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Tyla Berlyne prieš audrą

BERLYNAS. — Jungtinių A- 
merikos Valstybių vyriausybės 
aukšti pareigūnai neslepia su
sirūpinimo, jog Sovietų Sąjun
ga vėl pradės spaudimą Berly
ne. Šią galimybę pramato ir ki
tų vakariečių sąjungininkų vy
riausybės. Rusiją kursto Čeko
slovakija, Lenkija ir Rytų Vo
kietija imtis greitų ir agresy
vių priemonių galutinai išspręs
ti Rytų Vokietijos ateitį. Len
kija ir Čekoslovakija bijo su
vienytos Vokietijos; be to, abi 
valstybės turi teritorinės nau
dos iš dabartinės padalintos Vo 
kieti jos.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
politikos žinovai toliau priėjo 
išvados, jog pati Sovietų Są
junga tik propagandai naudoja 
sujungtos Vokietijos siaubą. Ru 
sija dėl Berlyno irgi neskubė
tų, tačiau jos Rytų Europos sa
telitai spaudžia veikti greitai ir 
savanaudiškai. Dabartiniai duo t* ,
menys rodo, jog komunistiniam 
blokui yra dvi galimybės:

1. Taikos sutarties pasirašy- tarimams su savo vyriausybe 
mas tarp Sovietų Sąjungos ir 
Rytų Vokietijos. Po jos pasira
šymo Rytų Vokietija priimtų 
ir teisę kontroliuoti susisiekimą 
Vakarų Vokietijos su Vakarų 
Berlynu.

2. Tęsimas ligšiolinės politi
kos: laipsniškai mažinant vaka
riečių teises ir privilegijas ir 
jas vis įteisinant, kol pagaliau

Vakarų sąjungininkai būtų pri
versti daryti nuolaidas ar visai 
pasitraukti iš Berlyno. Ši antro 
ji galimybė yra tikresnė, ste
bint ligšiolinę Rusijos politiką.

Tačiau vienos žymiausių Jung 
tinių Amerikos Valstybių eks
pertų Rusijos politikoje yra 
priešingos nuomonės. Jis prana 
sauja dramatiškų staigmenų 
Berlyne. Dabartinė ramybė Ber 
lyne yra irgi įtartina ir mėgina
ma pramatyti jos kryptis 
prasmė. Ypač berlyniečiai 
susirūpinę ir neramūs.

*
Akylai yra sekami Vakarų 

sąjungininkų visoki pareiškimai 
ir veiksmai. Generolo L. Clay 
išvykimas į Washingtoną pasi-

ir
yra

irgi sukėlė nemažų įtarinėjimų 
Berlyne — ar tai nėra įžanga 

i į naujas nuolaidas Sovietų Ru
sijai?

Vakarų sąjungininkų vaidmuo 
Berlyno likime 1948 — 1949 
metais ir dabartiniu metu yra 
skirtingas. Tarp Anglijos ir 

Į Jungtinių Amerikos Valstybių 
į vyriausybių visuomet būdavo

Trumpai iš visur
— Trys Laoso princai sutarė 

vėl susitikti ir bandyti suderin
ti skirtingas nuomones dėl lao- 
siečių koalicinės vyriausybės su 
darymo. Provakarietis Laoso 
premjeras princas Boun Oum 
nenori užleisti komunistui ar 
neutraliam vidaus ir karo gy
nybos ministerijų.

— Prezidentas Kennedy va
kar New Yorke tarėsi su Jung
tinių Tautų generaliniu sekreto
rium U Thant Kongo ir kitais 
i<. kaisis.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar atidėjo mėnesiui 
raketos su TV ir mokslinėmis 
priemonėmis iššovimą į mėnu
lį, kad būtų padaryta nuotrau
kų. Negalėjo iššauti raketos se
kančią savaitę, nes atsirado tech 
ninių kliūčių.

— Amerikos žydų komitetas 
skundžiasi, jog Argentinoje ple 
čiasi antisemitinis ir kitoks an
tidemokratinis vandalizmas. Ja-
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•
nemaža nuomonių skirtumų, ta
čiau Berlyno blokados metu 
1948 metais anglai instinktyviai 
veikdavo kartu, kai kildavo rim 
tas reikalas. Šiuo metu to vie
ningumo pasigendama. Tai Ru
siją skatina prie įžūlios poli
tikos.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

Lt. pulk. John G. Glenn erdvės 
apdare, pasiruošęs Atlas raketo
je skristi aplink žemę sausio 23 
dieną. (UPI)

— Sukilėliai Kongo kareiviai 
puola katalikų mergaičių kole
giją. Pasak radijo ir Jungtinių 
Tautų pareigūnų pranešimo, 
Kongo sukilėliai kareiviai va
kar puolė katalikų kolegiją šiau 
rinėje Katangos provincijoje, 
kur neseniai buvo baisiai žiau
riai nužudyta 19 katalikų mi-1 
sionierių. Jungtinių Tautų lėk
tuvai matė kolegijos kieme du 
kongiečių sunkvežimius.

— Kanados parlamentas sau
sio 18 dieną susirinko penkto
sios sesijos. Ministeris pirminin
kas J. Diefenbakeris pateikė į- 
statymų projektus, pažadėda
mas didesnes senatvės pensi
jas ir didesnę federalinę pagal
bą kitiems gerovėj planams; 
daugiau bus išleista viešiems 
darbams, kad būtų daugiau dar 
bų, ir kitų priemonių pakelti 
ekonominį gyvenimą.

I

KUBOS DIKTATORIUS SAUDO ŪKININKUS
Moterys ėjo šaukdamos "Castro yra žudikas". Viena višta per tris savaites, 

du svarai ryžių kas savaitė

KUBA. — Dabar Castro žudi- sušaudyta Caibariene, Las Vii- Kuboje maistas normuotas, 
kai savo šautuvus ima nukreip- las provincijoje. Devyni kiti ū- Kubiečių šeimos dabar teoretiš- 
ti prieš ūkininkus, ir egzekuci- kininkai gretimoje Camaguey kai gali gauti vieną vištą per 
jų skaičius smarkiai auga. Ši- provincijoje, apkaltinti “veiki- 
toksai yra komunistų atsaky- mu prieš valstybę”, buvo pri
mas į maisto trūkumą, cukri- versti pasidaryti sau karstus, 
nių nendrių deginimąir didėjan- nešti juos per Remedios mieš
ti pasipriešinimą Castro dikta
tūros priespaudai. Apie tai pra
neša sausio 22 dienos laidoje 
gerai informuotas žurnalas “U. 
S. News & World Report”. Kaip 
plačiai tos egzekucijos vykdo
mos, gali pavaizduoti įvykis L>as 
Vilias provincijoje, netoli Ran- 
chuelo. Čia diktatoriaus brolis 
Rautas Castro suėmė 100 ūki
ninkų, apkaltintų sudeginus cuk 
raus nendrių laukus, ir daugu
mą jų sušaudė.

šešiolika kitų ūkininkų buvo

tą, kur jie buvo sušaudyti. Gu- 
antanamo mieste taipgi nužu
dyti keli žmonės.

Žudymai Guantanamo mies
te sukėlė atvirą demonstraciją. 
Sausio 9 d. trijų nužudytųjų 
jaunuolių motinos buvo prieša
ky eisenos į laidotuvių koplyčią, 
o paskiau į Castro karinės po
licijos būstinę. Moterys ėjo 
šaukdamos: “Castro yra’ žudi
kas”.

Kuboje maistas normuota^.

Argentinos diplomatas, Castro 
rėmėjas, paspruko iš Kubos• •

Argentinos ambasados pirmasis sekretorius apsivylė 
Fidel Castro revoliucija

F
Sausio 20 d.: šv. Fabijonas 

ir Sebastijonas, Jurgūnas.
Sausio 21 d.: III sek. po Tri

jų Karalių, šv. Agnietė, Rim
gaila, Garsė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
ap'e 5 laipsn. virš nulio; rytoj 
— šalta, dalinai apsiniaukę.

Saulė teka 7:13, leidžias 4:50.
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cob Blaustein, žydų organizaci
jos garbės pirmininkas, nusi
skundė, jog kai kurios argen
tiniečių organizacijos esančios 
neofašistinės ir nusistačiusios 
prieš Jungtines Amerikos Vals
tybes.

— Sovietų laikraštis “Trud” 
vauar apkaltino Izraelio diplo
matus, jog jie Sovietų Sąjungo
je šnipinėja Jungtinių Amerikos 
Valstybių Centro žvalgybai ir 
naudoia sinagogas paslaptims 
perteikti.

— Norvegijos sostinėje Oslo 
šiom dienom įvyko Skandinavi- 
ioje dirbančių kunigų dominin
konų nuvažiavimas, kuriame da
lyvavo apie 30 vienuolių domi
ninkonų iš Danijos, Norvegijos, 
Švedijos ir Suomijos.

— Naujas Suomijos ministe
ris Vatikane. Popiežius Jonas 
XXIII iškilmingoje audiencijo
je sausio 13 dieną priėmė nau
jąjį Suomijos ministerį prie Šv. 
Sosto Lennart Orkomies.

— Kongo katalikų universi
tetas “Lovanium” Leopoldvillė- 
je naujų metų pradžioje afri
kiečiams surengė įmonių vado
vų kursus.

— Austrijos katalikų darbi
ninkų jaunimas dirbtuvėse, val
gyklose ir viešbučiuose ir Vie
nos gatvėse šiom dienom suor
ganizavo rinkliavą, kurios me
tu surinkti pinigai bus skiriami!
Afrikos kraštų darbininkų jau- atidengia užslėptus mūsų .pačių 
nimo švietimui.

I

MEXI00 CITY. — Buvęs Ar
gentinos diplomatas, kuris kar
tą buvęs entuziastas dėl Castro, 
kad net paliko savo postą dik
tatoriui pagelbėti, pareiškė, jog 
1962 metais į kubiečių akis žvel 
gia badas ir neviltis.

šis diplomatas yra Ruben 
Reynoso, buvęs Argentinos am
basados Havanoje pirmasis sek 
retorius. Reynoso, giliai nusivy 
lęs Castro revoliucijos pasek
mėmis, paspruko iš Kubos prieš 
kelias savaites.

Reynoso .pabrėžė, jog nė vie
nas kubietis niekada nejautė 
tokio alkio, terorizmo ir tokio

De Gaulle pakeitė
nuomor^

PARYŽIUS. — Prezidentas 
de Gaulle vakar pranešė, jog 
jis dabar negali atšaukti dvie
jų divizijų kareivių iš Alžirijos 
į Europą, nes Šiaurės Afrikoj 
vyksta smurtas ir teroras. Ai
žiojoje nuo sausio 1 dienos jau 
nužudyta 330 asmenų.t . ■

Pirmomis šių metų savaitė
mis Guantanamo mieste dingo 
dešimtys žmonių. Buvo areštuo 
ti be apkaltinimo. Didžiausi a- 
reštai vyko sausio 5 d. Sekan
čią dieną keletas sunkvežimių 
tų kalinių buvo nugabenta į 
Sierra Maestrą, kur Castro į- 
steigė naują koncentracijos sto
vyklą “EI Haitiano”.

Eilės alkanųjų
Kuboje trūksta maisto. Svar

bieji maisto produktai raciona
lizuoti, ir čia yra daug netvar
kos. Pvz. sausio 9 d. Guantana
mo mieste jau iš nakties sto
vėjo ilgos eilės moterų prie mė
sinės. Kai ją atidarė, gavo mė
sos tik kelios pirmosios. Kitos 
be miego praleidusios naktį, tu 
rėjo eiti tuščiomis rankomis.

Vizitas

Planuoja telefoninį 
kabelį, jungiantį 

Pacifiko valstybes
TOKIO. — Japonijos pašto 

ministerija užvakar pranešė, jog
ji p’anuoja vandenyne padėti diktatūrinio režimo, kaip šian- 
telefoninį kabelį, jungiantį To- dien. Kubos ekonominis gyve- 
kio miestą su Formoza, Hong nimas apardytas, sumažėjo že- 
Kongu, Pilipinais, Pietų Vietna
mu, Bangkoku ir Singapūru. 
6,000 mylių telefoninis kabelis 
pradės veikti 1964 metais, kai 
susisiekimo kabelis tarp Japo
nijos ir Havajų bus baigtas.

NEW DELHI, Indija. — Vig- 
go Kampmann, Danijos minis
teris, užvakar atskrido lėktuvu 
į Indiją vienuolikos dienų vizi
to.

Naujoje Gvinėjoje “ramu” — 
Admirolas Leendert Reeser, Olan
dijos karinių dalinių Naujoje Gvi
nėjoje vadas, pareiškė, jog van
denyse tarp Naujosios Gvinėjos ir 
Indonezijos esą “visiškai ramu. 
Mūsų karinės jėgos nepastebėjo 
nė mažiausio ženklo savo radaro 
ekranuose.” (UPI)

tris savaites ,du svaru ryžių 
(importuotų iš Kinijos) kas sa
vaitė, du svaru baltųjų pupų 
savaitėje, penkis kiaušinius kas 
dvi savaiti. Kiekvienas gyven
tojas gali gauti kenuką kon
densuoto pieno savaitėje ir sva
rą lašinių bei virtuvės aliejaus 
per mėnesį. Iš Kubos rinkų iš
nyko kumpis, juodosios pupos, 
kukurūzai, salotos, kopūstai, 
česnakai, kalakutai, kiauliena, 
žuvys ir vėžiai. Maisto kainos 
pakilo iki 200 procentų.

Rezistencija prieš Castro
Castro žudymais siekia nu

maldyti alkanus gyventojus. 
Lapkr. 29 d. buvo paskelbtas 
dekretas nr. 988, kuriuo prane
šama, kad 48 valandų laikotar
pyje bus nubausti mirtimi su
gautieji pildą šiuos nusikalti
mus:

1. Deginą cukrines nendres.
2. Globoją ar padedą “kont- 

revoliucionieriams”.
3. Padedą infiltruojamam e- 

Iementui iš užsienio.
4. Vykdą sabotažo veiksmus 

miestuose.
5. Nešioją ginklus be vyriau 

sybės leidimo.
Žiną Kubos padėtį sako, kad 

šiuo būdu vyksta nauja rozia- 
tencija prieš Castro. Padažnėjo 
mažesnio masto užpuolimai iš 
jūros, kada išsprogdinami ma
žesni kariniai įrengimai. Stai
giais partizaniniais užpuolimais 
likviduojami Castro milicininkų 
postai.

Escambray kalnuose veikią 
apie 2,000 sukilėlių prieš Cast
ro. Pabėgėliai iš Kubos pasakoja 
apie augantį krašte badą, sun
kumus, neramumus ir nepasiten 
kinimus, į ką Castro atsako di
dėjančiu teroru, areštais ir žu
dymais.

mės ūkio gaminių ir karinės iš
laidos didėja, — pridėjo jis.

— Didžiausias stebuklas krik 
ščionybėje yra meilės viešpata
vimas. —Rudigier

— Portugalija neruoš karna
valo. Vyriausybė pranešė, kad 
portugalai neturės prieš gavė
nią karnavalo sezono, kadangi 
Portugalija neteko Indijoje te
ritorijų.

Pasitarimai Bizertos 
bazes klausimais

PARYŽIUS. — Prancūzijos - 
tunisiečių ministerių pasitarimai 
dėl prancūzų laivyno ir aviaci
jos bazės Bizertoje, Tunisijoje, 
ateities stumiasi pirmyn nuo
širdžioje atmosferoje. Tai Pa
ryžiaus politiniai sluoksniai pra 
nešė sausio 17 dieną.

Tai buvusi antroji diena for
malių pasikalbėjimų tarp pran
cūzų užsienio reikalų ministe- 
rio Maurice Couve de Murville, 
Tunisijos valstybės ir gynybos 
sekretorium Bahi Ladgham ir 
užsienio reikalų sekretorium i 
Sadok Mokadden.

Prancūzų ir tunisiečių sluoks
niai yra nuosaikiai optimistiš
ki, jog derybos atneš patenkina 
mą sprendimą.

Bažnyčia šių dienų
Belgijoje Malinęs 
300 belgų kunigų

pašau- 
mieste 
šiomis

’yje
apie
dienomis dalyvavo studijų sa
vaitėje tema “Bažnyčia šių die
nų pasaulyje”.

DOMININKONU RESPUBLIKA TURI NAUJA 
VALSTYBĖS TARYBA

Generolą Echavarria nuvertė jo paties karininkai. Naujas prezidentas — 
teisininkas Bonnelly

Brazilija perka 
Argentinos kviečių
RIO DE JANEIRO. — Bra

zilija sausio 17 dieną pranešė, 
jog ji pasirašysianti su Argen
tina sutartį pirkti iš argenti
niečių 1,100,000 tonų kviečių 
per metus tarp 1962 — 1964 m. 
Sltartis vėl brazilų pirkimą iš 
Argentinos įstatė į normalų ke
lią po didelio sumažėjimo pra
ėjusiais metais, nes Argentinoje 
buvęs mažokas kviečių derlius.

