs pavojai:
mas: surinkti pasisakymai dr. Vla
Kova dėl Klaipėdos apėmė visus būdus savoms že vo plunksna, žygiais politiniame bare ir ginklu.
— Pagaliau kada gi buvo mūsų do Juodeikos (Portland, Ore), dr. kos laikysenos. Ramaus būdo, bet energingas. Jis darė
Tauta užtikrinta dėl savo saugu Domo Krivicko (Washington, D. l patyrusio „businessmano” įspūdį. Amerikietiškai man mėms atgauti. Ji prasidėjo romantiškais įrodinėjimais
Lenkiu galvą kovoje kritusiems, save paaukojumo, dėl savo tautinio likimo? Pa C.) ir dr. Vytauto Vardžio (Mil- dagus, keep smiling atstovas,
ir ^škimais
J! Siemrateičia17dkė7am^is7kad jie sulauks amžinos
bendrai
tarus
goodi
sakojama, jog Kęstučio laikais waukee, Wisc.). Paklausti, kaip
įsiliepsnojo, kai Varšuva ėmė į Klaipėdą spraustis, o lietuvių tautos pagarbos.
kryžiuočių puolami, kankinami ir prieiti prie jaunosios lietuvių kar american boy.
Į Tautų Sąjungą jis žiūrėjo lyg iš aukšto, nes ne-, Paryžius politines painiavas daryti. Jėgos žygis buvo
žudomi mūsų protėviai nusivildavę, tos, kurių tarpe daug nemokančių
Šaltiniai
savo išlikimu ir net galvoję trauk lietuvių kalbos, jie kėlė reikalą mėgo tenykštės reikalų eigos: tęsimo, plepėjimo, i neišvengiamas, nes jis sudarė naujas sąlygas kovoti
tis iš Lietuvos kur nors toliau, specialios organizacijos, literatū pražuvimo smulkmenose ir darbo nenašumo. Jį diplomatinėje ir politinėje srityse.
1. M. Collins Swabey, The Judgement of History. įžan
kad būtų galima ramiai gyventi. ros anglų kalba, taipgi — panau
Lietuva anuometinėje kovoje už prosenelių žemę
goje, New York, 1954.
erzino
ilgi
ginčai
dėl
paprasčiausios
bylos.
Visas
šias!
Baigiantis XVI - jam amžiui kun. doti “Lituanus”. Sprendžiant lėšų
sutiko
nepaprastas
kliūtis.
Tai
buvo
kova
už
savo
atei

G.Heinrich - Mortensen, Beitraege zu den Nationali2.
Mikalojus Daukša savo Postilės klausimą, siūlo visiems išeiviams nedorybes, aišku, jis siejo su europietiškumu, nes JAV tį, Lietuvos pilnutinę neprilklausomybę. Lenkai įkėtaeten- und Siedlungsverhaeltnissen von Pr. - Litauprakalboje desperatiškai šaukėsi į apsidėti po $10 metinio mokesčio iki to meto neturėjo progos patirti tarptautinės maši
en,
Koenigsberg, 1921.
lę koją Klaipėdoje būtų dėję pastangų Lietuvą pajung
mūsų bajoriją, išsižadančią savo Lietuvos vadavimo reikalui, dary nos eismo.
3. Prace Zebrane Alma Mater Vilnensis, 102 p., Londo
protėvių lietuvių kalbos...
ti dažnesnes rinkliavas. Sėkminnas, 1956.
’ „
Jis sutiko Klaipėdos komisijai pirmininkauti no ti ne tik politiškai, ūkiškai, bet ir kultūriškai. Kitas
Prisimindamas dabarties pavo-! gesnia.m vadavimo veiksnių dar
kaimynas tesirūpino pasipelnyti tuo metu, kai mes dar 4. Lietuvos istorija, red. A. Šapokos, 579 p., 3 - ji laida,
rėdamas
parodyti,
ką
gali
vienas
amerikietis
padaryti
:
jus, prof. Biržiška kelia lietuvių bui siūlo pasinaudoti ekspertų ko
savo uosto neturėjome.
1950.
tautinio, moralinio atsparumo rei misijomis. Šioje srityje daug padė per trumpą laiką išarti, išakėti ir derlių nupiauti. Jį
5. Scriptores Rerum Prussicarum, II tm., 79 p.
kalą:
Sunkiausias kovos tarpsnis baigtas. Čia dedu taš 6. Lites ac res gentae inter Polonos ordinomąue CrutJP
tų Lietuvos vadavimo problemos veikė jo savigarba bei pasigarsinimas. Drauge su juo
— Mums reikia išsivadavimo I “j bendras europines arba regiona buvo 16 m. dukrelė, tikras amerikietiškas vijurkas, jo ką atsiminimams. Klaipėdos konvencija ir statutas te
feronrm, II tm., Z. Celichovskio laida.
.
Išsivadavimo iš savimeilės ir mate lines problemas, nušviečiant ją So lepinama ir labai mylima. Jis norėjo jai parodyti Eu buvo ano meto politinė ir psichologinė išdava. Manęs 7. Codex epistolaris Vitoldi, 257 p. A. Prohaskos laida,
rialinės vergijos. Mums, laisvojo vietiško imperializmo, naujojo ko
1882.
’ ...
negązdino plati Klaipėdos krašto savivalda, nors ji, 8. Codex
pasaulio lietuviams, reikia išsi lonializmo ir rusiško dominavimo ropą...
epistolaris Vitoldi, saec. XV, I tm.,1876.
Asmeniškai gerai sutarėme. Lietuvai jis buvo pa Į kaikuriose valstybės srityse įnešė nesklandumų. Svar 9. Laiškas. 1960.11. 24.
laisvinimo iš prigijimo svetimame požiūriais”.
dirvožemyje... Mes turime būt:
Plačiau paliečiamas ir įvairių lankus. Jam buvo aišku, kad atmetęs Lietuvos reika biausia, Klaipėdos kraštas jau buvo Lietuvos suvere 10. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, 191$nuolatiniai ligonys (tautiniai), ser i grupių, net ir atskilusių nuo Vliko, lavimus derybls įšaldytų. Derybų užvilkinimas, jo nume. Man taip pat buvo aišku, kad kova nesibaigė
28, 56 p. Kaunas, 1930gą visomis ligomis, kurias tik ne bendras darbas Lietuvos laisvini nuomone, rodytų jo asmeninį nesugebėjimą.
11. Questions relatives aux teritoires polonais sous la'doKlaipėdos
kraštą
įjungus
Lietuvon.
Ne
konvencijos
ša žmogui savos žemės, tėvynės, mo srityje.
mination prussienne, Paris, 1919.
Kai aš pateikiau galutinį Klaipėdos konvencijos ir statutai apsprendžia bendravimo ateitį. Tiesa, jų
nepriklausomybės netekimas, bro
z Kultūrinėmis temomis
12. Materialen, betreffend die Friedens Verhandlungen,
lių ir seserų vergijoje kančios ir
“Lietuvių Dienos” puikiai pami projektą, olandas Kroeller ėmė kibti dėl smulkmenų1 priedangoje atsirado sąjūdžiai, kurie rado atsparos na
III tm., 49 p., Auswertiges Amt.,Berlin.
skausmas,
Pabaiga
nėjo “Draugo” romanų konkurso ir susitarimą trukdyti. Davis matė, kad aš nesu nusi- cinėje Vokietijoje. Ultimatumų tarpsnyje — antrojo
ERNESTAS GALVANAUSKAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
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REAL. ESTATE

/

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

PROGOS-OPPORTIJNTTIES

BARGENAS MARQUETTE PAR
Parduodama maisto krautuvė.
REAL ESTATE
REAL ESTATE
KE. Mūrinis 5 kamb. namas. 15 Metinė apyvarta apie $200,000; di
m- senumo. 40 pėdų sklypas. Ga-i delis pelnas. Skambinti — Cary,
ražas. Pirksite su mažu įmokėji- ;
tekMercLrv^in
Brighton. Gagc ir Marą. Park.
SHUKIS REALTY
Mūr. 2x5 kb. c. š. dvig. lot—$27.900
mu. Kaina $15,500. KEpublic
Mūr. 6 ir 5 kb. c. šilą. gar. pigiai..
7-9515 arba REpublic 7-4639.
Parduodama — 5c & 10c • Va- Med. 2x5 kb. lux įren. dvi L—$19.900
Vaina
Pasirinkimas geru ir pigių namų, 6433 S. Pulaski St
riety Store-Krautuvė, Twin Lakęs,
pirkdami namui- būtinai pa
Wisconsin, 60 mylių nuo Chicagos. todėl
tikrinkite mus.
Tel. LUdlow 5-5900
PIGUS!
Našlė turi parduoti pelningą biz
Prie Marąuette Parko mūrinė nį. Prieinama kaina- Rezortų apy
6 kamb. rezidencija, 13 m. senu linkėje. Auganti bendruomenė. Ra 4081 ARCHER AVĖ TA 3-3384
Parduoti, pirkti ar išmainyti na
mo. 50 pėdų pločio sklypas. Gazo šykite P. O. Box 417. Tel. Twin
mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose.
šiluma. Garažas. Pirksite su ma Lakęs, Wis. — TRangle 7-2010.
Prie 80-os ir Morgau, puikus 2 po
Turime nuosavybių visur, taip pat
6
kamb.
mūr.
narnas.
2-jų
r.iaš.
ga

žu įmokejimu.
Kaina $18,900.
turime ir klientų, kurie nori pirkti.

BUILDING & REMODELING

AR TĮSTI C
STONE

BUILDERS

I

BUDRECKAS

REpublic 7-9515
7-4639. Vaina.

REAL

arba REpublic

ESTATE

PARDUODAMA VALGYKLA

Red-Hots— Chili — Hamburgers
— Užkandžiai. Įsteigta prieš 35 m.
Vienas savininkas. Gera proga po
rai. Liet, apylinkė. Savininkas eina
pensijon.

