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JAV IŠŠOVĖ RAKETA I MENULĮ
Pagal numatytą planą raketa skrieja link menulio

CAPE CANAVERAL, Fla. — sisekė iššauti raketą į mėnulį 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
vakar po pietų iš Cape Canave- 
ral, Fla., iššovė raketą su tele
vizijos ir kitais moksliniais įtai
sais

Raketa vadinasi Ranger III, 
kurią Atlas - Agena B jėgainė 
iššovė link mėnulio — 236,924 
mylios atstumo nuo žemės.

Jei viskas gerai eis, ši rake
ta mėnulį pasieks per 66 valan
das.

ir kelių dienų laikotarpyje ma
tysime mėnulio nuotraukas.

Tshombe pareiškė, jog 
jis pašalino baltuosius 

karininkus

Antrasis raketos Ranger tarp 
snis pateko į orbitą.

Jau anksčiau JAV bandė še- 
š’s kartus raketą iššauti į mė
nulį, bet'nepavyko. Sovietų Są- 
jurgai pasisekė du kartu 1959 
metais: Lunik II ir Lunik III.

Atrodo, jog šį kartą Jungti
nėms Amerikos Valstybėms pa

TRUMPAI

CENZORIAI APKARPĖ 79 AUKŠTE 
KARIŠKIU KALBAS

Lt. pulk. John H. Glenn pasiruošęs šiandien skristi iš Cape Cana- 
veral, Fla., Atlas raketoje aplink žemę. Jei viskas gerai eis, jis 
pasieks didžiausią 17,500 mylių greitį per valandą, apskrisdamas 
tris kartus aplink pasaulį per 4 valandas ir 45 minutes. Astro
nautas Glenn rodo tris atspindžio veidrodžius — ant abiejų rankų 
riešų ir krūtinės — besiruošiant skristi į orbitą. Veidrodžiai nau
dojami skaityti instrumentų rodykles kapsulėje. (UPI)

Valstybės departamento žemesni pareigūnai „tvarkė" aukštų kariškių kalbas

. ,WASHINGTONAS. — Sena
to tardytojai užvakar atskleidė, 
jog 79 generolai ir admirolai 
buvę varžomi per praėjusius 
dvejus metus nepateikti prieš 
komunistus griežtų pareiškimų 
sakant viešas kalbas.

Pasirodo, kad generolus ir ad 
mirolus “tvarkė” valstybės de
partamento žemesnio rango pa
reigūnai. Tai užrekordavo sena
to ginkluotų jėgų pakomisija; j 
tardant, kiek kariškių vadų bū
davo užčiaupiamos burnos kal
bant svarbesniais klausimais.

Adm. Arleigh A. Burke, ne
seniai išėjęs į atsargą laivyno 
veiksmų viršininkas, kaip liudi
ninkas papasakojo, kaip viena 
jo kalba buvusi palaidota ir 
kaip jam pasisekė nugalėti cen
zorius ryšiumi su antrąja kal
ba Chicagoje 1961 metų balan
džio 11 d.

Pirmininkas John Stennis 
(D., Miss.) ir kiti pakomisijos 
nariai vėl buvę nustebinti, kad 
neišvai dinti, priklausomi vals
tybės departamentui tarnauto
jai tvarkė aukštus kariškius, 
kai jie norėdavo pabrėžti apie 
pasauTnio komunizmo pavojus.

Armijos sekretorius Elvis J. 
Stahr ir aviacijos sekretorius 
Eugene M. Zuckert yra irgi tarp 
tų vyrų, kuriems buvo uždraus
ta pa'isakyti prieš Kremlių. Zu- 
ckertui neleista praėjusio rug- 
pūčio 28 dieną pasakyti: “Chru 

i ščevo pasididžiavimo grasinimai 
taikomi į mūsų gerklės arteri
ją”

Žodis 
užuomina 
ruomenės, buvo braukiamas, ir 
bet koks priminimas, kad Chru 
ščevas žada “palaidoti” Jung
tines Amerikos Valstybes.

“bedieviškumas”, kaip 
komunistinės bend-

ę
. >

ELIZABETHVILLE, Katan- 
ga — Užvakar posėdžiavęs 90 
minučių su dr. Sture Linner, pa 
suraukiančiu Jungtinių Tautų 
viršiv’aku Konge, prezidentas 
ishomte pažadėjęs, jog kelių 
dienų laikotarpyje nebebus bal
tųjų samdinių Katangoje.

Tshombe pareiškė J. T. vir
šininkui Linner: “Katangos ka
riuomenė daugiau nebebus va
dovaujama baltųjų karininkų. 
Dabar ji yra katangiečių ran
kose”.

Pertrauke derybas
TUNISAS, Tunisija. — Tuni

siečių prezidentas Bourguiba va 
žar sut-Jio pertraukti derybas 
su Paryžiaus vyriausybe dėl Bi- 
zertos bazės iki liepos 1 dienos.