Domininkonų Respublikos prezi
dentas Joaąuin Balaguer kartu 
su maj. gen. Pedro Rodriguez 
Echavarria, prieš prezidentui at
sistatydinant. O dabar ir gen., 
Pedro Rodriguez išmestas iš civi
linės ir karinės tarnybos pirminin- 

. . . . _ .ko poeto, kuris kraštą valdė tik
dvasioj mintis. —Pierremont 48 valandas. (UPI)

— Skaitymas gerų knygų

SANTA DOMINGO, Dominin viliai — buvo areštuoti gene 
konų Respublika. — Nuverstoji 
laikinoji valstybės taryba va
kar vakare atgavo Domininko
nų valdžią iš tarybos, vadovau
jamos generolo Pedro Rodrigu
ez Echavarria.

Rodriguez Echavarria, 37 me 
tų amžiaus generolas, išmestas 
iš tarybos po 48 valandų kraš
to valdymo, buvo areštuotas ka 
riškių grupės, taipgi sulaikyti 
keturi jo tarybos nariai.

Aviacijos generolas buvęs su
imtas grupės savo karininkų.

Nuvertus 48 valandų vyriau
sybę, Santa Domingo miestas 
džiūgavo.

Rafael Bonnelly, 57 metų, tei
sių profesorius, prisaikdintas 
Karaibų salos prezidentu beveik 
po 48 valandų, kai jis ir trys 
kiti valstybės nariai — visi ei-

rolo Rodriguez Echavarria ir 
karinė taryba (junta) buvo pa
statyta jų vieton.

Washingtone Jungtinių Ame
rikos Valstybių pareigūnai bu
vo neutralūs dėl naujausių įvy
kių, bet naujoji Domininkonų 
taryba, atrodo, gaus pilną Jung 
tinių Amerikos Valstybių para
mą, įskaitant prekybinę ir eko
nominę pagalbą.

šeši iš septynių valstybės ta
rybos narių — dauguma jų il
gą lakią buvę Trujillo režimo 
priešai .......... .
ambasados, kur buvo prisiglau
dę, ir pradėjo valdyti kraštą; 
jie valdžią gavo sausio 1 dieną.

*
Valstybės tarybos, sugrįžus 

į prezidento rūmus, pirmasis žy 
gis buvo priimti J. Balagueros

išėjo iš kalėjimo ar

atsistatydinimą, kaip Trujillo 
liekanos, kuris buvo preziden
tas iki junta nuvertė septynių 
vyrų tarybą antradienio vaka
re.

Donald Read, jaunas versli
ninkas, paskirtas užimti Bala- 
gueros vietą taryboje. Nežino
ma, kur yra Balaguer, — pra
nešė radijas.

Aviacijos gen. Andrės Rodri
guez Mendez paskirtas karinių 
dalinių vadu vieton gen. Echa
varria.

Bonnelly yra, National Civic 
Union sąjūdžio narys. JAV pa
reigūnai įsitikinę, jog šis sąjū
dis turįs geriausią progą Do
mininkonų Respublikoje įvesti 
demokratinę santvarką.

Eonnelly, buvęs Balaguer va
dovaujamoje valstybės tarybo
je viceprezidentas, dabar valdo 
Domininkonų Respubliką.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. sausio mėn. 20 d.
I
I

I

įvykusiuose 
nauja cho- 
pareigūnai.

Susižiedavo choristė Anna 
Marie Pupnik su Al Kassel.

Vyčių choro artimiausieji pa
sirodymai yra sekantys.

Sausio 24 d., trečiadienį, Ci- 
ceros Šv. Antano Taupymo Ben 
drovės įkurtuvėse išpildys dalį 
programos;

Vasario 11 d. Sherman vieš-

VYČIŲ CENTRO 
SUSIRINKIMAS

Sekanieji vyčiai iškeliavo į 
Pittsburgh, Pa., dalyvauti cent
ro valdybos susirinkime: Irene 
Šankus, Loretta Kassel, Tere- 
sa Pupinikas, Ann Marie Pu
pinikas ir centro iždininkas Al- 
bert Kassel. Laimingos kelio
nės!

į vyskupus — kovo mėn. — 
jam, kaip pirmutiniam lietu
viui vyskupui šioje šalyje, įteik
ti visos vyčių organizacijos 
vardu atitinkamą dovaną. Pa
girtinas centro valdybos suma
nymas ir jį reikėtų įvykdyti 
be jokių atidėliojimų.

SUSIŽIEDAVO
. Buvusi vyčių penktos kuopos 

raštininkė, o dabar esanti Tlli- 
nois - Indiana apskrities rašti
ninkė Ann Marie Pupinikas ir 
gabus sporte veikėjas, dabar 
esąs 36 kuopos pirmininkas ir 
centro iždininkas Albert Kas
sel susižiedavo. Vedybos bus ge 
gūžės 12 Švento Mykolo par. 
bažnyčioje. Abu uoliai darbuo
jasi Lietuvos vyčių tarpe.

VYČIŲ CHORO ŽINIOS
Po sėkmingo didžiojo choro 

koncerto, kuris praėjo su dide
liu pasisekimu choras vėl dirba 
gana intensyviai. Repetuoja 2 
kartu per savaitę.

Sausio 3 dieną 
rinkimuose išrinkta 
ro valdyba ir kiti
Valdyba susideda iš šių asme- būtyje Chicagos - Indianos aps- 
nų: pirmininkė perrinkta ta pa- krities vyčių rengiamame Lietu 
ti Estelle Rogers, sekr. Lena vos nepriklausomybės minėjime 
Savokaitis, ižd. Raymond Sa- 
moška, lietuvių kalba korespon 
dentais Apolinaras P. Bagdo
nas ir Kęstutis Bagdonas, ang
lų kalba korespondentė Theresa 
Pupinik, knygininku Al Shulic- 
ke ir Bob Paul, kronikos rašy
toja Lucille Stacy. Taip pat cho 
ras padaugėjo dviem sopranais

I — Genė Giedraitis ir Helen VesI
iš pender.

- bankete išpildys dalį progra
mos, o po to bus šokiai. Vasa
rio 24 d. Detroite vyčių ir atei
tininkų rengiamas didelis koncer 
tas. Programą atliks Chicagos 
Vyčių choras, vadovaujamas 
Fausto Strolios, kartu dalyvaus 
ir iškilieji mūsų solistai Pru- 
dencija Bičkienė ir Algirdas 
Brazis, akompaniatorius muz. 
Jonas Byanskas. A. P.B.

I
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SVEIKINAME NAUJĄ 
GARBĖS NARJ

Teko pastebėti “Drauge” 
Kalifornijos žinelė, kad tenykš
čiai vyčiai - senjorai į garbės 
narius pakėlė Antaną Skiriu, 
ilgametį šios organizacijos vei
kėją ir didelį lietuvybės žadin
toją, nepailstantį už savo tau
tės reikalus kovotoją. Netik 
mes, garbės nariai, džiaugia
mės, susilaukę Antano Skiriaus 
savo tarpan, bet ir visa L. Vy
čių organizacija; ypatingai Cle- 
velando vyčiai senjorai yra dė
kingi savo bendraminčiam ka- 
liforniečiam senjoram už tokį 
gražų mostą savo garbingam 
nariui. Senelis

I

i

Baltimorėje Lietuvių sales bendrovė paminėjo savo 40 .m- sukakti. 
Prie garbės stalo sėcli (iš kairės) Baltimorės pašto viršininkas 
W. F. Laukaitis, geras lietuvių draugas kongreso narys Eduard 
Garmatz, salės vedėjas J. Kairis, Nadas Rastenis (kalba), radijo 
valandėlės vedėjas A. Juškus ir kt.

kun. V.
centro dvasios

Lietuvos vyčių 41 kuopa ir 
senjorai Brooklyne, Apreiškimo 
parapijoje kovo 4 d. rengia Šv. i 
Kazimiero šventės minėjimą. 
Bendroje šv. Komunijoje, bend
ruose užkandžiuose ir kitose 
iškilmėse dalyvaus viso New 
Yorko ir New Jersey apskri
ties vyčiai. Pamaldos įvyks 11 
vai. 15 min. Po pamaldų — už
kandžiai ir iškilmingas posėdis.

Vakare bus specialus šv. Ka-

MŪSŲ KOLONIJOSE
Paterson, N. J

KUOPŲ BIULETENIAI
Kartas nuo karto gaunu 

vienos ar kitos L. Vyčių kp. 
įvairių biuletenių. Tai gražus 
ir didelis darbas, bet mūsų lie
tuviškai visuomenei jis mažai 
težinomas. Paskutiniu metu 
gavau tokių žinelių iš Detroi
to. Šis leidinėlis daugiausia kal
ba apie L. Vyčių org. centro 
valdybos veiklą, gal dėl to, kad 
Detroite yra vyriausi šios or
ganizacijos vadai 
Stanevičius
vadas ir R. Boris — centro 
pirm. Detroito abiejų lietuviš
kų parapijų klebonai — kun. 
•V. Stanevičius ir kun. Kundro- zimiero dienai pritaikytas vai
tas — labai šiltai prijaučia vy- dinimas ir šokiai, griežiant ge* 
čiams. ram lietuviškam orkestrui. Pa-

APEE TADO KOSCIUŠKOS mald°Se’ iškilmėse ir Pra’ 
TAUTYBE regoje kviečiami dalyvauti vi-

I si lietuviai. J. M.
Paskutinėmis dienomis teko 

gauti detroitiečių vyčių gražiai KĖGLININKŲ PRAMOGA 
atspausdintą anglų kalba bro
šiūrėlę apie generolo Tado Kos
ciuškos tautybę. Faktais įrodo, 
kad jo tėvai ir jis pats buvo 
tikri lietuviai, o ne lenkai ar 
kas kitas. Detroito vyčiams už 
tai galima pareikšti didelis 
ačiū, kad jie pašvenčia tiek sa
vo brangaus laiko.

i
New Yorko vyrų okteto 

koncertas
Sausio 13 d. Patersone įvyko 

New Yorko vyrų okteto koncer
tas. Oktetui vadovauja pianis
tas Aleksas Mrozinskas.

Koncertą pradėjo Patersono 
L. B. pfrm. Antanas Rugys, pa
sveikindamas menininkus ir jų 

bus vadovą. Programą pravesti pa-

SUVAŽIAVIMAS

Sausio 20 d., Roosevelt vieš
butyje, Pittsburghe, Pa., L. Vy
čių org. centro valdyba turėjo 
savo pirmutinį šiais metais su
važiavimą. Dabartinė centro 
valdyba turi dažnesnius savo 
posėdžius. Būtų naudinga, kad 
centro valdyba trumpai pada
rytų pranešimėlius mūsų spau
doje — ką ji svarsto ir ką nu
taria.

GRAŽUS SUMANYMAS
L. Vyčių org. centro valdy

bos kitas gražus pasiūlymas — 
kad visos kuopos, kiek galė
damos, prisidėtų didesne ar 
mažesne aukele, kurias prisiųs
tų centro valdybai; ji yra pa
siryžus, kai prelatas Kazimie
ras Salatka bus paaukštintas

navimo komisijos nariu. Ta pro
ga Patersono laikraščiai — Pa
terson Evening News ir Mor- 
ning Call sausio 10 d. įsidėjo jo 
nuotrauką, pažymėdami, kad 
jis yra baigęs Marianapolio, 
Thompson, Conn., akademiją, y- 
ra Patersono antikomunistinio 
bloko pirmininkas ir vienas iš 
pirmininkų Patersono lietuvių, 
Šv. Kazimiero naujosios bažny- I 
čios statybos komiteto. Be to ’ 
priklauso Lietuvių Piliečių klu- 1 
bui.

— Šv. Kazimiero Draugijos 
metinis susirinkimas įvyko sau
sio 8 d. Naujon valdybon išrink 
ta: pirm. Jonas Sprainaitis, vice 
pirm. Ignas Kulikaitis, ižd. Juo
zas Bušniauskas, fin. sekr. Vin
cas Justas, sekr. Antanas Juš- 
kaitis, iždo globėjas Jurgis Ja
sulaitis. Šv. Kazimiero dr-ja yra 
pirmoji Patersono lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos steigėja. 
Dabar naujajai bažnyčiai paau
kojo didžiulį vitražą už 3,000 
dolerių.

— Lietuvių Piliečių Klubo me 
tinis susirinkimas įvyko sausio 
7 d. Į naują valdybą išrinkta: 
pirm. Antanas Gudonis, vice- 
piim. Antanas Gustas, sekr. Al
girdas Eitmanas, ižd. Henrikas 
Šelis, fin. sekr. Marcelinas Senu 
lis, iždo globėjai Ed. Gustas ir 
J. Kuzinevičius. Klubas perei
tais metais pastatė puikią sa
lę, kur vyksta dabar visas Pa
tersono kultūrinis gyvenimas. 
Be to, turi savo užeigą-barą 62 
Lafayette str.

— Šv. Onos pašalpinė mote
rų draugija, kurios metinis su
sirinkimas įvyko sausio 9 d., į 
valdybą išsirinko pirm. Domicė
lę Obelevičienę, sekret. Oną Sta 
nulienę, ižd. Marcelę Žalnieraus- 
kienę, iždo globėjomis Oną Sau- 
lynienę ir Celencevičienę. Domi
cėlė Obelevičienė šiai draugijai 
vadovauja jau kelinti metai. 
Draugija labai gražiai veikia tai 
kininkaudama parapijai visuose 
jos darbuose. Naujai bažnyčiai
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

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

Pajieškojimas
Jieškomi MOTIEJUS ir PET

RAS KIČAI, kilę iš Rūdos kaimo, 
Gižų valsčiaus, Mariampoles ap
skrities. Jieško Izabelė Motekai- 
tienė, 714 W. 30 St., Chicago 16, 
III. Telef. VI 24324.

HOTEL 
PARTNERSHIPS

RESPONSIBLE PERSON
Highly profitable business eeta- 

blished for you in your area. Full 
or part time. No selling or solieit- 
ing involved. Experience not neces- 
sary. $2.290 totai capital investfnent. 
in cash, reųuired. You mušt be- in 
position to invest and start imme- 
diately. We protect you in vvriting, 
guaranteeing full return of yoųr in- 
vestment. If you feel you have the 
ability and desire to operate ; your 
own business. send us a brief resume 

i of your background. We do notwant 
' any ”'Get Rich Quick" inąuirięs.
This is a sound steady income busi- 
ness. lf you meet our aualifications, 

į you will be contacted personally.
P AK D1ST. CO.

4150 Centrai Avė.. Minneapoli? 21,
Minn.

\vifeĮ An opportunity for man and
■ teams looking for a secure profit
able future. Hotel-ni-otel backgruond 
not needed. $50.(H»0-$85,600 invest-

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

Į as management sa.la.ry. All details 
i of site locations, building furnishing 
and trainįng provided 
complete information.

Executive Offices.
Motels, Ine., 8537 N. Sepulveda Blvd., 
Sepulveda (Los Angeles), California.

STROUT’S FREE CATALOG!
Spring Issue, bursting with bargains 
—farms, h-omes, business opportuni- 

i ties, vacation and retirement prop- 
erties. Nearly 3 times as many prop- 
erty descriptions, over 200 more 
agencies. tvvice as many statės as 
any other Real Estate Catalog. 
WORLD’S LARGEST Realty Orga- 
nization! 61 years service. Write 
for

descriptions. 
twice as many 

other Real ~

61 years service. 
your copy today.

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

►-»♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

DĖMESIO! DŽENITORIAI IR NAMŲ SAVININKAI
Kodėl kasti? Saugokite savo širdį bei strėnas 

Įsigykit motorizuotą
3 H. P. SNO-BLOWER $74.74, Reg. $129.95

H. P. sniego pūstuvas pilnai prakasa 18” taką. Sniegą meta 
iki 35 pėdų. Lengvas operuoti, jums tereikia tik vairuoti 

pasirinkimas

LIG HT HOUSE
Aurora, III. TW 7-4281

by chain. For 
wiile or wire :

Hyatt—Chalet

Didžiausias

Barb. Paež.

8:30 — Sunday

Direct

AKIE CROVVN' THEATER
McCormick Place

23rd St. & So. Lake Shore Dr.
FRI.. JAN. 12 thru SUN., JAN. 28 
Mon. thru Sat.

Matinees

ijr
1 
1'

tuvio širdžiai. Daugelį dainų tu
rėjo kartoti. Tikrai šauniai New 
Y^rko vyrai atliko savo progra 
mą. Negalima nepaminėti ir gra šv. Onos Draugija pažadėjo nu 
žios naujos Patersono piliečių pirkti krikštyklą už 400 dol. 
k.ubo salės su puikia akustika.

Ai troje koncerto dalyje ok
teto vadovas pianistas Aleksas 
Mrozjnskas paskambino piani
nu Khachaturian’o Toccata, F. 
Liszto Paguoda ir Lecuona’o 
Malaguena. Svečiams reikalau- 

, jant, dar paskambino Chopino 
Noktuma.

