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Darbotvarkėje svarbiausią vietą

užims Berlynas
bonnos konferencija būsianti dalis ištisos eilės 

vakariečių vadų posėdžių
■ /

LONDONAS. — Ministeris 
pirmininkas Macmillanas sekan 
tį antradienį skris į Bonną pa
sikalbėti su Vakarų Vokietijos 
kancleriu Adenaueriu dėl lemia
mų Rytų-Vakarų šaltojo karo 
problemų. Tai užvakar pranešė 
britų užsienio reikalų ministeri
ja.

Ši konferencija baigs visą ei
lę “mažųjų viršūnių” posėdžių 
tarp vakariečių vadų, kurie bu
vo pradėti praėjusiais metais, 
Sovietų Sąjungos diktatoriui 
Chruščevui grasinimais padidi
nus pasaulio įtampą.

Pasak užsienio reikalų minis
terijos pranešimo, vienos die
nos konferencija dar neturi dar
botvarkės, bet bus paliesti to
limojo ėjimo reikalai. Patikimi 
vyriausybės šaltiniai pareiškė, 
jog darbotvarkėje Berlynas bū
siąs svarbiausiuoju punktu.

Bonnos konferencija įvyks, 
nes to norėjo Adenaueris. Pra
džioje ši konferencija buvo nu
matyta praėjusį gruodžio mė
nesį, bet buvo atidėta, nes ta
da susirgo kancleris.

Bonnos mažoji konferencija 
apiLūdinta, kaip dalis visos ei
lės vakariečių vadų suvažiavi
mų išryškinti Berlyno, Vokieti
jos ir kitus tarptautinius reika
lus.

Turėjo posėdžius Washingto- 
ne prezidentas Kennedy ir Aden 
aueris, Kennedy ir Macmillanas 
Bermudoje, Londone prancūzų 
prezidentas de Gaulle ir Macmil
lanas, Paryžiuje Adenaueris ir 
de Gaulle.

Adenauerio ir Macmillano 
konferencijoje taipgi dalyvaus 
užsienio reikalų sekretorius lor
das Home ir Sir Evelyn Shuck- 
burg.
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Kard. Albert Meyer

Įgriuvo Berlyno siena
Tai va kokie komunistai yra statybininkai

Žvilgsnis į užsienio spaudą
Pavojingai nevieningi

Londono Daily Mail, ryšjum . 
su JAV pradėtomis naujomis 
pastangomis aiškintis dėl gali
mo susitarimo Berlyno klausi
mu, reiškia visai pesimistinę 
nuomonę. Laikraštis teigia, kad 
diplomatinė veikla Maskvoje, 
Bonnoje, Washingtone ir Lon
done tik rodanti, jog Berlyno 
krizė tebėra labai aštri, nors 
pastarosiomis savaitėmis Mask
va mažiau apie tai primena. Iš 
pastarųjų Vakarų Vokietijos 
parlamento rinkimų išėjusi vy
riausybė, anot laikraščio, nėra 
palanki kriziniams periodams 
apvaldyti, gi Chruščevo galybė 
po pastarojo kompartijos kon
greso, atrodo, esanti dar labiau 
sustiprėjusi. Laikraščio išvada 
ši:

“Tokia yra bendroji per
spektyva. Rytai rodo pasiti
kėjimą ir jėgą, Vakarai tebė
ra stiprūs, bet nevieningi. Vo 
kiečiai ne visur sutinka su 
savo sąjungininkais, dar ma
žiau prancūzai. Britų kari
nės jėgos nepakankamai skai 
tlingos ir nepakankamai gin
kluotos. Tai nėra gražus pa
veikslas, tačiau tikras. Atei
nantieji mėnesiai pareikalaus 
iš mūsų didžio pasiryžimo ir 
visų diplomatinių sugebėjimų. 
Tačiau didžiausias reikalas 
yra vienybė. Jei ji nebus su
rasta, Rytai laimės dar vie
ną gyvybinę poziciją, o Va
karai ją pralaimės”.
Smerkia Kongo politiką

Šveicarijos laikraštis Tribūne 
de Geneve, apžvelgęs Jungt. 
Tautų veiklą Konge, neranda 
pagrindo tos veiklos girti. Vi
sas tikrąsias Kongo bėdas, anot 
laikraščio, turi išsispręsti patys 
kongiečiąi, tai yra, centrinis pre 
zidentas Kasavubu ir Katango3 
atskilimo vadas M. Tshombe. Ir 
tas sprendimas turi būti ne ka
rinis, bet gera valia susitarus
padarytas. Jei tokio sprendimo da, palyginus su kaimynais a- 
minėti asmens negalės padary- rabais, nė teritorijos didumas 
ti, tai Jungt. Tautoms teks iš nė gyventojų skaičius. Visą sa-

Kardinolas Meyer — 
biblinių studijų 

komisijos narys
CHICAGO, III. — Popiežius 

Jonas XXIII paskyrė kardinolą 
Albert Meyer, Chicagos arki
vyskupą, Popiežiškosios Biblinių 
Studijų komisijos nariu.

Kardinolas Meyer yra vienin
telis amerikietis vienuolikos na
rių grupėje. Jis žinomas bibli
nių stud'jų mokslininkas. Vie
nai the Confraternity of Chris
tian Doctrine Naujojo Testamen 
to laidai yra išvertęs Šv. Jono 
laiškus.

LONDONAS. — Britų dar
bščių partijos vadas Gaitskell, 
grįžęs iš Rytų Berlyno, vakar 
raie’škė; JAV prezidento Ken- 
ncdž’o pasiūlymas sudaryti tarp 
tautinę kontrolę keliams, vedan 
tiem.5 į Berlyną, yra vienas ge
riausių.

Rytų Berlynas Britanijos dar 
biečių vadui paliko liūdną ir 
šaltą įspūdį. Bet jis pridėjo: jei 

i būtų tariamasi dėl kelių kont
rolės, į pasitarimus tektų pa- 
kv.esti ir Rytų Vokietijos atsto- 

• vus, nors ir Rytų vokiečių ko- 
Imunistinis režimas nėra pripa
žintas vakariečių.

Atskubėjo policija ir kareiviai
BERLYNAS. — Rytų Vokie- 

; tijos policininkai ir kareiviai, 
apsiginklavę kulkosvydžiais, va 
kar atskubėjo prie Vakarų-Ry 
tų Be rlyno pasienio, kur pasta
tyta komunistų nelaisvės siena. 
Ko gi jie ten atbėgo?

Mat, nakties metu, siaučiant 
smaiKiam speigui, vienoje vie-

toje išvirto - įgriuvo nelaisvės 
siena ir paliko didelį plyšį.

naujo savo politiką Konge per
žiūrėti. Laikraštis pasisako 
prieš Jungt. Tautų karinius i 
veiksmus Konge ir siūlo visą 
savo misiją Konge pasukti kita 
kryptimi, nors ir būtų sunku 
prisipažinti didelių klaidų pada
rius.

I
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Pakistanas ir Nehru

Pakistano Moming News 
damajame aptaria JAV ir 
dijos santykius. Kai Kennedy 
administracija pradėjo savo 
kadenciją, buvo matomos iliu
zijos laikyti Nehru tokiu vyru, 
po kurio elgesiu slepiasi visa 
Rylų išmintis — teigia laikraš
tis. Tačiau pastarieji mėnesiai 
parodę, jog tariamasis Indijos 
neutralumas tokios išminties 
daug neturįs. “Visai neseniai 
Indijos delegacijos vadovas Jun 
gtinėse Tautose daugiau tei
sino Sov. Rusijos atominius ban 
dymus, negu rūpinosi taika. Vi
sa Indijos veikla pastarojoje 
Jungt. Tautų sesijoje demaska
vo jos dviveidiškumą tarptau
tinius santykius tvarkant ir pa
rodė aiškiausiai, kad Indijai ne 
taip labai rūpi taika ir žmoni
jos gerovė, kaip Indija mėgsta 
tuo girtis. Jei Washingtonas 
Indijos atžvilgiu yra žymiai at- 
šą’ęs, tai nuopelnas paties prem 
jero Nehru” — baigia laikraš- 
t:S.

Žaidimas raketomis

ve- 
In-

vo užsienio politiką, ypač santy
kius su arabais, Izraelis remia 
saugumo motyvais. Be raketų 
atsiradimo ką tik yra įvykęs 
dar vienas faktas — Izraelio 
parlamentas beveik vienbalsiai 
pasisakė prieš iš Palestinos 'pa- 
bėgusių arabų atgal įsileidimą. 
Laikraštis mano, jog tai pada
ryta saugumo sumetimais, ta
čiau tas kietumas su pabėgėliais 
vargu padės Izraeliui užsitikrin
ti saugumą visam laikui. Logiš
ka tokios padėties išvada bus 
tik kitos raketos.

Grįžo kardinolas
NEW YORKAS. — Kardino- 

įlas Spellman, New Yorko arki
vyskupas, užvakar grįžo namo, 
aplankęs JAV karius Vokietijo
je ir Prancūzijoje.

■

Susisiekimo nelaimės
TOKIO. — Praėjusiais me

tais Japonijoje susisiekimo ne
laimėse žuvo 12,858 asmenų. 
Buvo 803 mirtys daugiau nei 
1960 metais. Tai vakar pranešė 
policija.

DRAUGO ROMANO MECENATŲ ŠEIMA

O. A. S. nuėmė sankci
jas nuo Domininkonų 

Respublikos
WASH.TNGTONAS. — Užva

kar Amerikos Valstybių Orga
nizacijos (O.A.S.) taryba 20 bal 
sų (niekas prieš) nuėmė visas 
sankcijas, kurias ši organizaci
ja buvo uždėjusi Domininkonų 
Respublikai.

Kuba sut ilaikė balsavime, nes, 
girdi, dabartinė vyriausybė at
stovaujanti “trujilloizmą be 
Trujillo”, prisimindama diktato
rių Rafael Trujillo, kuris buvo 
nužudytas praėjusį gegužės mė
nesį.

Domininkonų Respublikai bu
vo leista balsuoti, kad būtų pa
šalintos §ankcijos.

Tarybos žygis paruošė kelią 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms ir kitiems O.A.S. kraš
tams, kurie buvo nutraukę dip
lomatinius santykius su Domi
ninkonų Respublika, atnaujinti 
tuos ryšius. -•- -

Sankcijos ir suvaržymai pre
kiauti su Domininkonų Respub
lika atnešė kraštui ekonominių 
sunkumų.

Sankcijos buvusios uždėtos 
1960 metais, nes buvo kaltina
ma, jog Trujillo režimas kėsi
nosi nužudyti Venecuelos pre
zidentą Romulo Betancourt.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės duos Domininkonų Respub
likai ekonominę pagalbą. Jos 
taipgi vėl pirksiančios cukrų 
Domininkonų Respublikos.

NAUJAUSIOS 
Ž I N IOS

iš

Adenaueris

Adenaueris atšventė 
savo 86 mėty 

gimtadienį
BONNA, Vokietija. — Vaka

rų Vokietijos kancleris Adenau
eris vakar sulaukė 86 metų am
žiaus.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės šį mėnesį pašauks 15,000 
naujokų į karinę tarnybą, o va
sario — 8,000, gi kovo — 6,000.

— JAV iš Oipe Canaveral, 
Fla., požemio vakar paleido 
tarpkontinentinę balistinę rake
tą, kuri pasiekė taikinį už 3,600 
mylių pietiniame Atlante.

— Konge Leopoldvillėje va- 
var nusileido rusų lėktuvas su 

Į medicinos reikmenimis.
— Gen. Lucius D. day šian

dien iš Vakarų Berlyno atskren 
da į Washingtoną. Rytoj Oay 
tarsis su prezidentu Kennedžiu 
ir valstybės sekretorium
Berlyno reikalais, day nori, 
kad JAV komendantui maj. 
gen. Albertui Watsonui 
duota daugiau galių sprendžiant 
jautrias problemas, ypač reaguo 

visuomenės jant prieš Rytų Vokietijos ko-

Rusk

būtų

Aštuonias valandas jį svei
kino vyriausybės, 
atstovai ir kiti. Pirmiausiai kanc imunistų provokacijas, 
lerį pasveikino giminės.

Gimtadienio iškilmes Aden- 
aueris pradėjo dalyvavimu mi
šiose, kurias atnašavo sūnus 
prel. Paul Adenauer.

TRUMPAI

Kennedy pasiuntė telegramą
PALM BEACH, Fla. — Pre

zidentas Kennedy, 44 metų, už- 
: vakar pasveikino Vakarų Vo- 
ketijos kanclerį Konradą A- 
denauerį, pareikšdamas jam nuo 
širdžiausius amerikiečių 
mus.

— Tun’siečių ir Prancūzijos 
parc:gūnai sekančią savaitę pra 
dės tartis dėl prancūzų laivyno 
Bizertos bazės, Tunisijoje. Tu- 
nisijos vyriausybė ragina pran
cūzus apleisti Bizertos bazę.

— Tunisieičių prezidentas 
Bourguiba vakar pranešė, jog 
jo vyriausybė jau beveik susi
tarė su Paryžium dėl prancūzų 
laivyno bazės Bizertoje, Tuni- 
sijoje. Prancūzai atsisakys tei- 

daliniai! s®s naud°tis Bizertos baze, nors 
šiaurės!ir kiltų koks nors karas- Abie

jų kraštų atstovai susitiks Pa-

linkėji-

— Libano saugumo 
užvakar užėmė kalnus, 
rytuose nuo Beiruto, kur yra 
įsistiprinę dešiniojo sparno su- ry^uJe sekančią savaitę galuti- 
kilėlių jėgos. Apie 4,000 asme
nų areštuota paskutinių 24 va
landų laikotarpyje. Daugiausia 
areštuota Sirijos liaudies parti
jos narių, kuri Libane oficialiai 
yri uždaryta. Prieš savaitę li- 
ba.n;ečiai dešinieji bandė nuvers
ti dabartinę vyriausybę.

Londono Times komentuoja 
faktą, kad Egiptas bando vo
kiškos kilmės raketas. Tas fak
tas laikraščiui nėra nelauktas, 
bet t’k rimtas priminimas, jog 
Artimuose Rytuose tebevyksta 

Į varžybos dėl ginklų persvaros. 
Juk negalima arabus priversti 
galioti, kad praėjusią vasarą 
į erdves paleistos Izraelio rake- 

i tos buvo tik nekaltas oro są- 
", lygų erdvėse tyrinėjimas. To
mis raketomis Izraelis bando 
turėti jėgą, kurios jam neduo-

Draugo vienuoliktojo romano mecenatai: dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai su šeima — Jolita (kairėje), Eugenijum ir Vidute

Nixonas Floridoje
MIAMI. — Buvęs viceprezi

dentas Nixonas užvakar nuskri
do į Floridą keliom dienom pa
ilsėti, prieš sugrįždamas į Ka- 
Efnrniją tęsti rinkiminės agita
cijos į gubernatoriaus postą.

— JAV ambasadorius Ray- 
mond Hare sausio 3 d. Anka
roje susitiko su Turkijos.prem
jeru Ismet Inonu. Jų pasikal- 
bėj:mo tema JAV ekonominė 
pagalba Turkijai.

KALENDORIUS

Į nai susitarti bazės reikalu.
t

— Indijos ministeris pirminiu 
kas Nehru vakar savo partijos, 
vadinamos kongresu, suvažiavi
me puolė Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Britaniją, kad jos 
nepaglostė jo dėl karinių žygių 
į portvgalų Goą ir kitas dvi vie
toves. Indai užėmė portugalų 
teritorijas (enklaves) Indijos 
teritorijoje.

— Indijos kongreso partija 
ragina vjriausybę taikiai spręs 
ti nesusipratimus prie pasienių 
su raudonąja Kinija ir Pakista
nu.

— Libano užsienio reikalų mi 
nisteris vatear lankėsi pas Siri
jos prezidentą. Dviejų dienų lai 
korarpyje bus atidarytas liba
niečių ir siriečių pasienis.

I

1

Sausio 6 d.: Trys Karaliai, 
Šyvinis, Ritė.

Sausio 7 d.: šv. Šeimos šven- 
Itė, Julijonas, Rustenis, Patolė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 10 -15 laipsnių; rytoj šal
ta.

Saulė teka 7:18, leidžias 4:34.

ANGLIAKASIAI NEIŠLENDA IŠ POŽEMIŲ

NUO GRUODŽIO 19 DIENOS
Požeminiuos koridoriuose sėdi grupėmis, kalbasi, skaito...