— Graikijos premjero C. Ca- 
ramanlio provakarietiška vyriau 
sybė praėjusį antradienį gavo 
parlamento pasitikėjimą prieš 
teigimą, jog jis prievartavęs 
žmones parlamento rinkimuose 
praėjusį rudenį. Caramanlio na
cionalinė radikalų sąjunga at
metė 173 balsais (prieš 111) 
papeikimą. Vyriausybė turi 176 
iš 130 vietų parlamente. Cent
ro sąjunga kaltino Caramanlį 
prievartavimu rinkimuose.

— Kongo ir Jungtinių Tautų 
santykiai niekada nebuvo taip 
darnūs, įskaitant ir Katangą 
kaip dabar, — pasakė Linner. 
Bet, - pridėjo jis, — kad ten 
dar r.i- viskas išlyginta, ir daug 
rūpesčių yra saugumo klausi- 

( mais.

— Sovietų Sąjunga nepapras
tai didelį dėmesį skiria propa
gandai įvairiuose kraštuose. Mil 
žiniškas propagandos aparatas 
Sovietų Sąjungai atsieina kas
met 2 bilijonai dolerių. To dar
bo aktyv’stų — savanorių ir ap 
mokamų — yra apie 500,000. 
Komu įizmo propaganda neap
lenkia nė vieno laisvojo pasau
lio krašto, bet paskutiniu metu 
ji ypač sustiprėjo jaunose Azi
jos ir Afrikos valstybėse.

— Sovietu Sąjunga vakar pa
reikalavo sukviesti šiandien 
Jungtinių Tautų Saugumo tary 
bą apsvarr'.vti Kongo reikalus. 
Sovietų Sąjungos atstovas Zo- 
rinas skundžiasi, jog Konge vėl 
atnaujinamas “europietiškas ko 
lonializmas” ir skriaudžiamas 
Kremliaus mokinys Gizenga.

Komunizmo nežmoniš

Komunistai nuteisė

BANDOMA JUNGTINES TAUTAS
APSAUGOTI NUO „BADOH

Didelis dalykas: kaip Jungtinių Tautų organizacija apmokės bonus

NEW YCRKAS. — Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
U Thant tapo šios organizaci
jos siūlomų bonų pardavėjas. 
Prezidentas Kennedy nori, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
nupirktų pusę išleistųjų bonų — 
$200 milijonų. Bonų šalininkai 
kelia mintį, kad JAV turi pa
remti Jungtines Tautas šio di
džio reikalo metu.

Eonri yra išleisti 25 metams.

ŽVILGSNIS! PASAULIO SPAUDĄ
JAV biudžetas

Anglijos spauda nuodugniai 
apžvelgė prezidento Kennedžio 
biudžetą ir jo pranešimą apie 
krašto padėtį. Abu dokumentai 
kalba apie JAV prezidento pla
nus ateičiai ir tai domina ang
lus, nes abu kraštai neša ant 
savo pečių daug pasaulio naš
tų.

Londoro Times teigia, jog e- 
konominius reikalus tvarkyda
mas prezidentas Kennedy de
monstruoja didelę drąsą ir pa
sirengimą nevengti rizikos. 
Prieš metus jis susidūrė su do
lerio krize ir ją nugalėjo ne ką 
daugiau pavartojęs ,kaip tik su 
keldamas pasitikėjimą JAV ū- 
kiniu pajėgumu ir paskelbda
mas savo ateities planus. Da
bar jis skelbia, jog niekas jo 
negalės sulaikyti nuo numatytų 
tikslų pasiekimo — nė užsienio 
prekybos nepalankus balansas, 
nė infliacijos spaudimo pavojus, 
net nė abejojančiai nusiteikęs 
kongresas. Savo apžvalgą Times 
taip baigia:

“Jis planuoja daugiau išlai
dų gynybos reikalams; jis no 
ri naujų įgaliojimų iš kongre 
so taip pertvarkyti muitus, 
kad galėtų išlaikyti varžy
bas su Europos Ūkine Bend
ruomene. Paveldėjęs iš se
nosios administracijos 7% 
bedarbių, jis planuoja suma
žinti tą procentą žemiau ke
turių iki sekančių metų vi
durio. Jis nori ekstra $1,100 
mil. erdvės tyrimams, kad, 
be kitų dalykų, jis galėtų pa
siųsti žmogų į mėnulį ir jį 
atgal sugrąžinti. Tai yra gir
tini užsimojimai. Ir preziden 
tas tikisi, kad tas jo biudže
tas bus su nedideliu pertek
liumi. Tikrąja ir perkeltąja 
prasme prez. Kennedy siekia 
mėnulio. Ar jam pasiseks?”

Bus mokama 2 procentai palū
kanų. Bonų lakštuose nėra iš
spausdintų sumų. Jos bus įrašy 
tos, kai paaiškės kas kiek per
ka. B' nūs gali pirkti tik vyriau
sybės ir pažymėtos, nepasipelny 
mo tikslais veikiančios, institu
cijos, kaip pvz. Fordo fondas. 
Bonų negalima parduoti priva
tiems asmenims, bankams, bo
nų prekybininkams.