Po pianisto dar pasirodė a-

63 Water St., Downtown
Atdaras kiekvieną vak. iki 10 v. Sekm. 10 iki 6 •n

Šį sekmadienį įvyks “Bow- 
ling Party”. Rungtynės l 
trečią valandą po piet, Queens kvietė Danguolę Masionytę. 
Recreation, 6236 S. Ashland jau pirmąja daina oktetas 

Septintą valandą vakare puo.iką sužavėjo. Visos jų dai- 
vakarienė Vyčių salėje, nUotos dainos labai mielos lie- kordeonistes Vytautas Daugir- 
W. 47th Street.

Avė. 
bus 
2455

LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDŲ STOVIS

“ ?” Lounge ................................ ...............
Standard Federal Savings & Loan Assn. 
Mažeika - Evans Funeral Home ............
Petkus and Son ........................................
St. Anthony Savings & Loan Assn...........
Zbella’s Lounge ........................................
Gaiva Restaurant ....................................
Cermak Bowl .......................................... .
Chicago Savings & Loan Assn................
Balzekas Motor Sales ............................

St. Anthony Savings du kart 
iš trijų mėginimų laimėjo prieš 
Cermak Bowl.

Chicago Savings supliekė 
Gaivos komandą pirmą ir tre
čią sykį.

Standard Federal, laimėdami 
du kart prieš Zbella Lounge, 
pasiliko tik 1 y2 žaidimo nuo 
pirmos vietos. Gerry Mack lai-

REŽISŪRA-
Z. Kevalaitytės- 
Visockienės 

SCENOVAIZDIS
V. Petravičiaus 

APŠVIETIMAS
K. C i j ū n ė 1 i o 

ŠOKIAI
L. B r a ž d i e n ė s

Fačios orgijos taip neveda 
žmonių į blogą, kaip pornogra
fines knygos. A. Huxtey

"> iJ-----------

INDOOR BARBECUE
1 Nnderfd, IWmt 

hrbecne (rili Tint
FITS INSIDE ANY

FIKEPLACE!
Opening to 31”

Heavy ruage s t • • 1 
unit is simple to ln- 

no h o 1 e s re- 
ųuired; swlngs In and 
out for easy cooklnc. 
Crank adjusts g r 111 
height for just right 
broiling.

Fire 1« 1b brotler. not 
in your 
flre- 
pl*ce

Shipping weight 
17 lbs. F.O.B. 

Milwaukee

FIRESIDf CHEF
P. O. Box 532S 

Milwaukee 4, Wis. 
GA 1-1216 NoC.OJ).

$16.95

•rf

V- “

imėjo Pralaimėjo' t34 23
32y2 24i/o
32 25
30 27
29i/o 271/a
29 28
28 29
25 32
25 32
20 27

mėjo 653 taškus 
dimus, gi Aldona 
643.

Lounge pralaimėjo Pet
kaus rateliui, bet laimėjo pas
kutinius du kartu.

Mažeika - Evans du sykiu 
pasiekė pirmenybę prieš Bal- 
zekas Motors (iš trijų mėgini
mų).

per tris žai- 
Kaminski —

das, pagrodamas keletą valsų. 
Ir jis puikiai pasirodė ir jam 

: nepagailėta katučių.
)

Po programos dar ilgai vaka
ro dalyviai dalinosi įspūdžiais, 
nes buvo šokiai, grojant Arnol
do Pristemiko orkestrui, veikė 
turtingas bufetas, kurį surengė 
Marija Šaulienė ,talkininkaujant 
Magdalenai Rugienei, Genovai
tei ir Vaclovui Slepakovams ir 
kt.

Patersono tį^uomenė labai dė 
kinga Lietuvių Bendruomenės 

, valdybai ir jos pirmininkui An- 
' tanui Rugiui už tokio puikaus 
koncerto surengimą.

Trumpai
— Pedag. Vaclovas čižiūnas, 

ilgai sirgęs ir po operacijos, ku 
rią jam padarė dr. V. Paproc- 
kas, jau pasveiko, o po mėnesio 
žada jau vėl grįžti į darbą.

— Juozas Jokubavičius yra 
paskirtas Patersono miesto pla-

I

Company 
of 
50

with The Orchestra of the

TABANAN PALACE GAMELAN
I. KETUI MMtloViHl I. SUSTI B«

A Paul Szilard Production
Jponaorad by American National Theatre t Academy

SEATS NOW! at McCormick Box 
Office. Ix>wer level $4.00. 3.00,
2.00: Upper level $3.00, 2.00 (tax 
included). FOR MAIL ORDERS 
send pro per remittance to Ane 
Crown Theatre, McCormick Place, 
Chicago 16, with self-addressed 
stamped envelope for return of 
tickets.

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

4 -

1O ACRE RANCHEROS
Eųuivalent to 40 Townsite Lots

ONLY $269.00 Per Acre — CASH OR TERMS

Scottsdale, Aria. |

I
I
I
I
I

I
I
I
I

Average 1960 Nov. 1 • mperature 73 Degrees, S

Arizona Land Corporation This offer expires
7044 E. Thomas Jan. 31, 1962
Scottsdale, Arizona ,

Please Rescrvc For Mc:
1 * ‘
2 % Acre Estate—
10<% discount for 

Enclosed is my check 
opening payment for 
Payment for acreage 
commerciaJ sitcs ( 
no obligalion ( ).
NAME ................................

ADDRESS .......................

CITY ............... ........................ZONE ........ STATĖ

_ Ct T THIS COUPON AND MAIL TODAY!

10 Acre Ranche.ro—$295.00 down—$50.00 per mo, 
“'1 —$95.00 down—$25.00 per mo.

Cash.
or
a

(
).

money order for $.................................... as m y
Linii Savings Account ( ) or Full.

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

LIET. SCENOS DARB. S-GOS CHICAGOS SKYR. STATO S. ČIURLIONIENĖS 4 VEIKS. PASAKĄ ;.

Dvylika Brolių Juodvarniais Laksčiusių
į

Vaidinimai jvyks JAUNIMO CENTRE, 5620 South Claremont Avenue
š. m. Yasario mėn. 3 dieną šeštadienį 6:30 valandą po pietą ir

vasario mėn. 4 dieną sekmadienį 3 valandą po piety.

$
VAIDINA:

A. Kėželienė, J. Cijūnelienė, E. 
Petrokaitė-Rukuižienė, E. Sepnerie- 
nė, A. Brinką, A. Dikinis, St. Ber
natavičius, J. Ilčiukas, N. Micius, 
V. Petrauskas, J. Raudonis, R. 
Vaičaitis, A. Stoškus.

Biletus galima gauti „Marginiuose", 2511 West 69th Street 

Bilety kainas — 2 dol. vaikams ir 3 dol. suaugusiems.
< į 12 brolių vaidina ir šoka Jaunimo 

Centro Studentų Ansamblis.

Split by PDF Splitter
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Pavergtoje Lietuvoje

NAUJI SIAUTĖJIMAI
Krikščionybė ir komunizmas 

yra du priešai, kurie tarp sa
vęs skiriasi savo pagrindais. 
Jų-suderinti neįmanoma, nes 
jų ^pažiūra į žmogų, į pasaulį 
ir £ antgamtinį gyvenimą eina 
visiškai priešingomis krypti
mis.

Krikščionybė vertina žmo
gų,- kaip Dievo paveikslą, su
sidedantį iš dvasinio ir medžią 
gimo prado. Komunizmas gi 
jį Telaiko tik šios žemės gy
viu^ kurio gyvenimas baigiasi 
su inirtimi. Krikščionybė žmo
gų -laiko nelygstamos vertės, 
nes jis yra skirtas amžinybei, 
o komunizmui žmogus yra tik 
vienas iš narvelių, sudarančių 
komunistinę valstybę. Krikš
čionybė žmogų vertina kaip 
asmenį, o komunizmas į jį žvel 
gia naudos partijai žvilgsniu.

Dėlto komunizme partija y- 
ra viskas, gi paskiras žmogus 
niekas. Juo labiau jis nužmo
ginamas, juo daugiau padaro
mas priklausomas nuo parti
jos, juo lengviau komunistinės 
valstybės vadams jį kaip daik
tą.? panaudoti savo tikslams.

JLJžtat religijos, ypač krikš
čionybės persekiojimas pačiais 
žemiausiais ir žiauriausiais bū
dais reiškėsi nuo pat komuniz
mo valstybės ant caristinės 
Rusijos griuvėsių įsikūrimo. 
Tas persekiojimas tebesitęsia 
ir nūnai ne tik pačioje Rusi
joje, bet ir visuose pavergtuo
se kraštuose. Jis ypač žiauriu 
būdu, vedamas pavergtoje mū
sų tėvynėje, nes komunizmas 
Katalikų Bažnyčioje mato ne- 
nuga’imąjį savo priešą.

*

Pavargtoji Lietuva eina sun 
kiu' kryžiaus ir kančios keliu 
nuo pat pirmųjų bolševikinės 
vergijos dienų. Kur įžengė bol
ševiko batas, ten buvo sumin
tos visos žmogiškosios teisės. 
Ciniškai kalbėjo anuo metu 
Maskvos tarnas Paleckis vie
name mitinge: “Komunizmas 
neša laisvę. Bet laisvės negali 
būti .j.ūsų priešams”. Laisvę 
turi tik keli didžiūnai, kurie 
laiko partijos vairą ir policines 
priemones savo rankose.

Okupuotoje Lietuvoje bolše
vikų jau yra išardyta bažnyti
nė vadovybė. Iš vyskupų vieni 
mirę kalėjimuose ar tremtyje, 
kiti gyvena policijos priežiūro
je, negalėdami eiti savo parei
gų. Kankinio mirtimi yra mi
ręs šviesusis arkiv. M. Reinys, 
nežinioje dingęs vysk. V. Bo- 
risevičius. Sunkias kančias iš
kentęs, tėvynėn grįžęs, neilgai 
teatlaikė vysk. P. Ramanaus
kas^ Ners ir Lietuvoje miręs, 
vysk-. K. Paltarokas yra išken
tėjęs tiek kančių ir nemalonu
mų, kad tik amžinybė jas iš
aiškins. Trys likę vyskupai y- 
ra atskirti nuo tikinčiųjų, o 

senelis vyskupas T. Matulio
nis, iškentęs kalėjimų, kator
gos, sunkių darbų ir pažemini
mų pragarą, dėl metų skai
čiaus, ligos ir persekiojimų ne
begali eiti savo pareigų. Taip 
visi vyskupai bolševikų jau yra 
nutildyti, nors jų sielos polė
kių n;ekas negali pažeminti iki 
komunistinės moralės.

*
Kurį laiką lyg ir aprimęs 

religijos persekiojimas buvo 
tik laikinio pobūdžio. Vienam 
tyronui mirus, reikėjo įsigalė
ti, kitam, savo galią didinant 
žmer/ų kraujo ir kančios kai
na. Chruščevas ne kartą kal
bėjo ?pie sąžinės laisvę, apie 
laisvę D;evą išpažinti ar Ji pa
neigti. Bet tik truputį įsigalė
jęs, ir jis panoro išmėginti se
nuosius bolševikinius persekio
jimo būdus .

Dabar vėl ateina žinių iš pa
vergtos Lietuvos apie prasidė
jusį naują religijos persekioji
mą. Teismai eina pačiu niekšiš 
kiaušiu būdu. Kunigai ir tikin
tieji ne tik niekinami, bet net 
traukiami į teismus išgalvo
tais kaltinimais, kad jų auto
ritetą galėtų labiau suniekinti 
prieš ateistiškai auklėjamą jau 
nimą. Kunigai, vaikų tėvai ir 
kiti katalikai baudžiami vien- 
tik už religijos mokymą ar sa
vo pareigų atlikimą tikintie
siems. Jie baudžiami pažemi
nančiomis bausmėmis už tai, 
kad liko ištikimi savo tikėjimo 
pareigoms. O dabar teisiamas 
būrys kunigų, prikergiant 
jiems spekuliantų vardą, kad 
j;e iš savo draugų, gyvenančių 
šiame krašte, gautais siunti
niais mėgino atnaujinti bažny
čias ar įsigyti liturginių rūbų.

Dabartinis komunistų siau
tėjimas pavergtoje Lietuvoje 
yra vėl naujas įrodymas, kas 
slepiasi už visos tos melagin
gos propagandos bei to vadi
namojo kultūrinio bendradar
biavimo ir kas laikomas tik
ruoju komunizmo priešu. Kas 
gina žmogaus vertę, jo teises 
ir kovoja prieš jo išnaudojimą 
bei nužmoginimą, tas, pagal 
komunistinę moralę, turi būti 
sunaikintas, kad komunizmui 
pasaulio pavergimo kelias bū
tų iaisvesnis.

Naujų persekiojimų akivaiz 
doje iš mūsų tarpo turėtų iš
nykti religijos niekinimas ir 
komunizmo keliamų ateistinių 
idėjų rėmimas. O krikščionių 
vienybės savaitė turėtų atkreip 
ti mūsų dėmesį į tikrosios vie
nybės ir krikščioniškos meilės 
reikalą. Tai būtų skaudžiau
sias atsakymas tėvynės paver 
gėjams ir geriausia pagalba 
kalėjimuose ar Sibiro katorgo
se kenčiantiems mūsų bro
liams. Pr. Gr.

Europa - galvosūkis JA Valstybėse
JAV sprendimo dar nesurado

LEONARDAS DARGIS

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. sausio mėn. 20 d. S

Rimties valandėlei

SILOGIZMAS ARBA KLAIDA
Nuolat stiprėjanti Europos 

Ūkinė Bendruomenė JAV suda
ro galvosūkį. Greitas Europos 
milžino augimas, tegul ir su JA 
V pagalba, nuostabus. Nuo 1953 
m. iki 1960 m. EŪB bendrinė 
gamyba pakilo 36%, kai JAV 
tuo pačiu metu tik 6% tepasi- 
varyta. O išvežimas tenai per 
tą laiką daugiau negu padvi
gubėjo. 1970 m. manoma, kad 
visos V. Europos bendrinė ga
myba pasieksianti JAV 520 bil. 
dol. lygmens, arba kiek dau
giau, kaip JAV 1960 m. Tai gra 
žus augimo greitis. Jeigu EŪB 
dėl politinių priežasčių nesu
grius ir toliau taip plėsis, tai 
pasėkos iš to šiandien dar ne
gali būti pakankamai vertina
mos.

Trumpai pasakytina ,kad tai 
būtų didesnis įvykis už pran
cūzų ar rusų revoliucijas. Tos 
revoliucijos sukrėtė pasaulį. 
Dar didesnio ūkinio ir politinio 
sukrėtimo lauktina iš besivys
tančių Europinės bendruomenės 
reikalų. Ir, štai, viso to akivaiz 
doje Amerika tikrojo kelio dar 
nesurado. Ji nežino, kaip tvar
kytis su Sovietija ir dabar gero 
kai pasimetusi ir EŪB klausi
muose. Laimei EŪB, ne taip 
kaip Sovietija, nenori JAV ga
lo. Dėl to jau dabar EŪB pra
deda pamokyti ir JAV, nurody
dama ir ūkinėje dirvoje, kas 
Amerikai darytina ir kas neda
rytina. Europa veikia kantriai 
ir nori susitarimo su JAV.

Kame EŪB pagrindinis 
stiprumas?

Darbininkai tenai atlyginami 
menkiau kaip JAV, tai ne tik 
pati gamyba papinga, bet ir gė
rybių pervežimas, draudimas, 
sandėliavimas ir t.t. Taip betgi 
jau yra buvę daugelį metų ir 
dėl to niekam galvų neskaudė
jo. JAV lengvai pasiekdavo pre 
kybos balanso pertekliaus ir to 
pakakdavo. Kas gi dabar pasi
darė, kad toks triukšmas kyla?

Kol Europa buvo nevieninga, 
tai tas atlyginimų pigumas ne 
daug ką tereiškė, nes bet kurių 
gaminių vietinės rinkos būdavo 
permenkos, kad vien tik darbi
ninkų atlyginimo menkumo bū
tų pakakę rimtesnei konkuren
cijai.

Neprikl. Lietuvoje pajėgėme 
plačiai išplėsti bekono pramo
nę. O su Danija, kurios beko
nas buvo menkesnio skonio ir 
aukštesnės kainos, dėl dirbtinų 
suvaržymų tik sunkiai tepajė

gėme konkuruoti. Dabar Euro
poje naikinant muitų sienas, ne 
tik pagrindinė rinka didėja, bet 
ir dirbtiniai prekybą varžantie
ji patvarkymai negalimi.

Amerikinė pramonė tik dėl 
to ir išaugo į pasaulinį dydį, 
kad namuose turėjo plačią pa
grindinę rinką, įgalinčią piges
nę gamybą.