Paskolos. Nej. Turtų Valdymas \. 10807 S. Michigan Avenue
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
DELIKATESU KRAUTUVĖ

I

K. MALONIS.

Parduodamas gerai einąs, įkur
tas biznis; prekės neparduodamos
I į skolą. Gyvenimui patalpos. Ne
ŠTAI ČIA — $12,900. Mūrinis brangi nuoma. Ilga nuomos sutar2-jų butų namas. 2 po 6 kamb. Ga tis-“lease”. Tel. Virginia 7-3870.
zu apšild. Modern. kilimai. Gara
žas. Arti 26th ir Troy. Įmokėti
$2,500. SVOBODA, 3739 W. 26th IŠNUOMOJAMA — FOR KENT
St. LAfayette 1-7038.

Namų PRospect 8-2071

Amerikos Vyskupų Fondas pasaulio neturtingiems šelpti daro
visose JAV katalikų bažnyčiose, kurių yra 165,000 rinkliavą kovo
5—12 d.

NAMŲ SAVININKAI
parduodama
TARPININKAUJAME
taverna ir malūnas su namu (4 i
BUTŲ IŠNUMAVIMUI
mieg.). Galima pirkti ir be malu-i
PATARNAVIMAS VELTUI
' no įrengimų, vietą galima panau-1 TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ
dimo,
kad
surastų
geriausią
AAr bus perversmas.. . merikai išeitį. Tačiau pažymėti doti šokių salei, “parts shop” ir. BELL-VARPAS Real Estate
t.t. Geros pajamos. Harrisville, ’ 6455 S. Kedzie — Prospeet 8-2233
Wisconsine- • Kreiptis — Donald
. (Atkelta iš 1 psl.)
na:
Swiedarke, Route No. 1, Westfield,
Išnuom. 4Ų2 kamb. butas, Mar
Toki balsai iliustruoja ir nuo ta kova jau bus ne su prieši- Wis., tel. Westfield 66 F. 21.
ąuette
Parke. Naujame name,
gąstavimą ir sykiu pasiprieši ku jo pozicijose ar neutralio
1-me
aukšte.
Tinka ir ofisui. 2606
$2,000 ĮMOKĖDAMI pirksite W. 69th St. Tel.
nimą galimom nuolaidų pagun je teritorijoje,, bet su saviškaisH 2-jų
PRospect 8-0421,
butų namą, apylinkėje 26-os po 4 vai. vak.
kurie sieks padaryti perversmą,
dom.
ir Troy St. 5—4—2 kamb. Centr.
— sulaužyti dabartinį tvirtą apšild. alyva. $132 per mėn. Pil
*
VIEŠBUTIS VYRAMS
Baimę dėl nuolaidų komunis frontą prieš kom. Kiniją, net nas rūsys ir pastogė. 3 autom,
i
tinei Kinijai labiausiai sukėlė | stipresnį nei prieš Maskvą. Ko garažas. $14,500. SVOBODA, 3739
STOCKMEN’S
vos baras atsidurs pačiose Ame W. 26th St. LA 1-7038.

VVisconsino centre

ražas.
Alyva apšild. Skubiai par
Kreipkitgs j mūsų raštinę, kur
duodamas dėl mirties. Pilna kaina
$26,000. Dėl smulkesnių informaci- gausite geriausią patarnavimą.
jų, kreiptis <Grigas Real Estate.
Dėmesio! Vienas blokas nuo mOGeriausias patarnavimas perkant
sų raštinės naujas 1% aukšto mū- -parduodant nejudomą turtą. Parū
rinis namas,
Dėl tolimesnių infor- pinamos paskoos, draudimai. Gau
macijų prašome kreiptis asmeniškai sus namų pasirinkimas Notariatas.
mūsų raktinėje. Kaina $32,500.
Marąuette Parko centre 5 kamb
moderniškai įrengtas bungalow. Me
tiniai taksai $200.60.
Pilna kaina
2617 W. 71 st St.
$18,900.00.

I. STONKUS.

JEI TIK GERO NAMO REIK,

Atdara pirmadienį ir ketvirtadiei nį iki 9 vai. vak. Sekmadieniais
nuo 11 iki 5 vai. po pietų.

TU PAS ŠIMKŲ TEK UŽEIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS, NEMOKAMAI APSKAIČIUOS.
JEI REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI, PIGIAI PASTATYS.

Budriko radijo programa iš
WHFC stoties. 1450 kiL, sekma
dieniais nuo 2:15 iki 3 v. po pietų.

V. ŠIMKUS
2618 W. 71 it Street. Tel. PR 8-4263 Ir TE 9-5531

Tel

ST 3-2150

Prie 71 ir Sacramento gat. 7 me

REAL ESTATE-INSURANCE

KERELIS BROS.

CONSTRUCTION C0-

A. J. GRIGAS

GEROS SĄLYGOS

Prie pat Marąuette Pk. 12 metų 5
mūr.
rezidencija.
Kaina
$18,900. Galima pirkti ant kontrak
to.

REAL ESTATE — INSURANCE — kamb.

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ
I

I
I

$11.000—2610 W. 98 Place
Senesnės
statybos bungalow,
3
mieg. kamb. Rūsys. Didelis sklypas.

3241 So. Halsted St.

Chicago, Illinois

tų 1H aukšto mūr. namas. Namas HEmlock 6-1517 —
liuksus įrengtas. Apsauga nuo pot
arba PRospect 8-1595
VACYS PETRAUSKAS
vynio. Gazo šiluma. 2 auto garažas.
Skiepas pilnai įrengtas, baras, vir
ENERAL CONTRACTOR~|
tuvė, išvietė ir daug kitų patogumų.
Pilna kaina $25,750.00.
STATO
Gražiai įrengtas 7 kambarių mūNORKUS £ ASSOCIATBS
rin. bungalow. Gazo šiluma. Žiemi
2405 VV 51st Street
niai ląngai. 2 išvietės. 2 auto gara
Kaina
žas.
Daug kitų priedų.
WAibrook 5-&080
$18,900.00.
Vak PR S-3S79
Marąuette Parko centre 8 metų 1
ant plataus sklypo 3 butų liuksus
PILDOME INCOME TAKSUS
namas. 1 po 6, 1 po 4, 1 po 3 kamb.
originalios
statybos.
Namas
yra
DU BUTAI — TIK $15.900
S atskiri
Gražiai įrengtas skiepas,
Med. 5 ir 4 kamb. Marąuette Pk.
gazo pečiai. 2 auto garažas iš gat
Rūsys.
Alyvos — karšto vandens
vės įvažiavimas.
j
Gage Parke "9 metų mūrinė rezi gera šildymo sistema. 2 auto gara.
I
dencija su 2 auto garaž 1.
Moder ■ žas. Vertas apžiūrėjimo!
ŪKIS IR VASARVIETE
niškai įrengta, gazu apšildoma, arti
27
akrai
su
5
kamb.
gyv.
namu,
bažnyčios ir mokyklų, puikus susi
i
siekimas.
Savininkas nupirko biznį i 5 kabinos, ūkio trobesiai. 140 mylių
Prie Mičigano ežero
ir turi skubiai parduoti su dideliu nu Čikagos.
nuostoliu. Pilna kaina tik $16,750. privatus paplūdimis (beach). $24,500.
2x5, MŪRINIS
Brigton Parke 2 aukštų mūrinis
Nauja gazo šilima. Namas gražiai
namas su 2 auto mūr. garažu. Nau
2
auto
garažas.
jas alyvos pečius.
Taksai žemiau remodeliu-otas.
$300.00. Laukiame rimto pasiūlymo. I $26,500.
MODERNIŠKAS IR GERAS
STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS
Turime
keletą
lotų
Marąuette
Bi-level (dviejų aukštų) mūr. 4
Parko rajone .
MEDICINOS
ir PREKY B OS
metų, su miegamais.
Gage
Pk.
Daug priedu. $21,900.
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.