Nustatyta, kad bonus galima 
pirk1i arba JAV pinigais arba 
kita val’uta, kokią Jungt. Tau
tų gener. sekretorius ras pri
imt na. Prez. Kennedy savo biu 
džetinc je kalboje prašė kongre
so leisti JAV-bėms pirkti Jung
tinių Tautų bonų už $100 mili
jonų, kad būtų paremtos Jung- 
tinės Tautos didelių finansinių

tas tik nedrąsus švietimo į- 
statymas ir mažai išlaidų rei 
kalingas darbininkų apmoky
mo naujoms profesijoms pre-, sunkumų metu. Tie sunkumai 
jektas. Atrodo ,kad Kenne- atsirado, kai Rusija atsisakė mo 
dy tikisi gauti pagyrimų už keti savo dalį Kongo išlaidų. Tai 
išmintingumą ir atsargumą j įvyko, kada Konge politika pa- 
— abu žodžiai demokratų par 
tijos kairiojo sparno 
neapkenčiami”.
Liberalų The Guardian 

kad nepaisant milžiniško 
turtingumo ir daugumos jos pi
liečių aukšto gyvenimo standar
to, kiekviename JAV didmies
tyje yra didelio skurdo salos, 
tačiau piez. Kennedy tuo tar
pu nepajėgė įtikinti kongreso, 
kad padidintų federalinio iždo 
pagalbą švietimo reikalams ir, 
kad įvestų medicinos pagalbą 
senesniems žmonėms.

I

labai

KALENDORIUS

Sausio 27 d.: šv. Jonas Auk
saburnis, Auksuolis.

Sausio 28 d.: IV sekm. po 
Trijų Karalių, šv. Petras No- 
lietis, šv. Karolis, Nijolė.

ORAS
I

da-

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 20 laipsnių; rytoj 
linai apsiniaukę ir truputį šil
čiau.

Saulė teka 7:08, leidžias 4:58.

The Daily Telegraph apskai
čiuoja, kad tris penktadalius 
biudžeto išlaidų numatyta skir
ti apsaugos departamentui, ae
ronautikos ir erdvės administ
racijai bei užsienio kraštams 
vienaip ar kitaip remti. Tai pui 
kus dalykas, anot laikraščio, ta 
čiau tos išlaidos suėda visus per 
teklius ir pebelieka lėšų nau
jiems projektams namie įvykdy 
ti. Ir čia taip samprotauja:

“Čia yra prezidento Ken- 
nedžio politikos dilema. Jo 
progresyvieji šalininkai tikisi 
matyti jį beatodairiškai pro
gresyviu prezidentu, remian
čiu drąsius socialinės gerovės 
kėlimo planus ir skatinančiu 
ūkinį progresą. Mažai tesima 
to pirmos rūšies planų, o ant 
rieji nereikalingi ūkiniam at
kutimui įsibėgėjus. Numaty-

“Sunku atsispirti minčiai, kad 
Berlyno krizė ir prezidento Ken 
nedžio apsigynimo politika fis
kalinių atžvilgiu atėjo tinkamu 
Ja ku. Daugumoje konservaty
vus kongresas noriai skiria vi
suomeniškas lėšas gynybos rei
kalams, tačiau labai šykštus 
socialinės gerovės kėlimo išlai
doms. Atrodo vaikiška kelti 
tuos faktus aikštėn tada, kada 
JAV ūkis žydi, tačiau niekas 
negali nuginčyti tiesos, jog vie
šųjų lėšų labai maža skiriama 
kitiems negu gynybos reika
lams. Ir tai yra didžiausia dėmė 
tokios rūšies ūkio, kuris išsivys 
*č JAV per paskutinius 15 me
tų ir kurį dabar kopijuoja Vak. 
Kur na”.

(Nukelta į 6 psl.)

kun. Povilonį ir kun. 
Burneikį

•Jie statė bažnyčią Klaipėdoje
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Rusijos žinių agentūra Tass va 
kar paskelbė, kad Vilniuje teis
mas pasmerkė kun. Liudą Po
vilonį, kuris pastatė bažnyčią 

i Klaipėdoje (jau buvo duotas ko 
munistų valdžios leidimas staty 
ti bažnyčią) ir jo vikarą kun. 
Burneikį kalėti nuo 4 iki 8 me
tų. Jie ir kiti buvo apkaltinti 
“pinigų ir medžiagų” spekuliaci
ja statant bažnyčią.

Ši byla, kurią komunistai iš
kėlė Lietuvos kunigų ir pasau
liečių grupei, turi tikslą suduo
ti didesnį smūgį katalikų Baž
nyčiai.

kūmas išplaukia iš 
Markso, Lenino ir 

Stalino skelbtų dėsnių
BOLONIJA, Italija. — Bolo

nijos arkivyskupijos kunigai 
šiom dienom turėjo suvažiavi
mą, kuriame buvo studijuojama 
naujoji socialinė enciklika “Ma- 
ter et Magistrą”, dalyvavo virš 
300 kunigų.