Jeigu JAV, gyventojų skaičių 
mi būdamos daug mažesnės už 
V. Europą, tiek pasiekė, tai ką 
kalbėti apie europinę bendruo
menę, kuri susivienijusi iš kar
to turėtų daugiau 300 mil. gy
ventojų rinką. Čia ir yra tas 
pagrindinis Europos stiprumas.

pramonės augimą ir pigiausią 
gėrybėmis pasikeitimą. Muitais 
atitvertosios pramonės ar ūkio 
augimas anksčiau ar vėliau tu
rįs pasireikšti neigiamais reiš
kiniais, nes tie, kurie kraunasi 
pelnus muitų apsaugoje, nusto- 

’ ja energijos, agresyvumo ir idė
jų. Aišku, pirmoje vietoje nu
rodomas pačių JAV pavyzdys. 
Jos augimas buvo galimas tik 
dėl laisvosios prekybos įvedimo 

I tarp jos atskirų valstybių. Tai 
kodėl gi, anot jųjų, negalima 

‘būtų pasiekti didesnės gerovės, 
sekant JAV vidaus pavyzdžiu 
tarptautinėje plotmėje ? Dėl šios 
didesnės gerovės laisvininkai 
muitų pavėsyje tarpstančią pra 
monę, kaip mažakraują, linkę 
paaukoti.

Kiti reikalai

Dėl muitų amerikiečiai
pasidalinę

Amerikiečiai dėl muitų jau 
nuo pačios valstybės pradžios 
pasidalinę į dvi grupes. Viena 
tų grupių (apsaugininkai) no
ri aukštų muitų, o kita (lais- 
vininkai) — kuo mažiausių. Ap 
saugininkai šaukte šaukė ir vis 
tebešaukia: saugokime savo atsilikusiųjų kraštų rėmimo naš 
aukštai apmokamus darbinin- ta būtų pasidalinta; kad JAV 

į kus nuo pigaus darbo konku- ;
rencijos ir nepriipuškime pra- • būtų ir toliaugalimas; kad teks 
monės, nuo kurios ir krašto sau tilės pramonė būtų apsaugota; 
gumas pareina. Seniau apsaugi- kad, JAV susitariant su EŪB, 

■ ninkai dar naudojo ir fiskalinį nebūtų pakenkta Kanados, Pie- 
akstiną. Tai rėmė ir skaičiais, tų Amerikos ir Japonijos ūki- 
Mat, JAV pradžioje biudžetinės niams reikalams.
pajamos daugiau kaip 99% su- iš galybės nuomonių prade- 
sidarydavo iš muitų. Dar prieš da ryškiau išsiskirti vyriausy

bės linija, kaip tvarkytis su 
EŪB. Gal tai ir nebus pats ge
riausias sprendimas, bet pra
džiai, atrodo, tokio pilnai pa
kaks, nes europiniai bendruome- 
nininkai šiuo metu nieko dau
giau ?š JAV ir nelaukia.

pat pilietinį karą tokios paja
mos iš muitų buvo didesnės kaip 
90%. Dabar gi šiokios pajamos 
vos tik apie 1% tesudaro.

Laisvosios prekybos ir žemų 
muitų šalininkai sako, kad tik 
laisvoji prekyba įgalina gyvą į

Valstybės sekretorius Dean Rusk (dešinėje) prisijungė prie valstybės sekretoriaus pagalbininko 
Afrikos reikalams G. Mennon Williams (kairėje) ir pirmininko D. Gore (D., Tenn.), prieš prade
dant slaptąjį senato užsienio reikalų pakomisijos posėdį afrikiečių klausimais. Rusk komisijai pa
reiškė, jog JAV parėmė Jungtines Tautas įsikišti į Kongo reikalus, nes norėta išvengti smurto ir 
netvarkos ir neduoti progos Sovietų Sąjungos išnaudojimui.

G. K. CHESTERTON
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JAV turi ir dar kitų tarptau
tinėje plotmėje sunkiau spren
džiamų ūkinių ir politinių rei
kalų. Manoma betgi, kad ir to
kie galėtų būti išrišti teigiamai. 
Paminėtini šie: JAV nori, kad

žemės ūkio gaminių išvežimas

Aš niekaip negaliu suprasti, 
ką norima pasakyti, kai sako
ma, kad indukcija dabar užė
mė dedukcijos vietą. Dedukci- 

Ijos esmė yra ta, kad iš teisin
gų davinių padaroma teisinga 
išvada. Indukcija, atrodo, yra 
paprastas surinkimas didesnio ■ 
skaičiaus teisingų davinių ar
ba, gal būt, fizinių faktų, ne
gailint pastangų patikrinti, ar 
jie yra teisingi. Gal būt, kad 
modernus žmogus daugiau žino 
apie mikrobus, surinkęs apie 
juos daug davinių, negu vidur
amžių žmogus apie salamand
ras ir vienaragius, padaręs 
sprendimus tik iš kelių davi
nių. Tačiau dedukcijos proce
sas tos pačios reikšmės turi 

i dabartiniam žmogui, kokios jis 
turėjo viduramžiniam.

Tai, kas taip iškilmingai yra 
vadinama indukcijos metodu, 
yra ne kas kita, kaip surinki
mas galimai daugiau davinių. 
Ir Aristotelis, ir Akvinietis, ir 
kuris kitas sutinka, kad išva
da tik tada gali būti teisinga, 
kai yra teisingi daviniai. Vi
duramžio kultūros trūkumas 
buvo tas, kad ji turėjo nepa
kankamai davinių, neturėdama 
gerų keliavimo ir eksperimen
tavimo sąlygų. Tačiau nors 
kažin kaip geros gali būti ke
liavimo ir eksperimentavimo 
sąlygos, jos gali pagaminti tik 
davinių. Vis tiek, šalia to, dar 
reikia padaryti išvados. Tačiau 
dabartiniai žmonės kartais kal
ba taip, lyg kad indukcija bū
tų koks magiškas būdas pada
ryti išvadai, visai nesinaudo
jant tuo apšauktu senovišku 
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daviniai. Ir

silogizmu. Indukcija mūsų ne
atveda į atsakymą. Ji mus ve
da tik į dedukciją. Ir taip, kol 
visi trys silogizmo laiptai nėra 
teisingi, tol išvada negali būti 
teisinga.

Didieji 19 šimtmečio moksli-, 
ninkai, kuriuos gerbti aš esu. 
išmokytas, išėjo laukan, tyri
nėjo orą, žemę, chemines me
džiagas ir dujas daug tiksliau 
negu Aristotelis ir Akvinietis. 
Paskui jie parėjo namo ir sa
vo išvadai davė šitokią silogis- 
tinę formą: “Visa medžiaga 
yra sudėta iš mažų mikrosko
pinių kūnelių, kurie yra neda
lomi. Mano kūnas yra iš me
džiagos. Dėl to mano kūnas 
yra sudėtas iš mažų kūnelių, 
kurie yra nedalomi”. Jie buvo - 
teisingi savo galvojimo būde, 
nes tai yra vienintelis galvoji
mo būdas. Šiame pasaulyje yra1* 
tik du galvojimo būdai: silo
gizmas arba klaida. Bet mo
dernus žmogus žino tai, ką ži
nojo ir viduramžio žmogus, kad 
jų silogizmas nebus teisingas, 
kol nebus teisingi 
čia prasideda visa bėda.

Mokslininkai ar jų vaikai, o 
gal anūkai vėl išėjo laukan dar 
kartą pasižiūrėti mažųjų kū
nelių prigimties ir labai nuste
bo tų mažųjų kūnelių visiškai 
neradę. Jie grįžo atgal ir savo 
sprendimą išreiškė šitokio si
logizmo forma: “Visa medžia
ga susideda iš sumizgusių pro
tonų ir elektronų. Mano kūnas 
yra iš medžiagos. Dėlto jis su
sideda iš protonų ir elektronų”. 
Ir šis silogizmas yra geras. Bet 
mokslininkai gaus dar kartą 
ar porą kartų išeiti pasižiūrėti 
į medžiagą, iki mes sužinosime, 
kuris davinys ir kuri išvada 
yra teisinga.

Galutinė tiesos ieškojimo 
procedūra yra ne kas kita, kaip 
geras silogizmas. Visa kita yra 
blogas silogizmas. Pavyzdžiui: 
“Visa medžiaga yra sudėta iš 
protonų ir elektronų. Man at
rodo, kad tos pačios sudėties 
yra ir mano protas. Dėl to aš 
skelbiu per visus mikrofonus, 
kad mano protas susideda iš 
protonų ir elektronų”. Bet tai 
nėra nė 
dukcijos 
naujas galvojimo būdas. Tai 
yra pasiliovimas galvotu

indukcija. Tai yra de- 
blefas. Tai nėra joks

Vertė V. Bgd.

Spaudoje ir gyvenime

MINTYS, NAUJĄ VYTĮ VARTANT
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JUOZAS KRALIKAUSKAS
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Ličtuvos Vyčių organas Vytis — 
spausdinamas ir leidžiamas Chica- 
goj. Jau pasirodė ir sausio mėn. 
numeris. Vytis spausdinamas of
setu, gali dėti nemaža iliustraci
jų. Taip žurnalas daug puošnesnis. 
Žurnalą redaguoja Loretta Kassel, 
Marilyn Kareiva, Ignas Sakalas. 
Eleanore Laurin yra administra
torė.

Žurnalas spausdinamas dviem 
kalbom — daugiau angliškai negu 
lietuviškai. Tačiau turinys yra 
lietuviškas ir tai svarbiausia. Be 
eilės įvairių straipsnių iš Vyčių 
veiklos, tenka atkreipti dėmesį į 
Igno, Sakalo ištraukas iš Vyčių 
istomos. Autorius rašo apie Jer- 
sey?wy, Columbus, Ohio, Spring- 
fieltl, Ohio, Hudson, Mass., Wau- 
kegan, III., Shenandoah, Pa., kuo
pas? Visa medžiaga gana įdomi ir 
vertinga ir čia kyla mintis, kad 
ši istorija turi būti išleista atski
rai. Tai būtų nepaprastas istorinis 
šaltinis bendrai Amerikos lietuvių 
isterijai.

Vyčiai sa) _
jie Tebeveikia ir todėl atrodo, kad 
keista būtų kalbėti apie istoriją. 
Tačiau jau daug kuopų nebevei
kia, o ir veikiančiųjų kuopų isto
rija yra reikšminga ligi šių die
nų. Ne vienas vytis yra gerai įsi- tų tik rankraščiuose, kurių išliki- 
kūręs ir tikrai galėtų padėti to- mas pasidaro problematiškas- 
kią istoriją išleisti. Jeigu Ignas

Sakalas negaili darbo ir laiko tai 
visai medžiagai surinkti, tai rei
kia, kad atsirastų keletas ar ke
liolika narių, kurie gajėtų nepa
gailėti išteklių tai knygai pasiro
dyti. Juk jeigu kas suskaičiuotų 
tas valandas, kiek įdeda tos isto
rijos autorius, tai ir minimalus 
už jas mokestis sudarytų efek
tyvią sumą. Todėl turtingesniųjų 
pareiga yra prisidėti ekonomiškai, 
nors žinoma niekas iš jų nereika
lauja tiek daug, kiek pareikalavo 
pats iš savęs I. Sakalas.

■ Be abejo, kažkiek skaitytojų 
į tokią knygą neturėtų, bet svarbu 
pats išleidimas, ir tai jau būtų 
didelis įnašas lietuvių kultūros 
istorijai. Knygos gale reikėtų dėti 
tos istorijos santrauką angliškai, 
kad lietuviškai nemokančiam gali
ma būtų orientuotis, kas toje isto
rijoje galima rasti, žinoma, tai 
nėra lengvas darbas, bet, reikia 
tikėtis, autorius jį ištesėtų, tik 
reikia talkos kitų vyčių, kurie 
turėtų tai paremti finansiškai. Juk 

I galima įsivaizduoti, koks būtų 
savo veiklos nebaigia, I nuostolis, jeigu visa ta vyčių veik- 

ir apie jos 
tik pagel- 

visą darbą 
ir jam rei-

, la paliktų neužrašyta 
veiklą reikėtų knistis 
tusiuose lapuose. Tą 
atlieka vienas Sakalas 
kia talkos, kad jo kūryba nelik-

P. Janulis

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS
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buvo paskandinta dūmuose... Alko kalne degė karo neganda bus tapusi išrūkyta. Tėvas skaniai pavalgys 
žygio aprangoje... besėdįs baltame žirge... Viltautas ( 
apeigą vedė, kubiliniu balsu tris kartus pakartoda
mas:

„Jaji laimingesnėn gyvaton! Išjaji prabūtiškon-
sen dausonsen!”

Net luošieji — nepažįstami, nežinomi, niekad ne
matyti — iš tolo buvo atkulzavę. Luošiai stovėjo ir 
žiūrėjo į laužą: pritrenkti ir nesuprasdami, apgniaužę 

i savo kriukius ir lazdas. Luošieji matė: dega Kernavės 
Viešpatis... su kalaviju baltame žirge... Žiūrėjo — su
prasti negalėjo: net ir tokie galiūnai turi sudegti...

Tėvui lauže bedegant, Viltautas keturis sykius 
šaukė, kiek tiktai beišrėkdamas ir atsisukdamas į vi
sas keturias šalis:

„Galvažuda! Eš šaukiuo, idant tu suodjūtumbei, 
kaip kanapiuon virvė! Idant tu būtumbei juodas, kaip 

■ anglis; Idant tu išnyktumbei, kaip dulkė! Prasmengi, 
galvažuda, žemėn taip giliai, kaip giliai girian mana 
šauksmas inaina!”

Kur tėvo šešėlis nakvojo pirmąsias nakteles? 
Žynys Viltautas sakė: pačią pirmąją naktelę — Ker
navės pilies tarpuvartėje. Antrąją — viduryje lauko 
tarp dviejų akmenų. Ir trečiąją naktelę — viduryje 
gojaus tarp dviejų ąžuolų.

I
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kvepiančios miežienės duonos, ir saldžios sulos atsi- ■' 
gers. Ir tris nakteles jis jau nakvos ilsėsis krašte 
danginio skliauto, tarp dviejų žvaigždelių...

2.
Abudu velionies Dausprungo sūnūs — rikiai 

Tautvilą ir Eitvydas — joja senakeliu iš Kernavės į 
Vilnią. Be palydovų, net be šunų. Ir be keliavedžio: 
Panerius juodu gerai pažįsta. Vilki ne karine joties 
apranga, o išeiginiais vasaros drabužiais. Blizguliuoja 
puošnūs sidabro diržai su žalvario sagtimis. Prie dir
žų po ragą ir durklą.

Į Nerį teka miškų upės ir sraunūs upeliai, savo 
srautuose bei brastose girdydami gyvulių šeimynas. 
Į upes ir upelius srūva ežerai, ežerėliai, versmės ir . 
gydomieji šaltiniai iš po akmenų...

Senmiškio tankmėse ir pakriūtėse diena pavėsiu 
pritemusi. Kai kur alsėja dar nuo ryto išsilaikiusi 
drėgna vėsa, šviesos ruožai laužiasi medyno plyšiais 
ir šakų protarpiais. Būkia bukas...

Va nemų kraštas, į kurį, anot Viltauto, kiltys ' 
atsinešė ugnį ir akmens kirvius prieš daugelį amžių. 
Saulė, ugnis, žemė ir vanduo saugo kilčių gyvastį, 
kuri alėja iš kartos į kartą, kaip Neris, milžinišku 
žalčiu besirangydama... Prabūtiškoji gyvata klesti 

Nuo to tėvas tebenakvoja gal kur nors netoli neapmatomų girių gelmėse, tankmių prietemiuose,I

(Tęsinys)

i Šiaip ar taip, tik jokiu būdu negalima laukti ir 
žiūrėti, kas bus. Kas gi kita dar begali būti: jeigu ne 
Kernavė Vilnią, tai Vilnia Kernavę, šitai yra gyni
masis. Gintis reikia, gintis būtina, pasirinkimo nėra. 
Arba veikti ir po to būti galiūnu, kaip senelis; arba 
delsti ir pražūti...