DECAZEVILLE, Prancūzija. |
— Apie 850 angliakasių nuo 
gruodžio 19 d. sėdi šio miesto 
anglių kasyklose, 700 pėdų po 
žeme. Jie yra paskelbę streiką 
ir dabar bijosi išlįsti, kad jų ne
atleistų iš darbo. Jie, drauge 
su šešetą šimtų kitų darbinin
kų Prancūzijos pietinėse ang
lių kasyklose streikuoja, pro
testuodami prieš vyriausybės 
nutarimą uždaryti tas naciona
lizuotas anglių kasyklas, kadan 
gi jos ekonomiškai nebeapsimo
ka. Angliakasiai yra vieni iš 
geriausiai apmokamų ir aprū
pintų Prancūzijos darbininkų ir taip praleidę apie valandą laiko 
jie nenori būti iš to darbo at- nusileidžia vėl prie savo drau- 
leidžiami. I gų.

Vyriausybė yra sudariusi rū- Jie drėgnuose, tamsiuose po- 
pestingą planą juos pervesti į Į žemių koridenuose sėdi grupė- 
kitus darbus: per tris piėnesius 
jie gaus pilną atlyginimą, ne
mokamai bus paruošti naujam 
darbui ir yra garantuota, kačf 
per ateinančius dvejus metus jų 
atlyginimas nebus mažesnis 
kaip 90 procentų dabartinio.

Iš pradžių angliakasiai iš vi
so nesutiko iš požemių išeiti, 

j kol jų reikalavimai nebus išpil
dyti, tačiau, reikalaujant gydy
tojams, dabar sutinka kas dvi 
paros iš kasyklų pakilti į vir
šų, nusimaudyti, parūkyti, ir

mis, kalbasi, skaito, lošia šaš
kėm, is, klausosi išgverusių ran
kinių fonografų, miega. Dukart 
dienoje automobiliais ir sunk
vežimiais aplankomos angliaka
sių šeimos, kur surenkama žmo 
nų ir motinų jiems paruošti val
giai ir gabenama į kasyklas. 
Angliakasių šeimos jau ima stig 
ti pinigų. Paskutinę algą jie yra 
gavę gruodžio pabaigoj. Nau
jas atlyginimas turėtų būti iš
mokėtas sausio 12 d., tačiau ta
da jie tik gaus po $20 iš strei
ko fondo, kurį sudėjo Prancū
zijos darbininkų organizacijos 
ir kuris sieaia $40,000.
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Pralaimėjo

LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDOS

Laimėjo

1Beissart, 13 m., įeina 
slėptuvę Cranford, N. J., kurioj 
jis ir pora kitų asmenų gyvens ke
letą dienų. Slėptuvėj gyvens tyri
nėjimo tikslais. (UPI)

Lounge ...-.................................
Standard Fed. Savings & Loan Assn. 
Petkus and Son .................................
Mažeika - Evans Funera' Home . .. . 
Gaiva Restaurant .................................
Zčella’s Lounge ...................................
St. Anihony Savings & Loan Assn.. . 
Chicago Savings & Loan Assn.............
Cermak Bowl ......................... .............
Balzekas Motor Sales .......................

30
29 y2
28
28
26
26
25 y2
22
22
18

21
211/2

Standard Federal kėglininkai, 
laimėdami du syk iš trijų mė
ginimų, nuo Petkaus koman- 

.dos, esančios pirmoj vietoj, pa
siliko tik pusė žaidimo. Pasku
tinis teko Petkaus komandai 5 
kėglių persvara. St. Anthony 
Savings grupė pasirodė labai 
smarki prieš Chicagos Savings, 
supliekdami savo oponentus per 
visus tris mėginimus. V. Sa- 
moska padarė 258, T. Valek 
241 ir panelė A. Tomczak 239. 
Šis ratelis taškų skaičiumi pa-

VEIKLA NEW JERSEY APYGARDOJ

New Jersey L. B. apygardos Dalyvavo humoristai A. Gustai- 
valdyba sudėta iš jaunimo ir tis, L. Žitkus ir solistė Irena 
senimo. Jaunimą sudaro studen Stankūnaitė. Publika solistei 

atsimokėjo gražiais plojimais ir; 
raudonų rožių puokšte.

Norėtųsi paanalizuoti, kas pa 
rodė susidomėjimą šiais kultū
riniais parengimais^ linksmava- 
kariais, kurių apygarda yra vi
są ejįę rengusi. Tai tie nemato
mi, nežinomi didieji, kurie iš 

_  „ meilės savo žodžiui, savo kal- 
kančiam jaunimui padėti. Šiam bai ir iš meilės savam žmogui 
studentų šalpos fondui paremti lanko parengimus.
bus prašomos organizacijos ir Jie greičiausiai bus tie, kurie 

. paskiri asmenys. mažiausia davė pažadų ir prie-
Planuojama įkurti jaunimo ■ saikų Lietuvai, o ir aukštųjų 

sambūrį, kuris apimtų visą jau- mokyklų duris retas kuris vars- 
nimą. Jaunimo sambūrio va
dovybė yra jau organizuojama 
ir greitai bus paskelbtas statu
tas.

Neseniai Apygardos buvo su 
rengtas gražus kultūrinis va
karas moderniškoj naujai atre- J'i visuomeniniam darbui, kiek- 
montuotoj šv. Jurgio salėj New- vieno lietuvio pareiga prisiimti 

tos naštos dalį, kurią likimas 
mūsų tautai primetė. L. S.

tijos atstovai, kurie savu laiku 
organizavo N. J. valstybėje gy
venančius studentus.

Jaunieji studentijos atstovai 
apygardoj yra lyg laidas val
dybai su studentija susisiekti.

Darbo daug ir labai svar
baus, ypač kai tapo įsteigtas 
stipendijų fondas mūsų besimo-

tė.
Tie žmonės yra viską prara

dę, kurie nemato reikalo įsi
jungti į bet kokį lietuviškos 
veikios darbą. Šiandien niekas 
neieško pašauktųjų ir išrinktų-
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 
dien 8:30 — 5:30, šeštadie- 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- 
8:30 — 5:00, šeštadieniais — 
nias — 8:30 — 12:00. <
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— Vilniaus “Tiesa” nurodžiu 
si, kad apsilankiusiems Vilniuj 
svečiams miestas, paliekąs ma- į arke. 
lonių įspūdžių, čia pat pridu- i 
ria, kad “jeigu žvilgtersi į kiek 
vieną kiemą, pereisi visomis 
gatvėmis, apžiūrėsi kiekvieną 
įmonę, pamatysi dar nemaža 
netvarkos”. Kadangi nepakan-

Gaiva ka pačių gyventojų pastangų nūs ir katahkų misijas užsieny, 
pralošė pirmą susirėmimą, bet aplinkai gražiai sutvarkyti, ini- Jis prisidėjo didesne auka sta- 
subruzdo po to ir “išpliekė kai-; ciatyvos čia ėmėsi Vilniaus ar- tant čia Šv. Petro ir PovHj baž- 
lį” Mažeika - Evans komandai chitektai. Jie nori padėti namų nyčią ir nuolatine parama ją 
per kitu du sykiu.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IK 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO i
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated) 
EDVARDAS (JUS, sav.

vietą: 1065 ir 
skaičių

lai- 
per

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IK SIENOS 
J. Rodis

Tel. CLiffside 4-1050
siekė antrą
mėjo aukščiausią 
tris žaidimus: 3060.

Lounge laimėjo pirmą 
susirėmimą vienu kėgliu; kiti 
du žaidimai buvo Cermak Bowl 
komandos naudai.

Zbella Lounge paėmė viršų 
per visus tris susirėmimus prieš 
Balzekas Motor Sales. <-------

Linksmavakario programos 
rengėjai stengiasi sudaryti pro 
gramą tokią, kuri patenkintų 
tiek jaunimą, tiek ir senimą. MOVING

i

Į
i 
I 
I

R. ŠERĖNAS per krausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063 į

I
fI
I

MŪSŲ KOLONUOSE

Kun. Juozas J. Valantiejus, neseniai atšventęs savo 48 metų ku
nigystės sukaktį. Iš kairės į deš.: dr. J. A. Valantiejus, kun. J. J. 
Valantiejus ir dro K. Ambrozaitis.

valdyboms. (E.) išlaikant.
Nors jis buvo labai taupus ir 

neiš’aidus, bet artimo meilės 
vedamas, išleido siuntinių į Lie 
tuvą giminėms ir artimiesiems 

'virš dviejų tūkstančių dol. ver-

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

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

New Buffalo. Mich

TYLIAI ATŠVENTĖ SU
KAKTĮ

Waterbury. Šiuo metu dėl svei
katos yra pareigų atsisakęs ir 
apsigyveno pas savo brolio sū
nų dr. J. Valantiejų.

Kun. Juozas J Valantiejus, 
buvęs ilgametis Šv. Juozapo 
liet, parapijos klebonas Water- 
bury. Conn., neseniai atšventė 
savo 48 metų kunigystės sukak 
tį. Ta proga jo brolėnas dr. J. 
A. Valantiejus savo rezidenci
joje, Cedar Lane Farm, New 
Buffalo, Mich., surengė pager
bimo vakarienė, kurioje daly
vavo apie 30 kun. Valantiejaus 
draugų ir artimųjų.

Pažymėtina, kad kun. J. Va
lantiejus visą savo amžių pa
aukojo lietuvybės išlaikymui ir 
krikščioniškų dėsnių įgyvendi
nimui Amerikoj, padėjo įsikurti 
pranciškonų ir kitiems vienuo
lynams šiame krašte. Jis yra 
pastatęs didžiulę modernišką 
mokyklą prie šv. Juozapo pa
rapijos, kuri ilgus metus buvo 
ir tebėra lietuvybės tvirtovė

kurie buvo suorganizuoti labai 
puikiai. Vakarėlį suruošė tėvų 
komitetas, kurį sudaro: Anta
nas Ustjanauskas, muzikė Ele- tės pastarųjų 6 metų bėgy. Tai 
onora Miniukienė ir Zita Dap- buvo reto auosnumo pavyzdys 
kienė. iš senosios kartos lietuvių, ži-

Išsikėlusiai iš Hartfordo ilga- nant kokią mažą algą ir dar 
metei šeštadieninės mokyklos 
vedėjai ir mokytojai Jucėnienei 
tėvų k< mitetas įteikė dovaną — 
rūpintojėiį.

Vaikučius Kalėdų senis (Vy
tautas Zdanys) apdovanojo sal
dainiais.

Susirinkusius ir vaikučius pa 
sveikino tėvų komiteto pirm. 
Ant. Ustjanauskas ir lietuvių 
parapijos vikaras (savo ir prel. 
J. Amboto vardu) kun. Bronius 
Benesevičius.

Po vaidinimo ir baleto vai
kučiai, Ustjanauskienės vado
vaujami, pažaidė daug lietuviš
kų žaidimų ir pašoko.

Muziką tvarkė muz. Jurgis 
Petkaitis. J. Bernotas

Hartford, Conn.
Įdėmus šeštadieninės lituanisti

nės mokyklos pasirodymas
Gruodžio 30 d. Hartforde Lie 

tuvių mokyklos salėje įvyko 
t-eštadieninės Lituanistinės mo
kyklos parengimas - eglutė.

Vaidinimui veikalą, dviejų 
veiksmų vaizdelį, Kūčių išva
karės, parašė ir surežisavo šeš- 
tad eninės mokyklos 
Antanina Gailiūnienė. 
beveik visi jos trečio ir ketvir- d. Klovainių bažnytkaimy, Pa- 
*o skyriaus mokiniai. Į vaidini- kruojaus valse., Šiaulių apskr.

mokytoja 
Vaidino

Grand Rapids, Mich.
Netekom ilgamečio parapiečio

Stasys Pariauka, išbuvęs 38 
metus Šv. Petro ir Povilo para
pijos nariu, staiga mirė gruo
džiu 25 d. Išklausęs tą dieną 
Šv. Mišių, priėmęs Komuniją ir 
bernošdnmas namuose pusry
čius staiga mirė nuo širdies 
priepuo’io.

Jis gimė 1877 m. birže o 13

mą buvo įjungtos dainos, paša- Atvykęs i Ameriką 1923 m. ap- 
kos, deklamacijos, muzika, šo- sigy^eno šiame mieste ir niekur 
kiai.

Antrajame veiksme pasirodė 
ir Kristinos šerkšnienės baleto 
studijos studentės-šokėjos, tos 
pačos šeštadieninės mokyklos 
mokinės. Mergaitės pašoko la- retai kada yra praleidęs Kasdie- 
bai gražiai. j j ‘

Be to, buvo loterija, bufetas, | Jis nuoširdžiai

nebuvo iš jo išvažiavęs. Pasta
rųjų 30 metų ištarnavo Penin- 
sular klube. Jis buvo nepapras
to pama’dumo žmogus. Per vi
są gyv< nimą šiame krašte jis

nines šv. mišias ar Komuniją. 
...------- i rėmė vienuoly-

mažesnę pensiją jis ėmė.

Jis .»u a. a. žmona Karolina 
nepaprastai mylėjo Lietuvą ir 
ruošėsi j ją grįžti. Prieš 1939 
m jie nusipirko gražų ūkelį prie 
Pašvitinio, Linkuvos valse., iš- 

■ statė visus trobesius ir manė 
užbaigti cen savo gyvenimą, bet 
okupacinė komunistų valdžia nu | 
savinc jų turtą ir sugriovė pla
nus.

Jis buvo vienas iš Šv. Vardo 
d-jos stegėjų, priklausė prie 
3-jo Šv. Pranciškaus ordino ir 
kitų organizacijų, skaitė bent 
kelis lietuviškus laikraščūis.

Jis savo mažą turtelį iš anks
to, pagal testamentą, tiksliai 
paskirstė tarp savo visų brolių 
vaikų ir žmonos artimesnių gi
minių, kartu neužmiršdamas 
bent kelių lietuviškų vienuoly
nų ir savo parapijos.

Naujasis klebonas kun. W. Ju- 
de-Juodelis dar suteikė jani pas 
kutinį patepimą. Klebonas irgi 
laikė gedulingas mišias, lydėjo 
į kapus ir pasakė gražų pamoks 
lą “apie 84 metų senelį apleidu- 
sį šį pasaulį Šv. Kalėdų rytą”.

Daug para piečių per sniegą 
ir šaltį gruodžio 28 d. palydėjo 
jį į kapus. Tolimesni giminės, 
kaip Mis. Valavičius ir Mrs. 
Ja3inevičius iš Los Angeles ir 
Clevelando atsiuntė užuojautas 
telefonu ;r laiškais, o jo senas 
draugas P. Kurzikauskas. 70 
metų amžiaus ,pats atvyko į 
laidotuves iš Chicagos.

S. Pariauka buvo paskutiny
sis iš jų keturių broliu 
kusių į š> kraštą po I-jo 
linio karo. Tebūnie jam 
šio krašto žemė. K.

atvy- 
pasau- 
lengva 
Anulis

I

i
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JŪRATĖS IK KASTYČIO OPEROS FONDO rengiamas

i

f įvyksta 1 962 SAUSIO 27 D., 8 vai vak. 
WESTERN BALLRŪOM. 3504 50. WESTERN AVĖ.

| PROGRAMOJE — pirmą kartą ištraukos iš naujosios komp. 
Bana’čio operos bei kiti kūriniai

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

iš

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.A

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti- Į 
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų: 
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY

AMERICAN BONDING COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITT COMPANY 
INDUSTRIAL.-INSURANCE COMPANY

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 

WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANT
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O’MALLEY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntraJ 6-5206

Man.

Direct from

28
8:30 — Sunday 
3 p.m.

AKIE CROVVN THEATEK
McCormick Place

2®rd St. & So. Lake Shore Dr.
FRI., JAN. 12 thru SUN.. JAN. 

thru Sat.
Matinees

Company 
of 
50

with The Orchestra of the
TABANAN PALACE GAMELAN

and
I. KETUT MARIO and I. GUSTĮ RAKA

A Paul Szilard Production
Sponsored by American National Theatreft Academy

SEATS NOW! at McCormick Box 
Office. Ix»wer b-vcl $4.00. 3.00.
2.00; Uppcr level $3.00, 2.00 (tax 
Included). FOR MAI L ORDERS 
send proper remittance to Ari e 
Crovvn Theatre. McCormick Pla.cc, 
Chicago 16. with self-addressed 
stampcd envelope for return of 
tiekėte.

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė.