Bolonijos vyskupas kardino- 
ilas Lercaro savo kalboje kuni
gams nurodė komunizmo apgau 
lę ir klastą, kuria jis ieško au- į 
kų darbininkų tarpe.

Suvažiavimo rezoliucijose y-! 
ra duodami nurodymai antiko- į 
munistinei kunigų veiklai. Ypač 
pabrėžiamas reikalas gerai mok 
sliškai pažinti komunizmo ap
raiškas ir metodus. Visas ko
munizmo nežmoniškumas — pri 
minė kardinolas Lercaro —nė
ra atsitiktinis, o esminiai išplau 
kia 'š Markso, Lenino ir Stalino 
skelbtų principų.

I

So-suko ne ta kryptimi, kaip 
vietai norėjo.

Kitos tautos atsisakė duoti 
savo įnašus tokiems uždavi
niams, kaip patruliavimui Ga
zos srityje — tarp Izraelio ir 
Arabų valstybių. Jungt. Tautos 
neturi didelių sunkumų išrink
ti savo narių mokesčių, kadan
gi valstybės, atsilikusios savo 
mokesčiais dvejus metus jau 
praranda sa’o balsą.

Paremdamas ’oonų pirkimo 
reikalą, valstybės sekretoriaus 
pavaduohojas tarptautinės or
ganizacijos reikalams Harlan 
Cieveland yra pasakęs: “Pirk-i 
damos J mgtinių Tautų bonus, 
JAV sugriaus Sovietų bandymą 
‘badu’ priversti Jungt. Tautas 
nusilenkti; bonų pirkimu Jung
tinės T lutos bus išsaugotos sa
vo gyvybinėms pareigoms tarp 
t autinėje politikoje”.

Kardinolas Višinskis 
vyks į Romą

VARŠUVA. — Kardinolas 
Višinskis, Lenkijos primas, ga
vo pasą keliauti į Romą apie 
vasario vidurį. Kardinolas vyks 
ta dalyvauti Vatikano posėdy
je. Tai pranešė primo įstaiga 
sausio 25 dieną.

— Prancūzijos pareigūnai va
kar pareiškė, jog laukiama di
desnio terorizmo iš dešiniojo 
sparno A!žii:joje, prezidentui 

i i

Guatemala kaltina 
Castro vyrus

GUATEMALA CITY, Guate
mala. — Vyriausybė užvakar 
teigė, jog Castro komunistai ga
bena slapta ginklus į Guatema- 
lą, norėdami nužudyti preziden
tą FuerVts ir kitus vadus.

— Prancūzų prekybos rūmai
Prancūzijoje prekybos rūmai iš-

■ - - - -Charles dc Gaulle pranešus a- 17 ir 18 amž. iš pirmo-
pie naują 'etikos pasiūlymą al- 
žiriečiams sukilėliams.

jo Marselyje, įsteigto 1599 me
tais.

Valstybės departamentas nori duomenų apie jo pasą

Kon-

Indonezijos kareiviai daro pratimus, besiruošiant “išlaisvinti” 
olandų Naująją Gvinėją. (UPI)

WASHINGTONAS.
go Katangos provincijos prezi
dentas Tshombe, kovojąs prieš 
komunistus, gal būt, turės sun
kumų gauti Jungtinių Amerikos 
Valstybių vizą aplankyti šį kra
štą kovo mėnesį.

Valstybės departamentas už
vakar parėdė, kad Tshombės 
prašymui gauti vizą duota “pap 
rasta eiga”. Jis paprašytas su
teikti informacijų dėl savo paso 
ir pranešti, kokiais tikslais no
ri lankyti šį kraštą.

Abejojama ar Jungtinės A- 
merikos Valstybės pripažinsian 
čins Katangos pasą. Gal būt, 
Tshombe turėsiąs pasą gauti 
iš Adoulos. centro Kongo prem 
jero, su . kuriuo jis nesutaria. 
Adoula irgi planuoja atvykti į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
ir Washingtono pareigūnai da
vė suprasti, jog jie maloniai jį 
priims.

Tshombe priėmė pakvietimą 
pasakyti kalbą Madison Square

Garden didžiuliame parengime 
New Yorke kovo 7 dieną. Šį su 
sirinkimą kviečia Young Ame
ricans fo” Freedom organizaci
ja. Šiame parengime kalbės taip 
g; šen. Barry Goldwater (R., 
Ariz.) ir šen. Thomas J. Dodd 
(D., Conn.).

Adenaueris negaluoja
BONNA. — Vakarų Vokieti

jos karceris Adenaueris sausio 
25 dieną vėl nėjo į savo įstaigą, 
nes jį vargina gripas, bet svei
kata pagerėjusi.