Tautvilą nakvoja prie pilies židininio stulpo, se
neliu vadinamo, kur apsilanko paviešėti mirusiųjų še
šėliai. Kernavės žynys Viltautas sako, kad kiekvie-1 
nas žmogus turi kūną, vardą dvasą ir šešėlį. Kūnas 
numiršta kiekvieno žmogaus: per pelenus sugrįžta vėl 
į dulkes. Vardas temiršta tik silpnųjų, bailiųjų ir ne
labųjų. Bet nė vieno nemiršta dvasas ir šešėlis, kurie 
tačiau gali kentėti alkį, troškulį ir šaltį. Gyvųjų ne
beatmenami arba speigams užėjus, mirusieji klaidžio- čiurlenančio upelio, ar gal netoli tykiai šnarančio šal- šiurkščiuose kamienuose, kai kur net į paviršių išsi- 
ja, ūbaudami apie sąsparas ir miške. tink). Kokiame nors sename uosyje — išdubusiame,

Bet apie žmogų ir Anapus nevisai taip moko kri- paukščių paciviruoti aplankomame, o sugirgždančia-
vė Prutas: tai ne tik girdėję sako, bet ir pats Vii- me net ir visai be vėjo... Tai atskalas tėvo alsaus Bu
tautas pripažįsta.... dejavimo, belūgojant išvadavimo. Vai jis sunkiai lau-

Tautvila pradeda snūsti... Viltautas sako: kiek- kia, kad sūnūs atkeršytų už jo nužudymą, kad atmo-
vienas dvasas ypačiai mėgsta dūmus. Lavoną degi- nytų už jo per ankstyvą mirtį. Tegul lygnešiai tekės
nant pasistengiama kuo daugiau išgauti dūmų. Tėvą alės galvažudos kraujas, kaip jo nualėjo... 
Dausprungą dausojant, visa Kernavė ir panerio slėnis

vertusiose šaknyse...
Patylimi plazdena vėjas — pats visų dvasas, die- 

vinis nepasėda.
Retkarčiais kas žino kodėl klykteli paukštis. Pro

tarpiais kas žino kur girdėti atokus šuns atskalas. 
Tai vėl prunkšteli katras žirgų, baidydamas paregėtą 
vaidulį.

Kai šventasis kerštas bus įvykdytas, tik tuometį (Bus daugiau)
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KANADOJE
Hamilton, Ont

Klaipėdos minėjimas 
nukeliamas

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
sutraukia lankytojų ir pasižymi 
savo įvairia programa, puoš
niais rūbais ir kt. Kl. G.

i
MARQUETTE PARKO CENTRE REAL ESTATE REAL ESTATE REAL E8TATE

Beprasmiška insinuacija

Į

Aloyzas Sirtautas laiške 
“Draugui’’ sausio 13 d. pats su
kūrė baubą ir pats su juo ko
voja. Iš esmės neprieštarauda
mas, kad lietuvių tautos sūnų 
ir dukrų garbingas kovas už 
laisvę reikia minėti, Aloyzas 
Sirtautas čia pat išvedžioja, esą 
Lietuvių Akademinio Skautų

r
Modemus restoranas, rinktinė vie

ta, tik $4.000 įmokėti.
Savininkas palieka 7 kambarių, 10 

metų rezidenciją. Garažai ir priedai. 
$20,500.

Geriausias Brighton parke mūras.
3 butai, naujas gazu šildymas, gara
žai. $36.400.

Bridgeporte geras tvirtas mūras. 6 
butai po 4, atskiri gazu šildymai. 
$3,500 nuomos, vertas $25,800.

Naujas mūras. 5% kamb. Tvirta 
statyba. 1_% 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.

8 butų mūras. Aiumin. langai. 
Virš $8,000 nuomos. $66,900.

Gage Parke. 2-jų butų mūras. Ga
zu šildymas. Modern. viduj. $20.800.

šviesus 13 apartmentų mūras. 
Virš $15,000. nuomos. Įmokėti 
$30.000.

Algos metinis priedas apie $5,000 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21,000.

3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir gar. Nereikės derėtis, už $15,900. 
DIRBA KASDIEN

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7ist St. Tel. RE 7-7288 arba RE 7-8534

6 kamb. 5 metų mūras, garažas, i 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20.700.

Už įmokėtus $2,000 ir $S5 j mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13,000.

6 butu mūras ir $7.200 nuomos 
atiduoda žemiau savikainos, [mokėti

'• $15.000.
Tuščias lotas Gage parke, platus 

tinka 2 butų namui $12,500.
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- jų butų mūras. Modernus, 
zu šildymas. Garažas. $32,500.

Bargenas. 2-jų butų namas. 
3 kamb. Gera vieta. $14,600.

3- jų butų mūras ant kampo, 
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
114 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

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

NAUJA ĮSTAIGA

ga-

8 ir

Mū-

namo.

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21.000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16.900.

Mūrinis bungalow, 6 kainb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17.900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
metinių pajamų. Mažas [mokėjimas 
ir labai žema kaina.

Turime daug ir [vairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St., CL 4-2390

$42,800 mūrinis 4 butų, 59 ir 
Kedzie rajone.

$99,500 mūrinis daug butų su
$15,000 pajamų metams, M. Parke.

$44,000 naujas niūras ir mūro ga
ražai. įrengtas rūsys, M. parke.

$12,500 mūrinis su garažu, $200

2
paj. mėn., arti M. parko.

$29,900 Rockwell ir 67, geras 
po 6 mūras, garažas.

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

$10,000 [mokėti, 4 m. mūrinis,
virš $400 j mėn. iš 5 nuomų.

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

$18,900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 
garažas, 43 ir Campbell.

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

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

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

2

$30,800 mūrinis 1% a„ 10 metų, 
gerai išlaikytas, M. parke.

$18,500 mūrinis 10 metų. 5 kamb. 
su valgomuoju, arti M. parko.

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

$15,500 už 3 lotus Gage p.
$6,500 lotas 31 p. M. parke. z 
Mūrinis naujas 4*6 apačioj, 

limi viršuj, M. p., $19,990.
Mūrinis 5 kamb., 11 metų, 

žas, pastogė, tik $12,900.
Mūras 5 kamb., 30 p. lotas, 

Campbell. $20,000.
Mūras 8 butai, Gesos pajamos, 

ir Kedzie, $84,900.
Medinis 7 kamb. su pajamom 

ekstra lotas šalia, $21,800.
Medinis 5 kamb., mažas [mokėji

mas, Gage p., tik $8,000.
Mūrinis 6 kamb. ant plataus loto, 

gera vieta. $17,800.

» &-
gara-

69 lr

62

ir

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
draugija nutarė Klaipėdos at
vadavimą paminėti gavėnios me 
tu, būtent kovo mėn. gale. Į šį 
minėjimą atvyks gen. štabo 
pulk. Kazys Škirpa iš Washing 
tono. Jis bus pagrindinis kal
bėtojas. Bus aptartas ir Land- 
mannschaft Ostpreussen tyrinę 
jimas dėl Klaipėdos atidavimo 
Hitleriui 1939 metais. Šiaip jau 
atrodo Klaipėdos atvadavimo
minėjimas daugelyje vietų pa- ' Sąjūdžio Los Angeles surengto 
mirštąs. Kas žino ar tai gerai'Birželio sukilimo minėjimo pa
daroma?! i skaitininkai Bronys Raila ir aš

lyg norėjome ar norime “pritil
dyti ir nustumti užmarštin be- 
stiališką žmogaus žvėries - ko- 

i munisto veiksmus su mūsų tau
ta”, t. y. 1941 metų birželinius 
lietuvių trėmimus Sibiran.i

ii i 
i i I

Paikus Motekaitienės koncertas

Sausio 13 d. Toronte Prisi
kėlimo parapijos salėje įvyko 
Izabelės Motekaitienės koncer
tas, kuris praėjo su dideliu pa
sisekimu. Solistei akompanavo 
jos sūnus Manigirdas Motekai- ■ 
tis. Jis taip pat paskambino ke 
lis labai įdomius dalykus, kurie 
buvo šiltai priimti gausios pub- ! 
likos. Koncertan daug hamilto-1 
niečių vyko savo mašinomis, 
nes tą dieną Hamiltone nebuvo 
jokių parengimų. Bendrai paė
mus koncertas labai gražiai pa
vyko, nors svečių galėjo būti i 
ir daugiau.

Spaudos balius Toronte
Žiburių” metinis

i

Į

PARDAVIMUI

CAROLE INTERIORS

REAL ESTATE

Brighton Parke parduodamas

Visi šie Aloyzo Sirtauto išve
džiojimai tėra jo paties fanta
zijos padarinys.

Su pagarba

NAKČIA

Stasys Žymantas

LOVA -
BARAS

DIENĄ

American Furniture 
tokio turinio laišką

“Tėviškės
balius įvyksta vasario 3 d. Pri
sikėlimo parapijos salėje. Kaip 
jau yra žinoma, tai gražiausi 
parengimai, kurie tik kartą me
tuose įvyksta, t. y. spaudos ir 
kaukių baliai. Jie daugiausiai

I

Chicagoj
Mart gavo 
iš Vokietijos baldų kompani
jos: “Gerbiamieji, mes ieškome 
patikimų baldų pardavėjų Ame
rikoje ir siūlome jums pardavi
nėti šią naujenybę, kuri iš “nak 
ties lavos virsta baru * dienos
metu”.”

Po sunkios ir ilgos ligos mirus motinai,

VINCUI SINKEVIČIUI IR 
JO ŠEIMAI

reiškia gilię užuojautą
Ona ir Kazys Klepeckai

KUN. JUOZĄ JUOZEVIČIŲ IR 
DR. JONĄ JUOZEVIČIŲ,

jų mamytei mirus Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjaučiamev*

Iz. Bartkus ir L ir P. Naručiai

MISCELLANEOUS I MISCELLANEOUS

tke^i^llmm:r^^oal^o.

Hardware - Farm & Home Supplies 
Cement - Brick - Gravel - Fuel, etc. 
Save money $$$ on every buy!
Phone 180, Washbum, Illinois

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

Baby needs. Siek room supplies 
30 E. Ulth St. PU 5-0106

CORDT COUONIAL FUNERAL 
HOME

18022 Dixie Hwy., Homewood 
Phone SY. 8-0331

DIRECTORS
i Frcd A. Cordt Nannctte L.
t,1
i
i
I

* PAJNTING* * DEC*ORATING* *

STAN De CALUWE
Paperhanging & floor sanding. 

Fully insured. All work guaranteed 
Free estimates. Call anytime 

RO. 4-7907

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. -- -

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. 69ih St, RE 7-8399

$16,000.

PRIE MARQUETTE PARKO

Išparduodame gražius pavyzdinius , 2-jų aukštų mūr namas. 2 po 5 mas. 
baldus iš 3-jų statybininko mode- - ' ' —
linjų namų. Parduodami atskirai. 
50% — 75% nuolaida. Parūpinsime 
pristatymą ir išsimokčjimo sąlygas.

Tel. 636-0016

STOP CHOPPING THAT ICE! 
MĖLT IT. MR. THAW N0W 

available in Chicago
Not salt will not harm grass.

$4 per 100 lbs. WE DELIVER 
Call BE 5-2524

kamb. ir beismente 2 kambariai. 
Garažas. Labai geroj vietoj, arti 
prie mokyklų ir bažn- Nebrangus. 
Dėl susitarimo skambinkit savi
ninkui — GR 6-6649, tarp 6 ir 8 
vai. vak., šešt. visą dieną.

$1,500 ĮMOKĖTI. 2 po 4 kamb. 
Gazu apšild. 2 auto, naujas gara
žas. Tuojau galima užimti. Leng
vi išsimokėjimai. Užeikite pasiimti 
raktą šiuo adr.: 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

MISCELLANEOUS

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. — WALTER.

RO 1-0728 YO 5-2424

TOP NOTCH MOVING AT ROCK 
BOTTOM PRICES

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

ŽIEMOS SEZONUI — 
20% NUOLAIDA!

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

Tel. — EA 7.8860

The biggest savings on FREEZER 
MEATS for 1962 is with

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

Phone NE 6-3440

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

Mūr. 5 ir 6 kamb., garažas. $20,900. 
Mūr. 5 apart., $450 pajamų, pigiai.

Virš 200 namų pardavime, tad Ti
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3884

$36.600
Naujas. 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

po 5 įš kamb., 3 mieg. šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai.

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51 rt St WA 5-5030

3-JŲ AUKŠTŲ MŪRAS — ku
ris sudaro 31 vienetą, duodantis 
virš $20,000 metinių pajamų. La
bai gera vieta. Kaina žemiau 
$80,000. Tel. 776-6853, vak. nuo 
6 iki 9 ir sekmad. visą dieną.

3 butų mūr. Karštu vand. šildo- 
. Garažas. Arti Pulaski ir 

į 55-os. $280 mėn. pajamų. Tik 
$27,900.

Grosernė su 2 butais. Biznis iš- 
I dirbtas per ilgus metus. Gera 
klientūra. Gazu šild. Gage Parke. 

; Tik $27,250.
Žemiau savikainos. Evergreen 

Parko rajone. 6 kamb- mūr. 2 ke
ramikos plytelių vonios. 50 "pėd. 
sklypas. Viskas “built-in”. Thermo- 
pane langai. Garažas. Daug įvairių 
priedų. Tik $32,000.

6 kamb. mūrinis. 4 mieg. kamb. 
į 10 <n. senumo. Alyva šildymas. 
Garažas. Marąuette Parke. Su vi
sais patogumais. Kaina tikrai pri- 

i einama.
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais

$10,500 METINIU PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

2x5 ir 6x4 ' ir krautuvė, šviesus, sti
prus i rlabai gerai išlaikytas. $61.000.

NAUJAS MĖR. BUNGALOAV
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.

LIKERIU _IR MAISTO KRAUTUVĖ 
Krautuvė

biznio gatvės. 4 Vi metų 
tartis. $9,000.

3 BUTU MED. — 
Prie 67-os ir Damen.

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4% kamb. — 

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas, ant 

36 pėdų sklypo Marąuette Pk. Įreng
tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa
vininkas perkeltas iš Midway į O’- 
Hare aerodromą. Parduos už $18,500.

PILDOME INCOME TAKSAS

lietuvių kolonijoje, 
nuomos

SI 6,500
Nauja 

alyvos

ant 
su-

cen- 
šilu-

mūr. Mar- 
sistemos,

MARQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 

garažas. $21.500.
Pelningas, švarus. S butų, 

aukštų kampinis. $66.500.
6 metų, 3 mieg. medinis, 

rūsys. 30 p. sklypas.
$14.200.

3 moderniški butai (2
S kamb. ir 4 kamb.), ir 
' tuvė: tinka bet kokiam 
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo? Namas apie 20 metų. Labai

1 pigus.
Šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 

j low. Arti Marąuette Parko mokyk- 
: lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
1 dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Gera

2-jų

Pilnas 
vieta.

kamb. 
kretu-

maš.

po 5 
graži 
bizniui. Ar-

Parduodamas 2-jų metų senumo, ; 
3-jų mieg. kamb. mūr. namas. 37% ; 
p. sklypas. Cemento šoninis įvažiavi- ’ 
mas ir patio. Aiumin. 1 % auto, ga
ražas. Mūr. barbecue kieme: Marion i 
Blue žolė. “Universal” “built-in” or
kaitė ir virimui krosnis bei Tappan i 
krosnis rūsy virimui vasaros metu. 8 I 
p. barus su suoleliais ir baras stik- j 
lams. rūsy. Iškelti vamzdžiai ir 
•sump” pompa. Gazu apšild. Nuo 
sienos iki s. kilimai. Langų užuo- . 
laidos. Žieminiai langai ir sieteliai 
bei “jalousie” durys. St. Lavvrence 
H. S., 4 blokai: Reavis H. S. 2 blo-1 
tai; pradinė mokyk. 2% blokai. Pa
matę jvertinsit. Mokesčiai $380. Kai
na $29,500. Arti 79th ir Austin (6000 
j vakarus). NE 6-3184.

I

NORI PIRKTI

Jieškau pirkti vartotą automo
bilį iš privataus asmens.

ijf
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GYVYBĖS, NELAIMINGŲ ATSI- I 
TIKIMŲ. SVEIKATOS IR PASKO
LOS DRAUDIMAS. Aukštojo mok- 

: šio planas, grup. ir biznio draudimas.
J. O. M I L L S

Granite Rcalty & Investment Co. 
4526 N. SHERIDAN 

LO 1.0605 SU 4-22441.0605

NEED A GARAGE?
See Chicagoland’s finest DURO- 

BUILT. Double Wall. Size 18x25, only 
$1,045. ...
3

Includes concrete floor 
ft. apron.

See Modcls on Displav 
CAPITOL LUMBER CO. 

8210 W. Grand, Chicago, 
Call 625-2626.

&

ii
j
i

♦

FOR AN EVENING OF PLEASURE 
VEVEK TO 1’OKGEj

Hawaiian atmosphere and delicious 
j foods. Be sure to visit

Cordt
CLUB WAIKIKI

your party & wedding res.Make __________
now. LO 1-3446. 804 \V. Uitam A vėl

J. BACEVIČIUS

BELLVARPAS
RE AT, ESTATE

PILDOME INCOME TAKSUS 
General Insurance, Notary Public 

6455 SO. KEDZIE AVENUE 
TeL PRospect 8-2233

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

MAROUETTE PARKE
Prie Marąuette Parko, mūr. 6 

kamb. rezidencija. 12 m. senumo. 40 
p. sklypas. 2 maš. garažas. Namas 
laisvas, pirkėjas gali apžiūrėti ir 
užimt dabar. $20,000.

Palikimas. Prie 46-os ir Francisco
2 med. namai. Vienas 6 kambarių, 
antras 4 kamb. ir biznis $14.000.