Chicago 29, III.

Atlieka: sol. P. BIČKIENE ir sol. S. BARANAUSKAS 
Akomponuoja muz. A. Kučiūnas 

STALIUKUS iš anksto galima rezervuoti bet kuriuo metu 
šiais telefonais: WA 8-7700 arba LU 5-8307 1

t

v
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UNIVERSAL SHOE STORE

K
(Liet, batų krautuve) YArds 7-0525 

(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Naujausio' stiliaus batai visai Šeimai

3335 South Halsted Street
Chicago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
— - .

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

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

į bet kurią SSSR dsflį.
Siuntiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS

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

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

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

N. Y. 39 Second Avenue
N. Y.
N. Y.
Jersey

Tel.
Tel. 
Tel. 

Tel. 
Tel.

» >;

t t.

AL 4-5456
DI 5-8808
VI 8-1477 

GR 2-6387 
MU 4MM19

600 Sutter Avė.
84—17 Jamaica Avė.
176 Market St.

99 Main Street
W. Landis A v. (Greek Orthodox Cl. Blg.) 
126 4th Street
428 Springfield Avė.
6 Day Street
530 W. Girard Avė.
1015 East Carson St

904 Literary Road
174 Millbury St.

606 Bridge St. N.W. 
7300 Michigan Avė. 
11333 Jos. Campau 
2222 W. Chicago Avė. 
3212 S. Halsted St.
960 S. Atlantic Blvd. Tel.

2076 Sutter Street
6 John Street
61 Mt. Pleasant St..
271 Shawmut Avė.

NEW YORK 3.
BROOKLYN 7,
Woodhaven 21,
PASSAIC, New
PATERSON 1, N. J.
*VINELAND, N. J.
LAKEWOOD. N. J.
NEWARK 3, N. J. 
NEW HAVEN, Conn. 
PHILADELPHLA 23, Pa. 
PITTSBURGH 3, Pa. 
CLEVELAND 13, Ohio 
WORCESTER. Mass. 
GRAND RAPIDS, Mich. 
DETROIT, Michigan 
HAMTRAMCK, Mich. 
CHICAGO 22. ILL.
CHICAGO 8, ILL.
Los Angeles 22, Cal.
SAN FRANCISCO, Cal.
WATERBURY, Conn.
ATHOL, Mass
BOSTON 18, Mass- ------------ ----- > .
* Vineland skyrius atidarytas penktad., šeštad. ir sekmadieniais

Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 

Tel.

Tel. 
Tel.

Tel. 
Tel.

FO 3-8569
BI 3-1797 

LO 2-1446 
WA 2-4035 
HU 1-2750 
TO 1-1068 
SW 8-2868 
GL 8-2256

VI 1-5355
TO 7-1575 

BR 8-6966 
WA 5-2737 
AN T-2994
FI 6-1571
PL 6-6766
CH 9-6245
LI 2-1767

Specialios dovanos
Gardus bufetas

KVIEČIAME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI
Fondo Komitetas

Door Prizes — Puikus orkestras 
Biletai gaunami prie įėjimo

Split by PDF Splitter
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Sutelktinesjėgos —

' LIETUVIŲ LITERATŪROS
ylift 
~sin ĮNAŠUI
tą
Premijomis ir konkursais bu 

vo remiama lietuvių literatūra 
jau e nepriklausomoje Lietuvo
je. Tas priemones naudoja ir 
daugelio kraštų rašytojų bei 
kultūrinės organizacijos ar net 
valstybės vairuotojai. Yra net 
tarptautinių vienetų, kurie iš
skiria geriausią metų kūrinį 
ir premijuoja jo kūrėją. Tai 
skatina rašytojus labiau atsi
duoti 1 ūrybiniam darbui, gi
liau -susitelkti savo kūrinyje, 
aiškiau užsitikrinti kūrybinio 
da/bo sąlygas ir lengviau pra
siskinti kelią į didesnes skai
tytojų mases.

Tos pačios prasmės ieško ir 
lietuvių organizacijos, skelbian 
čris konkursus ar premijuojan 
čioS fhu dienos šviesą išvydu
sius Kūrinius. Konkursais ne
sistengiama susiaurinti rašy
tojo' laisvė temos pasirinkime 
ar jos apipavidalinime, bet tik 
norima duoti akstiną kurti, 
rašytojui iš anksto žinant, kad, 
konkursą laimėjus, jo kūrinys 
tikrai pasieks skaitytoją. O tai 
turi didelę reikšmę, nes retas 
kūrėjas negeidžia savo įkūny
tos minties paskleisti pasau
lyje.

Bet kuri meninė kūryba yra 
tautoje glūdinčių dvasinių jė
gų apraiška, pasirodanti viešu 
moję .regimu pavidalu. Kūrinys
— tai meninė tikrovė, nudažy
ta kūrėjo sielos spalva, kurio
je piiireiškia jo vidaus pasau
lis., p kūrėjas yra atstovas tau 
tos, iš kurios jis kilęs, kurios 
tradiciicmis gyvena ir kurios 
lcKUš savo širdyje nešioja.

Lietuvis rašytojas yra mūsų 
tautos^ atstovas, reiškiąsis visu 
savo vidaus pasauliu lietuvišku 
būdu. Užtat rėmimas savųjų 
rašytojų yra prisidėjimas prie 
tautos dvasinių turtų atskleidi
mo ir jais žmonijos praturtini
mo^ 5'

>. I *
Draugas jau yra premijavęs 

vienuoliką kūrinių. Gal ne visi 
jie yra aukšto meninio lygio
— jų Vertę apspręs literatūros kūrinių ar išleistų knygų at- 
istorirf.'i, — bet tai yra žymus 
įnąžas į l'etuvių literatūrą iš- 
eiv’joy, ir tai bus turtas, kurį 
galėsime parsivežti į išlaisvin
tą tėvynę. O pavergtoji tau
tos dalis, kurios kūrybinio žo
džio lcisvė suvaržyta, bus dė
kinga už tą duoklę, kurią bus 
atidavusi išeivija savo sutelk-

Ši santalka bend- 
yra ne tik mūsų 
bet ir tautos gy- 
pasireiškimas. O

visai tautai, ir visuomenės ge
rų pastangų išdava. Vienam 
kuriam atskirai gal būtų neį
manoma suorganizuoti tokią 
žymią p skatą, žadinančią ra
šytojus panaudoti savo talen
tus, leidėjus — sudaryti są
lygas knygai išvysti pasaulį ir 
visuomenę — praturtėti nau
ju kūriniu, 
ram tikslui 
laimėjimas, 
vastingumo
tai įro lo mums patiems, mūsų 
jaunajai kartai ir žmonijai lie
tuvių tautos troškimą gyventi 
žmogaus vertu gyvenimu pa
saulyje i? savo nuo amžių pa
veldėtoje tėvynėje.

Pagaliau yra labai didelės 
reikšmės išeivijoje naujų ta
lentų iškėlimas ar senųjų pas
katinimas darbui. Juk kasmet 
konkursui prisiunčiama po ke
letą romanų, kurie, net premi
jos nelaimėję, susiranda progą 
pasirodyti skaitančiai visuome
nei knygos pavidalu. Jei tai 
suskaičiuotume, pamatytume, 
kad šis konkursas yra buvęs 
kelių dešimčių knygų pasirody
mo proga.

*

konkursą ar pre- 
sąlygose vertina-

Kiekvieną 
miją mūsų 
me teigiamai, nes tai yra tin
kame s duoklės atidavimas tau
tai ir jos kūrėjams. Tas lite
ratūrinis judėjimas, tas skai
tytoje susidomėjimas sava kū
ryba jau yra toks reikšmin
gas varg-r-jse savos kultūros 
išlaikymo dienose, kad vien dėl 
to negaila įdėtų pastangų ir 
lietuviškų gretų suglaudimo 
mėginimų.

Konkursai yra dargi ir nau
ja paskata patiems kūrėjams 
neužsnūsti ant laimėtų laurų. 
Laurai, kurie negaivinami nau 
ja kūryba, vysta ir nyksta. To
dėl teikabnga vis iš naujo 
stumtelti lasyto ją panaudoti 
savo talentą ir savo kūryba 
turtinti tautos dvasią. Naujų

žymėjimas premijomis yra sa- 
vo literatūros ugdymas, tautai 
duoklės atidavimas ir savų ta
lentų tobulinimas.

Lietuviškoji Chicagos visuo
menė vėl turi progą pasidžiaug 
ti literatūriniais laimėjimais. 
Sutelktinių jėgų reikalinga li
teratūros įrašui, tokių pat jė-

tinėmis jėgomis. gų reikia ir kūrėjo - laimėtojo
Jau kelinti metai premijuo- pagerbimui. Laimėtojo pager- 

jamas romanas yra Draugo bimas yra visų rašytojų įver- 
vadovybės, jo bendradarbių 
klubo, gausių mecenatų, su
prantančių spausdinto žodžio privaląs berdros talkos ir nuo 
reikšmę paskiram žmogui ir širdaus prisidėjimo. Pr. Gr.

tinimas, o tai yra kartu ir kul
tūrinu bei tautinis reikalas,

širdaus prasidėjimo.

Spaudoj ir gyvenime
J

t '<■
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CHRUŠČEVO PRIEMONES SUKĖLĖ
BAIMĖ

i i

Kremliaus siekis — sunaikinti vak. Berlyną, laisvės salą. Vakarai perdaug pataikauja Mask
vai. Jie turėtų reikalauti apsisprendimo teisės rytinei Europai.

Visos Kremliaus valdovo N. 
Chruščevo pastaraisiais mėne
siais panaudotos priemonės pa
kankamai įrodė, kad jis žymiai 
didesniu mastu yra Stalino mo
kinys ir šio metodų pasekėjas, 
negu jis pats galėtų prisipažin
ti. Šitaip tvirtina viename savo 
paskutiniųjų straipsnių Salva- 
dor de Madariaga, daugiau kaip 
kas kitas sugebąs šiais chaoti- 
niais laikais įžvelgti raudonojo 
imperializmo grėsmę ir jo tak
tikos vingius. Jo tarptautinės 
apžvalgos laikas nuo laiko pa
sirodo šveicarų ir kitų kraštų 
spaudoje," kiek rečiau Amerikos 
kontinente. I

kiek paniško masto traukimąsi 
V. ALSEIKA, Vokietija . į Vakarus. Dabar jau minėtas 

i Madariaga pripažino, jog ber- 
! lyniečiai suskato bėgti iš mies- 
! to dėl to, kad jau per daug at- 

Kadangi sirado pasisakymų dėl Ulbrich- 
to režimo pripažinimo. Tai kaip 
tik ir esanti niūroji viso klau-

Berlynas — priemonė gelbėti 
sov. Vokietiją

Madariaga tvirtina, kad vi
sos Kremliaus priemonės, “ki
nų siena” Berlyne pradedant, 
bombomis ir superbombomis 
baigiant, aiškiai turinčios vieną 
tikslą — Vakarų sąskaiton plės
ti sovietų imperiją. Tačiau vie
nas dalykas ne taip dažnai įžiū
rimas, kad pažvelgus ir ’į va
karų spaudos komentatorių iš
vedžiojimus. Ispanų filosofas, 
publicistas tą dalyką išskirti
nai pabrėžia ir tai ne kas kita, 
kaip — aiški Chruščevo baimė. 
Esą, reikia atminti, kad Krem
liaus valdovas — tai šaltai ap
galvojantis ėjimus ir drąsus 
pokerio lošėjas. Vis dėlto, ne
paisant jo išviršinės ramybės, 
tą atkaklųjį ukrainietį perse
kioja baimės nuotaikos. Juk jo 
rytinės Vokietijos respublika
— tai visiškas nesėkmės pada
rinys. Nepasisekimai tiek dide
li, kad komunistams verkiant 
reikalingi skubūs žygiai. Jiems, 
atrodo, būtinas reikalas sunai
kinti vakarinį Berlyną, kaip 
laisve kvėpuojančios gerovės 
salą komunistinėje jūroje. Tad 
“Berlyno operacija” komunis
tams ir tarnauja kaip priemo
nė, sunaikinant vak. Berlyną
— išgelbėti sovietinę Vokietijos 
zoną.

Tačiau niekas geriau už juos 
nėra įsisąmoninęs, kad, siekiant 
dvigubo tikslo, tenka palaužti 
Vakarų atsparumą ir juos pri-

versti kapituliuoti.
Chruščevas pats prisibijo karo 
(juk tikra, kad tokiu atveju 
prieš jį sukiltų visa pavergtoji simo pusė, nes įvykių raida ro-
rytų Europa...), tai jo gąsdini-j do, kad tenka kalbėti ne apie 
mo priemonės pradeda veikti i teisinį ar teritorinį klausimą, 
ir prieš jį patį, štai, dėl ko bet — apie savo pačių įsitiki- 
stebime taip dažną jo karingų,1 nimą. Kitaip tariant, jau ne
gąsdinančių Vakarus ir vėl tai-1besą kalbos klausimu: “Ar mes 
ką. gerą sugyvenimą, sambūvį esame pasirengę kovoti dėl 
skelbiančių žodžių kaitaliojimą- 
si, bombų sprogdinimą ar tai
kos palmių kaišiojimą. Mask
vos Nikita, rodos, sakytų: “Dė
mesio, vakarų kapitalistai, bū
kite atsargūs! Jei man nesiseks, 
tai aš lengvai pavirsiu į‘antrą
jį Staliną ir tuo atveju saugo
kitės 
dar kokio!”

pasirengę
Berlyno?”, bet: “Ar mes esa
me pasirengę toliau laikytis sa
vo. įsitikinimų?”

Berlyno krizė neišsprendžiama

Madariaga kelia 
mintį — kadan-

susilauksite karo ir

Salvador de 
vieną svarbią 
gi Berlyno klausimas yra tik 
vienas šaltojo karo epizodų ir 
jis nėra išsprendžiamas, tai 
tenka siekti priešą sumušti pa
saulio opinijos akyse. Vakarų 

lengvai kraštai turėtų parengti tokias 
formules, kurios sovietus pa
sauliui pristatytų kaip žmoni-
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Rimties valandėlei

PARADOKSAS IR TIESA
G. K. CHESTERTON

Tomizmas yra sveiko proto žiūrą, kad Londono buhalteriai 
filosofija ir dėl to paprastam; 
žmogui jos nereiktų nei aiškin
ti. Ji būtų suprantama kiek
vienam sveiko galvojimo žmo
gui. Tačiau reikia ją aiškinti 
dėl to, kad mes kuris laikas 
turime daug reikalų ne su svei
ko proto filosofija. Europa ir 
Anglija nuo reformacijos laikų 
yra pasidariusios paradokso 
šalys. Labai būdinga paradok
sų mėgėja yra Anglija. Anglai j 
sakosi, kad jie yra praktiški i 
dėl to, kad nėra logiški. Seno
vės graikui ar kiniečiui tokia 
pažiūra atrodytų panaši į pa

Klausimas: kaip nuraminti
žvėrį?

Chruščevo žaidime
įžiūrima užsispyrusio nenuolai-
dumo ir lankstumo mišrainė. 
Iš tikrųjų būdinga yęa tai, kad, jos priešą.
kai tik Kremliaus vadovas iš- ' Hrinasil vakarų pasiūlymas 
kelia nors ir mažiausią nuolai-| Mtj _
durno bruožą, Vakarų spauda| sQv Vokietijos zoną,
ir radijas bematant pradeda 
kelti visą seriją pasiūlymų, kąip 
reikėtų patenkinti tą žmogų, 
kaip reikėtų nuraminti kraujo

> ištroškusį žvėrį... Anot Mada- 
riagos, vienas pirmųjų tokių 
pasiūlymų, tai — kodėl nerei
kėtų pripažinti Pabaltijo vals- 

l tybių okupaciją? O kodėl ne
pripažinti rytinės Vokietijos 
Pankovo vyriausybės ? Paga- 

Į bau, vak. vokiečių įtūžimui, ar 
neverta pripažinti Oderio - 
Neisės sieną? Tie visi “kodei 
ne” pasiūlymai, noras pasiekti 
sprendimų taip gausūs, kad jie 
tiesiog nustelbia visą dalykų 
esmę. Jei, atrodo, Vakarai sie
kia garantijos jų laisvam su
sisiekimui su Berlynu, tai drau
ge jie pamiršta, kad rytų Vo- 
kietijos pripažinimas reikštų 

kaip tik vak. Berlyno galą.
f

Jau šiose skiltyse buvo kal
bama apie vakarų berlyniečių

Juk per pastarąjį dešimtmetį 
■tautų apsisprendimo teisės var
dan buvo išlaisvinti ištisi kon
tinentai. Tad būtų stačiai gė
dinga, jei Vakarai atsisakytų 
rytinei Europai (taigi, ir Lie
tuvai...) reikalauti to, ką jie

I

taip iškilmingai pripažino Azi
joje ir Afrikoje.

yra įžymūs dėl to, jog jie ne
moka skaičiuoti.