Acheson nuomonė

Acheson, atvykęs iš Sai- 
pareiškė koresponden- 

,kad padėtis Pietų Viet- 
esanti pagerėjusi. Pietų

SINGAPŪRAS. — Buvęs JA 
Valstybių valstybės sekretorius 
Dean 
gom, 
tams 
name
Vietnamui graso komunistai par 
tizanai ir Šiaurės Vietnamo rau 
donieji kareiviai.

pasiūlymas

išskirti Kubą iš OAS
PUNTA DĖL ESTE, Urugva

jus. — Valstybės sekretorius 
Rusk vakar tarėsi su Brazilijos, 
Argentir.os, Čilės ir Venecuelos 
užsienio reikalų ministeriais Ku 
bos izoliavimo vakarų pusrutu
lyje reikalu .

Septynių Lotynų Amerikos 
kraštų komisija rengia tokį pa
siūlymą: Fidel Castro valdoma

Kuba yra komunistinė valstybė 
ir ji y.cpriklausoma tarpameri- 
kinei sistemai.

Kubos “prezidentas” Dorticoa 
vakar pareiškė, kad ši Amerikos 
Valstybių organizcijos (OAS) 
užsienio reikalų ministerių kon 
ferencija vykdanti naują agre
siją prieš Kubą ir ji neturinti 
jokios teisės Kubos teisti.
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STATYS LIETUVIŠKĄ KRYŽIŲ

Vyčių 29-ji kuopa (Newark,1 Kuopa kovo 17 d. ruošia šv. 
N. J.) sausio 16 d. buvo su- Patriko iškilmes su vaišėmis 
šaukusi susirinkimą Šv. Jur- Šv. Jurgio par. salėje. To pa- 
gio par. salėje, New. Yorke. Iš- rengimo pelnas bus panaudo- 
rinkta nauja valdyba: pirm, tas pastatyti lietuvišką kry- 
Charles Strolis, vicepirm. Jo- žiu aikštėje netoli parapijos 
nas Remeika, sekretorius Eva salės. Šį sumanymą vykdančios 
Sharan, finansų sekretorius grupės pirmininkas yra Jokū- 
Charles Sipaila ir iždininkas bas Stukas.
Petras Podgalsky. Dvasios va- i Dabar narių vajus
das yra prel. Ign. Kelmelis. Tėvai prašomi įrašyti vaikus 
Vyčiai minės Lietuvos nepri- Vyčių 29 kuopos susirinkimai 
klausomybės dieną vasario 18 vyksta antradienių vakarais 
d. Šv. Jurgio par. salėje. Tam gy Jurgio par salėje Sekan. 
parengimui ruošti išrinkta ko- tįg susirinkimas bus vasario 
misija, kuriai vadovaus Eva 2q d 
Trečiokas. Prel. Kelmelis —
garbės pirmininkas, kiti nariai: Metinė.bendra šv. Komunija
kun. P. Totoraitis, Ch. Sipai- ir pusryčiai įvyks kovo 25 d. 
la, Jokūbas Stukas, J. Remei- Šv. Mišios bus Švč. Trejybės 
ka. Charles Strolis ir Frank bažnyčioje, o pusryčiai — Šv. 
Vaškas. Jurgio salėje. F. V. Jaunavedžiai Cecilija ir Algirdas Viltrakiai; jų moterystė buvo 

palaiminta Šv. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Algir
das dabartiniu metu tarnauja kariuomenėje ir yra karo policijos 
mokykloje Augustoje, Georgia.

draugų, kurie atsilankė pasiso- 
' tn t skaniais kąsniais. Juos pa- į 
gamino Marąuette Park (112) 
kuopos narės, vadovaujant po
niai Julie Zakarka. Al. Zakar- 
ka tvarkė rungtynes. Albert l 

1 Dagis ėjo vakaro vedėjo parei
gas. Malonu buvo, kad mūsų 
tarpe dalyvavo Marąuette kuo
pos dvasios vadas kun. V. Za
karauskas, taipgi Aušros Var
tų parapijos klebonas kun. J. 
Savukynas, kuris pasirodė ge
ru kėglių svaidininku. Po ke
lių gražių kalbų ir dovanų da
linimo bei sotinančių užkandžių, 
visi turėjo patenkintą draugiš
ką šypseną. Pirmą dovaną lai
mėjo Kaz. Gubista ir Bonnie 
Baniewicz, antrą — John Steg- 
well ir Ginny Lynch, gi trečia 
teko Russ Tomsheck ir Alicej 

i Tomczak.