CALUMET 5-7237

BUDRIK FURNITURE

600 West 80th Street

R. E.

A. Stevensono ir Ch. Bowles pas
NOTARY PUBLIC
rikos pozicijose.
HOTEL
kyrimas. Jie buvo žinomi iš ank
PARDUODAMI 2 NAUJI NAMAI
KONTRAKTORIŲ DĖMESIUI
2501
VVest
«9th SU Chicago, HL
J. B. i
sčiau pareiškimais, palankiais
Čikagos pietų - vakaruose geroje
Vienas ant plataus loto. Atdari
Visi
telefonai
HEmlock
6-2500
4351 S. Halsted Street
vietoje turime 12 sklypų po 50 pėdų.
kom. Kinijai.
Įmokėti pusę kainos,
likusi suma
sekm., vas. 5 d., nuo 12 iki 4 vai.
mokama mėnesiniais išsimokėjimais.
Visuomenės pasipriešinimo gali
24 vai. patarnavimas. Nuoma
:
popiet.
r
ŠIMKUS
REAL ESTATE
PILDOME INCOME TAKSAS
mom nuolaidom kom. Kinijai
I $5.25 j sav. ir aukšč- Tik vyrams. REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
6805 ir 6811 S. Oakley Avė.
Pilnas
patarnavimas
namų
pirkimo
daugiausia rodė katalikų
TOKIŲ PROGŲ RETAI
bei pardavimo ir įv. reikalais, kaip:
P LEONAS
spauda.
Parduodamas 2-jų metų, 5 kmb. Išnuom- kambarys pensininkui ar Auto leidimai, vairavimo leidimai,
PASITAIKO
ba
•
dirbančiam
vyrui.
Su
valgiu
ar
vertimai, sutartys ir kt.
REAL ESTATE
Ti kėlė argumentus moraliniu'’
Labai geroj šiaurinėj Chicagos Į gražus namas- Rūsys, iškelti vam be valgio. Hllltop 5-1439.
zdžiai,
2
auto,
garažas.
Gražiai
ap
4259 So. Maplewood Avė.
ir teisinius. Moralinius — re daly, arti ežero, 31 apartmento Į
2735 West 7lst Street
sodintas. Vaismedžiai.
Sklypas
Telef.
CL
4-7450
arba
YA
7-2046
mūrinis.
Metinės
pajamos
virš
Išnuom.
kambarys
moteriai,
su
'
žimas, kuris pavergė kinų tau
TeL VVAlbrook 5-6015
$35,000. Galima nupirkti kad ir 60 x 188 pėdų. Savininkas vieto virtuvės privilegija.
e
PILDOME INCOME TAX
tą, kuris vykdo ir toliau agresi su mažu '-.mokėjimu už labai pri je — 8124 S. Lamon Avė.
3112’ VVest 40 Place
Mūrinis namas — 5 kamb. ir 5
ją, kuris grasina Amerikai, tu einamai kainą. A. Šimkus, Talman
Perkant ar parduodant nekil- kamb. angliškam skiepe. 50 pėdų
$6,000
metinių
pajamų.
4
butai
sklypas.
Gage Parke. Arti kraut, ir
Išnuomojamas geras kambarys. nuojamą turtą-Real Estate — pir
rėtų progą pasityčioti iš mora Realty Corp. Republic 7-9400.
susisiekimo. Gražus ir nebrangus.
Ciceroje. 4—2^—4—2y2 kamb.
4535 S. Talman Avė.
ma pasitarkite su mumis dėl grei
Naujas mūrinis. Brigthon Parke,
lės, jei už visus tuos nusikalti ! . NAUJAS 2-.JŲ BUTŲ MŪRINIS . Gazo pečiais apšild. Apylinkėje
6 dideli kamb. ir puikus poilsio kam
CLiffside 4-6764
to
ir
sąžiningo
patarnavimo.
5518
VVest
65th
St.
mus jis būtų atlygintas priėmi
28th ir Cicero Avė. Įskaitomi ir -------------- —----------------------------------------I barys skiepe. Arti mokyklų.
$27,750
Darbas namie: Med. namas ir ge
įmokėti $8,000.
Išnuom. atskiras, šviesus kam- TALMAN REALTY CORP.
mu į Jungtines Tautas. Teisi Klein Bros.
NEptune 6-0171 baldai. $27,500;
ležies prekių krautuvė. Geros pirki
SVOBODA,
6013
Cermak
Rd' barys, Brighton Parke.
mo sąlygos. Žinomas vardas.
nius — pagal JT chartą į JT
Netoli .Marąuette Parko savinin
2625 W. 7lst Street
Mūrinis — 2 po 6 kamb. ir butas
Blshop 2-2162.
Virginia 7-4739
kai.
dėl
turto
pasidalinim-o.
turi
'
skiepe.
Brigthon Parko centre.
narius priimamos taiką mylin t parduoti 4 butų labai gerai užlaiky—
......
Chicago 29, Illinois
Mūrinis — 1 % aukšto. Centr. šil
čios valstybės, o Kinija buvo ir tą namą. Apie $400 pajamų
6 KAMB. MŪR. BUNGALOW. i
Išnuom. kambarys, Brighton
dymas. $18,500.
mėn.
išlaidos.
Kaina
Tel.
REpublic
7-9400
Mūrinis — 10 metų. Puikiai įreng
Parke,
su
virtuvės
privilegijomis
Gazu
apšild.
Nuo
sienos
iki
sie

tebėra tam priešinga... (Taip 1 Š1 h. 500. Mažos
Mažas
įmokejimas.
tas. Gage Parke.
7-2646.
dirbančiai
moteriai
arba
merginai.
nos kilimai. Plytelių vonia ir vir
rašė “Our Sunday Visitor”,
iy2 aukšto pajamų mūr. 5 ir 3
Teirautis tel. YArds 7-1962.
tuvė. “Knotty pine” uždaras porŠIMAITI S
“The Tablet”). Svarbūs čia ne
kamb.' Garažas. Gazu šildymas.
čius užpakaly.
Kaina .žemiau
Išnuom. 4 kamb- butas, 1-me Vandens apsemimo kontrolė. Arti
argumentai, o nusiteikimai pa
REALTY
$18,000. 6425 So. Artesian Avė. aukšte. Vonia. 2623 VV. 21st Place. 65-os ir Homan. $19,900. Skambin
sipriešinti. Tas pasipriešinimas
INCOME TAX SERVICE
ti Mr. West.
INSURANCE
PRospect 6-2932 arba GA 3-5535 Kreiptis name kieme.
tebėra būdingas Amerikos dau
2-jų aukštų mūrinis, 6 ir 6 kmb.
2737 W. 43 St.
gumai.
CICERO. $1,500 įmokant pirksi
Nauja alyvos šiluma. Kilimai. Ga
CL 4-2390
Amerikoje galima laukti su
te mūr. 2-jų butų namą, arti VVes Skelbkitės “Drauge”
ražas. Arti 62-os ir Washtenaw.
O
tern Electric ir 22nd. 4 ir 5 kamb-, t
stiprintos ofenzyvos šitam pa
$29,500centr. šildymas alyva. Pajamų I
sipriešinimui palaužti. A. Ste
4 butų mūrinis po 5 kamb. Nau Nauju namu pasirinkimas
$150. Skolą mokėti po $125 mėn.
ja
gazu karštu vand. šiluma. 50
vensono pareiškimai, kad kom.
Marąuette Parko apylinkėje
įskaitant taksus. SVOBODA, 6013
pėdų
sklypas. $528 mėnesinių pa
Remkit
dien.
“
Draugą
”
Kinijos priėmimas į Jungtines
MODEL HOME
Cermak Rd. BIshop 2-2162.
jamų. Arti 65-os ir Francisco.
77th
& VVH1PPLE ST.
Tautas esąs neišvengiamas, ga
$52,500..
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo
lima suprasti kaip pirmos at
TURIME DAUGIAU PANAŠIŲ
MARQUETTE PARKO CENTRE
1 iki 5 vaL vak.
sakingų asmenų pastangos pri
NAMŲ
F. PETRAUSKAS CO., Buildera
pratinti visuomenę, kad susigy
Ant Michigan ežero kranto, arti
Apie 85,000 pajamų — 2 aukštų
4’/2 kamb. mūrinis. 8 m. senuChicagos, gražus vasaros rezortas mūras, 3 butai ir restoranas, alyva
252S VVest 69th Street
Gazu šildymas, Kabinetinė
ventų su ta mintimi. Gal tos
poilsiui ir sveikatai.
$6,000 iki šildymas, gera vieta ir vertingas pir mo.
PRospect 8-3792
$8.500 pajamų sezonui. Savininkas kinys. $26,500.
virtuvė. Rūsys. Arti 66-tos ir;
prasmės turi ir neaiškūs prezi
gyveno ištisus metus ir dėl ligos j
2 butų mūras. Arti parko. 7 ir 3 Kostner. Tik $16,900parduos žemiau savikainos. $35,000. j kamb. Naujas gazu šildymas. Mūro
dento Kennedy pareiškimai, kad
Savininkas parduoda naują 2-jų
Modern. namas, taverna ir šalia j garažas. Daug ekstra. $23,400.
3-jų metų mūr. 6—6—4 kamb.
Amerikai dar teks priimti nau
ekstra lotas. Beveik nauja mūro sta- i
Apartmentinis — 9 butų mūras. i Ultra modernus.
aukštų,
butų namą, Marąuette
Pajamos
virš
TELEVIZIJŲ tyba. Centr. air-conditioning. Skie Puikus namas, pelningas. Kaina $800 į mėn. Alyva šildymas. Ga Parke. 22-jų
jų nepasisekimų. Ted Lewis
butai po 4y2 kamb. 1-as
pe įrengta salė ir baras, privat. pa- $84,000.
aukštas tuščias.
buviams. Geras biznis. Tik $20,500.
Gražus 3 butų mūras, naujas ga ražas. Tik $47,500.
(Daily News) tikina, kad “prieš
IŠPARDAVIMAS
Pajamų 4 metų puantro aukšto zu šidymas, alum, angai, platus lo
Tel. PRospect 8-0421, po 4 v. v.
visus Amerikos protestus rau
Pildome Income Taksus
mūras 6 % kamb. 2 vonios, 4 mieg., tas. $42,000.
galimas išnuomavimui, garažas, ar
Bargenas
5
kamb.
mūras
plūs
2
donoji Kinija bus priimta į Jun
MARQUETTE PARKE
PAS
ti parkas, $25,700.
Draudimo Agentūra Patarnauja
kamb. viršuje. 2 auto garažas, pra
Naujas modernus mūras — 2 bu šo $16.400.
Didelis mūr. bungalow. Arti
gtines Tautas”. Minėtas laikraš
Visais
Draudimo
Reikalais
tai, garažas, alum, langai, luxus sta
Visai naujas 5% kamb.
mūrinis,
72-os ir Fairfield. 4 mieg. kamb.
J. BACEVIČIUS
tininkas betgi kreipia dėmesį į
prie pat parko. Reikia asme tvirta, sąžininga statyba. $19,200.
B U D R I K Ą tyba,
Plytelių virtuvė. Karštu vandeniu
niškai pamatyti ir sutarsim dėl kai
Maisto krautuvė ir geras namas
Amerikos visuomenės reagavi
nos.
su garažu — visi bizniui įrengimai
alyva apšild. 2 autom. garažas.
BELLVARPAS $22.500Luxus rezidencija prieš parką, di ir patogus butas gyventi. $25,900.
mą, priešingą tom nuolaidom, Už žemiausias kainas! delis
Skambinti
7 kambarių mūras, 1 % vo , Geras mūrinis s kamb. ir uždaras
REAL ESTATE
DIDELIS PASIRINKIMAS:
nios, daug vertingų priedų. Patiks porčius, gazu šildymas, garažas, tuoj
ir mano, kad
VVAlhrook 5-2888, po 6 v.
ir Jums. $29,300.
galima užimti, vertas $18,200.
General Insurance. Notary Publlc
“viešasis reikalavimas Amerikai RCA VICTOR, PHILCO, ZENITH, Seimai
Mūrinis namas — 3 butai ir 2
7 kambarių mūras arti bažnyčios
ADMIRAL
IR
KITŲ
krautuvės, mūr. garažas. $42,500.
6455 SO. KEDZIE AVENUE I
I ir mokyklos, moderni virtuvė, nauji
pasitraukti iš Jungtinių Tautų
DĖMESIO!
i
Naujas IK aukšto mūras, alumi karpetai, naujas alyva
šidymas,
Tel. PRospect 8-2233
organizacijos bus milžiniškas. I 17 colių Portable T. V. .. $89.00 num langai, gazu šildymas, gara i garažas. $19,800.
žas. $30,500.
<
Savininkas finansuoja rimtą pir.
Spaudimas bus toks, kad Ste- 21 colio Motorola............ $98.00
Gražus 4 butų mūras, dideli bu kėją perkantį 5 kamb., 7 m. gražią
.-sS I
21 colio kabinetinė............ $99.00 tai, naujas alyva šildymas, 3 auto, mūro rezidenciją prie pat parko.
„VIKOO" Heating Co,
vensonas bus laimingas, jei iš 21 colio Admiral ................ $89.00 mūr. garažas, virš $5,000 nuomos, Kaina $19,300.
Dėmesio, nuosavybių
tik $44.000.
2
aukštų
apkaltas
medinis
—
6
silaikys JT ambasadoriaus
RCA Color-Spalv..............
$49500
Graži taverna, 2 butai ir lotas, dideli kambariai,
alyva šildymas,
Įrengta naujas Ir perstoto se
savininkai
Radio su laikrodžiu ...
$19.00 garažas. Parduoda viską už $37,500. I rimtas pasiūlymas. $14,990.
nus visų rūšių namo apšildy
poste”.
Tuščias lotas $6,400.00, geriausia
Namus ir žemę pirkti, parduoti ir
Mažas rooming house — 2 "aukš
mus, pečius (furnaces), gas ir
AM
ir
FM
radios
.....
$34.00
Taigi šaltojo karo baruose
išmainyti galite per mus.
tų mūras, dideli 3 atskiri kamba biznio gatvė Marąuette Parke.
\
alyvos "conversion burrifers”,
4 greičių automatiška.
Turime didelį pasirinkimą naujų
Kitur 6 butų mūras virš $8,000
riai ir vonia išnuomavimui, ir šva
vandens "boilers”, vandens nu
pramatoma aštri kova Teks ste Stereo
ir
senų
i
namų.
tekėjimo rinas (gutters) Ir at
stalinė .............................
$49.00 rus butas savininkui, namas išsimo nuomos metams, gera vieta Ir pigi
Perkame
žemės
sklypus.
Nėra
jo