Tai yra paradoksas. Para
doksas yra neblogas dalykas 
žmogaus minčiai pažadinti. Pa
radoksas mus nudžiugina ir pa
gauna. Jis mus iššaukia var
žyboms. Jis turi savyje tikros, 
nors romantinės, tiesos. Taigi 
kartais gali būti sveika atsisto
ti žemyn galva, ypač pradedant 
gimnastiką. Tačiau nėra svei
ka visą laiką pasilikti žemyn 
galva ir, ant galvos atsistojus, 
net miegoti. Yra gerų paradok
sų, pvz. Wendel Holmes sako: 
“Duokite mums gyvenimo liuk
susą, o mes apseisime be gy
venimo būtinybių”. Tai yra 
gražu. Tačiau dauguma sutiks, 
kad būtų pavojinga visą mūsų 
socialinę sistemą remti dėsniu,Vakarai ir ofenzyvos stoka

Net tenka stebėtis, kad Va- gyvenimo būtinybės nėra 
karų didžiosios valstybės šio būtinos. Nors kai kas visą Bri- 
reikalavimo nesugebėjo (ar ne
norėjo...) iškelti dažnesniais at
vejais ir aiškesne forma. Jei 
Chruščevas rodo užsispyrimą 
— tai kaip tik išplaukia, bent 
dalinai, dėl Vakarų pražiopso- 
jimo Maskvą įstumti į gynimo
si padėtį ir juo labiau, kad so
vietai jau nekartą Vakarų bu- pradedant, nebuvo naujos filo- 
vo demaskuoti, kaip vienas pa
čių didžiausių kolonialinių kraš- tikusi sveikai paprasto žmo- 
tų žmonijos istorijoje. Juo la- Saus galvosenai. Kiekviena iš 
biau tragiška, kad tas Vakarų J^J pradėjo nuo paradokso, 
susivaldymas, tūpčiojimas šie- i 
jasi su viltimi, jog tuo būdu 

(būsią galima apraminti Krem
liaus valdovo apetitus.

tų konstituciją remia dėsniu, 
kad, esą, po kiekviena nesąmo
ne s y pi sveikas protas.

Tai yra visiems žinomi daly
kai. Tačiau ne visiems žinomi 
dalykai yra, kokį ryšį su para
doksu turi modernioji filosofi
ja. Septynioliktuoju šimtmečiu

sotinės sistemos, kuri būtų ati-
I

Mirus žymiam senatoriui, Styles Bridges (dešinėj), respublikonui 
iš New Hampshire, pasiliko tuščia respublikonų partijos politikos 
komiteto pirmininko vieta. Jo vietai užimti stipriausias kandida
tas yra šen. Leverett Saltonstall iš Massachusetts (kairėj).

Kiekviena pradžioje reikalavo 
paaukoti kokią nors sveiko 
proto tiesą. Tai bruožas, kuris 
yra bendras joms visoms: ir 
Hegeliui, ir Kantui, ir Bergso- 
nui, ir Berkeley ir William Ja- 
mes. Jie reikalavo, kad žmogus 
įtikėtų tuo, kuo normalus žmo
gus paprastai netiki. Vienas 
reikalavo tikėti, kad įstatymai 
yra aukščiau teisingumo. Ki
tas — kad tiesa yra anapus 
protingumo. Kitas — kad daik
tai yra tokie, ką apie juos mes 
mąstome. Kitas — kad viskas 
yra reliatyvu iš atžvilgio į tą 
realybę, kurios nėra. Modernus 
filosofas pasidarė kaip koks 
užkalbinėtojas, kuris prašo 
publikos kuo nors patikėti, o 
paskui visa kita jau jis pada- 

(Nukelta į 5 psl.)
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Pr. Gr.

Sulietuvino Zenonas Ignatavičius

VVILHELM HUENERMANN

DIEVO APKASUOSE

i mane!”. Staiga svyruodamas jis žengė prie ugnies,

„Viešpatie Dieve, sudegink mane, kaip aš Tave sude-

Be. abejo, tautiniams laikraš
čiams- išsilaikyti yra gana neleng
va.. f Jfors jų reikšmę labai pripa
žįsta amerikiečių aukštieji asme
nys ir ypač tie, kurie kandidatuo
ja kokiam nors postui, bet laikraš
čiam reikia eiti sunkiu keliu. Mū
sų spauda yra lietuviams gyvybi
nis klausimas ir todėl jos rėmi
mas kiekvieno lietuvio pareiga.

Kainos kyla
i.;.

Tris kartus per savaitę išeinan
ti “Dirva” savo skiltyse rašo:

“Kainos kyla paštui, popieriui, 
dažams, filmoms ir visoms kitoms 
laikralČio spausdinimo bei siunti
mo priemonėms. Kyla ir pragyve
nimo'išlaidos, todėl natūralu, kad 
ir dirbantieji nori gauti didesnį 
atlyginimą.

“Išeinant iš tų sąlygų, turėtų 
kilti ir laikraščio metinė prenume
ratos kaina. Bet ją ateinantiems 
1962 metams dar paliekame tokią 
pat.

“Tik nuo 1962 metų pradžios 
nebebus duodama jokių nuolaidų, 
kurias iki šiol duodavom- Studen- teparodo tik lietuviškoji spauda, 
tai, .kaip ir kiti prenumeratoriai,' 
mokės tą pačią kainą. Taip pat ir | 
nauji skaitytojai, kurie iki šiol 
gaudąyp 2 dolerių nuolaidą, jos _ Visur jieškojau atsigaivi- 
nebegaus. ■ ■ / j

7 .. nimo, ir jj tesuradau kamputy-
”Taigi 1962 metams Dirvos pre- je su knyga rankoje, 

numerata visiems suvienodinta: i , L .21 o . ...
metams $10. o nusei metu 6 dol.” I ——Šv. Pranciškus Salezietis

(žiuotojo kančią apsaugoti nuo nešvarių zakristijono ženklą ir sudeginau. Dabar jis sunaikins ir sudegins 
rankų.

Staiga Martynas Kordieras pradėjo balsiai šaukti: kažkaip skaudžiai ir keistai nusijuokė ir suriko: 
„Žiūrėkit, Montbernage dega!” 
Iš tikrųjų, tolumoje Montbemage, matėsi dūmų ginau! Ha, ha, ha! Viešpats Dievas man užkūrė pra-

stulpas, iš kurio retkarčiais blykstelėdavo raudona garą! Nori mane sudeginti; Pragaras! Pragaras! Esu 
liepsna. ’ ’ .............. .... ........ ...

Kas galėtų degti? Atrodė, kad liepsnojo namas ar 
daržinė, ir lyg tyčia, kada kaime nebuvo nei vieno 
žmogaus.

„Žmonės, pirmyn, į Montbemage!”, pasigirdo 
stiprus kunigo balsas. „Gal dar galima kas išgelbėti!” 

sikaupę, mintyse maldavo naująjį kankinį atleisti Bet ką pamatė Montbemage gyventojai, atbėgę 
jiems jų padarytus nemalonumus, kada dar jis buvo į kaimą, iš pasibaisėjimo jiems net kvapą užėmė, 
jų tarpe, kaip atkritęs kunigas.

„Mums yra reikalinga kankinių pagalba,” kalbėjo 
toliau kunigas. „Viskas yra nukreipta prieš mus: dur
tuvai ir ietys, kalėjimai ir pančiai, neapykąnta ir pa
juoka ir didelė smurto jėga. Prieš visa šitą mes tetu
rime besimeldžiančias rankas ir narsią širdį. Šiandien, 
Didžiojo penktadienio ir kankinio Dodėno mirties die
ną, pasižadėkime, kad niekad nenustosime melstis ir 
niekad nenustosim pasitikėti Aukščiausiojo galia, ir 
kad joks kentėjimas ir jokia priespauda nepajėgs pa
laužti mūsų širdžių.”

Vos Kudrinas baigė kalbėti, kai Marytė Bemard 
r__ savo silpnomis rankytėmis skyrėsi sau kelią per mal-

Kiekvieno dininkų minią. Pribėgusi prie kunigo, pusiau uždusu- 
pareiga jį prenumeruoti, laiku už sju balsu ji sušuko:

Taip skundžiasi ir tai visai su
prantama, nes sąlygos nėra geros.

Pigiausias pasauly
Nėra lengva ir Draugo dienraš

čiui. ypač kai jis išleidžia per sa
vaitę net septynias laidas, įskai
tant šeštadieninį priedą, savo di
dumu atstojantis ne vieną savait
raštį. Draugas yra sutelkęs gau
sų bendradarbių būrį, gi jo prenu
merata ne Chicagoj gyvenantiems 
skaitytojams tėra tik 11 dol., tai
gi tik vienu dol- daugiau negu 

i anksčiau minėto laikraščio, kuris 
išeina tik tris kartus į savaitę.

Palyginus Draugo prenumeratą 
su visais tautinių grupių laikraš
čiais pasaulyje, Draugas yra pats 

I pigiausias laikraštis. 1

i

(Tęsinys)

Daugelis moterų pradėjo verkti. Vyrai, tyliai su-

prakeiktas, prakeiktas, prakeiktas!” Gyvuliškai šauk
damas, Paskalis staiga šoko į liepsnas. Tikrai būtų 
gyvas sudegęs, jei ne kunigas Kudrinas, kuris pasku
tiniu momentu spėjo jį nutverti savo stipriomis ran
komis. Valandėlę nelaimingasis įdėmiai žiūrėjo į savo 
gelbėtoją, paskui garsiai staugdamas krito ant žemės. 

„Tiesą pasakei Paskieri!”, pasakė kunigas se
najam ūkininkui. „Įvyko Dievo teismas. Nelaiminga
sis yra netekęs proto!” Susirinkusieji su pasibaisėji-

prenumeratą atsilyginti ir remti, 
kad jis ir toliau ne tik išliktų to
kio pat lygio, bet galėtų didėti ir 
tobulėti. Užprenumeruokime savo gandęs pažiūrėjo į mirtinai išbalusį mergaitės veidą.

nes apie Mergaitė graudžiai verkdama, pagaliau paaiškino: 
„Zakristijonas nukirto kalno kryžių!” 
Mergytės atneštoji žinia susirinkusiems padarė 

neaprašomą įspūdį. Dauguma nenorėjo tuo tikėti, to
dėl mergaitę apibėrė klausimais. Bet ji, savo galvele 
linkčiodama, kartojo tą pat. žmonių įtūžimas buvo be
galinis. *

Kada moterys ir vaikai garsiai verkė, vyrai, pyk
čių netverdami, gniaužė kumštis ir grūmojo šventva
giams. Pagaliau nutarė, nieko nelaukiant, eiti pas za- 
lrriafj inna ir nnrpilrnlniiti Ka-,4- AT..v—.

„Jis jau tai padarė!”
„Kas? Ką padarė?,” paklausė Kudrinas ir nusi-

Zakristijono namas jau buvo visas liepsnose. Su 
baisiu braškėjimu dabar sukrito stogas, žiežirbos taip mu žiūrėjo į pamišėlį, gulintį prie savo degančio na- 
ir pasipylė į visas šalis ir aukštyn. mo. Paskui visi šokosi atkirsti ugnį nuo kaimyninių

Šalia savo liepsnojančio namo stovėjo zakristijo-1 namų. Iš zakristijono namų buvo pasilikę vien degėsių 
nas, nuo suodžių pajuodusiu veidu. Sielvarto apimtas, 
jis aimanavo:

„Kaimynai gelbėkit, kaimynai gelbėkit! Žiūrėkit, 
sudegs mano namas! Sudegs mano namas!” Jis jau 
nematė, kad nebuvo kas gelbėti.

Pradėjo svyruoti priešakinė namo siena. Atro
dė, kad ji tuoj grius.

Bernardų Marytė staiga suriko:
„Lygiai taip svyravo kryžius, kai zakristijonas 

jį kirto kirviu!”
„Kryžius! Niekše, kur tu padėjai kryžių?”, suri-

artimiesiems Draugą, 
lietuvių gyvenimą niekur kitur I 
nerasi tiek žinių, kiek jame. Lie
tuviško pasaulio gyvenimo vaizdą

L. G.

krūva. Kažkas pasigailėjo zakristijono ir nugabeno į 
Nepagydomųjų ligoninę Poitiers.

Naktį į Didįjį šeštadienį beprotis šoko pro langą 
ir krito ant gatvės grindinio. Kitą rytą žmonės rado 
jį negyvą, su sulaužytais sąnariais.

Dievas tylus, bet nemaršus: padarė baisų savo 
teismą.

Kunigas Kudrinas buvo prie nelaimingojo, kai jo 
lavonas gulėjo ant neštuvų. Iš jo lūpų veržėsi malda: 
„Tėve atleisk jam, nes jis nežinojo ką jis padarė!”

ko jaunas ūkininkas Dupontas ir savo stipria rankai Po ilgesnės pertraukos, šventąją Velykų naktį, 
griebęs zakristijoną už sprando, pradėjo jį purtyti, j vėl degė žvakės ūkininko Paskierio klojime. Buvo 

„Aš jį nukirtau!”, švebeldžiavo šventvagis. 9Aš susirinkę visi Montbemage tikintieji, nors žinojo, kad 
jį sukapojau ir įmečiau į krosnį! Ir tada staiga pra- jie čia yra mirtiname pavojuje.
dėjo degti visas mano namas.” į Didžioji šventė praėjo netrukdomai. Kunigas Pet-

Minia aiktelėjo! Priešakinė namo siena sugriuvo ras Kudrinas paskaitė Evangeliją ir visų širdyse 
ir jau liepsnojo ant žemės. Zakristijonas dar vis liepsnojo toks džiaugsmas, lyg toji šventoji žinia bū- 
verkšleno ir maldavo žmonių: ' tų buvus pirmą kartą jiems pranešta.

„Padėkit man! Padėkit man! Juk matote: sudegs Kai Konsekracijos metu suskambėjo sidabro skam- 
mano namas!” j būtis, skelbdamas persekiojamiems krikščionims, kad

,čia jau nieko neišgelbėsi”, priėjęs arčiau, paša- pats Dievas atėjo į vargdienių tarpą, tada nuo jų vi
sų nukrito rūpesčių ir baimės našta ir teliko didis,

i

kė ūkininkas Paskieris. „Įvyko Dievo teismas!”
„Dievo teismas!”, švepleno nedorėlis. „Pats Die- neapsakomas džiaugsmas.

▲ X _ «-------------------------- *j _ _
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NATIONAL BUSINESS AND FINANCIAL SECTION
BUSINESS OPPORTUNITIES MAIL ORDER REAL ESTATE INVESTMENTS, ETC.

STROUT’S FREE CATALOG!
Spring Issue. bursting with bargains 
—farms, komes, business opportuni- 
ties. vacation and retirement prop- 
erties. Nearly 3 times as many prop- 
erty descriptions. over 200 mote 
agencies. twice as many statės as 
any other Real Estate 
VORLD'S LARGEST Realty 
nization! 61 years service. 
for your copy today.

STROUT REALTY
P. O. Box 918 (AH) 
Springfield, Missouri

HOTEL 
PARTNERSHIPS

- MISCELLANEOUS REAL ESTATE

200 
statės 

Catalog. 
Orga- 
Write

An opportunity for man and wife 
| teanis looking for a secure profit
able future. Hotel-motei baekgruond 
not needed. $50.000-$S5,000 invest- 

I ment and active management bring 
one-half full partnership interest in 
new luxury motels (30 - 60 units), 
plūs 10% of gross monthly rentals 

I as management salary. All details 
1 of aite locations. building furnishing 
i and training provided by chain. For 
complete information. wiite or wire

00 YOU NEED MONEY? SHUKIS REALTY

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
iREAL ESTATE B B A L I8T ATI REAL ESTATE

We vvill Consolidate and pay your 
bills in full up to $5.000.

60 months to repay under ONE 
low monthly payment at Bank rate 

coverage. 
be a home- 

owner and eniployed. Your mortgage 
or contract is no o-bstacle.