MARQUETTE 112 KUOPA

Kuopos susirinkimas už ge
rai eitas pareigas antru kart 

' išrinko Irene Rakaitis pirmi
ninke, vicepirm. Ed. Krivicką, 
iždininke — Moniką Kasper, 
raštininke Ruth Dagis, fin. 
rast. Albert Dagis. Ši gabi ir 
patyrus grupė užtikrina kuo
pai pažangą. Laimingos klo- 

, ties I
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PABĖGO 1 VAKARUS SSSR MOKSLININKAS KLOČKO

Detroito liet. šv. Antano pa
rapijai mokyklą lanko daug 
senųjų ateivių vaikų ir naujų
jų ateivių. Be to, čia nuo se
no veikia 102 vyčių kuopa. Pas
kutiniu laiku mūsų klebono 
kun. J. W. Stanevičius, mo
kyklos vedėjos seselės M. Kris
tinos ir vyčių centro valdybos 
pirmininko R. Boris pastango
mis buvo suorganizuota vyčių 
jaunių skyrius. Prisirašė į mū
sų naujai suorganizuotą skyrių 
27 nariai. Jaunių skyrius buvo 
suskirstytas į 2 grupes. Pradi
nės mokyklos (Grade school) 
grupė ir gimnazijos (High- 
school) grupė. Pradinės mo
kyklos valdybą sudaro: pirm. 
Ramutė Misiūnaitė, vicepirm. 
Mary Anne Boris, sekr. Vilija

rytais lietuviškais papuošalais. 
Programos metu pasižaidėm, 
pasiskaniavom ir pasišokom. 
Į eglutę atsilankė svečiai Det
roito 79 kuopos, jaunieji vy
čiai, kun. J. W. Stanevičius, 
seselės ir tėveliai.

Mes tikimės, kad mūsų nau
jai įsikūręs jaunių skyrius gy
vuos ilgus metus ir darbuosis 
"Dievui ir mūsų tėvynei Lie
tuvai”. R. M.
CHICAGOS IR APYLINKĖS 

VYČIŲ PARENGIMAS
Lietuvai atminti parengimą 

luošia Illinois - Indianos vyčių 
apskritis. Parengimas įvyks va
sario 11 d. 4 vai. 30 min. p. 
p. Bal Tabarin salėje, Sherman 
viešbuty, Chicagoje Parengi
mui data parinkta artima Lie-

LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDOS

Lounge .....................................
Standard Federal Savings & Loan 
Mažeika - Evans 
Petkus and Son 
Zbellas Lounge 
St. Anthony Savings & Loan Assn 
Gaiva Restaurant ........................
Chicago Savings & Loan Assn. . 
Cermak Bowl ...............................
Balzekas Motor Sales . ..................

Funeral Home

progą

Laimėjo Pralaimėjo

. 34 26
i. 33>/2 26i/2
. 33 27
. 33 27
■ 32 28
. 3114 281/2
. 28 32
. 28 32
. 25 35
. 22 38

pa-

Vyčių kėglių sąjunga pagei
dauja vyro ar merginos papil
dyti Gaiva Restaurant koman
dos skaičių. Prašom atsilanky
ti penktadienio vakare į Cer
mak Bowl, 2645 W. Cermak 
Rd., 7:30 vai. Atsiklauskit Al. 
Manst.

POPIEŽIAUS PAGALBA 
PABĖGĖLIAMS

Popiežius Jonas XXIII pasiun 
tė $5,000 dovaną Ugandą pasie
kusiems pabėgėliams iš kaimy
ninės Rwanda - Burundi valsty
bės.

Baukytė, ižd. Mary Ann Dom-
browski. tvarkos prižiūrėtojas 
Mindaugas Katkus.

Gimnazijos kuopos valdybos 
pirmininkas yra William By- 
ville, o likusieji valdybos na
riai nėra galutinai pasiskirstę 
pareigomis.

Nuo įsikūrimo Detroito jau
nių skyrius jau turėjo kelis su
sibūrimus. Jų metu buvo pasi
kalbėta veiklos reikalais, pasi
linksminta, pasišokta. Gruodžio 
mėn. 29 dieną buvo suruošta 
Kalėdų Eglutė. Eglutė buvo

tuvos neprikalusomybės paskel-
bimo datai, kad ir tas įvykis 
būtų tinkamai paminėtas. Bus 
šaunios vaišės, pasilinksmini
mas. Kaina kiekvienam $8.50. 
Ta proga leidžiama ir progra
mos knyga.

Pajieškojimas
Kas žino adresą MOTIEJAUS 

ar PETRO KIČŲ, kilusių iš Rūdos 
kaimo, Gižų valse., Vilkaviškio 
apskr., maloniai prašomi pranešti 
Izabelei Motekaitienei, 714 West 
30th St., Chicago 16, III. Tel. VI 
2-4324.

Petkaus kėglininkai labai su- kurie praleido gerą 
brazdo ir per tris žaidimus pa- siekti aukščiausią vietą.

St. Anthony Savings laimė
jo pirmą susitikimą 31, pasku- 

I 
1 
f

į

Cermak Bowl, kuriuos nugalė
jo visus tris kartus

darė 3007, ir taip supliekė Gai
vos ratelį tris kartus. Dabar 
tik vienas laimėjimas skiria 
juos nuo pirmos vietos. Ponia 
E. Cibulskis išmušė antrą di
džiausią skaičių kėglių per tris 
rungtynes sezone merginų tar
pe — 659.