$16,500.
kaina atiduoda už 45,000.
lieka visus darbus susijusius su
bėti gyvosios Amerikos visuo Gauta iš Vokietijos Hohner piano kės.
Cicero mūrinis — 8 elegantiški,
Kitur. Gražiam biznio centre 2-jų kių išlaidų pardavėjui.
namų apšildymu.
menės pasipriešinimą, Amerikos akordionų ir Elek. Vargonėlių erdvūs butai, naujai sutvarkytas pel aukštų mūras. 3 butaL 3 krautuvės,
4444 S. WESTERN AVĖ., Chi
ningas namas, kainuoja savininkui 2 ofisai. Naujas šild. alyva. Apie
COLUMBUS REALTY C0.
cago. m. VI 7-8447 — D. Žu
vyriausybės pastangas išsilai Dėl
$8,000 nuomos. Kaina $45,000.
sutaisymo televizijos $34,000.
kauskas.
Cicero tel. O L 2-2017
LAPKUS BUILDERS, INC.
kyti ir išmanevruoti tarp visuo
— V. fttuopya
LU 1-0400
/
skambinkite
menės ir užsieninių įvykių spauK. VALDIS REAL ESTATE
6440 So. Pulaski Rd.

2655 West 69th Street, Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

Higieniškų, nedegamų, nesenstamų ir kitokių kon
strukcijų projektų sudary
mas ir jų vykdymas.

Tel. NEptune 6-0171

Skubiai parduodamas prie.' 52
ir Trumbull modern. įrengtas 5’/2
kamb. namas su garažu ir šalia
ekstra sklypu. Vįskas tik $16,450.
Skambinti tel. LU 1-0400.
CICERO. Įmokėti $1,500 per- ]
l kant 2-jų butų mūr. namą. Arti
■ IVestern Electric. Centr. apšild.
žemos pajamos. BIshop 2-2162.

ŠILDYMAS

PAGAL

JŪSŲ
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PAGEIDAVIMĄ

7-8949

S. ALBANY AVĖ. CHICAGO

I
CONSTRUCTION C0.
Ofiso ir namų telefonas:

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų,
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.
PRospect 8-2013

7403 S. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois
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= • STATYBA
• PLANAI =
|
• PASKOLOS
I

= Gyvenami namai. Biznio, inEdustrijos bei ofisų pastatai.
=Taip pat įvairūs pastatų reEmontai.

S

”

| L. STAŠAITIS |
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Statybos

Kontraktorius

6043 SO. SAVVVER AVENUE
CHTCAGČ 29, ILL.

=
E
-

Namu Tel. PR 8-8378
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JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADĘ, ST 8-9272

HEATING OONTRACTORS
Įstatome šiltu oru pučiamus
pečius, vandens boilerius, oro
vėsintuvus, ir skardos darbai
(sheet metai work)

CICERO HEATING AND
SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue
Chicago 23, m.
TeL 277-1442, Res. OL 6-0412

KAZYS ČESNAUSKAS I
CHICAGO 29, ILL.
6928 S. Maplevvood Avė.
HE 6-2812 ir GI 8-4938

j
K.
įi

Generalinis kontraktorius
•
naujų namų statybai. |vairiems remontams ir namų per
tvarkymams • Turime didelį
patyrimą namų statyboje.
•
Patys atliekame cemento ir
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

A. A BAU. ROOFING
Jsteigta prieš 48 metus
Gutters, Downspouts, Stogai, Thim.
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Dažymas iš lauĮ ko. ‘Tuckpointing'’. Pamatai atrei montuojami. Pilnai apsidraudę. Ne' mokamai apskaičiuojame: žemiausios
kainos. Darbas garantuotas. Atdara
r dieną ir naktį bei sekmadieniais.

LA 1-6074 ir RO 2-8778

A. Stančianskas instulluoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu
ir alyva kūrenamus pečius tfurnaces), visų dydžių oro vėsintu
Apsimoka skelbtis “DRAUGE”,
vus bei Air Conditioners ir atlieka
visus skardos darbus.
nes jis plačiausiai skaitomas lietu

7304 So. Rockwell Street
TeL GRovehilI 6-7875
c

vių dienraštis. Gi skelbimų kainos
visiems prieinamos.

ST
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1961 m. vasario 4
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Biletai prie įėjimo —

Sambūrio „Šviesa“ Užgavėnių Vakaras

$3.00

Vakaro metu veiks —

VVESTERN BALLROOM—SALĖJE .. 3504 S. VVESTERN AVENUE

DŽAZAS

rezervuoti iš anksto

Sambūris “‘Šviesa” kviečia Chicagos lietuvišką visuomenę atsilankyti j linksmą užgavėnią vakarą, kuris

BUFETAS

tel. — HEmlock 4-8836

įvyks šeštadienį, vasario mėn. 11 dieną, 8 vai. vak.

BARAS

★

★

★

Staliukus prašome

/s

" 1

SPORTO

APŽVALGA

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS
— MUSŲ VISŲ PAREIGA

Chicagos Vyrų ir Operos Mo bendravimo pobūvyje padės ir GAZOLINO BENDROVIŲ
terų chorai Chicagoje ir kitur tikresnius materialinius pagrin“KARAS”
turi tūkstančius savo gerbėjų, dus šio mūsų visų gerbiamo
Didžiosios žibalo bendrovės
kurie entuziastingai lydi to drą kolektyvo ateities darbams.
Chicagoje pradėjo “karą” no
saus ir pavyzdingo kolektyvo
VL Rmj.
rėdamos gauti didesnę dalį tuo
meninę veiklą ir laimėjimus, iš
ryškėjančius viešuose spektak DEJUOJA 294 GIRTUOKLE se 140 milijonų galionų gazo
I
LIAI
lino, parduodamo kas mėnesį
liuose.
Iš
294
asmenų,
kurie
Illinois
Chicagos apylinkėse. Chicagoj
Žinia, ir chorai pasiilgę vi
suomenės, ir visuomenė jų. O valstybėje buvo sugauti beva yra apie 5,500 gazolino stočių
šį šeštadienį naujomis spalvo žiuoją automobiliu būdami įsi- ir šimtai jų numušė kainas
mis pasipuošusioje Lietuvių Au kaušę, atimta leidimas vairuoti nuo 2 iki 4 centų už galioną.
ditorijoje ir įvyksta smagus mašiną. Apie tai vasario 1 d.
visų susitikimo ir pabendravi pranešė Ulinois valstybės sek
mo vakaras. Svečius palinks- retorius. atsiųsdama laikraš
Skelbkites “Drauge
O ”
' minti specialiai iš Clevelando čiams nubaustųjų pavardes.
atvyksta vyrų oktetas, vado
vaujamas Ryto Babicko, su sa
vita, tokiam linksmam pobū
Giliai nuliūdę pranešame, kad š. m. vasario mėn. 2 dieną,
viui charakteringa programa.
9:15 vai. vakare po sunkios, ilgos ligos mirė mūsų mylima