Call M R. Cl'RTIS.
EA 7-1712

interest with insurance 
To Qualify. you mušt

6433 S. Pulaski St
Tel. LUdlow 5-5900

6 kamb., 12 m. rezidencija ant 40 
p. lot $20,000.

2 apt 5 ir 4 kamb. Gazo šildy
mas. Marąuette pk. $26,500.

Medinis 2 apt. po 4 kamb. Šildy. 
mas karštu vandeniu. $16,000.

4 apt po 5 kamb. Metinės paja
mos $6.000. Gazo šild. $56,000.

12 apt po 4 kamb. Metinės pa. 
jamos virš $13,000. $98,000.

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

67, geras 2

FOR SALE by owner used fur
niture eąuipment trading post lo- 
cated in the best town in sunny 
Texas. Perfect for an enterprising 
couple. Health forces sacrifice 
sale. Wire, write or phone GA 
5-2364 now! Sam Houston Trading 
F»st, 1318 Ave. K, Hantsville, 
Tesss. - --

GET OUT OF THE COLD!
Opportunity of a life time in 

o<wning & operating this brand new 
currently occupied motei 40 units 
— air conditioned — TV’s AAA-ap- 
proved, newly carpeted and furnish- 
ed — svvimming pool, coffee bar. 
60% occnpancy (avg.). Righton on 
new four tane Highway 77 by pass. 
Write, wire ar phone GA 5-1155. 
Skvtark Motei. Hariingen. Tėvas. 
P. O. Box 867, D. T. Hay, owner.

He’s too busy to run it!

Executive Offices. Hyatt—Chalet 
Motels. Ine.. 8537 N. Sepulveaa Blvd.. 
Sepulveda (Los Angeles), California.

ALTO SHOP OPERATORS 
GOING* WEST?

New revolutionary — ACTO RE- 
COND1TIONING CENTER Novv 
Open. Should niean capacity busine-ss 
for everyone. The following 
now available for lease: 
Transmission. Body & Paint, 
End & Brake & Auto trim
Best locations with no competition. 
Responsible. cKperienced operators 
only. Rent $275 mo. Pliene 272-2661 
or vvrite Mr. Chadvvick, c/o Autora- 
ina 3901 W. Indiana School Rd.

Phoeniv. Arizona.

shops 
Auto. 
Front 
Shop.

I

I

GIMNAZIJOS KURSAI 
NAMUOSE

As fast as you can do the work 
Send name and address for 

FREE BOOKLET.

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT
A

Išnuom. 4 kamb. butas, 2-me 
aukšte. Naujai dekoruotas. Gazu 
apšild. 1842 W. 46th St. YArds 
7-9229.

Išnuom- 3-jų kamb. butas, 2-me 
aukšte. Apšildymas ir karštas van
duo. Kreiptis tel. GRovehili 6-7622

Kambarys Marąuette Parke iš
nuom. vyrui. Telef. 778-7306, po 
5 vai. vak.

Išnuom. 3-jų kamb. apšild. bu
tas. Netoli 63-os ir Talman. $80 
mėn. PR 6-1798.

Parduoti, pirkti ar išmainyti na
mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose.

Turime nuosavybių visur, taip pat 
turime Ir klientų, kurie nori pirkti.

Kreipkitės J mūsų raštinę, kur 
gausite geriausia patarnavimų.

PALIKIMAS — 2-jų aukštų med. 
namas, 4 ir 5 kamb. Pirmas aukšt. 
karštu vand. apšild. Alumin. (sid- 
ing) apkaltos sienos. Varinės ri- 
nos- Plieno kamb. žiem. langai. 
Med. garažas 20 x 22 p. 1-as aukš
tas tuščias. 1240 So. 50th Ave., 
Cicero. Susitarimui apžiūrėti šau
kite Mr. Skryd, OLympic 2-3770, 
rytais.

Parduodami 2 biznio lotai — 
8249-51 Stony Island. Pigiai.

LA 3-9670

Marąuette Parko centre mūr. 7 
metų. 2-jų aukštų po 4% kamb. 
Gražūs butai. Centr. šildymai atski
rai. 2-jų maš. garažas. 30 p. skly
pas. Parduoda bankas už $34,500. 
Parodysime šeštad.

Brighton Parke. Med. “Cottage" 
kamb., Gazo šiluma. $9,500.
Gage Parke. Mūr. Stiprus: geras, 
butai. Centr. šildymas. Nuomos

6

5
$300 ir butas. 50 p. sklypas. $33.000. 

Beverly Hills. Labai geroj vietoj 
mūr. 8 butai, 2 rūsiai. Liuksus įren
gimai. Centr. šildymas. 8 vienetai. 
Šildymą., gazą ir elektrą, moka nuo
mininkai. Aukštos nuomos su sutar
timis. namas 4 metų.

Mūrinis. 6 kamb. Centr. šildymas. 
Gerai įrengtas. Sklypas — 1 akras 
ant aukštos kalvos, apaugęs me
džiais. Palos Parke.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 VF. 43rd St, 
arba

4996 W. 15th St.

CL 4-2390

OL 0-4980

MOTEL 2-TEARS OLD
19 units, modern, in PhOenix on 

Major Highvvay (U. S. 80). Refrige- 
ration, swim pool, carpeting, excell. 
furniture. High occnpancy record, 
steady trade. Priced for immediate 
sale. Low down payment, terms 
available. Call owner Mannie Goldie, 
WH. 6-8156 or write 2727 N. 
Centrai, Phoenit, Ariz. (Suite 298)

I 
I 
I
1

Shows how Diplomą awarded. |

l 
I 
I 

•J

AMERICAN SCHOOL, Dept. P 
District offiee — P. O. Box 3255 
St. Paul, ' Minn. PR 4-5830
Name .......
Address ............

|_City Statė

SCOTTSDALE
MKCELLANEOUS

ATTEN7ION HOME OWNERS

ARIZONA
HOSPITAL
TO OPEN 

IN JANUARY
I

CITY
HOSPITAL

Scottsdale,
Ine.

A MON-PHOFIT ORGANIZATION

OFFERS FOR SALE 
REMAUUNG

Registered and Negotiable

First Mortgage

BONDS
1b Denominations of

$100
$500

>1,000 and >5,000

Išnuomojamas vyrui naujas mieg. 
kamb. su atskira vonia. Atskiras 

(

6 kamb. mūr. bungalow, ekstra 
kamb. viršuj ir įrengtas rūsys. 
“Vitrolitė” vonia. Koklių stogas. 
Prijungtas garažas. BE 8-4865.

PRIE MARQUETTE PARKO

įėjimas. 3459 W- 64 Pi. Tel. RE 
7-6630.

Išnuom. 6 kamb. apšild. butas
1-me aukšte. 6831 S. Maplewood. 
tel. RE 7-5436.

Išnuom. 5 kamb. butas 2-me 
aukšte, 2 mieg., gazu šildomas. 
Pageidaujami suaugę. 6933 So. 
Washtenaw, tel. GR 6-8697.

Stop wet. leaky basement by 
V0LCLAY METHOD. Flood control. 
Overhead sewers installed. Catch 
basins cleaned & repaired. Guajraųitieed.
BASEMENT 4VATERPROOFING CO. 
6318 N. Clark HO 5-9087

Marąuette Parke išnuom. dide
lis kambarys prie vieno asmens. 
Pageidautina viena ar dvi rimtos 
moterys. Galima naudotis virtuve. 
PR 6-6376.

IŠNUOM. SALE VISOKIOM 
PROGOM

I >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
FOR AN EVEN1NG OF PLEASURE 

NEVER TO FORGET
Hawaiian atmosphere and delicious 

I foods. Be sure to visit
i

Moderniškai įrengta virtuvė. Air-

conditioned. Po 6 v. v. skambinti:
COmmodore 4-9523 arba IN 8-9026

CLUB WAIKIKI
Make your party & vvedding res. 
no*. LO 1-3446. 804 VV. \Vils<>n Ave.

It’s smart to save money in 1962 
on decorating or painting. Interior 
or outside. Neat - clean - reliable.

Call MARTY — ED. 3-8637
Nites call ED. 1-3015

PEJOGOS-OPPORTUNITIES

The only hospital for rapidly-grow- 
ing Scottsdale, Arizona—the West’s 
most. famous tourist mecca—wiU be 
completed in 
bonds for this 
carry 13 thru 
iavest today!

January! Remaining 
120-bed M.D. hospital 
15-year maturity datos.

CICERO SPECIALI 4 butų apart- 
mentinis namas. 3' po 5 kamb. ir 4 
kamb. Pajamų $258 per mėn. Nuomi
ninkai patys apsišildo. $24,900; įmo
kėti $6,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. BI 2-2162 arba OL 2-6710.

MARQUETTE PARKE
Savininkas parduoda modern. 

mūr, 1% aukšto namą, 4 ir 3V2 
kamb. Gazu apšild. Potvynio kon
trolė, 
mikos 
ražas, 
kilimai. Daug priedų. $29,900.

7217 S. Sacramento. PR 8-9083

Ąžuolo papuošimai. Kera- 
plytelių vonia. 2 auto, ga- 
Nauji nuo sienos iki sienos

ST. RITA’S PARISH
6357 South California Avenue

5 rooms, 3rd floor. $120. Newly 
decorated — good transp. Near 
schools. churches. shonping. Call

HI 5-1869 or HE 4-8903

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. Mūr. 2-jų butų — 

: 5 ir 5 kamb. Tuojau galima užim
ti. 243© S. 50th Ave., Cicero.

I "
n—„—n—,, , — Savininkas parduoda apkaltą na-

Are you uanting to bu.v a business ■ mą. 2-jų aukštų — 6 kamb. 1-me 
in Arizona?

Wc have many fine listings on •
profitable operations at prices and Cujų Šildymas. $22,000. 6942 So.
terms that are right. See or vvrite Rocknell Ave. HA 5-8064 
us about your wants. We can help i 
you in many cases whether you buy j 
from us or not.

ALLAN C. JEFFRYES, RLTY I
2525 N. Centrai AL 2-6737 j

Phoenii, Arizona.

aukšte ir 5 kamb. 2-me aukšte.

COUNTRY H AM S
COL. H. BREGEL’S FARM U. S. 42, 4 miles So. of UBion, Ky.

$1.10 PER LB. POSTPAID
Bacon — Sausage — Shipped anywhere in U. S. A.

TAKE A SECOND LOOK
For Investment or Retirement m Fabulous, Sun Valley, Arizona

IO ACRE RANCHEROS
Eąuivalent to 40 Tmvssite Lots

ONLY $269.00 Per Acre — CASH OR TERMS

Average 1960 Nov. 7 • niperaturc 73 Degrees, Scottsdale, Ariz.

Arizona Land Corporation This offer expires
7044 E. T h omas Ja n. 31, 1962
Scottsdale, Arizona

Atidarytas sekmadienį 1—5 vai. 
naujas mūrinis 

3746 W. 64th PI.
I 3 mieg., 30 p. lotas, naujas gara- 
■ žas. Labai gera statyba. Geras 
1 susisiekimas. Nužeminta kaina.
I LAPKUS BUILDERS, INC. 

__________LU 1-0400___________
' $1,000 ĮMOKĖTI. Graži 6- kamb.
' mūr. rezidencija. 25-ta ir Keeler Ave. 
Pilnas rūsys. Karštu vandeniu apšild. 
Garažas. Geras pirkinys. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

i
I

$15,900. Apylinkėje 27-os ir Sawyer 
Ave. 4 butai. 3 po 4 kamb. ir 3 kam
bariai. Gazu apšild. Pajamų $140 per 
mėn. Tik $2,000 įmokėti. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

$29,900 Rockwell ir 
po 6 mūras, garažas.

$38,500 visai naujas 
butai ir patalpa, 59 ir

$10,000 įmokėti, 4 
virš $400 į mėn. iš 5_____

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

$12,800 mūrinis 2x5. po 3 mieg. 
garažas. 28 ir Spaulding apyi.

$18.900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 
garažas. 43 ir Campbell.

$12,900 medinis 1% a. (6 ir 5), 
reikalingas remonto, 58 ir Mozart.

$17,500 mediniai 2 namai ir Krau
tuvė. 46 — Mozart, pigu, ar ne?

Mūras 3 mieg. naujas šild., 30 p. 
lotas 66 ir Rockwell. $17,500.

Mūrinis naujas 3 mieg., labai gra
žiai pastatytas, $19,000.

Mūras 3 butai Aušros Vartų pa
rapijoje, žemi taksai. $14,500.

mūrinis, 2 
Mozart 
m. mūrinis, 
nuomų.

2 aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. gazo 
šildymas. Naujas garažas, su šoninių 
įvažiavimu. Alumin, langai. $31,900.

Naujas 5/2 kamb-, 3 miegamų mūr. 
Gazu šild. Marąuette Parke. $18,900.

2-jų aukštų med. 6 ir 6 kamb. Gazu 
šild. $160 mėn. pajamų. Evergreen 
Parke. Tik $14,900.

2-jų butų mūr. 12 metų senumo. 4 
ir 3 kamb. Gazu šild. Garažas. Alu
min. langai. Marąuette Parke.

Tik $29.900.

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

J. BACEVIČIUS

s ga-
gara-
69 ir

Mūrinis naujas 4 H apačioj, 
liml viršuj. M. p.. $19,90O< -

Mūrinis S kamb., 11 metų, 
žas. pastoge, tik $12,900.

Mūras 5 kamb., $0 p. lotas. 
Campbell, $20,000.

Mūras 8 butai. Geros pajamos, 62 
ir Kedzie, $84,900.

Mūras visai naujas 11 butų, 
$18.000 pajamų. $135,000.

Mūras 6 butai arti mūsų, puikus 
namas, už $74,900. —

Medinis 7 kamb. su pajamom ir 
ekstra lotas šalia, $21,800.

Medinis 5 kamb., mažas įmol ėji
mas, Gage p., tik $8.000.

Mūrinis • kamb. ant plataus loto, 
gera vieta. $17,800.

Mūrinis & kamb., 3 mieg.. rūsys, 
51 Ir California, $13,900.

Mūras, 3 butai, taverna su visais 
įrengimais ir ekstra lotas, arti mūsų 
įstaigos, $40,000. i

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

63-čta ir Whiple. 2 po 5% kamb. 
mūr. 
trolė.

71 
m«r- 
priedų. $18,750.

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

2 kamb. rūsy. Potvynio kon- 
Garažas. $29,500. '

A Whipple. 2-jų aukštų puiki 
rezidencija. Daug vertingų

UŽ $36,500
2 aukštų mūr.: 2 butai po 4 

kmb., 1—5 kmb. ir krautuvė. Šalia 
dar 30 pėdų sklypas.

TAVERNA SU RESTORANU
Ir 3 butų namas Šiaurinėje Čika

goje. prie Pulaski. 2 mašinų mūr. 
garažas. Labai geras biznis. Savi
ninkas sutinka duoti antrą pasko
lą. Nepraleiskite progos!

ANT 50 PĖDŲ SKLYPO 
metų 5% kamb. mūr. bunga- 
Kilim. įrengtas rūsys. $21,500.
$615.00 M£N. PAJAMŲ 

butai po 4 kamb. 2 aukštų 
85-tos ir Ashland. Alum. 
Nauja elektra. $59.000.

DU NAMAI
Labai gerame stovyje Brighton 

Pk.; Gražus mūr. bungalov, šildo
mas karštu vandeniu—gazu. Kleme 
mažesnis 3 kmb. mūr. namas, išnuo
motas už $60 mėn. Visa kaina 
$19,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

6 
low.

6 
prie 
gai.

mūr. 
lan-

MARQUETTE PARKE
Gražioje . vietoje, 7 metų, 5 % 

I kamb. (3 mieg.) mūrinis ant 50 p. 
i sklypo. 2 maš. “side drive” 
žas. Savininkas perkeltas i

; York. Parduos už $18,000 ar net 
pigiau.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau- 

! tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar- 
i ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
I kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
! pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
[ low. Arti Marąuette Parka1 mokyk- 
■ lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
I dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

gara- 
New

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233
7 butų gražus Ir tvarkingas apt 

Gage Parke. Kaina tik $66,000.
2 a. mūr. 5 Ir 6 kamb.. Gage pa

ke. Centr. šild. 2 maš. mūr. gar. 
$$2.500.

2 a. med. 5x6 Ir 2 kamb. $185 
pajamų mėn. Taksai $130. įmokėti 
$8,800.

22 kamb. ROOMING HOUSE pins 
puiki taverna. $3,60u pajamų mėn. 
Viskas tik $44,040.