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublie 7-9515 arba RE 7-4639 T
— ■■■ ■■ — -h mini

CONTRACTORS

Virginia 7-1693

PROGOS — OPPORTUNITIES

TURĖKITE SAVO BIZNĮ!
Jei jieškote biznio, kuris žada:

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

1 4259 So. Maplewood Avė.
i

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
Turime pardavimui įvairiausių 

namų bei biznių visur. Be to labai 
tvarkingai, gerai ir greitai pildome

S

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

A. ABALL BOOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum~ 
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko. 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną lr naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

i INCOME TAX
Ofiso ir namų telefonas: 

PRospect 8-2013
7403 SO. VVESTERN AVĖ.

Chicago 36, Illinois

I

JUOZAS ŽEMAITIS

LA PLACA COAL & OIL CO.
RETAI!.. 24 HR. SERVICE

Mohil Hcat. (Juality luii Oils. 
Stokcr, steam & Domestic Orai

Sales & Service. Call CO. 1-7878 
5520 W. Lake St., Chicago

ĮSIGYKITE DABAR!

LELAND HOTEL
I 
I I 
į The only Hotel in downtown Chi

cago for women. WEEKLY RATES. 
DOUBLE ROOMS. Comer Harrl-

• son & AVabash Avė. Phone WE 
I 9-2733.
t 

_________________________________ I
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

----- ________  »

ATTEM1ON HOME OWNERS

SIGNORELLO HEATING 
and GAS F.Ql IPMENT CO. 

City wide Sales & Service.
Guaranteed Work. Member of

Mechanical Contractors Ass’n 
Resident ial—Com me retai— 

Industrtal.
3839 S. Archer LA 3-1002

Stop wct. Lraky bas»'ment by 
VOLCLAY METHOD. Flood control. 
Overhead sewers installed. Catch 
basi na cleaned A repą i re d. Gua,ra;ntx-ed.
BASEMENT WATERPKOOFTNG CO. 
6318 N. Clark HO 5-9087

♦.♦■♦.♦■♦.e.e.e.e.e.e.o.iOĮoej e e e e e

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

Call ES 8-7174 24 hr. service

IR VIC. SKADE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų išsl- 
mokš jimas

CICERO HEATING AND
S M Kuzi METAI,

3431 S. Kedzie Avenue
Chjkšgo 28, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0411.

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

Jokio darbo.
Jokio investavimo.
Pelną, kuriuo greit praturtėsite,

— TAT NERASITE.
mes galime pasiūlyti 

Jums nuosavą biznį 
Amerikoje puikiai augančioje indu
strijoje.
‘•AUTOMATIC MERCHANDISING” 

(Automatinis prekiavimas) 
Visoje šalyje skelbiamas Dupont 
produktus
Apsaugotos teritorijos 
Vidutinis pelnos 75-150% 
Nereikia jokio pardavinėjimo 
Nereikia jokio prityrimo 
Tinka vyrams ar moterims
Jei būsit nepatenkinti, bendrovė 
atpirks
MIN. INVESTMENTAS $1.590

Rezervuokite sau teritoriją dabar! 
Skambinkite 943-7322 

arba siųskite savo vardą, adr. 
tel. nr, j

NATIONAL PLASTICS
909 North Statė Street

ir

$5,900. 2 po 4kamb. Apylin
kėje 26-os ir Kedzie Avė. Mokes
čiai tik $113. Palikimas. Įmokėti 
tik $1,000. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

šildymas”*
A. Stančiaoskas instaliuoja vi- 

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

7384 Rackwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

i

CONSTRUCTION C0.

i

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ............................... $2.00

Redagavo J. Daužvardienė

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ....................... $3.50!

Parašė Dr. A. Šapoka 
THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENTUS, $5.00 

Parašė Ig. ŠlapelK 
LITHUANIAN SELF-

, TAUGHT ............................... $1J5
Išleido Marlborough

■ ——____ _____ ________________________ __
Are you wanting to buy a business 

in Arizona?
We have many fine listings on 

i profitable operations at prices and 
I terms that are right. See or vrrite 
us about your wants. We can help 

1 you in many cases whether you buy 
i from us or not.

ALLAN C. JEFFRYES, RETY 
2525 N. Centrai AL 2-6737

Phoenix. Arizona.

Užsakymus su nlnigais prašome siųsti

“DR*U6*S"
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, DI.
ooooooooooooooooooooooooot

NORTH SIDE. Apylinkėje 41 iri 
Racine. Mūr. 6 butų namas. 4 po 6 j 
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. i

$15,900. Apylinkėje 27-os ir 
■ Sawyer Avė. 4 butai. 3 po 4 kam. 
ir 3 kamb. Gazu apšild. Pajamų 
$140 per mėn. Tik $2.000 įmokėti. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LA 
1-7039.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ik PREKY B O S 
VlKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949
SSSO S. ALBANY AVĖ. CHICABO

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Parduodama TAVERNA. Duo
dami užkandžiai ir “sandwiches”. 
Persėdimo kampas, industriniame 

; rajone. Įplaukų $100 per dieną. 
Tinka vedusių porai. Kaina $7,000. 
Pusę įmokėti. Klau>kite Verną. 
HU 6 9349.

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

owning & operating this brand new 
currently occupicd motei 40 unitą 
— air conditioned — TV’s AAA-ap- 
proved, newly carpeted and fumish. 
ed — stvimming pool, coffee bar. 
60% occupancy (avg.). Righton on 
ncw four tane Highway 77 by pass. 
Write. wire ar phone GA 5-1155. 
Skylark Motei, Harlingen. Tetas. 
P. O, Bot 867, D. T. Hay, owner.

He's too busy to run it!

Retnkit dien. “Draugę”

HELP VVANTED MOTERYS

Reikalinga auklė 14 mėnesių 
mergaitei, 5 dienas savaitėj. 

GR 6-1898, po 6 vai. vak.

Moteriai reikalinga kompanijonė, 
pensininkė arba nedirbanti. Ne
mokamai kambarys. GR 6-1576.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Mažai šeimai išnuomojama 5*/2 
kambarių butas, naujai dekoruo
tas, su šiluma ir karštu vandeniu.

Telef. — PRospect 6-9404

Išnuotn. 5 kamb. apšild. butas, 
be baldų, 1-me aukšte, Marąuette 
Pke. 7025 S. Rockwcll, tel.

W A 5-9237

Marąuette Parke išnuom. geras 
kamb., su teise naudotis virtuve. 
$35 mėn. Kreiptis tel. PR 8-0270.

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai Biznio, in- 
f dust rijos bei ofisų pastatai. 

Taip pat įvairūs pastatų re-A 
montai. ’

i

I,, V I K D O
HEATING SERVICE

Įrengia naujus ir pcrstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces). gas ir 
alyvos “conversion burners”, 
vandens •'boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

4444 S. VVESTERN AVĖ., Chi
cago. IU., VI 7-3447 —D. Žu
kauskas.

L. STAŠAITIS^
Statybos Kontraktorius K

SO. SŽUTER AVENUE ’, 
CHICAGO 29. ILL.

TeL PR 8-8378

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2004 Chicago, IU.

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

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 7 lst STREET 
Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531

Split by PDF Splitter
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‘JŪRATĖS IR KASTYČIO” OPEROS FONDO rengiamasO

įvyksta 1 962 SAUSIO 27 D., 8 vai vak.
WESTERN BALLROOM, 3504 $0. WESTERN AVĖ.

PROGRAMOJE — pirmą kartą ištraukos iš naujosios komp. 

Banaičio operos bei kiti kūriniai

KAIP MUS VEŽĖ Į SIBIRĄ

žiavome neturtingi. Turėjome 
dar kiek miltų, tai Velykų ry- ] 
tą išsivirėme košės. Jos valgė 
ir kiti, pagauti tremčiai nuo 
gatvės, kurie nė to neturėjo.

gies-

piy- 
kaip, 
kėlė

■ pasidalinome septyni. Gulint 
to klubo salėje, kai tik ėmė ir 
švisti ir visi miegojo, viena se
nutė užgiedojo “Per Tavo šven
tą prisikėlimą”. Visi sukilo, su-

i stojo ir bendrai tęsė giesmę.
I
I Barakuose ir žeminėse

Tuoj pradėjo registruoti, iš- I

A

BALIUS
į- '
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Specialios dovanos — Door Prizes — Puikus orkestras 
Gardus bufetas Biletai gaunami prie įėjimo

KVIEČIAME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI
Fondo Komitetas

J

Pasakoja lietuve, dabar pasiekusi Chicagą
— Vežami į Sibirą, trauki

niui pasijudinus, pradėjome 
giedoti. Pasigirdo garsai: “Svei
ka Karaliene, gailestingumo 
Motina, Tavęs šaukiamės iš
semtieji Ievos vaikai”. Giedo- Turėjome 3 kiaušinius, kuriuos 
*me taip pat šv. Antano 
mę.

Važiuojant pro vagono 
sius, pro langelį matėsi, 
išlydėdami mus, lietuviai
kepures ir ilgai mosavo ranko
mis.

Lentvario stotyje traukinys 
sustojo. Buvo saulėleidis. Mū
sų jaunystė rsu tuo vakaru bu- davė lapukus. Pasakė, kad bu
vo palaidota. Lietuviai pro lan- sime panašiom teisėm, kaip ir 
gelius įmesdavo pieštukų, po-■ vietiniai, tik niekur negalime 
pieriaus su raminančiais laišku- pasišalinti iš sovehozo. Sargy- 
čiais, prašydami atsiųsti adre
sus, kur išveš. Šioje stotelėje 
mes jaunieji užplėšėme — “Į 
kovą aukštaičiai, į kovą žemai
čiai, į kovą visa Lietuva”.

kelių dienų tremtiniai 
skirstytis į barakus, 

(zemliankas), fermas, 
(nameliai stepėse).

Parama iš Egipto — Jungtinės Arabų Respublikos vicepreziden
tas ir gynybos ministeris maršalas Abdul Hakim Amer (kairėje) 
kalbasi su Indonezijos prezidentu Achmed Sukamo (viduryje) 
ir indonezų gynybos ministeriu gen. Horis Nasution Jakartoje, ' 
kur jis pasakė jiems, kad J. A.R. nepraleis olandų laivų su gink
lais Suezo kanalu į Naująją Gvinėją. (UPI)

MOŠŲ
Miami, Fla.

Dr. A. Klimas profesoriauja 
i Rochesterio universitete, o Sa- 
baiienė, buvusi Vilniaus operos 
solistė, profesorė mergaičių ko
legijoje. Aid. Miškinytė moky
tojauja didžiausioj Rochesterio 
gimnazijoje.
’ Dr. V. Lelis rūpestingai gydo 
lietuvius ir rūpinasi jųjų svei- 

i katingumu. Chemikas Br. Kro- 
kys savo laisvalaikį pašvenčia 
lituanistinei mokyklai, skiepyda 
mas -jaunųjų sielose grožinės 
literatūros idėjas. Radijo klubo 
pirm. P. Puidokas užimtas radi
jo pusvalandžio išlaikymu ir jo 
turinio gerinimu, radijo pranešė I 
jai kiekvieną sekmadienį r. ban I 

I gomis Kursto lietuviškos muzi-

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1962 metų sausio 
mėn. 19 dieną, 3 valandą ryto mirė

A. -Į- A. DOMININKAS ŠULAITIS
Gyveno 4541 South Fairfield Avenue

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. Cali- 
fornia Avė. Laidojamas pirmadienį, sausio 22 d., 9:45 vai. ryto 
iš koplyčios kūnas bus atlydėtas į Švenčiausios Panelės Marijos 
Nekaltų Prasidėjimo bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus pa
laidotas šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.

Giliai nuliūdusi sesuo Anelė Levušienė, jos dukros: Teresė 
Glambienė, Stefanija Miliauskienė su šeimomis, pusbroliai: Vla
das, Aleksandras, Pranas, Antanas Šulaičiai ir jų šeimos ir kiti 
giminės. Lietuvoje liko broliai, seserys, pusbroliai ir pusseserės 
su šeimomis ir krikšto sūnus Jonas.

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas, Tel. LA 3-3572.

Iki Omsko tik 
lauką. Visiems 

vidurius. Vago- 
užsitvėrę, pasi-

biniai jau iš paskos nebevaikš
čiojo. Po 
pradėti 
žemines 
hutarus
Mes likom centre, gavę trikam
pį kambarį barake. Mūsų šeima 
iš keturių žmonių ir toks sene
lis — vos sutilpome. Jei kas 

į įeidavo, turėdavo sėsti — ne-j 
bebuvo vietos stovėti. Kai ku- į 
riuos lietuvius nuvežė už 25 
mylių į taigas (miškais apau
gusius plotus). 1 
esame atvežti šion vieton visam 
amžiui, ir tai baisiai visus nu-Į 
teikė.

Lietuvių klubas

Miami Lietuvių klubas gra
žiai padidintas ir dekoruotas,] 
šiuo metu talpina keletą lietu
viškų draugijų. Naujoji klubo 
valdyba susideda iš pirm. An
tano Kadsell ir Valdybos na
riu: Juozo Bartušio, Antano Me
delio, Juozo Nevis, Antano Nor- 
ris, Antano Rožanskio, Antano 
Sobel, Viliaus Valaičio ir Wal-

rankomis.

KOLONIJOSE
ter Zees. Šiuo metu advokatas^03 dainos u^elę Roches- 

I Antanas Paukštys (A. N. Per- iterio Sėtuvių širdyse. ALB apy 
ry) ruošia klubui naujus papil- knkės pirmininkas K. Sabalis 
domus įstatus. 'non’ kad §iemet roeheste-

riečiai lietuviai taptų LB šeimos 
Netikėta mirtis į naiįaįs Choro vedėjas J. Ado

maitis k-kvieną sekmadienį la
vina choristų balsus ir ruošiasi 
naujam repertuarui. Skautų va
dovas Ilgūnas ryžtingai buria 
moksleivius draugovėn ir visada 
yra pasiruošęs užkurti skautų 
laužą, kad ir didžiausiam žie
mos šalfyje. Pulkininkas A. Sa- 
Iadžius su visu atsidavimu ro- ■ 
movėnams skiepija tėvynės mei 

j lės jausmus ir ragina skaityti 
lietuviškąją spaudą. Dramos bū 
relis žada ne poilgo pasirodyti 
scenoje su nauju veikalu. Spor
to klubo vadovas K. Mačiulis' 
sistematingai treniruoja spor- Į 
tininkus ir pageidauja, kad ne 
tik jaunimas, bet ir senimas; 
aktyviau reikštųsi sportinėj 
veikloj. ALT pirmininkas Nor- 
keliūnas tikisi, kad šiais me- j 
tais rochesteriečiai lietuviai bus 
duosnesni Lietuvos laisvinimui, 

į A. Sabalis visada pasiruošęs 
kiekvieną lietuvį aprūpinti lietu 
viškomis knygomis bei plokšte

lėmis. . J. Mkns.
i

Mirus r

A. f A.
DR. JURGIUI BLOŽIUI, 

reiškiame mūšy mielai narei Julijonai Blo- 
žienei, jos vyrui Ernestui Bložiui ir šeimai 
gilią užuojautą.

A.L.R.K. Motery Sąjungos 46 Kuopa

Sausio 12 d. vakare mirė il
gametis Miami lietuvių klubo 
darbuotojas, valdybos narys ir! 
buv. pirmininkas Antanas Nor- 
ris. Grįždamas iš choro repe
ticijos namo Antanas krito ne
gyvas nuo 
savo namo

Velionis 
rus Miami 
dulingas pamaldas, kurias at
našavo kun. Jurgis Razutis 
Šv. Mykolo bažnyčioje, susirin
ko didžiulė minia tautiečių. Lai 
dotuvių 
virš 100 
velioniui 
šermenų

JUOZUI SKRINSKAI
IR JO ŠEIMAI

reiškiame gilia užuojautą

s

BRUNO BENEVIČIUS
Gyveno 3600 S. Halsted St,

širdies smūgio prie 
durų.
buvo labai populia- 
lietuvių tarpe. Į ge-

Brangiam tėveliui Jurgiui staiga mirus,
DAKTARUIdamas, kad tėvelis tinginys, 

banditas, sabotažnikas. Dar ne- 
Pasakė "kad Pasveik§s- išėjo į darbą. Aš 

. buvau pasiųsta į daržą iš mo
lio daryti agurkams vazonė
lius. Paskiau lauke sijojau že
mes ir maišiau su išdegintais 
mėšlais, ruošdama agurkų per
sodinimui vietą. Šiltadaržis bu
vo tik dėl raudonųjų ponų. Pa
prastas darbininkas daržovių 
negaudavo.

j

procesijoje dalyvavo 
mašinų. Po laidotuvių, 
pagerbti, klube įvyko 
pietūs.
Danutė Narutavičiūtė

Avių auginimo sovehoze

Aplinkui stepėse nebuvo jo
kio namelio. Tik pilki kalnai 
ir lygumos be medžių. Tai bu
vo avių auginimo sovehozas.