tus gausiai atsilankys ir tuo
parodys, kad ji supranta ir
Praėjusį sekmadienį Marąue
Cicero Aukšt. Lituanistikos lietuviškojo židinio reikšmę.
tte parko vyrų krepšinio pirme
Vidurinių Vakarų Sporto. Mok. vadovybė ir tėvų komite Juk tai mūsų visų pareiga ir
nybės atnešė įdomių kovų. Vie Apygarda, savo 1961 m. pirmo tas vasario 4 d. 7 v. v., Šv. An atsakomybė lietuvybės išlaiky
na iš jų — Neries - Capitol Fe pusmečio sportinėje veikloje tano parapijos salėj, ruošia va mu rūpintis. Todėl visi sutarti
deral susitikimas buvo pats įdo- numato šį sportinių varžybų karą ir maloniai kviečia visus nai dirbkime ir garbingai atli
jniausias šiame sezone. Rung planą.
1 lietuvius į tą vakarą atsilan kime savo pareigas.
tynės parodė, kad abi komandos
Visus kviačiame prisidėti prie
Apygardinės vyrų ir moterų kyti. Mes užtikriname, kad ma
yra pačios stipriausios kitų ko krepšinio ir tinklinio 1961 m.
mokyklos
išlaikymo ir gausiai
loniai praleisite vakarą ir savo
mandų tarpe ir maždaug vieno pirmenybės yra numatomos šį
/ atsilankyti į mokyklos ruošia
atsilankymu prisidėsite prie
do pajėgumo. Pergalę čia nulė m. kovo 11—12 Chicagoje.
mokyklos išlaikymo, nes va mą vakarą.
mė laimė, kuri nusišypsojo Ca
Apygardinės prieauglio kla
Ignas Kazlauskas,
pitol Federal penketukui, laimė t sių krepšinio ir tinklinio pirme karo pelnas skiriamas .mokyk--]
Tėvų
K-to pirmininkas
jusiam 74:73.
nybės įvyks š. m. kovo 25—26 lai išlaikyti. Ta pačia proga no
rime suteikti daugiau žinių apie
AR TIKRAI ŠI ŽIEMA
Tai buvo įtempta kova iki d. Chicagoje.
Aukšt. Lituanistikos
Programoje numatoma: krep Cicero
paskutinių sekundžių. Pirmame
LIŪDNA?
Mokykla . įsteigta
kėlinyje vedė Capitol Federal, šinis — jauniams A, B. C kl.; Mokyklą.
arba
kurios žaidėjai šaudė iš įvairių mergaitėms A klasei; tinklinis 1956 m. ir jau šią mokyklą bai
Mūsų Vyrų choro ir viso ope
Pabuvokime mūsų operos
pozicijų su ypatingai geru tiks — jauniams ir mergaitėms A gė 18 mokinių, kurie dabar akros kolektyvo veikla nepasibaišeimoje!
; tyviai dalyvauja lietuviškoje
lumu, puikesniu negu gerųjų ir B kl.
i
Gimimo metų riba A klasei veikloje. Šiais mokslo metais
Yra žmonių, kurie tikrai liū- gė. Mes stovime gal būt dar
kolegijų rinktinių žaidimuose.
Kėlinio pabaiga rodė 38:32 C. — 1942 m., B kl. — 1945 m. ir mokykloje yra 27 mokiniai: 8 di, kad šios žiemos sezone ne- prieš didesnius muzikalinius įC kl. — 1947 m.
F. naudai.
klasėje—10 mok., 7 k.—11 mok. turime lietuvių operos. Per ke- vykius, kurie išplauks iš šio
Apygardinės Stalo teniso pir ir 5 kl.—6 mok. Dar buvo gali turis paskutiniuosius metus kolektyvo. Todėl skaitlingas viBet antrame kėlinyje Neris menybės visoms klasėms įvyks
suomenės dalyvavimas šiame
tuoj išlygino ir nuo tada prasi kovo 25—26 d. Chicagoje, tai mumų šiais metais, iš 6 ir 7 lietuvių opera Chicagoje buvo
viešame ir kartu smagiame padėjo kova už liekvieną tašką. yra kartu su prieauglio kamuo skyriaus mokinių, atidaryti 4 tapusi tradicija ir šiemet, kai
Pasekmė ėjo iš vienų rankas į lio žaidimų pirmenybėmis. Pro klasę su 15—20 mok., bet tė jos nėra, jaučiame tam tikrą
kitų vieno, dviejų taškų skir gramoje — standartinės koman vai nesirūpino tos klasės ati tuštumą.
Lietuvos istorija
Regis, kiti žmonės gal ir gal
tumu. Likus žaisti 1 minutei ir dinės ir individualinės varžybos. darymu — neleido vaikų, todėl
Dr. DaugirdaitS-SruogienS,
17 sek. Neris atsiplėšė iki 4 taš Prieauglio klasių amžiaus ribos mokykloje dirbama su likusio- voja, kad mūsų operą užmušė
lituanistinėms mokyk
kų ir apie 200 žiūrovų džiaugėsi skirtingos negu kamuolio žai- mis trimis klasėmis — 8, 7 ir kurios nors piktesnės recenzi vadovėlis
toms ir tėvams, vaikus su Lietuvot
netolima lietuvių pergale. Bet... dimuose, būtent, A klasei — 5. Mokykloje dirba — dėsto 9 jos ar šiaip kokie liežuviai.
praeitimi norintiems supažindinti
išėjo kitaip.
1943 m., B kl. — 1946 m. ir C mokytojai. Mokyklos vedėjuBet, kas atidžiau seka lietu namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3.
ĮI
direktoriumi yra kun. Petras viškų įvykių raidą, kitaip ma
L. F. tuoj įmetė baudą, o ne kl. — 1948 m.
Pabrėžiama, kad visose apy- Patlaba, kuris dėsto tikybą. no. Pereitą rudenį buvom liu
DRAUGAS
trukus — pilną ^krepšį, sumažindama skirtumą iki 1 taško. gardinėse pirmenybėse gali da Vice-direkt. yra Pranas Razmi- dininkais vienos iš geriausių
4545 W. 63rd Street
Tačiau tas dar nebuvo labai lyvauti tik 1961 m. Š. Amerikos nas ir dėsto lietuvių kalbą. B. Chicagoje buvusių muzikinių
Chicago 29. Illinois
tragiška, nes jau buvo belikę lietuvių sportininkų metinės re Babrauskas — lietuvių literatū švenčių, būtent, Chicagos Vytik 15 sek. ir Žvinakis gavo gistracijos prievolę atlikę spor rą, č. Grincevičius — Lietuvos rų choro “Vytis” 10 metų veik
mesti 2 baudas. De Paul un-to tininkai. Registracija atliekama istoriją, AI. Baukienė—Lietu lai paminėti sukaktuvinio kon
žaidėjas (nors ir ne pagrindinio apygardos vadovybėje, per spor
vos geografiją, Al. Kurauskas certo. Tas retas ir tikrai aka
penketuko) čia prašovė abu me to klubus. Klubams nepriklausą
timus, o priešininkai paėmę ka- sportininkai registraciją atlie —lietuvių meną ir dailę, A. demiškas koncertas pareikala- į
<muolį jį su baigminiu švilpuku ka bei visas smulkesnes infor Skridulis — lietuvių dainas ii vo daug darbo ir nemažesnio
A
A
jėgų
įtempimo.
Jis
pereitą
sekmuziką,
Al.
Baleišaitė
Brusomacijas
gauna
tiesiai
apygardo