ŠIMKUSf

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Ave.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE
F. Petrauskas & Co.

BUILDERS
2523 West 69th Street

Tel. PRospect 8-3792

HELP VV ANTED MOTERYS

2735 West 7lst Street
TeL WAIbrook 5-8015

Remkit dien. “Draugę’

MARQUETTE PARKE
Ant 69-os ir Talman, mūrinis, 3 

butai ir biznio patalpa. • Bargenas, 
$29,500. ■/

Palikimas. Prie 46-os ir. Francisco 
2 med. namai. Vienas 6 kambarių, 
antras 4 kamb. ri biznis. $16,000.

Brighton Parke. Mūr. 2 butų po 
5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. $21.000

VAINA REALTY
6548 S. WESTERN AVE.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS
i

•A

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

M Ofiso ir namų teiefrmas:

I PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVE. 
fe Chicago 36, Illinois

3

ii.' RBRLL R00FIM ""
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko. 
“Tuckpointing”. Pilnai ąpsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dienų, ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. ST 8-$97$ 
HEATING CONTRACTORS 
{rengiame šiltu oru Ir vande
nin šildomus pečius (furnacas 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 1 metų tšsl- 
mokėjlmas.

CICERO HEATING AND
Šmeižt MAtAI,

$431 S. Kedzie Avenue 
Chicago SS, Illinoto

TeL 277-1442 Ree. OL. 6-041S.

i

• STATYBA • PLANAI

ŠILD Y M AS *

A. StančiaiMkaa instaliuoja vi
sti geriausių Amerikos firmų gasu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 St, Rtckwell $treet 
Tel. GRovehili 6-7875

SKUBIAI REIKALINGA MO
TERIS BUHALTERE tarp 25 ir 
45 m. amžiaus. Town of Lake 
Bakeries, Ine., 4622 S. Marshfield 
Ave. Tel. FR 6-4622, kreiptis tarp 
9 v. r. ir 4 p. p.

$8.900 PILNA KAINA. 2 po 4 
kamb. Rūsys ir pastogė. 2 auto gara
žas. Sutinkame mainyti į kitą nuosa
vybę. Įmokėti $850. Apylinkėje 25-tos 
ir Savyer Ave. SVOBODA, 3739 W. 
26th St LA 1-7038.

REZIDENCINIAI 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS l-R
KITOKĮ PASTATAI

I
I
I
I
I

$18,500. 9 butai. Mūr. 9 po 4 kamb. 
Pajamų $4,400. Apylinkėje Damen ir 

22nd St. Geros pajamos. Žemi mokes
čiai. SVOBODA, 3739 W. 26th St.

LA 1-7038.

Reikalinga šeimininkė prie 3-jų 
žmonių šeimos. Lengva namų ruo
ša. Atskiras kambarys — gyventi 
vietoje. Geras atlyginimas. Skam
binti po 6 v. v. LU 5-0399 ..

KERELIS BROS.1
CONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M C DICINOtiM PR E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATMENA PLANAVIMU 
PAGAL JO$U RAŠĖ ĮDAVIMĄ

REpubuc 7-8949 
•SSO B. ALBANY AVE. CHICAB0

NORTH SIDE. Apylinkėje 41 ir 
Racine. Mūr. 6 butų namas. 4 po 6 
kamb. ir 2 po 5 kamb. Garu apšild. 5 
auto garažas. Nuomos $7,710. Kaina 
$37,000. įmokėti $8,000. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BI 2-2162. 
OL2-6710.

f

AIlDRESS
CITY

Per Annum

PAID SEMl-ANNUALLY

Name

City

Statė

ZON

F’lease Reserve For Me:
10 Acre Ranchero—$295.00 down—$50.00 per mo.
2% Acre Katate—$95.00 down—$25.00 per mo.

money order for $...................  as my
Land Savings Account ( , ) or Full.

): send information on industrial and 
Free Land Invcstor’s digest — no cost

Cash. 
or 
a

(
).

discount for 
is m y check 

payment for 
for aereage

10%
Enclosed 
opening 
Payment 
commercial sites ( 
no obligation ( ).
NAME ...............................

Pirkite JAV Apsaugos
B o n u s 1

REAL ESTATE

436-5153

• PASKOLOS

INTEREST

TODAY ... Call or Write
MARY JANE TALMADGE 

WH 6-6501
39-G W. First Street 

SCOTTSDALE, ARIZONA 
or

Fili in this coupon aad mali 
TO: 38 W. First Street 

Scottsdale, Arizona

Address

CUT THIS COUPON AND MAIL TODAY! MARQUETTE PARKO CENTRE
Arti mūsų, 6 kamb., 12 metų mū

ro rezidencija ir garažas. Gazu šil
dymas. Platus lotas. $20.200.

Prie mūsų įstaigos 2-jų butų, 8 
metų, dailus mūras. 2 po 5 kamb. 
$38,500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000.

2- ju hutų mūras. Modernus, 
zu šildymas. Garažas. $32,500.

Bargenas. 2-jų būti; namas. 8 ir 
3 kamb. Gera vieta. $14,600.

3- jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.

Liuksus — Modern. 6 kamb. 
ras. Sausas įrengtas bcismentas. 
ražas. $21,000. 
1% ankšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

švarus 5 kamb.. 10 metų, mūro 
namas. Gazu šild. Priedai. $14.260.

2-jų butų, 6 metų, mūras. Gazu 
šildymas, garažas. $25,800.

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie
$2,500 nuomos. Tik $11,900.

NAUJA ĮSTAIGA

K. VALDIS REAL ESTATE
28I5 W. 7Iit St. Ttl. RE 7-7200 irba RE 7-8534

$a-

rnQ- 
Ga-

Didelis ir nauja* 4 % kamb. mū
ras. Platus sklypas. Prie parko. 
$18,900.

Naujas mūras. 5% kamb. Tvirta 
statyba. Hį vonios. $16.800.

Arti mūsų mokyklų 6 kamb. mū
ras. Gazu šildymas. Platus sklypas. 
$20,000.

Bridgeporte. 7 butų namas. Apie 
$3,000 nuomos. Kaina $6,800.

tiražus 6 butų niūras. Naujas šil
dymas. 3 auto, mūro gar. $59,000.

8 btitij mūras. Alumin. langai. 
Virš $8.000 nuomos. $66.900.

Gage Parke. 2-jų butų mūras. Ga
zu šildymas. Modern. viduj. $20,800. 

šviesus 13
Virš $15,000. 
$30.000.

Algos metinis priedas apie $5.000 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21,000.

3-jų butų mi-dinis. Platus sklypas 
ir garažas. Nereikės derėtis, 
$15,900.
DIRBA KASDIEN

V I K D O“
HU7IN6 SERVICE

įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “conversion bumera”, 
vandens "boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

4444 S. WF»TERN AVE.. Chi- 
cago. I1L. VI 7-3447 — D. Žu
kauskas.

J 9

Gyvenami namai. Biznio, in-- 
fdustrijog bei ofisų pastatai. 
U Taip pat įvairūs pastatų re-j 

Imontai.

L. STAŠAITIS

j I

Statybos Koatraktorius
•043 SO. SAWYEB AVENUE

CHICAGO 29. ILL.
Namų TeL PR 8-8378

apartmentų mūras, 
nuomos. įmokėti

už

t /

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago. UI.

V. ŠIMKUS Constr. Co
2618 W. 7lst Street, Tek PR M268 ir TE 6-5631

- ......—................ .................
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PARADOKSAS IR TIESA
T A

(Atkelta iš 3 psl.)
* a

nemažų skirtumų. Tomui Ak- 
rys. Jis sutvirtins visą pasaulį,' vimečlul yra neįmanoma, kad 
jei tik jo” protui bus suteikta ,būtų drau^e’ ar’
ši privilegija.

Žinoma, apie šiuos dalykus 
aš šneku, kaip neišmanėlis. Ma
no demokratiški pusbroliai sa
kytų, kaip atsilikėlis. Arba kaip 

' gatvės žmogus. Tačiau mano 
uždavinys ir yra įrodyti, kad 
tomistinė filosofija yra arti
mesnė gatvės žmogaus galvo
senai, negu daugumai filosofų. 
Aš n^su toks išlavintas 
fas, kaip tėvas D’Arcy, 
knyga apie šv. Tomą aš 
žai pasinaiiuojau. Gal 
D’Arcy man atleis, kad as pa
sinaudosiu vienu jo knygos pa
vyzdžiu isieikšti tai, ką aš ma-i 
nau.

Jis, būdamas mokytas filo
sofas, žinoma, moka apseiti su 
filosofais. Būdamas kunigas, 
jis yra papratęs kantriai pa- 

♦ kęsti kvailius; ir ne tik kvai
lius, bet (kas yra kartais net 
sunkiau) gudruolius. Jo platus 
metafizinis apsiskaitymas jį 
išmokė kantrybės su gudriais 
žmonėmis tais atvejais, kai jie 
leidžiasi į kvailystes. To pasė
koje jis visai ramiai ir net švel
niai galėjo parašyti šitokį sa
kinį: “Galima aptikti tam tik
ro panašumo tiksluose ir me
toduose •tarp Tomo Akviniečio 
ir Hegehoj Žinoma, ten yra ir

filoso- 
kurio

nema- 
tėvas 

aš pa

ba kad realybė ir pažinimas 
yra tas pat. Jam daiktas turi 
būti, o tik paskui jis gali būti 
pažintas”.

Tebūna leista gatvės žmogui 
pastebėti, kad tie “nemaži skir-j 
tumai” yra tai, kad Tomas Ak- 
vinietis yra sveikas, o Hėgelis 
apkvaišęs. Atsilikėlis nesutin
ka, kad Hėgelis galėtų kartu 
būti ir nebūti ir kad būtų gali
ma Hegelį suprasti net tuo at
veju, jei nėra paties Hėgelio.

Prieš visa tai tomistinė filo
sofija kartu su visa sveika gal
vosena sako, kad kiaušinis yra 
kiaušinis. Hegelininkas galėtų 
sakyti, kad kiaušinis iš tikrųjų 
yra višta, nes jis yra nepabai
giamo vištos tapsmo dalis. Ber
keley šalininkas galėtų sakyti, 
kad išplaktas kiaušinis yra tiek 
pat realus, kiek reali yra sva
jonė. Pragmatizmas rūpinasi 
greičiau ne kiaušiniu, bet kiau
šiniene, kreipdamas dėmesį Į į 
kepsnį ir pamiršdamas kiauši- j 

' nį. Tomistas tuo tarpu stovi vi
dury baltos, žmonijos brolišku
mo šviesa apšviestos, dienos ir, 
pasikliaudamas jų bendra nuo
mone, pasakys, kad kiaušinis Einamuose reikaluose buvo 
nėra nei višta, nei svajonė, nei kalbėta apie Baltų Federaciją 
kepsnis, bet tai, ką mums apie 

■jį liudija Dievo duoti pojūčiai.
Išvertė V. Bgd.

Naujas JAV laivyno sekretorius. Gynybos sekretorius Robert 
McNamara (kairėje) sveikina naują laivyno sekretorių 
Korth iš Fort Worth, Texas.

MISCELLANEOUS

DEKORAVIMAS VIDUJE. Nemoka
mai apskaičiuojame, apsidraudę, pa
tikimi.

Tel. — EA 7-8860

TOP NOTCH MOVING AT ROCK 
BOTTOM PRICES

; No other mover does so much for 
so little. Big savings with your 
help. Dial 331-0738.

WINTER IS HERE, BŪT...

I DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. sausio mėn. 6 d.

MISCELLANEOUS

VACUUM CLEANERS 
REPAIRED

* Ali makes * Free inspection 
: Free pickup & delivery
: Ali work guaranteed

Call UP 8-8338

SCHMID—LOFGREN
į Prescription laboratory. Ask your 
j doctor to phone your Rx to us. 
I We deliver. Expert truss fittings.

Eaby needs. Siek room supplies 
30 E. lllth St. PU 5-6106

B

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00. už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys.

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS 

2549 W. 6»th St. II a. PR B-1063

S. 
Ford 

(UPI)

have you planned to have your car į 
checked at . . .

LAWS0N AUTO TRANSMISSION | 
We do aeneral repalring. AU makes. . 
3819 W. Harrison SA 2-5611!

ekonomistas M. Šarauskas, kul
tūros reikalams — Eug. Kala 
sauskas ir Hilas 
ižd. Valentina?

Barkauskaitė, 
Rutkauskas, 

Tautos Fondo ir Šalpos Fondo 
Įgaliotinė Aprlonija Tuskenie- 
nė (Šidagytė).

Į revizijos k-ją išrinkti: Vera 
Zavadskienė >is senųjų ateivių 
ir daugiausiai gavusi balsų), 
Vincas Januška ir Kostas Stri- 

į kaitis.

I

' tikėtis, kad ji pagyvins veiklą 
ir įneš daugiau gyvumo. Todėl 
tenka pabnkėti naujai v-bai ge
riausios kloties 1962-jų metų 
veikimo bare. KStr.

JOE’S SEWER SERVICE 
CATCH BASLNS CLEANED $4 
Rodding-Repairing. Licensed- 
Bonded. Ali Work Guarenteed 

Call ES 8-7174 24 hr. service

NEED A GARAGE?
See Chicagoland’s finest DŲR0- 

BUILT. Double Wall. Size 18x25. only 
$1,045. Includes eonerete floor

ft. apron.
See Models on Displav 

C APITOL LUMBER CO. 
8210 W. Grand, Chicago, 

Call 625.2626.

3
&

MOVI NG
F. KASPARAS

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10-11 vai. 
niais nuo 8.30 iki 
dieniais nuo 8:30 v. 
Vakaruškos pirmad.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 

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

7159 So. Maptewood Avė., 
Chicago 29, IU.

ryto, šeštadie- 
9:30 v., sekma- 
r. ligi 9:30 v. r. 
7 vai. vak.

i

MISCELLANEOUS

Take this ad to — 
GORDY OFFICE SUPPLY 

Come in, look around. Duplicating 
machines & paper. Student and 

school supplies. Office — Factory 
School or Home

2626 W. Division BR. 8-0380

i

25% NUOLAIDA
visiems darbams. užsakytiems iki 
gruodžio 20-tos. Ekspertas stalius— 
įrengia virtuves, poilsio kambarius, 
rūsius, pristato kambarius. Visas 
darbas garantuotas. Nemokami ap
skaičiavimai. Skamb. — WALTE R.

RO 1-0728 YO 5-2424

SKAMBINKITE MUMS PIR
MIAUSIAI! Visoki remonto dar
bai. Joks darbas ne perdidelis. Ne
mokamiems apskaičiavimams telef. 
HI 5-3378 arba GA 2-7686.

. —r- 

.--------------------------------------- ------—
Į TUCKER SEWER SERVICE

KANA d o s žinios
FLndo atstovas 
praneša, kad 1961 

pasiųsta $143.

Winnipeg, Man.
Metinis L. Bendruomenės 

susirinkimas
Gruodžių.17 d. KLB-nės Win- 

Įf nipego Apyl. v-ba sušaukė me
tinį narių-susirinkimą. 11 vai. 
įvyko pamaldos. Per pamokslą 
kun. J. Bertašius paragino vi
sas atlikti savo tautinę parei
gą. Jis pažymėjo, kad čia ne
reikia kviesti kiekvieno atski
rai, bet visi turi suprasti, kad 
šis ausi rinkimas yra visų lietu
vių bendra pareiga ir turime 
susirinkti nors metuose vieną 
kartą. .

Po pamaldų visi rinkosi į pa
rapijos salę, kuri buvo pilna. 
Susirinkimą atidarė v-bos p-kas 
T. Lukas, pareikšdamas atsis
tatydinimą. Dienos pirmininku 
išrenkamas agr. Jonas Malinaus 
kas, o sekretoriauti pakviečia
mas Eug. Kalasauskas. Vera 
Zavadskienė, susirinkimo var
du, padėkoja A. Tuskenienei už 
gražiai surašytą bei perskaity
tą pereftiĮ/'fcietų protokolą. T. 
Lukas padaro trumpą pereitų 
metų veikimo apžvalgą, o die
nos p-kas įj. Malinauskas išreiš
kia pauėKįrv-bai už veiklą.