Chicago Savings svaidikai 
pelnė didžios pagarbos visus 
tris sykius supliekdami “?” 
Lounge, pirmos vietos savinin
kus. Nors jie aštuntoje vietoje, 
bet tik šešios rungtynės teski
ria nuo pirmos vietos.

Balzekas Motors dukart lai
mėjo prieš Standard Federal, do

Orkidejos ir muzika
Sekmadienį, sausio 28 d. po pie

tų su orchidėjom, muzika ir vai

Atvykęs į chemikų konferen
cija Montrealyje, Kanadoje, pa 
bėgo rusų mokslininkas dr. Mi- 
chail A. Kločko. Taip išsipildė 
jo 25 metų svajonė, apie ką ji
sai rašo “Chicago Daily News” 
sausio 13 d. priede “This 
Week”. Čia jis pasakoja, kad 
Stalino laikais daugelis jo drau 
gų mokslininkų “dingo”. Jis 
pats metams buvo išmestas iš 
komunistų partijos dėl melagin 
go įskundimo. Tai sustiprino 
jo pasiryžimą bėgti į Vakarus, 

i Jis jau turėjo dvi ankstybes- 
nes progas, kai dalyvavo moks
linėse konferencijose Indijoje 
ir Austrijoje, tačiau tomis pro 
gomis nepasinaudojo, nes no
rėjo dar laimėti laiko nukopi
juoti svarbius mokslinius duo
menį® ir atgabenti į laisvąjį pa
saulį.

Vykstant į Kanadą, jų dele
gacija, kaip ir kiekviena dele
gacija į užsienį, buvo lydima 
slaptosios policijos pareigūnų. 
Š’uo kartu tas seklys vyko kaip 
dr. Kločko mokslinis asistentas, 
įsakęs, 
imtų jį 
srities, 
jog jis

Kai praėjusią vasarą tarptau 
tinės chemikų konferencijos da
lyviai iš Montrealio padarė eks 
kursiją į Ottawą ir dr. Kločko 

J

ir trečias 
prof. Košt, vie- 
mokslinės dele- 
Jie įkalbinėjo, 
grįžtų. Dr. Kloč

, viešbuty pasiliko vienas, jis 
rugp. 15 d. pabėgo ir nuvyko 

I į Kanados policiją, prašydamas 
politinio pabėgėlio prieglaudos. 
Tai jam buvo suteikta.

Tą patį vakarą atvyko pas 
jį pasikalbėti Sovietų Sąjungos 
ambasados pirmas 
sekretorius bei 
nas iš Sovietų 
gacijos narių, 
kad dr. Kločko
ko pareiškė, kad jisai pasitrau
kė apsigalvojęs, sava valia, nes 
jis yra surinkęs tokių mokslinių 
atradimų, kurių būdamas Rusi
joje negalės perduoti žmonijos 
gerevei. Pasiuntinybės nariai į- 
kalbnėjo jį eiti į Sovietų pa
siuntinybę ir aptarti dalyką prie 
stik’eiio vodkos. Žadėjo jam ge 
resnes sąlygas Rusijoje, bet 
Kločko griežtai atsisakė, pasi
likdamas Vakaruose. J. Daugi.

I

kad, jeigu užsieniečiai 
ko klausti iš chemijos 
Kločko turi pasakyti, 
dar angliškai nemoka...

KOKS ADVOKATŲ 
UŽDARBIS?

i

Illinois advokatų sąjunga iš
leido studiją apie 1960 metų ad 
vokatų uždarbius. Chicagoje al
gą gaunantis advokatas uždirb
davo vidutiniai $9,500, gi savi
stovus advokatas, turįs 45-45 
metų, vidutiniai uždirbdavo 
$13,000. Metinis darbo -valandų 
skaičius siekdavo 2,000.tini - «. gi antras teko Ma-

- Evans grupei tik dviejų and INSURANCE CO., 11320 So. 
klevinių medžiukų persvara. Halsted St. Vadovybę sudaro — 

; . Thomas J. Haggerty — preziden-
Zahella s komanda neparodė taSj q Hanley — vice preziden- 

g.. esiingumo savo priešams, tas, Al. Kumskis — sekretorius 
A. W. Christiano — iždininkas ir 
Leo Trilla Jr. bei J. Haggery — 
direktoriai.

Po įstaigos apžiūrėjimo, nuo 2 
iki 5 vai. p. p., netoli esančiam 
restorane Allegro, 117 & Halsted 
St., bus vaišės, kurių metu bus 
muzika bei moteriškų skrybėlių, 
sukurtų Mary’s Hat Shop ir Be- 
verly Hills, modeliavimo ir lote- 

keliavo rijos būdu traukimas.

Moterys lankytojos bus apdova- 1

zeika

MALONIUS VALANDOS

Praeitą sekmadienį suvažia
vo nemažas skaičius kėglių mė- 

! gėjų, kurie keletą valandų sma
giai pasimankštinę draugiško
se rungtynėse, visi 
i Lietuvos Vyčių salę, kur ra- I 

belaukiant dar daugiau notos orchidėjų korsažais. (Sk.)