iš tolo įsodino į lietuvių krepšį.
je šiuo adresu:
kienė — tautiškus šokius. Be madienį su gražiu pasisekimu
KLEMENSAS PAPIEVIS
Neris šį kartą pasirodė beA. Bielskus, 1211 Carlyon to, reikalui esant, Lietuvos is- buvo pakartotas Detroite. Tad
Gyveno 4415 S. Richmond St.
' eik pilna sudėtimi ir Varnas, Rd., East Cleveland 12, Ohio
MirS vas. 2 d., 1961, 10 vai.
toriją dėsto ir Petras Maldei- ir šios dvi šventės jau atėmė
vinakis, Benevičius, neblogai (Telef. MU 1-3717).
vak.. sulaukęs pusės amžiaus.
kis.
daug to laiko, kuris galėjo bū
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kre
pmiami Karšo su Eganu, pasitingos apskr., Andrijavo parap.
ti
skirtas
operiniam
darbui.
Tenka
pastebėti,
kad
Š.
AmeMokyklos
išlaikymu
rūpinasi
Amerikoj išgyveno 50 m.
■ode pusėtinoje stiprybėje.
Pasiliko dideliame nuliūdime
Dar gi vis kalbame apie
rikos Lietuvių Sportinėse Žai-; m-los vadovybė ir tėvų k-tas,
žmona- Ona (Gubistaitė), duk
Kitose rungtynėse Aras įvei dynėse, kurios, nepatikrintomis Nors mokytojams mokamas komp. Banaičio naująją operą
tė Ona Yuška. žentas Antanas
ir šeima, sūnus Antanas, sesuo
kė silpniausią pirmenybių ko-/ žiniomis, numatomos š. m. ba- atlyginimas labai mažas, tik ir apie Dainų šventę, kuri jau
Emilija Čeledinas. švogeris Jur
gis ir šeima, gyv. Montanoje.
nandą — Broncos 80:40, o už landžio 8—9 d. Toronte, galės 1.50 dol. už pamoką, bet’1959- prieš akis stovi. Tiems abiems
pusseserė Paulina Norkus su
šeima. Lietuvoje liko sesuo
Jhicagos Savings žaidžiantieji dalyvauti tik iš apygardinių pir
įvykiams paruošti ir įgyvendin
Paulina su šeima.
Lituanicos žaidėjai prakišo menybių kvalifikavęsi vienetai. 60 mokslo metais mokykla tu
Tgvų
Buvo amžinas narys:
ti
taipgi
reikalingi
darbštūs
ir
rėjo
iš
viso
išlaidų
’
81,442.08
Marijonij Rėmėjų. Tėvų Jėzui
prieš P. R. C. U. I 70:74.
tų Rėmėjų, šv. Kazimiero Vie
Taipgi neoficialiomis žiniomisį sumai, o šiems mokslo metams energingi žmonės. Nepaslaptis,
nuolyno Rėmėjų, šv. Kazimiero
Šį sekmadienį Aras žais prieš patirta, kad 1961 m. Pabaltie. numatyta išlaidų 1,730 dol. su- kad komp. Banaičio “Jūratės
Kolegijos Romoje Rėmėjų, šv.
Pranciškaus Seseliij Vienuolyno
Deltą (2 vai.), o Neris susitiks čių krepšinio, tinklinio ir stalo► mai.
ir Kąstyčio’’ operos klaviro iš
Rėmėjų ir Senelių Prieglaudos
Rėmėjų Draugijų.
su Chicago Savings (4 vai.).
tenise pirmenybės numatomos1
Mokyklos
vadovybė
iš moki- leidimo ir kiti su ja surišti rei
Kūnas bus pašarvotas šeštad,
E. Š.
balandžio 22—23 d. New Yorke.• nių už mokslą ima po 20 dol. kalai daugiausia gula ant Vy
4 vai. p. p. Petro Bieliūno .
koplyčioje,
4348 S. California
V. V. S. A.
ir per metus surenka apie 500 rų choro valdybos ir choro na
Avė.
Lituanica - Eagles 2:3
Laidotuvės jvyks pirmad., vas.
dol. Todėl likusioms išlaidoms, rių pečių. Ir busimosios Dainų
6 d., iš koplyčios 8:30 v. r.
SPORTO KRONIKA
bus atlydėtas j švč. P. M. XoĮ Praėjusį sekmadienį Lituanivirš 1,000 dol. mokyklos išlai- šventės vežimas. Žinodami, kiek
parapijos
kalto
Prasidėjimo
bažnyčioje, kurioje jvyks gecos futbolininkai buvo užkūrę. — Būrys Toronto liet, spor- kymui, turi surinkti tėvų ko- maža laisvalaikio valandų be
dulingos pamaldos už veltonięg
gerą pirtį be pralaimėjimo ei tininkų dalyvavo Toronto mies- mitetas, kuris pats neturi jo lieka visuomeniniam ir kultūrisielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.
nantiems Eagles žaidėjams “In- to pirmenybėse. Čia geriausiai kių pajamų, o tas lėšas turi,niam darbui dirbti, mes pilnai
Nuoširdžiai kviečiame visus:
door Soccer” pirmenybėse.
pasirodė E. Sabaliauskaitė ir surinkti iš mokyklos rėmėjų, j galim suprasti, kad apsikrovus
gimines, draugus ir pažistamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
McCluskey ir Damušis įrėžė Našukaitytė, kurios mergaičių
Pirmasis ir svarbiausias mo-' kitais degančiais darbais, šiais
Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
įvairčius lietuvių naudai. Prieš grupėje užėmė abi pirmąsias vie kyklos rėmėjas yra prel. Ignas metais ir nebebuvo kada pratė, žentas ir anūkai.
rungtynių pabaigą pasekmė bu tas. S. Kasperavičiūtė moterų Albavieius, kuris nemokamai dėti taip sunkaus operinio darLaidot. direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.
vo 2:2, tačiau lenkai sugebėjo grupėje buvo pasiekusi pusfi- leidžia mokyklai naudotis pa bo.
t
įkišti dar vieną įvartį ir pelny najį.
talpomis ir prisideda savo pini- ;
ti pergalę.
— Hamiltono Kovo jauniai gine auka.
Kitų sekmadienio “major” di vietos katalikiškųjų parapijų
Šiais metais dail. ’ Juozas
vizijos susitikimų
pasekmės; pirmenybėse įveikė Bazilikos ko Pautienius dovanojo mokyklai
JUOZUI VAINEIKIUI,
Slovaks - Green-White 3:1. Han mandą 48:33. Komandoje žai ^”4 savo kūrinį, kurį tėvų
dė:
Meškauskas,
Bakaitis,
Dersa - Sparta 2:1, Lions - Wings
vaitis, Blekaitis, «
Breichmanas,
—•-*- k-tas mano išleisti loterijon ir i
jo mylimai žmonai mirus Lietuvoje, reiš
5:0/Fortūna - Schwaben 4:2.
tuo
būdu
papildyti
mokyklos
Kybartas, Enskaitis.
F Chicago Sun-Times dienraštis
išlaikymui reikalingas lėšas.
kiu gilią užuojautą
— Toronto Vyties krepšinin
gausio mėn. 30 d. numeryje pa
Taip pat šiemet L. B-nė Ci
talpino nuotrauką iš Lituani- kės LBA pirmenybėse patyrė
Juozas Mačėnas
pirmąjį
pralaimėjimą
šiemet.
cero
apylinkes valdyba mokykcos (Liths) rungtynių, o apra
šymą apie rungtynes įdėjo su Žaisdamos be geresniųjų žaidė- los išlaikymui paskyrė $125.
Mokyklos vadovybė ir tėvų
an+rašte: “Eagles Tip Liths in jų, vytietės prakišo prieš Orphans 22:26. Vytį atstovavo C
turi daug rūpesčių, pakol
Indoor Soccer”.
Dargytė, E. Žėkaitė, Žolpytė, surenka mokyklos išlaikymui
*
Prunskytė.
__
.
Prunskytė, Kilotaitvtė.
Kilotaitytė, KasneKaspereikalingas lėšas. Viena iš to
— Naujausiame (22-me) Lie ravičiūtė. Nežiūrint pralaimėji kių priemonių lėšoms rinkti
tuvių Enciklopedijos tome yra mo. Vytis dar vis lygoje pir yra vakarų bei koncertų ruoši I.
KAZIMIERAI KLIMIENEI mirus,
mauja.
ir sportą liečiančių aprašymų.
mas su pačių mokyklos moki
jos vyrui Mikui Klimui, ilgamečiui BALF
V,. Adamkavičius rašo apie pennių ir vietos menininkų bei mu
132 skyriaus pirmininkui, reiškiame gilią
kiakovą, A Keturakis — apie
Dėl žmogaus gyvenimo moks zikų pagalba. Bet mes galėsi
Kauno Perkūno sp. klubą, o Ed. las prieina prie tų pačių min me savo tikslą pasiekti, jei lie
užuojautą.
Sulaitis — apie Chicagos Per čių, kurios yra Evangelijoje.
tuviškoji visuomenė į mūsų ‘
B«LF 132 Skyriaus Valdyba
— V. Čepinskis
kūno sp. Klubą.
ruošiamus vakarus bei koncerMARQUETTE PARKO
KREPŠINIO PIRMENYBES

IŠ VIDURINIŲ VAKARŲ
SPORTO APYGARDOS
VEIKLOS

M

mamj’tė ir senelė
rX

A.

EMILIJA JOKUBAITYTĖ - '
JAUTOKIENĖ,
gimusi Rietavo valse., Lietuvoje.
Velionė bus pašarvota š. m. vasario 4 dieną, 2 vai. po
pietų J. F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California Avė. Lai
dotuvės įvyks antradieni, vasario 7 dieną. 8:30 vai. ryto bus
atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos, už velionės sielą. Po pamaldų laidojama
Šv. Kazimiero kapinėse.

i

Defective Page

A.

Giliai nuliūdę: dukterys, sūnus su šeima, sesuo Marija,
žentas Vincas Stanislovaitis su šeima, žentas Kazys
Vaičekauskas su šeima ir kiti gimines Amerikoje;
Lietuvoje — duktė Marta, sūnūs: Antanas, Povilas
ir Stepas su šeimomis, sesuo Leokadija* ir brolis Do
mininkas su šeimomis.

/

I

HELEN MALISAUSKAS
(MALISAN) .
Pagal tėvus Markūnas
Gyveno 521 W. Aldine St.
Mirė vasario 2 d., 1961, 3:30 vai. popiet, sulaukus pusės
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Radviliškio
miesto. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Helene Malisauskas,
sūnus Anthony, marti Mabel ir anūkas, kiti giminės ir drau
gai.
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 1 vai. po pietų John F.
Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage AvėLaidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 6 d., iš koplyčios
9:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: DUKTĖ, ŽENTAS IR ANŪKAS
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, tel. YArds 7-1741

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

MARIJONA KIBARTIENE
Jau suėjo šešeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios netekame 1955
m. vasario 6 d. Nors laikas -tęsiasi, bet mes jos niekados ne
galėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną
ramybę.
Už jos sielą užprašytos šv. Mišios su egzekvijomis vasa
rio .mėn. 6 d. 7 vai. ryto Švenč. P. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje; šv. Mišios su egzekvijomis švenč. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje; ir šv. Mišios Tėvų Marijonų
koplyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už
a. a. Marijonos Kibartienės sieląNuliūdę: Vyras, sūnūs, marčios, duktė ir anūkės

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą
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DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. vasario 4