Ižd. J. Demereckas pranešė, 
kad v-ba:pelną paskirstė taip: 
už 1961 m. solid. mokesčio cent
rui pasiųsta; $15, KLB-nės Win- 
nipego apyl. knygynui $10, šeš- 
tadienineF*wukų mokyklai $15, 
po 10 dol?;“Neprikl. Lietuvos” 
ir “Tėviškes Žiburių” spaudos 
b-vių šer^f* pirkimui ir kaipo 
dovana pasiųsta 20 Elta-Press, j 
Romoje, z,* ,

Toliau pranešimą duoda 1. e. 
Šalpos Fondo Winnipego sk. į 
atstovo par. einąs T. Lukas. Jis 
praneša, knd prof. Kairiui - Ka
minskui pą§.ųsta $115.72. Šiam 
reikalui daugiausiai aukų surin 
ko v-bos ižd. J. Demereckas ir 
Šalpos Fondo atstovė A. Šida- 
gytė-Tuskbnienė.

I

Tautos 
Šarauskas 
m. centrui

M.
i

I
16-tot gimnazijai

I

Vasario
remti būrelio atstovas T. Lu
kas praneša, kad šiais metais 
būreiio lėmėjų iš 21 sumažėjo 
iki 19-kos.

Winmpege. Iš lietuvių pusės 
Baltų Federacijai Winnipege y- 
ra vadovavę; J. Činga, J. Mali
nauskas, Pr. Matulionis, Eve
restas Federas, Mykolas Ja
nuška ir kit.

Šia^s metais tenka vadovauti, 
iš eilės, vėl agr. J. Malinauskui, 
kaipo PLB-nės Winnipego Apyl. 
v-bos p-kui 1962 metams.

Tenka pažymėti, kad 1962 m. 
VVinnipegas išsirinko gana stip
rią ir prityrusią v-bą ir reikia

* pa’inVing**&’decop’ating* *
STAN De CALUWE

Paperhanging & floor sanding. 
Fully insured. Ali work guaranteed 

Free estimates. Call anytime 
RO. 4-7907

♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <

The biggest savings on FREEZER 
MEATS for 1962 is with

KINGS FREEZER MEATS, INC. 
7147 W. 79th St, Oaklatvn 

Phone NE 6-3440

Parduodame pianinus, vargonus, 
orkestro instrumentus

Pirkus instrumentą, pamokos ne
mokamai. Atdara pirm., ketv. ir 
penkt. vakarais. THE HOUSE QF 
MUSIC, 528 East on Koute 6, South 
Holland, III. ED 3-5500.

Complete sewer service, cleaned ■ 
rodded and repajred. Customer's I 
choice — eleetrie or hand rodded. 
Guaranteed complete flood control. '

1058 W. 32nd St LA 3-8717

l
LELAND HOTEL DĖMESIO I

GYVYBES, NELAIMINGŲ ATSI
TIKIMŲ, SVEIKATOS IR PASKO
LOS DRAUDIMAS. Aukštojo mok- 
sio planas, grup. ir biznio draudimas.

J. O. M I L L S
Granite Realty & Investment Co. 

4526 N. SHERIDAN 
LO 1-0605 SU 4-2244

TREMPER LUMBER^^OALCO.

Hardvvare - Farm & Home Supplies 
Cement - Brick - Gravel - Fuel, ete. 
Save .money SS$ on every buy!
Phone 180, Washburn, Illinois

The only Hotel in downtown Chi
cago for women. WEEKLY RATES. 
DOUBLE ROOMS. Corner Harri
son & Wabasb Avė. Phone YVE 
9-2733.

PATAISYMAI — MEDŽIO 
DARBŲ.

TELEF.: VALBROOK 5-5050

' NEBRANGIAI TAISOME
alyvos, gazo, anglių furnasus, 

stokerius ir visas šildymo sistemas 
Darbas garantuotas

ALEKSANDRAS GERULIS 
3625 W. 64th Pi. REliance 5-2541

Buvęs v-bos p-kas T. Lukas į 
praneša, kad Baltų Federacija 
VVinnipege gruodžio 4 d. Hud- 
son Bay Co. auditorijoj suren-j 
gė arbatėlę ir kartu visų trijų 
tautybių Įvairių rankdarbių pa- 

i rodėlę. Parengimas puikiai pa
sisekė iš ko gauta pelno $467.

Išrinkta nauja valdyba: pir- 
min. agr. J. Malinauskas, sekr.

! I 
i 
i

Gilaus skausmo prislėgtu
KUN. DR. T. ŽIŪRAITĮ, O. P., 

ir jo artimuosius, mylimam tėveliui Lietuvo
je mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.

A. “f" A.
JURGIS ALEKNAITIS

Gyveno 4419 So. Artesian Avė.

Graudušiai ir Pliopliai

f

r

Mirė sausio 5 d.. 1962, su
laukęs pusę amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa- 
švietinių parapijos.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Frances (Naujavičiū- 
tė). duktė Ona Jage, žentas 
Joseph. 3 anūkės: Donna, lan
da ir Nancy, švogerka Antoi- 
nette Banzinas. jos vyras An
tanas ir šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.
Priklausė Chicagos Liet. D-jai 

Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos klubui ir Lietuvių Pi
liečių Darbininkų Pašalpos 
Klubui.

Kūnas bus pašarvotas šešt. 
5 vai. Petro Bieliūno koply
čioje. 4348 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
sausio 8 d., iš koplyčios 8:45 
v. r. bus atlydėtas į švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.
' Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, duktė, žen
tas ir anūkės.

laidotuvių direktorius Pet-- 
ras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

A

i

PADĖKA

A. t A.
JOSEPH ŠVILPA

Mūsų, mylimas vyras ir tė
vas mirė 1961 m. gruodžo mėn. 
23 d. ir' palaidotas gruodžio 
mėn. 27 d. šv. Kazimiero ka
pinėse. Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jam paskutinę 
patarnavimą ir palydėjo į am
žino poilsio vietą. 
..Nuoširdžiai 
gerb. 
kun. 
kun. 
t’ui.
pamaldas už jo sielą. Dėkoja
me kun. J. Pajkos ir kun. F. 
Kelpšui. kurie • palydėjo velionį 
j Kapines.

Dėkojame prel. D. Mozeriul. 
kun. F. Kelpšui, kun. Gilbert'ui 
ir kun. Mykolaičiui už maldas 
koplyčioje..

Nuoširdžiai 
kurie užprašė 
sielą. 1 dėkojame 
prisiuntė velioniui gėlių, 
pareiškė mums toj liūdesio 
landoj užuojautą.

Dėkojame vargonininkui 
Kudirkai už gė dojimą.

Dėkojame gnonešianis 
kojaine visiems laidotuvėse 
Jyvavusiems. kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui John F. Etideikiui už ma
lonų patarnavimą.

Visi. uis. visiems nuoširdus 
dėkui.

žmona, duktė ir anūkas.

dėkojame didž 
kunigams: giminaičiui

James Pajkos. O. F. M., 
F. Kelpšui ir kun. Gilber- 
kurie atlaikė gedulingas

dėkui visiems, 
šv. Mišias už jo 

visiems, kurie 
bei 
va-

p.

Dč- 
da-

A
i t 1

A --
TERESĖ ČIUŽENĄS

SELICKYTE
(Pagal pirmą vyrą Kukutis)

Mirė sausio 5 d.. 1962, 12:30 
v. r., sulaukus 70 m. amžiaus.

Gim£ Lietuvoje. Kilo iš Su- 
valkų apskr.. Slabados parap.

Pasiliko dideliame nuliūd’ime 
vyras Juozas, podukra Ona 
Vengeleckis su šeima; Detroite 
liko dėdienė M. Baikauskas ir 
jos šeima: Mrs. J. Galvin,
Mrs. H. Shaw. Cassie. ir Sese
lė M. Adelė. kazimierietė. ir 
kiti giminės Amerikoje ir Lie
tuvoje.

Velione buvo amžina narė 
šv. Kazimiero Vienuolyno Rė
mėjų draugijos.

Priklausė Maldos Apaštala
vimo draugijai.

Kūnus pašarvotas S. Lacka- 
wicz koplyčioje. 2424 XV. 69th 
Street.

laidotuvės įvyks pirmad., 
sausio 8 d., iš koplyčios 8:30 
v. r. bus atlydėta į švenč. P. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Giminės.
Tel. RE 7-1213.

Panevėžiečių Klubo Valdybos nariui 
A. f A. 

KAZIMIERUI JEČIUI mirus, 
jo šeimai nuoširdžių užuojautų reiškia

Panevėžiečiy Klubo Valdyba

%%EDAVIMUI

4^' IŠPARDUODAMI — pavyzdžių 
baldai bei kilimai

iš statybininko 3-jų modelinių namų; 
parduodan^Latakirai. 50 ir 60% nuo
laida. Sutvarkomos pristatymo ir išsi- 
mokėjimo sąlygos.

TEI____ 636-0016 I

CARė^E INTERIORS
Išparduodame gražius pavyzdinius 

baldus iš 3-jų statybininko mode
linių namų. Parduodami atskirai. 
56% —t 75%. nuolaida. Parūpinsime 
pristatymą rir išsimokėjimo sąlygas.

Tel. 636-0016

JONAS LUISAS
Gyveno 732 W>-st 19 Street.

Mirė sausio 4 d., 1962. 2 v. 
p. p., sulaukęs 61 m. amžiaus:

Gimė Lietuvoje. Kilo .iš Su- 
dargių parap., lltraklų kaimo.

Amerikoje išgyveno 11 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Pranciška, sūnus An
tanas. marti Geraldm ir daug 
kitų giminių Amerikoj ir ' ' 
tuvoj.

Priklausė Susivienijimui 
tuvių R. Katalikų, skyriui

Kūnas pašarvotas Petro Gur- 
.<4<.io koplyčioje, 718 W. 18 St.

laidotuvės Įvyks pirmadienį, 
sausio 8 d., iš koplyčios 8:30 
v. r. bus atlydėtas J Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už. velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus; 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalj vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, mar
ti ir kiti giminės.

Laidot. direkt. Petras Gurs
kis. Tel. SE 3-5711.

IJe-

nč
io i.

A. -Į- A.
JOHN ALEKSIUN, Sr.’

Gyveno 6641 S. Richmond Street
Mirė sausio 4 d., 1962, 6:45 vai. vak., sulaukęs 74 m. 

amžiaus. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anastasia, 2 dukterys 

Helen, žentas Bob Bowen, ir Genevieve, ženta*r*Hayinond 
Stasiukaitis, sūnus John, 9 anūkai, sesuo Donata Krauklis su 
šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draugijai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos ir Evans koplyčioje, 6845 S. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., sausio 8 d., iš kop
lyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas j švenč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTERYS, SŪNUS IR ANŪKAI 
Laidotuvių direkt. Mažeika ir Evans. tel. RE 7-8600
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. sausio mėn. 6 d.

Iš Kanados atvyksta 
rašyt. J. Kralikaus- 

trumpa oficialioji da- 
to meninė, kurią at- 
Pr. Bičkienė, akt. Z. 

L. Braždienės

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų 6 sk. metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 7 d., 
2 vai. p. p., mokyklos kamba
ryje. Prašome nares gausiai 
susirinkti, nes reikia pasiruošti 
skyriaus pramogai, kuri įvyks 
sausio 28 d. Rimkų namuose^

X Juozas Puidokas, gyv. 7307 
South Campbell Avė., Chicago 
29, UI., sugrįžo iš Šv. Antano 
ligoninės, kurioje po automobi
lio katastrofos išgulėjo beveik 
5 savaites.

X Vikt. ir Kazys Kleivos, 
1610 So. 48 Ct., pirmieji suti
ko priimti Chicagoj keliaujan
čią po namus Fatimos Marijos 
statulą. Antanas Paskočimas 
džiaugiasi, kad šį šeštadienį 
pirmą kartą į Cicero turės pro 
gos nuvežti Marijos statulą. 
Pas Kleivus statula bus visą 
ateinančią savaitę ir kitą šeš
tadienį vėl bus vežama kur 
nors į kitą lietuvių šeimą.

X Tom Balis, sūnus Dominin
Sol. Prudencija Bičkienė rytoj atliks koncertinę programos dalį 
Draugo romano premijos įteikimo iškilmėse.

IŠARTI IR TOLI
t

J. A. VALSTYBĖSE -
— St. Petersburg, Fla., mie

ste išeina laikraštėlis Floridos 
Lietuviai. Jau pasirodė 3 nr. 
Redaguoja A. Kamius. Leidė
jai A. Zabukas ir P. Pocius. 
Adresas: 7412 E. Deluil avė., 
Tampa 10, Fla.

KANADOJ
— Toronto Prisikėlimo pa

rapijoj gruodžio 25 d. buvo pa
krikštytas Mykolo ir Ritos 
Slapšių sūnus vardu Eduardas 

j Mykolas. Krikšto apeigas atli
ko tėv. Tarcizijus, O.F.M. Krik 
što tėvais buvo inž. Algirdas 
Slapšys ir Nijolė Banelienė. Ba- 
nelienė yra baigusi Toronto uni 
versiteto humanitarinį fakulte
tą, o vėliau socialinius moks
lus. Vakare Juknevičių bute bu 
vo surengtos vaišės, į kurias 
atsilankė tėvas Tarcizijus, O. 
F.M., keletas inžinierių, studen
tų, giminės ir draugai. Eduar- 
dukas gavo nemažai dovanų ir
palinkėta Dievo palaimos svei-, Matulis savo kalboje pareiškė, 
kam augti, o Mykolui laimingai kad “septynmečių, aštuonmečių 
baigti studijas. Studijuoja me-, ir vidurinių mokyklų skaičius 
ną ir yra paskutiniam kurse. ,per pastaruosius 16 metų padi-

— LB Hamiltono apylinkės dėjo nuo 277 (apeinamos pra- 
metinis susirinkimas šaukiamas 
sausio 7 d. 4 vai. p. p. Lietuvių 
Namuose, kino salėje. Bus ren
kama nauja 1962 m. valdyba ir 
kiti organai.

montuoti nauja 2,000 abonentų 
automatinė telefonų stotis. Įren 
gimus stočiai pagamina Lenin
grado įmonės.

— Vilniuje tris dienas vyko 
neurologų ir psichiatrų antroji 
respublikinė mokslinė konferen 
cija. Konferencijos dienotvar
kėje buvo svarstomi šizofreni
jos, neurainfekcijų, nervų sis
temos, traumų gydymo ir diag
nostikos klausimai.

X Rytoj, sekmadienį, meti
nė literatūros šventė, Draugo 
romano konkurso premijos į- 
teikimas. 
laureatas 
kas, bus 
lis ir po 
liks sol.
Kevalaitytė ir 
vedamas jaunųjų šokėjų an
samblis. šventė įvyksta 3 v. p. 
p. Marijos Aukšt. mok. salėje. 
Oficialiai daliai vadovaus K. ’ 
Bradūnas, meninei — Ž. Balsy
tė. Bilietų dar bus galima gauti 
ir prie įėjimo.

X Sol. St. Baras, mūsų iš
kilusis tenoras, Cook Country 
School of Nursing dirbančiųjų
lietuvių pakviestas, ten Kalė- ko ir Onos Balių, 2649 W. 94th 
dų eglutės programoje su gra
žiu pasisekimu padainavo lie
tuviškų dainų ir operų arijų. 
Šimtinė amerikiečių publikos jį 
labai šiltai priėmė, išgirdo apie 
Chicagoje veikiančią lietuvių 
operą, apie solistui akompona- 
vusio pianisto M. Motekaičio 
rečitalį. Didžiavosi ir tuo, kad 
turėjo progos išgirsti solistą, 
savu laiku Chicago Tribūne dai 
nų festivalyje laimėjusį geriau
sio tenoro titulą.

Įdomu, kad toje įstaigoje, 
kur St. Baras lietuvio daininin
ko talentą amerikiečiams paro
dė, dirba nemažai lietuvių ir 
yra vilties, kad ateinančiomis 
savaitėmis ir daugiau lietuvių 
gaus ten darbus.

X Šventos šeimos viloje, 
Lemont, UI, 40 valandų atlai
dai bus pradėti rytoj ir baigti 
antradienio vakare. Pamokslus 
vakarais sakys kun. A. Nau
džiūnas, MIC, Draugo redakto
rius. Senelių prieglaudos kape
lionas ir tvarkytojas yra kun. 
St. Adbminas.

X Alvina Giedraitienė, kuri 
dažnai pasireiškia savo gražiu 
balsu dainuodama įvairiuose lie 
tuvių parengimuose ir giedoda
ma pamaldų metu bažnyčiose, 
yra pakviesta dainuoti “Aidos” 
operoje.