Rusai pradėjo varyti į darbą 
net tą patį Velykų rytą, tik at
važiavus. Maskolis pradėjo 
šaukti, kad eitume dirbti. Dau
gelį išvežė į laukus ir laikinai 
apgyvendino iš smilgų padary
tose palapinėse. Kovo mėnesį 
buvo dar šalta, o mūsiškiai be 
tinkamo apdaro buvo varomi į 
taip anksti apdirbamus laukus. 
Už kelių dienų daugelis ėmė 
sirgti. Valgis daugiausia buvo 

i kopūstų sriuba, o vakare — 
i arbata su juoda duona, iš ku
rios spaudant buvo galima lip- 

. dyti paukštelius. Kol kopūstienę 
atveždavo iki darbininkų, ji bū
davo visai atšalusi.

Per Sovietijos laukus 
t

Traukiniui išbėgus iš Lietu
ms, nebebuvo mojavimų ran
komis. ■Matėme tik vyžomis 
apsiavusius ruselius, bekaps- 
tančius sniegą nuo traukinio 
linijos, o dar toliau — skur
džius namelius. Minske atne
šė vandens, kopūstų ir po ma
žą duonos gabaliuką, bet iš va
gono neišleido, 
kartą išleido į 
baisiai griaužė 
ne, marškomis
darėme tualetą. Omske varė į 
pirtį, kur išsimaudę gavome iš
degintus nuo parazitų drabu
žius. Kitą dieną vėl pamatėme 
mosuojant mums
Tai buvo belaisviai, kaliniai.

Vežant ties didesniais punk
tais būdavo tikrinimai. Rusai 
4esiog mėtė vaikus. Vieną vai
ką vyrai rankomis sugavo, kad 
ant žemės' nenumestų. Viso
kiais vingiais vežant, kelyje 
išbuvome keliolika dienų.

Gretimam...vagone mirė trem
tinys. Sargybiniai kažkur jį iš
nešė. Norėdami pabėgti, buvo
me pradėję kirsti skylę grin
dyse, bet paskutiniame vagone 
sėdėjęs sargybinis pastebėjo 
skiedras krintant, atėjo į mūsų 
vagoną sudrausti, jaunuosius 
išskirstė po kitus vagonus, 
budriau pradėjo sekti.

Nusiveža vergų darbams į 
sovehozą

$ Vagone buvo krosnelė. Kep- : 
davom bulves, kokios košės iš- 
sivirdavome. Buvome kaip vie
na šeima. Vagone buvo spūs
tis Po 17 dienų sustojome sto
tyje ųž Krasnojarsko. Toliau 
traukinio linijos nebebuvo. Čia 
atvažiavo kolchozų pirmininkai, 
apžiūrėjo vagonus, ir kuriam 
koks vagonas patiko, pasiėmė 
žmones darbui. Sunkvežimiais 
pervežė 25 mylias į savo sov- 
chozą ir patalpino klubo salė
je. Salė mažytė, o žmonių pri
grūsta kaip silkių statinėje. 
Pasimetę skudurus, miegojo- 

c ant grindų, o valgyti — kas 
a turėjome, iš maišiuko trau- 
Eme ir lauke virėme.

Išbučiuodavau lapelius ir 
verkdavau

Vincas, Kostas, Vladas 
Ramanauskas ir šeima

šiltadaržis raudoniesiems 
buržujams

Mano tėvelis po 3 dienų su- 
; sirgo. Brigadierius kas rytą 
' ateidavo varyti į darbą, šauk-

I

Daržely rasdavau nusirami-! 
nimą tarp žalių agurko lapų, 
kurie man primindavo brangią 
tėviškėlę. Čia aš lapelius išbu
čiuodavau ir pati verkdavau, 
kol manyje vėl užsidegdavo 
vilties ugnelė grįžti į tėvynę; 
ir vėl gyventi. Tada linksmes
nė tęsdavau savo pradėtą dar
bą. Be galo būdavau Dievui 
kinga už atsiųstą viltį ir 
landėlę džiaugsmo.

Dar ir dabar Jadzė turi 
bire nuo motinos gautą Mari-: 
jos paveikslėlį su įrašu kitoje 
pusėje:

— Šv. Motinėle, spausk gi
liai į mūsų širdį Nukryžiuoto
jo žaizdas ir išmelsk, kad mes 
visi susitiktume Dievo karalys
tėje. -J. Pr.

Rochester, N. Y.
Lietuviai kultūrininkai 

kolonijoje
i

Musų kolonijoje nestinga kul 
tūrininkų. Rašyt. J. Jankus ne
duoda plunksnai rūdyti — gy
vas kūryboje. Didesnėmis pro
gomis jis pasirodo su naujais 

i kūriniais. Gruodžio mėn. ateiti- 
! ninku surengtoj literatūrinėj 
popietėj rašytojas J. Jankus sa
vo žody nurodė tuos sunku- 

; mus, vingiuotus kelius, kuriais 
| jam teko eiti siekiant savitos 
kūrybos, po to paskaitė savos 

j kūrybos.
Jauna poetė K. Bulsienė sa

vo poetiškais neilgais kūriniais 
gražiai nuteikė dalyvius.

Dailininkas Alf. Dargis ne- 
pa < Inžia teptuko iš rankų: daug 
piešia moderniškų paveikslų, ku 
riais amerikiečiai žavis ir juos 
perka. Jis gi savo kūryba garsi
na Lietuvos vardą. Vietinė ame 
rikiečių spauda teigiamai apie 
Dalgio kūrybą rašo.

Hochestery gyvena plačiai ži
nomas muzikas Z. Nomeika. Jis 
daug kur yra suruošęs vargo
nų koncertus: Europoje ir JAV 
ir Kanadoje. Dabar jis vargo- 
ninkauja kitataučių parapijoje.

mūsų

i

70 m. 
apskr.

J. Po-

Mirė sausio 18 d., 1962, 4:45 vai. p. p., sulaukęs 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Kauno rėd., Šiaulių 
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime krikšto sūnus Bruno 
cius su šeima, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 broliai:
Julijonas ir Viktoras Benevičiai ir jų šeimos ir sesuo Terese 
su šeima.

Priklausė Dariaus-Girėno Post nr. 271 ir šv. Vardo Dr-jai.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 South 

Halsted St. Laidotuvės įvyks piramd., sausio 22 d., iš koply
čiom 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: KRIKŠTO SONUS IR GIMINES
Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Tel. YArds 7-1911

URSULA CERNAUSKIS
t’VOOŽIf NAITF;

Gyveno 5834 S. Nashville Avė.
Mirė sausio 1S d.. 1962. 2:15 

v. r., sulaukus 73 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr., Anykščių para
pijos.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Krank, 
Vlasak, 
J a m es.
Waltcr, 
VValter 
draugai

Kūnas pašarvotas P< tr<> IJr 
liūno koplyčioje, 
lifornia Avė.

laidotuvės 
sausio 22 d., 
vai. ryto bus 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, 
gedulingos pamaldos už 
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sū
nus. žentas, marti ir anūkai.

leidot, direkt. Petras Bieliū
nas.. Tel. LA 3-3572.

duktė Charlotte 
žentas J a mes. anūkai 

Diana ir Debra; sūnus 
marti Bernice. anūkai 

ir Nancy. kiti giminės, 
ir pažįstami.

.................. ie 
4348 So. Ca

Jvyks pirmad., 
iš koplyčios S:45 
atlydėta į švenč,

kurioje įvyks 
______2__. _7. velio-

Kazimiero kapines, 
visus: 

draugus ir pažįstamus

PADĖKA
A i" A

EDWARD ŠTRUMIL
mylimas vyras, tėvas ir brolis mirė 1962 m. sausio
ir buvo palaidotas sausio mėn. 10 d. šv. Kazimiero 
Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie su-

Du lietuviai traktoristai Sibire

v i
■•n

Pirmos }Ą|ykos tremtyje 

1949 metų Velykas šventė
me kaip čigonai tabore. Atva- (

Mylimai motinai mirus Lietuvoje,
DR. JONUI JUOZEVIČIUI, jo šeimai ir 

KUN. J. JUOZEVIČIUI
gilią užuojautą reiškia

Dr. B. Morkūnas su šeima

Mūsų 
mėn. 6 d. 
kapinėse, 
teikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio 
vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb- kunigams: kun. J. Vyš
niauskui, kun. W. Urbai ir kan. Zakarauskui, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame kun. J. Vyšniaus
kui, kuris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gelių bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame kan. Zakarauskui už maldas koplyčioje: ir var
gonininkui A. Giedraičiui bei poniai Alvinai Giedraitienei už 
giedojimą.

Dėkojame grabnešiams ir visiems laidotuvėse dahvavu- 
siems, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips už 
malonų patarnavimą. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

ŽMONA, SONUS IR SESERYS
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. sausio mėn. 20 d.«

X Tėvų Marijonų Marąuette 
Park skyrius šaukia susirinki
mą sekmadienį, sausio 21 d. Tai 
bus Šv. Marijos Gimimo para
pijos salėje, lygiai 2 vai. p. p. 
Pirmininkė Petronėlė Dubins- 
kienė kviečia visas nares, grei
tai ir trumpai pasikalbėti svar
biais dalykais.

X Marąuette Parko pietva
karinės dalies gyventojai dien
raštį “Dmugą” kiekvieną die
ną gali gauti atskirais egz. Vik 
toro Bačinsko krautuvėje, 2943 
W. 71st Street.

X Marąuette Parko apylin
kės lietuviai kviečiami į L. Ben 
druomenės šaukiamą susirinki
mą sausio 21 d. 11 vai. 45 min. 
Marąuette Parko parapijos sa
lėje. Šio susirinkimo ir LB or
ganizaciniais reikalais šį šešta
dienį per Margučio radiją kal
bės apylinkės valdybos vicepir
mininkas inž. B. Nainys.

X L. B. Brighton Parko apy 
linkės metinis susirinkimas bus 
šį sekmadienį 2 vai. Vaičaičio 
salėje, 4258 So. Maplewood. Be 
valdybos ir revizijos komisijos 
pranešimų, bus renkami atsto
vai į Apygardos suvažiavimą ir 
pasikalbėjimas su Kaziu Ūke
liu, kuris pernai vasarą lankėsi 
okupuotoje Lietuvoje.

X Marija Proškienė yra pa
guldyta Centrai Community li
goninėje ir po sunkios vidaus 
operacijos, kuri buvo padaryta 
sausio 17 d., pamažu sveiksta 
dr. V. Laboko priežiūroje. Į na
mus galės grįžti tik kitą savai
tę.

X Albinas Valentinas, gavęs 
Draugo premiją už geriausią 
reportažą 1961 metais, paskai
tys linksmą dalyką sportinin
kams remti parengime.

X Dail. E. Valaitis, Chicagos 
Tribūne meno sk. vedėjas, daly 
vauja su savo 
s-gos parodoje

kūriniais ALD 
Jaunimo Cent-

re.
X Lietuvių

X Lietuvos Dukterų Draugi
jos visuotinas narių susirinki
mas įvyks sausio 31 d. 7 v. v. 
Jaunimo Centre. Narių dalyva
vimas būtinas. Taip pat malo
niai prašome ir ne nares, už
jaučiančias vargo ištiktą tautie 
tį, šiame susirinkime dalyvauti, 
nes visų talka yra labai reika
linga taip svarbiame šalpos dar 
be.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių 35 sk. Brighton Parke 
ruošia vakarienę vasario 4 d. 
4:30 v. p. p. parapijos mokyk
los salėj. Šeimininkės rūpinasi 
kaip paruošti gerą vakarienę. 
Bus graži programa. Atsilankę 
turės tikrai malonų vakarą. Į- 
ėjimo auka tik 2 dol. Tai para
ma tėvų marijonų vienuoly
nams ne tik čia Amerikoje, bet 
ir misijų kraštuose, kaip Argen 
tino j. O jei norite paremti di
desne auka, tapdami garbės 
ar amžinais nariais, jūs galėsite 
tai padaryti vakarienės metu, 
nes tikimės, kad svečių bus iš 
tėvų marijonų. Su jais galėsite 
pasitarti, įsirašydami patys ar 
įrašydami savo brangius miru
sius į amžinus narius, kuriems 
mes kitaip negalim padėti kaip 
malda ir gerais darbais.

X Alfas Brinką ir Algiman
tas Dikinis, du žinomi aktoriai, 
vaidins du brolius Protuolį ir 
Gudruolį S. Čiurlionienės veika
le “Dvylika brolių juodvarniais 
lakstančių”.

X Inž. Mindaugas E. Jazbu
tis, gabus, jaunas inžinierius, 

I dirbąs Hallicrafters Co., sausio 
Į11 d., Huntsville, Alabama, Geor 
ge Marshall Space Flight Cen- 

Į ter, kartu sū inž. Sebastian D’- 
Alle, pristatė naują kintamos 
jėgos raketos motorą, kuris yra 
sukonstruotas visai nauju pag
rindu. Iš N.A.S.A., kuriems mo 
toras buvo pristatytas, dalyva
vo mokslininkai Wemer von 
Braun, Herman Weidner ir 
Wemer Koelle. Malonu, kad ir 
lietuviai šioje srityje jau toli 
žengia.

X Kun. B. Sugintas pasiun
tė per Balfą už gruodžio mėne
sį 1,140 dol. Vasario 16 d., Pun 
sko ir saleziečių gimnazijoms.

Demokratų Ly
gos vykd. komitetas — Walter 
S. Baltis, Jack L. Jatis, Alek
sandras G. Kumskis, Albert 
Preibis ir Donna Kamm sausio 
17 d. posėdžiavo Bismarck Hotel 
norėdami nustatyti gaires 1962 
metų veiklai. Aptarta kaip pa
minėti Lygos 25 metų veiklos 
sukaktį politiniame Illinois val
stybės gyvenime.

X Puota Jūros Dugne šiemet 
bus vasario 3 d. Westem Ball
room salėje. Atskirus staliukus 
iš anksto galima užsakyti skam
binant T. Merkelienei, telef. LA 
3-5499. (Pr.)

X Jūratės ir Kastyčio ope
ros fondo rengiamas koncertas 
- balius įvyksta 1962 m. sausio 
27 d., 8 vai. vak. Westem Ball
room, 3504 S. Westem Avė. 
Meninę programą atlieka sol. 
Pr. Bičkienė ir sol. St. Bara
nauskas. Fortepijonu palydi 
muz. A. Kučiūnas. Pirmą kar
tą bus atliekamos ištraukos iš 
naujosios komp. K. V. Banaičio 
operos Jūratė ir Kastytis.

Staliukus iš anksto prašome 
užsisakyti šiais telefonais: LU 
5-8307 arba WA 8-7700. Ba
liaus metu bus galima laimėti 
dovanas už įėjimo bilietus, ku
rie gaunami prie įėjimo. Visi 
prašomi gausiai atsilankyti.

(Pr.)

x KUNIGAS įieško labai ra
miam, nedideliam name nepriklau
somo 2—3-jų nedidelių (ar net 
vieno didesnio) kambarių, be bal
dų, buto su visais patogumais ir 
visai atskiru įėjimu, pietinėj mies
to dalyje, tarp 73-čios ir 51-os 
g-vių iš vienos pusės ir St Louis 
ir Ashland iš kitos pusės. Siūlyti 
šiuo teL RE 7-8092. (sk.)

Jaunųjų at-kų Marąuette Parko kuopos susirinkime pr. m. gruo- 
, džio 30 d. gieda kalėdinę giesmę R. Augiūte, B. Lieponytė ir G.

Mikalonytė. (Nuotr. Z. Degučio)

V * • " J

-Sį

DAILĖS PARODOS IR DAILININKŲ 
SĄJUNGA

(hicaįoj ir apylinkėse
TEVŲ MARIJONŲ BENDRA

DARBIŲ VEIKLA

Sausio 17 d. įvyko Tėvų Ma
rijonų vienuolyne, prie Draugo, 
pirmas šių metų susirinkimas. 
Dalyvavo O. Ivins, E. Šamas, 
S. Kaulakis, F. Dvylaitis, A. 
King, M. Zakaras, M. Girdvai
nis, A. Skrabutis, V. Petraitis 
ir dvasios vadas. Visų pasi
džiaugta 1961 m. atliktais dar
bais. Nutarta visu kruopštumu 
rengtis metiniam Marijonų Ben 
dradarbių seimui, kuris įvyks 
balandžio 8 d. Bendradarbiai 

i ieškos naujų narių ir bandys 
kokį nors parengimą surengti, 
kad seimui sutelktų “sveikini
mo dovanas”.

Metinis piknikas numatytas 
birželio 24 d., ekskursija į Šv. 
Kalnus rugpiūčio mėnesį, visų 
bendrdadarbių vakarienė lapk
ričio 4 d. Nutarta metus užbaig 
ti savo Kalėdų parengimu.