<i

X Lietuvių teisininkų - ad
dama $8 mil. Panašią bylą yra
X Ievos Kirvaitienės 83 m. i
vokatų rezoliucija įtraukta į
iškėlusi ir Checker Taksių bgimtadienio minėjimą praėjusį
1 I»1
Kongresinį
leidinį.
Senatorius
vė leidimus veteranų ir kitų
ArJ i|
sekmadienį suruošė jos dukre
MIRĖ SPINDULIŲ
FILMAI APIE VOKIETIJĄ
jįl'
Everete McKinley Dirksen šiolė Anelė Kirvaitytė. Gražus
laužė su tomis bendrovėmis
I
APNUODYTA
Senovinės
vokiečių
pilys,
liau
•• i F
mios dienomis JAV Senato po
būrys sveiių palinkėjo Ievai
1937 m. sudarytą sutartį ir daf
Billings ligoninėje mirė Dosėdy prašė įtraukti Illinois Lie
“II iausių metų”. Svečių tarpe
, dies festivaliai, muzika ir dai- vė elidimus veteranų ir kitų
lores Smith, 55 me<.ą. Ji prieš
nos, kelionė iš Bonnos į Berly- bendrovių taksiams Chciagoje.
tuvių advokatų ir Liet. Teisi
buvo maty.i sūnus J. Kirvaitis
5
35 metus apsinuodijo spindu
ną — šitokie filmų vaizdai vaninkų Draugijos Chicagoj kon
su žmona ii dukrele, J. Skeivys
liuojančiu radiumu, kai dirbo
|
sario 4 d. 4:30 vai. bus rodomi IEŠKO $67 MIL. ŠALPAI
ferencijoj
priimtą
apie
vargin

su žmona ir jų dukra biochemi
X Illinois Institute of Techlaikrodžių gamybos fabrike,
Blue Angel salėje. Tą organi
ke su savo vyru elekt. inž. K.
nology sausio 28 d. apie 270 gą Lietuvos buitį rezoliuciją,
Illinois valstybė susirūpinukur skaitmenims žymėti, kad
zuoja paskaitininke Mathilde t si, kaip sudaryti dar $67 mili- 4
Kirvaičiu, M. Kriščiūnas ir kt.
studentų baigė mokslus. Užbai- kad * būt^ atspausdinta Konjie šviestų nakčia, buvo naudo
Emestine. Įėjimas $1. Kitą šeš t jonus, kad užtektų šalpai iki 1
Svečių buvo net ir iš Kanados.
gimo iškilmės buvo Science and grosimam leidiny, kaip pritarijamas radiumas. Fabrike dirban
tadienį bus ten pat ir tokiomis liepos 1 d., kada baigsis finan- 1
Anelės rūpesčiu visi svečiai bu
Industry Muzėjaus auditorijoj, !mas Lietuvos Vasario 16 nečios merginos šepetėlius paseipat sąlygomis rodomi filmai ainiai metai. Iš tos sumos |
vo pavaišinti tortais ir gėriJackson Parke, kuri buvo pil- priklausomybės šventės dienai,
lėdavo, kad galėtų geriau rai
!
mais.
apie Havajų salas.
nutėlė, mokinnj tėvų bei arti- • kuriai senatorius apsiėmėi pa
pa-
į $24,840,000 DĮinois valstybei ■
des išrašyti. Prie jų liežuvio,
Sol.
Onutė
Blandyte,
drauge
su
mų. Programa buvo trumpa, iš daryti specialų pranešimą Se seserimi Elenute Draugo dailiojo
X Vysk. V. Brizgys, pasitik lūpų prilipdavo spindulius že50 METŲ KAI GLOBOJA I grąžins federalinis ižda<= tačiau ■
nate.
Senatorius
Dirksen
posė

žodžio koncerte padainuos duetą, rinęs sveikatą Šv. Kryžiaus li riančio radiumo gabalėliai ir
i $42,510,000 turės pati valstykilmes pradėjo mokyKlos prez.
VAIKUS
, bė sudaryti. Jau praeitų metų
dr. John T. Rettaliata, kuris dyje išreiškė viltį, kad Senato o taip pat išpildys ir solo dainų. ■ goninėje, grįžo namo. Buvęs tai dėl to vėliau mirė visa eilė tų
Chicagoje buvo susirinkę 51-'.
nariai
priims
tą
rezoliuciją.
gegužės mėnesį buvo šalpos su
pristatė Robert S. Stevenson,
X III. Liet. Gydytojų Dr-jos paprastas sveikatos patikrini darbininkių.
Į no vaikų globos centro atsto
kaip pagrindinę kalbėtoją. Tarsusirinkimas - vakarienė įvyks mas, o ne susirgimas.
Darant pomirtinį skrodimą, vai švęsti auksinį vaikų globos ma padidinta $35 mil., bet tik
’pe baigusiųjų mokslą yra šie
vasario 19 d., sekmadienį, 5 v.
pas ją rastas smegenų vėžys. Chicagoje jubilėjų. Apskaičiuo tiek, kiek užtektų iki susirinks
X A. a. Emilija Jautokienė,
Illinois parlamentas, kuris dabar,
lietuviai: Vladas Adamkavičius,
p. p. Martiniųue restorane, 2500
ta, kad per 50 metų Chicagoje
GENGSTERIAI NUŽUDĖ
5523
S.
Wood
st.,
mirė
vasario
turės rasti dar papildomų lėšų. Sfc
statybos inžinerius, Irena 'Bak
W. 94 PI., Evergreen Park, UI.,
įvairiose įstaigose rado globos
GRAIKĄ
2
d.
po
sunkios
ir
ilgos
ligos.
Iš pat pradžių dvejų metų šal-^B
šys, matematika, T. Brunovstel. PR 9-400. Programa: 5 v.
Chicagoje
gengsteriai ketvir net 633,149 vaikai. Auksinio . pos sąmaton buvo paskirta M
Bus
pašarvota
Eudeikio
kop