X Jaunimo Centro Tautinių 
Šokių ansamblis taip gerai at
lieka uždavinį, kad V. Stasiū- 
naitis nusprendė jų šokamus 
tautinius šokius nufilmuoti ir 
rodyti lietuvių kolonijose. Ar
timiausia proga juos pačius 
scenoje pamatyti bus sekma
dienį, “Draugo” romano pre
mijos įteikimo iškilmėse Mari
jos Aukšt. Mokyklos salėje.

X šv. Pranciškaus vienuo
lyno rėmėjų 2 sk. rengia paren 
girną sausio 14 d. 2 vai. p. p. 
Uršulės Garlevičienės namuo
se, 4437 So. Artesian, Brighton 
Park. Kviečiame gausiai atsi
lankyti pas rėmėjas. Bus dau
gybė gražių ir gerų dovanų. 
Rengėjos visus maloniai priims 
ir pavaišins. Lauksime svečių 
ir rėmėjų iš kitų kolonijų.

X Jei nemėgstat šešėlių te
levizijos ekrane, išmėginkit pa
tentuotą, labai patobulintą
kambarinę anteną Rembrandt.
Radaro kilpos. 12-os pozicijų
jungtukas. Sidabro kontaktai, j kimus, kad reikalui esant orga-
Jei ši antena Jums nepatiks, kai nizuotai ir vieningai stotume į
būsit ją išmėginę, mes priim
sime atgal — Jums nieko ne
kainuos. Gradinsko televizijų, 
radiją ir patefonų krautuvė, 
2512 W. 47th St., tel. FR 6- 
1998. (Sk.) I

St., Evergreen Park, buvo par
važiavęs iš karinės tarnybos 
Arizonoj atostogų pas tėvelius 
ir pas močiutę Barborą Pocius. 
Tom Balis labai patenkintas 
savo tarnyba ir džiaugiasi, kad 
gerai praleido atostogas pas 
tėvelius ir gimines.

X Teresės Shiman sveikata 
pablogėjo ir vėl turėjo išvežti į 
Billings ligoninę. Teresė serga 
nuo birželio mėnesio. Ji yra 
dukrelė veikėjos A. Snarskie- 
nės, kuri taip pat turėjo nelai- tuose, pasirodžiusi net televizi- 
mę ir sunkiai susižeidė ranką, i j°Je- 
Vis dar gydosi namuose ir ne
gali dirbti.

X A. L. Dailininkų sąjungos 
rengiama dailės paroda bus ati 
daryta sausio 20 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje. Dailininkai 
kūrinius (ne daugiau šešių) i 
prisiunčia iki sausio 16 d. sąjun • koncertavo įvairiose Vokietijos 
gos valdybos nario V. Vijeikio 
vardu, 4346 S. Westem Avė., 
Chicago 9, UI.

X Brighton Parko Tėviškė
lės ansamblis pradeda darbą 
sausio 8 d., pirmadienę, 4:30 v. 
v., parapijos senojoj salėj.

X LB Marąuette Parko apy
linkės valdybos posėdis įvyko 
sausio 3 d. Išklausyta valdybos 
narių pranešimai - raportai apie 
nuveiktus darbus ir aptarta 
metinio 
reikalai, 
sušaukti sausio 21 d. tuoj po 
sumos Marąuette Parko para
pijos salėje.

X Z. Žiupsnys, dabartinis 
Chicagos LSK Neries pirminin
kas, išrinktas naujuoju Viduri
nių Vakarų Sporto apygardos 
vadovu.

X A. L. Dailininkų sąjungos 
narių visuotinas susirinkimas 
įvyksta sausio 12 d. 7 v. v. dail. 
V. Vijeikio bute, 4346 S. Wes- 
tern Avė. Susirinkimui bus pa
teikta daug aktualių klausimų.

X Cicero Lietuvių Namų Sa 
vininkų Pagerinimo Politikos vininkų Susivienijimo Brighton 
klubas pirmąjį šių metų susi- Parke mėnesinis narių susirin- 

I rinkimą šaukia antradienį sau- kimas įvyko pr. m. gruodžio 
šio 9 d. Lietuvių Liuosybės sve- 29 d. Vengeliausko salėj. Pra- 

1 taineje. ~
i savininkų pareiga ne tik priklau ir fin. dir.
syti organizacijai, bet ir lan
kyti susirinkimus. Pradėdami 
šiuos metus užsibrėžkime svar
biausiu tikslu priklausyti klu
bui ir aktyviai lankyti susirin-

susirinkimo šaukimo 
Susirinkimas nutarta

PASIEKUSI METEORINIŲ ŠVYTĖJIMŲ

Tikrieji talentai įstengia ir 
sunkiose aplinkybėse iškilti ir 

; sužibėti. To gražiu pavyzdžiu 
j yra viena iš pirmaujančių mū-
1 sų solisčių — Prudencija Bič- i rolę operoje 
kienė.
ne tik
muose, bet taip pat ir pirmau- kas iš Smetanos operos “Par-
jančiuose amerikiečių koncer-

I

— 1958 m. laimėjo American 
Opera auditions konkursą, Cin- 
cinnati, Ohio kurio pasėkoj tais 
pat metais dainavo pagrindinę

“Tosca” Italijos
Teatro Nuovo, Milano cieste.

— 1958 m. dainavo ištrau-

/

Šiandien ji yra žinoma 
lietuviškuose parengi-

Pr. Navickaitė Bičkienė — 
lyrinis sopranas — yra kilusi 
iš Lydeikių kaimo, Meškuičių 
valse., Šiaulių apskr. Baigusi; 
Šiaulių mok. seminariją, lankė 
Vilniaus konservatoriją, gilino 
dainavimo studijas Muenchene,

vietose ir Olandijoje, tačiau 
jos didysis talentas labiausiai 
atsiskleidė Amerikoje ir, besi
gilinant j dainavimo studijas, 
Italijoje.

Prudencijos Bičkienės solisti 
nėję karjeroje per paskutinius 
kelerius metus buvo tiesiog me- 
teorinių švystelėjimų, kurių ke
letą šia proga prisiminsime:

— 1957 metais laimėjo India
nos valstybės geriausios dainin- 
kės titulą.

Neuropatalogų ir psichiatrų 
moksliniame pasitarime daly
vavo gydytojai praktikai bei 
moksliniai bendradarbiai iš Mas 
kvos, Baltarusijos, Latvijos ir 
Estijos. Konferencijoje buvo 
perskaityti iš viso 43 praneši
mai, patvirtinti nauji planai 
psichoneurologinės pagalbos vy 
stymui Lietuvoje.

— Maža mokyklų. Aukšč. ta
rybos sesijoje pasisakęs sovie
tinės Lietuvos deputatas, mok
slų akademijos prezidentas J.

lininkystės fermų vedėjus, mel 
žėjas. Tačiau daugelio rajonų 
partijos ir vykdomieji komite
tai visiškai neruošia jokių pa
sitobulinimo kursų kiaulių šė
rėjams, paukštininkams, kuku
rūzų ir cukrinių runkelių augin
tojams.

“Prasidėjus pavasario lauko 
: darbams daugelyje rajonų liko 
neapmokyti kukurūzų auginimo 
grandžių grandininkai. Dėl šios 
priežasties sėja buvo pavėluota, 
nekokybiška’’ — pareiškė 
šas.

Bloga padėtis su žemės 
rų mokymu. Pavyzdžiui,
dijų rajone iš numatytų apmo
kyti 50 laukininkystės briga
dininkų kursus lankė tik 26, 
Pakruojo rajone iš 90 tik 25 
brigadininkai, Ariogalos rajone 
iš 60 reikalingų žmonių apmo
kyti tik 21.

Krušas ragina partijos ir 
vykdomuosius komitetus imtis 
visų priemonių, kad kolchozi- 
ninkai ir sovchozininkai lanky- 
tų jiems skirtus kursus. (E.)

Kru-

kad-
Laz-

džios mokyklos. E.) iki 1.367, 
o per tą laiką buvo pastatyti 
bei atstatyti tik 127 mokykli
niai pastatai” (“Tiesa” 288 
nr.).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. Nedzinskas, 4065 Archer 
Avė., Chicago 32, III. 

Tel. YA 7-5980

PINIGAI SIUNČIAMI į 
LIETUVĄ 
oro paštu—bet kokioje 
sumoje iki $300 tik už 

$1.65

Matulio nurodymais daug mo 
kyklų Lietuvoje dirba sunkio
mis sąlygomis. Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevė
žyje daugiau kaip 40,000 vaikų 
ipokosi dviem ar trim pamai
nomis.

Deputatas prašė aukščiausią
ją tarybą papildomai išnagri
nėti šį klausimą ir 
sovietinės Lietuvos 
kurio lėšų dalis bus 
mokyklų statybai.

— Blogai ruošiami kadrai. 
Vilniaus radijo gruodžio 17 d. 
pasikalbėjime su Lietuvos kp

operos “Le Sauteriot”) ir aust- ck. žemės ūkio skyriaus vedėjo 
ralo Horace Perkins 
Jonuli, namo”.

“■Draugo” romano 
įteikimo iškilmėse šį

OKUP. LIETUVOJE
— Vilniaus radijas praneša, 

kad Kaune, Žaliakalnyje baigta

I

kesnis pasirodymas įvyks va
sario 3d. Chicago Cinema Art 
festivalio proga rengiamame 
koncerte.

Iš dainuosimų “Draugo” kon 
certe kūrinių vertos atskiro

I

duotoji nuotaika” su simfoni
jos orkestru Orchestra Hali sa
lėje, Chicagoje.

— 1959 m. Cincinnati operoj 
dainavo titulinę rolę “Toscoje”.

1960 m. vėl tą pačią rolę dai 
navo Chicago Grant Park Ope
ra Guild statomoje “Toscoje”.

— Taip pačiais metais daina
vo ištraukas iš operos “Tosca”(
Chicagos Grant Parke su sim- dėmesio dvi svetimtaučių kom- 
fonijos orkestru.

1960—1961 m. sezone daina
vo ryškią Helmwiges rolę Chi
cagos Lyric operoje, “Walkue- 
re” pastatyme.

1961 m. debiutavo televizi
joje, dainuodama su simfonijos 
orkestru “The Artist Showca- 
se” programoje.

Šie visi pasirodymai buvo 
dažnai ir gražiai įvertinami 
amerikiečių ir mūsų spaudoje.

Artimiausias dar vienas ryš-

pozitorių harmonizuotos lietu
vių liaudies dainos: prancūzo 
Sylvio Lazzari “Linelius ro
viau” (iš lietuviškos buities

padidinti 
biudžetą, 
skiriama

Kadangi senus rūbus ir kai- 
kuriuos maisto produktus nega
lima siųsti j Lietuvą, daug kas 
dabar siunčia tik pinigus—per

Amalgamated

“Eik,

premijos 
sekmadie

nį bus dar viena proga pasigė
rėti tokiu retu dainavimo talen
tu, kokiu pasireiškia sol. Pru
dencija Bičkienė.

Bronium Krušu 
kadrų paruošimą 
kad respublikoje 
atlikti kai kuris

pavaduotoju 
apie kaimo 
šis nurodė, 
stengiamasi
darbas mokant kolchozų 
mininkus, brigadininkus,

International Dept.

IH S0. DEARBORN ST 
Tel. FRanklin 2-4100

Chicago, UI.
Member Federal Deposit 

Insurance Corporation

rx

Jaunimo Centro Studentų Ansamblio mergaičių grupė, kuri rytoj pašoks tautinius šokius

X Lietuvių Nuosavybių Sa- CHICAGOS ŽINIOS

%

JUOZĄ KRALIKAUSKĄ, 
mūsų mielų mokytojų, laimėjusį “Drau
go” romano konkursų, sveikina Marijos 
Pečkauskaitės gimnazijos pirmosios lai
dos mokinės.

Nejudomų nuosavybių nešimus padarė pirm. Pr. Šulas 
J. Simanavičius.

Įstojo nauji 5 nariai. Susirinki- 
I mams paįvairinti nutarta į se- 
i kantį susirinkimą sausio 26 d. 
I pakviesti su filmu vieną lietu
vių veikėją (red. St. Piežą ar 
inž. A. Rudį), kad sudomintų 
daugiau žmonių įstoti į Susivie
nijimą. Aktyviai pasirodė E. 
Širvinskienė ir kt., daugelį na
mų savininkų paraginę įstoti 
į Susivienijimą. Taip pat nu
tarta artimiausiu laiku suruoš- 
ti viešą parengimą.

darbą ir galėtume pagelbėti ne 
vien tik sau, o ir savo kaimy
nui.

X Cicero lituanistinės mo
kyklos eglutės metu šį šešta-1 
dienį mažieji suvaidins vieną 
veiksmą B. Sruogos veikalo 

Vaidina 
Galinaitytė, Gr. Giniotytė,

X Pakšto salėje, California
ir 38-os kampas, (tel. YA 7- Aitvaras teisėjas.
8722), šokiai šeštadienį ir sek
madienį sausio 6 ir 7 dienomis, j Vabalaitytė, K. Bytautaitė, 
Gros B. Pakšto orkestras. Pra-, Arkštikytė, K. Tauginas, 
džia šeštad. 8 vai., sekmadienį Žemaitytė, D. Ališauskaitė, 
6:30 v. (Sk.)

$18.95 
$19.95

ARGI NEMOKA ANGLŲ 
KALBOS?

Chicagog universitetas gavo 
$500,000 iš Pullman labdaros 
fondo profesūros įsteigimui an 
glų kalbos departamente, kur 
bus ugdoma anglų kalbos aiški 
ir preciziška vartosena.

RENGIASI PAVASARIUI .
Chicagos miesto pirkėjas 

John Ward pareiškė, kad poli
cijai jau užsakyta trys 35 pėdų 
dieseliniai laivai ežero patru- [ 
liavimui, ir taip pat trys 20 
pėdų aluminijaus laivai upės 
patruliavimui. Laivai bus pri-; 
statyti balandžio 15 d.
IEŠKO NAUJOS PRAMONES

Fordo fundacija sutiko už
mokėti $62,500 pusę kainos 
dviejų 
cagoje 
loginiu

. kiant 
gos rajoną.

PALIKO ŽMONĄ IR DOVA
NAS

Cikagietis Jay Storm -persi
skyrė su savo žmona Mardelle 
ir dingo iš jos gyvenimo, bet 
ne visiškai. Po kiek laiko po
licija aplankė Mardellę ir jai 
įteikti 59 “pakvietimai” į teis
mą dėl prasižengimų eismo įs
tatymams. Paaiškėjo, kad vy
ras jog vardu buvo užrašęs 
automobilį, jai niekad neleidęs 
vairuoti, ir ji dabar neturinti au 
tomobilio.

PAŠTAS PASIGYRĖ
Chicagos paštas pasigyrė, 

kad praėjusiomis Kalėdomis 
persiųsta 770,072,000 pašto ga
balų, panaudojant 3,400 ma
žiau specialiai samdytų dar
bininkų, tuom sutaupant val
džiai $761,198. Paštas pagyrė 
Čikagiečius, kad pakluso atsi-

975,523 automobi- šaukimams ir savo siuntas bei 
Ališauskaitė ir E. Olišauskas. (liams ir tiktai 24... arkliams, laiškus anksčiau išleido.

---------------- I 
išduota daug leidimų 
Pernai Chicagoje išduota 2,- 

723 leidimai motociklams, 65,- 
“trai-

B.
E.

A ___N. 740 sunkvežimiams, 593
R. leriams”,

I I

metų tyrimų, kaip Chi- 
reikia kovoti su techno- 
nedarbingumu, pritrau- 

naują pramonę į Chica-

—
STABDŽIŲ TAISYMAS 

BRAKES RELINED
Nuo ’50 iki *58 metų mašinoms kainuoja:

CHEV., FORD, PLYM. ............................................................. $14.95
DODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLER, BUICK $15.95 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON ................................ $16.95
CHRYSL., De SOTO. PACKARD ...........
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC

Žemos kainos ir čia neišvardintams mašinoms. Pilnas 
hydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehill 6-7777

K

Prie užkandžių gerti:

STUMBRINĘ, ZUBROVKĘ 
ir SKAIDRIĄJĄ

Prie kavos likerius:
LEMON-ICE, MIDUOLĮ-

Dėmesio!!! — šiuos gėrimus rei
kalaukite tiktai su JEROME Co. 
pitatytuvės lebeliu. — Rekomen

duojame vokiškos firmos
WALL FLEISCHHAŪER likerius

MOCCA ir CHERRY
----------------- ............ y
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