Užgavėnių parengimas

ŠAKIŲ APSKR. KLUBUI
25 METAI

Derenčienė.
Direktoriai — Z. Gerulaitis, 

V. Budraitis, J. Janulaitis. Re
vizijos komisija

rinių: kun. Pijaus Brazausko iš 
Eugene, Oregon, Antano Vaikš- 
noros iš Clevelando, Kazio Žilin 
sko iš Clevelando ir Stasės Sma 
linskienės iš Detroito. Pridėjus 
senuosius sąjungos narius, da
lyvaujančius parodoje, galima 
būti tikriems, kad paroda bus 
tikrai įdomi ir įvairi savo kryp
timis, siužetais, technika ir 
spalvomis.

Antrą kartą parodos lankyto 
jai turės progos įsigyti sąjun
gos valdybos išleistą, gausiai 
dailininkų kūriniais iliustruotą 
leidinį. Pereitos parodos leidi
nys mūsų visuomenės buvo la
bai šiltai sutiktas, o per tai ir 
jo laida išsemta.

Geriausios sėkmės dailinin
kams ir gausaus parodos lan
kymo visuomenei. A. Bal.

Iš arti ir toli

Prieš penkius su puse metus i gos pamatyti iki šiol nematy- 
įsikūrusi A. L. Dailininkų sąjun- tų, naujų sąjungos narių, kū- 
ga svarbiausiu tikslu laikė ap
jungti visus ir visų krypčių lie
tuvius dailininkus ir siekti di
džiausio kultūrinio bendradar
biavimo su savąja visuomene. 
Pastaroji ypatingai pasirodė 
aktyvi sąjungos darbų rėmėja 
bei dailininkų kūrybos palaiky
toja.

f 
Negalima būtų pasakyti, kad 

Dailininkų sąjungai pasisekė vi 
sus lietuvius dailininkus apjung 
ti vienoje organizacijoje. Iš vie
nos pusės tai yra natūralus rei
škinys, nusakąs pavienių asme
nų nenorą kur nors ar kam 
nors priklausyti, iš kitos — 
gjenkas profesinis (sava kūry
ba} pasireiškimas sulaiko nuo 
organizuotos veiklos, reikalau
jančios didesnių pastangų ir ko 
legiško bendradarbiavimo. Pa
našaus pasyvumo randame be
veik visose organizacijose, įvai- 

I riose didesnio ar mažesnio są-
X Roselande Balfo parengi- stato draugijose. Užtat A. L.

mas yra rengiamas Verbų sek, Dailininkų sąjunga nežiūri, kaip 
madienį 3 vai. Bus rodomas lie- savo narių sąrašus padidinti, 
tuviškas garsinis filmas. bet ~ ka5P geresnius ir velkies

nius dailininkus įjungti į kultū- 
X Cicero lietuvių tarpe didė- rįnj (jar|ją pažangumą ir meno 

ja susidomėjimas keliaujančios kėlimą, 
per šeimas Fatimos Marijos sto 
vyla. Ir šį šeštadienį iš Maldei- Beveik kasmet rengiamos 
kių bus nuvežta į Prapuolenių Dailininkų sąjungos narių kūri- 
šeimą, 1615 So. 49 Ct.

X A. a. Domininkas šulaitis, 
gyvenęs Brighton Parke, trum
pai sirgęs, nakties metu sausio 
19, mirė ligoninėje. Velionis 
Domininkas Lietuvoje buvo bai
gęs ekonominius mokslus ir il
gesnį laiką dirbo Geležinkelių 

. žinyboj, buvo ruožo kasininkas. 
Chicagoje išgyveno 12 metų ir 
veik visą laiką dirbo vienoje 
didelėje siuvykloje. Velionis 
pašarvotas Petro Bieliūno kop
lyčioj, 4348 So. California Avė. 
Laidojamas pirmadienį iš Švč. 
P. M. N. Prasid. bažnyčios į Šv. 
Kazimiero kopines.

nių parodos yra ryškus susi
klausymo ir tikslų siekimo pa
liudymas. Sąjunga yra vienin
telė dailininkų organizacija, kur 
visos dailės kryptys bei srovės 
vienodai yra gerbiamos ir vie
nodai palaikomos. Jau vien dėl 
šių priežasčių į sąjungą įstoja 
naujų narių, užgiriančių tole
ranciją ir bendradarbiavimo rei 
kalingumą.

-i

V. Budrai
tis, Z. Gerulaitis ir St. Būda.

Zanavykas.

LIETUVIS — NAUJAS AU
TOMOBILIŲ PREKYBININ

KAS

Šių metų rudenį Suvalkijos 
ligumų sūnūs ir dukterys — 
zanavykai švęs savo klubo 25 
metų sukaktį, kurią ruošiasi 
atšvęsti gana iškilmingai, su 
meninėmis pajėgomis ir ban
ketu.

Šakių Apsk. klubas per 25 
metus išaugo stipri, gausi za
navykų lietuvių organizacija ir 
toji armija kasdien didėja. Za
navykų širdys ir klubo durys 
atviros visiems lietuviams, vi
sokių partijų, išskyrus komu
nistus. Klubo nariais gali būti 
visi lietuviai, kurie siekia Lie
tuvos nepriklausomybės.

Klubo tikslas yra palaikyti, 
ugdyti lietuvybę, remti lietu
viškas institucijas išeivijoj. Klu 
bas dažnai rengia kultūrinius 
bei pasilinksminimų parengi
mus, dažnai remia ir šelpia lie
tuvybės kultūrinius židinius.

Per neseniai įvykusį narių šu 
sirinkimą kaip ir dažnai nepra
eita tylomis, ir iš kuklių ištek
lių paskirta aukų mūsų spau
dai: Draugui ir Naujienoms po 
$10, Lituanus žurnalui 20 dol., 
Jaunimo Centrui 15 dol.

Visi skyriai ir jų nariai padės 
Bendradarbių apskričiui sureng 
ti Užgavėnių parengimą kovo 4 
d. Tai bus Marijonų salėje, nuo 
3 vai, iki 7 vai. vak. Bus ska
nūs valgiai ir muzikinė prog
rama. Kviečiama dalyvauti ir 
visi Laivo skaitytojai, draugai 
ir Marijonų bičiuliai.
Brighton Park 35 sk. vakarienė

Vadovaujant pirm. A. Skra- 
butienei, jau yra bilietai plati
nami skyriaus vakarienei. Tai 
bus vasario 4 d., sekmadienį, 4 
v. p. p., Nekalto Prasidėjimo 
parap. mokyklos salėje.
2

Toks jau nuo amžių yra lie
tuvio būdas, kad jis nori būti 
laisvas, savistovus ir nuo nė 
kieno nepriklausomas. Tos lie
tuviško būdo savybės reiškiasi 
ir išeivijoje. Lietuviai siekia čia 
specialybių, kad paskui galėtų 
verstis savistoviai.

Jaunas lietuvis Vacys Scer- 
ba baigė pirmuoju su atžymėji- 
mais Chicagoje Grees College 
auto mechanikos skyrių ir tu
ri savo auto remonto dirbtuves 
prie 43 St., ir So. Westem Av., 
kur buvo visų labai mėgiamas 
už savo sąžiningumą. O nuo 
praeitų metų pabaigos Vacys 
Scerba atidarė ir automobilių 
prekybą — Vacys Motor Sales, 
kuri randasi Marąuette Parko 
lietuviškame rajone, 6516 So. 
Western Avė., tel. WA 5-5121. 

j Turi kokybiškai gerą pasirin
kimą įvairiausių automobilių. 
Yra labai sąžiningas, todėl ir 
turi gerą pasisekimą. O svar- 

i blausiai, jis įvedė iki šiol dar 
1 negirdėtą naujenybę — kiek-

Vasario 17 d. klubas rengia vienai pas jį pirktai mašinai 
Užgavėnių balių Liberty salėje jjg duoda šešių mėnesių visišką 
Ciceroj, zanavykiškai kviečia garantiją 
Chicagos lietuvių visuomenę ap(i " ’ '
silankyti. Kas nepatingės, tik- nai joks kitas pardavėjas jokių - 
rai nesigailės. Bus bufetas ir 
šokiai. Kas kartą apsilankė, tas 
jau mūsų šeimos narys visam 
laikui.

1962 metams klubo valdybą 
.sudaro: pirm. — M. Neberie-

*

*

dol.
Auka

sk.

i
Cicero,

Kiekvienas automo
bilistas žino, kad dėvėtai maši-

garantijų neduoda — pirk ką 
matai. O mūsų naujasis lietu
vis pardavėjas gali tai daryti 
dėlto, kad būdamas auto mecha 
nikos specialistas, visas parduo 
damas mašinas gerai patikrina

Cicero bendradarbių 
parengimas

Šv. Antano parapijos
III., bendradarbių skyrius ren
gia didelį parengimą gavėnios 
metu, kovo 11 d., sekmadienį, 
parapijos salėje. Bus programa, 
kuri patenkins ir senus ir jau- 

I nūs. O skyriaus pirm. F. Dvilai 
tis ir darbšti valdyba platina 
bilietus.

Būkite Tėvų Marijonų Ben
dradarbiais! K. K. V.

! zienė, viecpirm. — A. Bacevi-, ir peržiūri sąžiningai ir dėlto 
čius, kas. — St. Braniška, fin. pats gerai žino, ką žmogui par- 
rašt. — J. Jurkšaitis, nutarimų davė. Be to, turėdamas savo au 
rašt. — Pr. Sideravičius. Pa- to remonto dirbtuvę, gali grei- 
rengimų komisija: vadovas —■ tai bet kokį atsiradusį defektą 
J. Jurkšaitis, nariai V. Masai- išlyginti. Malonu, kad mūsiškiai 
tis, St. Būda, J. Naida, L. Juo- sėkmingai iriasi į savistovų gy- 
zapaitienė, A. Masaitienė, A. venimą. V. A.

CHICAGOS ŽINIOS
GAUDYS DŪMUS BONKOSE

J. A. VALSTYBĖSE
— J. Narūnės lietuviška pa

saka “Gintarėlė”, išleista anks
čiau lietuviškai ir ispaniškai, 
dabar išėjo anglų kalba, pava
dinta “Ambarella - Ambarita”, 
panaudojant tas pačias puikias 
dail. VI. Stančikaitės sukurtas 
spalvotas iliustracijas. Šis lei
dinys skiriamas lietuviškam jau 
nimui, nebeįstengiančiam skai
tyti lietuviškai. Šią anglišką lai 
dą išleido Lietuvių Moterų at
stovybė. Išspausdinta 1,000 
egz. Kaina $1. Lietuviškoji lai
da — 1,500 egz. — jau beveik 
išparduota. Reikia pasidžiaugti 
mūsų J. Narūnės kūrybiška ini
ciatyva, davusia lietuviškos 
dvasios kūrinį net trimis kal
bomis. Leidinys tikrai mielas 
ir patrauklus.

— Žum. Pranys Alšėnas at-

A. L. Dailininkų sąjungos vai 
dybos (kurią sudaro A. Rūk- 
štelė, J. Pilipauskas ir V. Vi-' 
jeikis) surengtoje, sausio 20 d. siuntė Draugui parinkęs puoštą 
7 v. v. atidaromoj dailės paro- > 
doj mūsų visuomenė turės pro

Chicagoje helikopterio pagal
ba nustatyta, kad pramonė dau 
giau nusikalsta priešdūminiams 
įstatymams, negu apartamenti- 
niai ar privatūs namai. Helikop 
teriu bus galima nusileisti iki 
15 pėdų virš kaminų ir iš jų 
bonkosna įtraukti besiveržian
čius dūmus. Iš jų analizės bus 

■ galima tikresniais įrodymais ap 
kaltinti ir nubausti nusikalstan 
čias pramonės įmones numaty
tomis pabaudomis.

pastatymą po $1, ir gali gręsti 
$10 pabauda už neteisėtą pas
tatymą.

PASAULYJEDIDŽIAUSIOS 
VAGYSTES TEISMAS

JUOKIASI IŠ AMERIKOS

Keturių vyrų, įvykdžiusiu di
džiausią pasauyje vagystę, teis
mas prasidės šią savaitę Chica- . 
gos federalinio distrikto teis- * 
me. Jie kaltinami pavogimu 

i 13.5 mil. dol. vertės bonų iš 
Kanados banko 1958 metais. 
Prieš juos JAV advokatai turi 
surinkę 70 liudininkų sąrašą.
i

KĄ REIKIA DARYTI, NO
RINT GREIT PINIGUS 

GAUTI

humoristikog.

Rasa Degutytė, Kristina Baumilaitė, Silvija Alenskaitė ir Rasa 
šoliūnaitė, vadovaujant p. Steikūnienei, pašoko baleto šokį Mar
ąuette Parko jaunųjų at-kų susirinkime pr. m. gruodžio 30 d.

Nuotr. Z. Degučio

— Korespondentams prime
name, kad rašydami apie Vasa
rio 16 d. minėjimus korespon
dencijų neištęsti, nes ilgų korės 
pondencijų negalime greit iš
spausdinti. Maloniai prašome 
rašyti trumpai ir dalykiškai, ta
da ir išspausdinti greičiau ga
lima ir skaitytojai mieliau per
skaito.

JAV Chicagos rajono mokes
čių rinkėjas praneša, kad dau
geliui piliečių permokėtus mo
kesčius (income tax) bus gali
ma grąžinti tiktai su ilgesniu 
delsimu, nes užmirštama šie da
lykai: 1. Prisegti W-2 lapelį; 
2. Pasirašyti pavardę ir, jei mo 
kestis subendrintas, trūksta 
žmonos parašo; 3. Aiškiai ir iš-

, Anthony Hosticka, 28 m., pa
bėgęs iš Jugoslavijos per kal
nus į Austriją, prieš dvi dienas 
atskrido į Chicagą. Jis pasakė 
per vertėją: “Jugoslavijos žmo
nės juokiasi, kai Amerika duo
da diktatoriui Titui pinigų. Dar 
didesnis buvo juokas, kai Ame
rika siuntė sprausminių lėktu-

Vytautas Narutis okordeonu Komunistai iščiulps iš jūsų 
groja kalėdines giesmes Marąuette visą, ką gali, ir tai panaudos 

prieš jus’”. Jis dirbdavo prie 
kelių tiesimo. Mėnesinė alga 
buvo 13,000 dinarų ($32.50). skaitomai išpildyti mokesčių la- 

Lietuvoje ir apie religinę pade- į Apsiaustas kainuoja 30,000 di- pelis; 4. Pridėti sąrašą visų pri 
tį krašte. Straipsnis užvardin- į narų; eilutė 25,000; marškiniai klausomų asmenų egzempcijų; 
tas “Lietuviai slaptai švenčia 4,000; pora batų 6,000. Ten 5. Suvesti pilną sumą dedukcijų 
Kalėdų šventes”; jis iliustruo
tas dirbančių moterų ir lietu
viško kryžiaus nuotraukomis, 
jo pabaigoje atspausdintas lie
tuvių tremtinių Sibire Kalėdų 
maldos prancūzų k. vertimas.

. Šiam straipsniui pasirodžius, B. 
Venskuvienė, kuri suteikė jam 
visą reikiamą medžiagą, buvo 
“L’Echo dės Francaises” redak 
torės J. 3allet painformuota, 
kad straipsnis labai sudomino 
skaitytojas ir joms suteikė 
daug naujų minčių apie komu
nizmo grėsmę pasaulyje.

Parko jaunučių at-kų susirinkime 
pr. m. gruodžio 30 d.

Į Nuotr. Z. Degučio

PRANCŪZIJOJ
— B. šlepetytės - Venskuvie- 

nės pastangomis, prancūzų ka
talikių žurnalas “L’Echo dės 
Francaises”, turįs 2 milijonus 
skaitytojų, gruodžio mėn. nu
mery patalpino straipsnį apie 

! Kalėdų papročius pavergtoje

pora batų 6,000. 
baudžiama mirtimi už bandy- ir 6. Užrašyti 
mą pabėgti. J nos socialinio
AR DINGO JŪSŲ AUTOMO- n

BILIS?

savo arba žmo- 
draudimo nume-

PAMOKOS BCSIMIEMS
TĖVAMSčikagiečiai, kurie negalėdami

išvažiuoti, paliko savo automo- Chicagos Šv. Kryžiaus ligo-
bilius sniego pusnyne ir dabar 
negali jų atrasti, tegul šaukia 
policijos centrinę, WA 2-4747, 
extension 461, ir prašosi ser
žanto Walter Mooney. Policija 
paliktus automobilius nutempia. 
Už nutempimą reikės užsimo- 

ikėti $10; už kiekvienos dienos

ninėje, vienoje iš aštuonių, grei 
tu laiku prasidės ypatingos pa
mokos būsimiems tėvams. Iš 
viso bus šešios dviejų valandų 
pamokos. Tėvai ir motinos iš
moks, kaip ruoštis priimti nau
ją kūdikį ir kaip juo rūpintis, 
jam užgimus.
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