kis, statyb. inž., Anthony Nakv. kokteiliai, 6 v. v. vakarienė
tadienio naktį nužudė graiką I jubiliejaus pietuose Sherman
roshius matemat., George E.
ir 7 v. v. dr. V. Sruogienės pa lyčioj, 4330 S. Califomia avė. imigrantą Th. Samponiotis, 33 viešbutyje dalyvavo 1,200 žmo- $77,300,000. Išlaidos padidėjo
atsiradus daugiau bedarbių.
Štangis, physics, Barnabas Ur
skaita: “Lietuvos nepriklauso Laidojama antradienį.
m.,. gyvenusį 722 S. Halsted riių.
bonas, statyb. inžin., ir Pranas
mybė ir 100 metų nuo baudžiaX Jadvyga Lekečinskienė gatvė. Nužudytas penkiomis
“TRUBADŪRAS” PER
Urbutis, statyb. inž. Tarpe bai
vos panaikinimo^ Visi gydyto- 3932 g Rockwellj serga ir guh kuIkoMis į
■
VĖL SKAITYS BALSUS
į
galvą
ir
krūtinę.
RADIJĄ
gusiųjų mokslą yra Barboros
jai maloniai prašomi minėtąją Centrai Community ligoninėj, . Tai buvo paslaptingų papročių
Teisėjas Cornelius J. HarSkambi
Verdi
opera “II Troir George Stungių sūnus, kuris
popietę rezervuoti šiai kulturi- 311
kamb.,
telef. RE 7-4600, ir netikro užsiėmimo vyras, rington patvarkė, kad vasario vatore”, statoma Metropolitan
• gavo bakalauro laipsnį, šis jau
nei šventei ir kviečiami jon at- Į
dr. A. Maciūno priežiūroj. Lan mėgdavo lankytis į naktinius 15 d. jau būtų pradėta tikrinti Operos bendrovės,/ vasario 4 d.
nuolis sieks magistro laipsnio
silankyti su žmonomis ir sve- ’ kymo valandos nuo 9 v. r. iki • klubus, gerai apsirengęs.
(
, o------- r------ or_. Kū- balsai, paduoti renkant Cook 1 vai. p. p. (Chicagos laiku)
■fizikoj.
čiais.
z 9 vai.
Xnas įbuvo rastas garaže 642 S. apskrities valst. prokurorą. To bus perduodama per WGN ra
X Cicero Aukšt. Lituanisti- f Danutė Stankaitytė, viena iški
balsų tikrinimo siekė rinkimus
Premijuotas romanas Blue IslandX
dijo stotį.
t
kos Mokyklos vadovybė ir tėvų liausių mūsų solisčių, dainuos
pralaimėjęs Adamowski. Tik
■ Draugo dailiojo žodžio koncerte.
“Lieptai ir bedugnės”, kurio JAUNŲJŲ DARBŲ PARODA
komitetas kviečia visus į mo
teismas nustatė, kad iki vasa
AMERIKIEČIAI APIE
autoriui Aloyzui Baronui šį sek
Apie 2,500 Chicagos Jaunuo rio 9 d. būtų įteikta $10,742
kyklos ruošiamą vakarą, kuris Šiam senatoriaus pasiūlymui
PREMIJĄ
madienį' įteikiama premija, pra lių šį šeštadienį ir sekmadienį
įvyks vasario 4 d. 7 v. v. Šv. niekas neprieštaravo ir "rezoliu
balsų tikrinimo išlaidoms, o pa
dedamas Drauge spausdinti šį išstato savo rankdarbių pavyz
Dienraštis “Chicago’s AmeriAntano parapijos salėje. Prog cija Senato buvo vienbalsiai
skiau iki kovo 1 d. dar $9,000.
pirmadienį.
can” įsidėjo ilgesnį aprašymą
džius bei kitus eksponatus, vaiz
ramoje — muz. A. Skridulio j priimta. Sausio 26 d.' Kongre
TAKSIŲ
BENDROVĖS
IŠ
apie
“Draugo” romano konkurvadovaujamas studentų sekste siniame leidinyje (Congressio- i
X Juozas Dilginčius, gyv. duojančius jų prekybinius ir fi CHICAGOS MIESTO IEŠKO i
so laureatą A. Baroną, pažymė
tas ir mokyklos mokiniai, A. ;nal Recorder) Nr. 18 teisininChicagoje,
prašoma pranešti nansinius sugebėjimus. Paroda8
MIL.
DOL.
darni,
kad jis yra 42 m. amBaleišaitės - Brusokienės vado ’ kų - advokatų rezoliucija, prasavo adresą Draugo administ- mūgė bus Intemational AmphiYellow Cab bendrovė iškėlė žiaus, jau yra parašęs 12 knytheatre patalpose. Programa
vaujami, pašoks tautinių bei i šant Lietuvai laisvės, ištisai
racijai.
scenoje bus 3 vai. p. p. ir 7 v. bylą Chicagos miestui, ieško- i gų ir kad sekmadienį, vasario
plastikos šokių. Šokiams gros : atspausdinta.
v
5 d., 3 v. p. p. Marijos Aukšt.
X PATRIA GIFT PAKCEL vak.
A. Markausko orkestras. Bus
Mokyklos
salėje jam bus įteikCO., 3741 W. 26th St,. Chicago
bufetas.
VETERANAI
GAUS
PINIGŲ
.. ta premija $1,000, kuriuos pa23, III., tel. CR 7-2126, turi di
TRCKUMAS MAISTO SOVIETŲ
Sol. Elenutč Blandyte, daina
X Muz. Br. Budriūno vado*
- ; skyrė Morris B. Sachs ir Bolas
SĄJUNGOJE
vusi Chicagoj ir kitose lietuvių džiausią pasirinkimą įvairiau I Daugiau kaip 311,000 Illinois
vaujamas Los Angeles lietuvių
Palutsis.
kolonijose, šj sekmadienį, 3 vai. sių prekių’’ žemas kainas ir ilgą karo veteranų gaus dividendus
Siuntiniai būtinai reikalingi
choras, kuris entuziastingai
‘ SIŲSK MAISTĄ DABAR!
p. p. dainuoja Draugo tradicinėje patyrimą. Per 4 — 6 savaites už savo gyvybės apdraudą. Jie
šventėje, premijos įteikime.
Muitas apmokamas čia. ’ Nemo
ruošiasi dalyvauti antrojoj Jsiuntiniai pasiekia Lietuvą. Su bus išmokėti pagreitintu būdu, kamas
KAS KĄ IR KUR
pristatymas. Pilnai garantuo; ta ir apdrausta.
AV ir Kanados lietuvių dainų
X Tėvų Marijonų Bendra sitarus dirba ir vakarais. Kvie ne vėliau, kaip liepos 1 d.
10 sv. rūkyto bekono ................ $24.90
— Chicagos Lietuvių Kęstučio
šventėje Chicagoje, dainų šven
10 sv. taukų
$19.50
čiame
visus
lietuvius
iš
arti
ir
pašalpos klubo mėnesinis narių
darbių 10 sk. Bridgeporte iš
tės repertuaro programą dar
HOUSEHOLD SP.ECIAL §39.00 susirinkimas įvyks sekmadienį, va
rinko naują valdybą: Stella į toli, atsilankyti, įsitikinti ir iš
X Tikrai galima pasitikėti
Bendras svoris 44 svarai.
sario 5 d., 1 vai. p. p. Hollywood
išpildys koncerte Los Angeles
500 g. degintos kavos, 10 sv. cukKaulakis — pirm., Uršulė Pet- siųsti Velykų siuntinius. (Sk.) tik tuo, kas yra išbandyta per raus,
svetainėje,
2417 W. 43 gt. Narių
1
o
sv.
kvietinių
miltų,
10
sv.
mieste. Gera, kad ir kiti atryžių. 5 sv. rūkyto bekono, 2 % sv. mokesčiai bus priimami nuo 10 v. "
raitienė — vicepirm., Elzbieta
X Juozas Žvynys, turįs ne eilę metų. Iš vokiškų radijų virimui aliejaus, 2U sv. rūkyto ryto.
vykstantieji chorai pasektų gra
— Valdyba
Šamas — nut. rašt., Joanna mažą
patyrimą mokesčių tvar- toks yra Telefunken. O per eilę kumpio.
žiu pavyzdžiu. Dainų šventės
FAMILY SPECIAL §39.60
Zelvis — fin. rast., Hary Jau
kyme rūpestingai pildo mokes metų Jums patarnaująs radijų, 500 g. degintos kavos, 500 g. olandti
komitetas atvykstantiems cho
nis — ižd. Skyrius rengia savo
200 sv. Ceylono arbatos,
tinius pareiškimus — Income televizijų ir patefonų speciali kakavos,
rams ryžtasi padengti pusę ke
1,000 g. cukraus. 500 g. virimui aliemetinę vakarienę kovo 5 d. 6 v.
stas Gradinskas, 2512 W. 47 į jas. 500 g. sūrio, 1,000 g. kvietinių
lionės išlaidų.
miltų, 1.000 g. ryžių, 500 g. parinkSol. V. Valikonytė, ne kartą ža v. Šv. Jurgio parapijos salėje. Tax. Visiems, o ypatingai tu
St., FR 6-1998. Naujausi Tele- i tų džiovintų vaisių.
gr.. rūkyto
’ , 50<> „
rintiems
nuosavybes
ar
biznius
vėjusi
savo
balsu
amerikiečių
ir
I beikono, 500 gr. rūkyto kumpio, 500
X Lietuvių Miškininkų Są lietuvių visuomenę, dainuoja šį Susirinkimai šaukiami Šv. Jur
_. džiovintų vynuogių.
T. 500 g. šo i
būtų naudinga kreiptis į jį funken ir kitų firmų importuo- g.
jungos nuo įsteigimo dešimtme sekmadienį Draugo romano kon gio klebonijos kambary, kiek
koladiniu saldainių, 500- g.
g. ______
saldai I
ti ir vietiniai aparatai. (Sk.)
JUOSTINIAI
nių, 250 g. pipirų, 200
:
ameriko- 1
darbo
dienomis
nuo
6
v.
v.,
o
čiui paminėti ir 30 metų s-gos kurso premijos įteikime.
niškų cigarečių.
vieną mėnesį, antrą ketvirta
šešt., ir sekm. nuo 8 v. r. iki
X Vaikų Kaukių baliun, ku Prašyk pilno surašo.
REKORDERIAI
veiklai prisiminti — vasario 11
X Tėvų Marijonų Bendra* dienį, 7:30 v. v. Kviečiami at
vėlaus
vakaro
šiuo
adresu:
(TAPĖ RECORDERS)
ris įvyks rytoj, 2 v. p. p. Jau
d. 6 v. v., šeštadienį, ruošia darbių sk. Brighton Park susilankyti ir įsirašyti į šį sky 6428 So. Campbell Avė., PR nimo Centre, vaikai gali at
VIETINIAI IR UŽSIENINIAI
GRAMERCY,
Dept.
D
mas jos narių ir prijaučiančių sirinkimas įvyks sekmadienį,
I
NUO §29-95
' 6-1349. (Sk.)
vykti ir be kaukių. (Pr.)
šeimyniškas pobūvis. Prašoma vasario 5 d. 1:30 v. p. p. pa- rių.
i • 118 E. 28th St. — Suite 906
i
New York 16, N’ew York
i
skubiai registruotis laiškeliu ar rapijos mokyklos salėj, Išgir- r?ĄRDAV1MAS -TAISYMAS
Tel. MU 9-0598
i
telefonu pas Petrą šilą, 659 W. sim kaip pasisekė ruošta vaka &
Darbo valandos nuo pirmadienio
iki penktadienio 9-5:30. šešt. 10-Į.
33a$.H»Ut»4 St-CU-5665
55 (Garfield) Blvd., Chicago rienė. Pasitarsim apie artėjantį
Sekmadieniais uždaryta.
Atd.:
9-6 pirm.-ketv.
Sekmad. uždaryta.
21, DI., teL HU 7-9778.
seimą, kuris įvyks kovo 19 d.
X Prel. Ig. Albavičius, nuo Kviečiami visi dalyvauti susi
OPEROS MOTERŲ CHORO IR VYRŲ CHORO
širdus rėmėjas visuose Lietu rinkime. Lauksim ir naujų na
vos laisvinimo užsimojimuose rių atsilankant.
SPECIALI KUPONO DOVANA
ir visuomeniniuose darbuose, įrengiamame
X Katalikų Socialinis Klu
PER VISĄ SAVAITĘ
vertindamas studentijos pastan bas rengia šokius vasario 19 d.
nuo penkt. vasario 3 d. iki penkt. vasario 10 d.
gas, sutiko būti Lituanus žur 9 v. v., 7811 S. Racine avė. sa
nalui remti globos komiteto lėj.
nariu.

CHICAGOS ŽINIOS

/ mus.

t

i

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

r

X Nerija ir Jeronimas Gai
žučiai susilaukė pirmagimio sū
naus Raimundo - Linu. Abu en
tuziastingi mūsų operos chorų
dainininkai, ten bedainuodami
susipažino ir jų pora buvo pir
moji iš operos kolektyvo tar
po.

f

BALIUJE
1961 m. vasario 4 d., 8 vai. vak., Lietuvių

auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

4-

PROGRAMOJE: Clevelando Lietuvių Vyrų Oktetas

X Įvairiausių lietuviškų plok
Stelių: tautinių šokių, liaudies
dainų ir operos arijų, įdainuo
tų K. Petrausko, Grigaitienės,
Grinevičiūtės, Šabaniausko, Juo
dytės, gaunama Dainoje, 3321
S. Halsted; čia taipgi šiandien '
dar galima gauti biletų “Drau
Sol. Jonas Vaznelis, Lietuvių ir
Lyne
operų solistas, atliks rytoj
go” kocerto, įvykstančio rytoj.

4

DOUBLE STAMPS
su kiekvienu kūrenamo aliejaus užsakymu

Jeigu jūs įteikiate užsakymą asmeniškai mūsų raštinėje, tai at
sineškite iškirpę šį kuponą, o jeigu užsakote telefonu, tai kuponą
paduokite vairuotojui, kad gautumėt dvigubą kiekį ženklų
(stamps)

@ VANDER WAGEN

ai & FU E L OIL
4552 W. 63rd St. POrtsmouth 7-8020

Dainuos baliaus programai

pritaikintus

kūri-

nius.

programą koncerte Marijos Aukš.

X šv. Kazimiero Seserų Rė Mok. salėje.
mėjų 6 sk. Brighton Park pra
X Dr. Vladas Šimaitis, ne
moga su dovanom įvyks šį sek i kilnojamo turto įstaigos vedė
madienį vasario 5 d. 2 vai. p- jas Brigthon Parke, padeda už
p. Rimkų namuose, 4348 So. pildyti income tax pareiškimus.
Artesian. Maloniai kviečiame Galima užsisakyti iš anksto —
atsilankyti visus seselių rėmė- 2737 W. 13St,CLiff ;d-4-2390,
jus.

l

Staliukus

galima

iš

anksto užsisakyti:
V. Vaišvila, RE 7-9745

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!
Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje. išsimokėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų
baldai. Televizijos, šaldytuvąi ir visa namams ir ofisams įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —
FURNITŪRE CENTER, INC.

t

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta pirmad. ir ketvirtad. 9 v. ryto iki 9 v. vak.
Kitomis dienomis nuo 9—6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