Geriausios
Anglys ir Kūrenama Alyva 

Žemiausiomis Kainomis 
Geriausias Patarnavimas !

Telefonuokite MR. PETER P. RINKUS 
GRovehill 6-1000 

Special Representative

47-ti Metai adresu

MIELI DRAUGAI

•»
JAMES

ADVOKATAI
WILLIAM KIRBYEDWARD J. HALSH 

JOSEPH L A V ORUI

— VADOVYBĖ
THOMAS J. HAGGERTY. Jr., Pres.
GEORGE HANLEY, Vice Pres.
AL G. KUMSKIS, Sekr.

Jūs esate kviečiami į 

Didžiuli Atidarymą 
ir apžiūrėjimą musų naujos įstaigos 

THE SHELROSE REALTY & INSURANCE CO. 
11320 South Halsted Street Telef. 785-4145 

Sekmad. 1962, sausio 28 dB 
NUO ANTROS IKI PENKIŲ PO PIETŲ

NEMOKAMOS

REAL ESTATE
PATARNAVIMAS

AL G. KUMSKIS 
Scc’y and General 
Insurance Brokcr

ANTHONY W. CHRISTIANO, iždin. 
LES TRILLA, Jr., ir

HAGGERTY, direktoriai

J. GODFREY 
G. PREIBIS

THOMAS 
ALBEHT

Nuosavybės tvarkymas 

Užstatai (mortgages) 
Statybos 

Nuosavybės įkainavimas 

Pajamų mokesčiai 

Mažos paskolos 

Juridiniai patarnavimai 
Notaras

Į

V

VISOKIŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAS: 
UGNIES — VAGYSTES — “PLATE 

GLASS” — APSAUGOJIMO 
ĮSIPAREIGOJIMAS — 

AUTOMOBILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ 
— VIEŠA ATSAKOMYBĖ — 

SUSIDŪRIMŲ — MEDICININĖ — 
KAILIŲ IR BRANGENYBIŲ — 

NAMŲ APYVOKOS IR BALDŲ — 
APIPLĖŠIMŲ IR SUKLASTOJIMŲ— 

SVEIKATOS IR NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ — 

DIRBANČIOJO KOMPENSACIJOS 
ATSAKOMYBĖS DRAUDA: 

SAVININKAMS — SVAIG. GĖRIMŲ 
PARDAVĖJAMS — BIZNIERIAMS 

DARBDAVIAMS ir PROFESIONALAMS

THOMAS J. HAGGERTY, Jr. 
President and 

General Manager

DOVANOS

Federal Ineje 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

• ant visą taupymo
• sąskaitą

ant Bonus 
sąskaitų

and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldūkas Prezidentas
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Darbais parašytas—r-----
NEMIRTINGAS TESTAMENTAS

Šiandien sueina trisdešimt 
penkeri metai nuo arkivysku
po Jurgio Matulaičio mirties. 
Miitis buvo nelaukta ir neti
kėta. Ji pakirto garbingą Lie
tuvos sūnų, buvusį Vilniaus 
vyskupą ir tuometinį Šventojo 
Sesto delegatą bei Marijonų 
vienuolijos atnaujintoją pa
čiam amžiaus stiprume. Atsis
kirdamas su šia žeme, jis dar 
paliko daug neužbaigtų darbų 
ir neįvykdytų planų. Bet tokia 
buvo Aukščiausiojo valia.

Nuliūdo tada jo tėvynė Lie
tuva, tikėjusi, kad jis savo su 
gebėjimais, savo kilnumu ir 
šventu1 gyvenimu dar jai pa
dės išlyginti gruoblėtą nepri
klausomybės kelią. Nuliūdo ir 
jo dvasios vaikai, kurie sekė 
jc kilne asmenybe, apimdami 
didelius darbus plačiuose Baž
nyčios ir tėvynės dirvonuose.

Arkiv. J. Matulaitis - Matu
levičius savo vardą .yra įsira
šęs Lietuvos istorijoje aukso 
raidėmis; Varginga jo jaunys
tė, sunkus mokslo kelias, am
žinai persekiojusios ligos ir 
priešų pinklės užgrūdino jo 
dvasią, išmokė nepalaužiamos 
kantrybę?, Jis pasitikėjo ne 
savimi, bet tik Dievu. Dievas 
jam buvo suteikęs gausių pri
gimties ir antgamtinių dova
nų, kurių jis nepraleido veltui, 
bet panaudojo savo broliams 
stiprinti, jiems organizuoti ge
resnius kelius nurodyti. Ar
kiv. Matulaitis buvo vienas iš 
tų negęstančių žibintų, kuris 
švietė savo amžininkams ir ku 
rio šviesa tebespindi daugeliui 
iki šiol iš aukštybių.

*
šiuo metu Romoje eina ar

kiv. Jurgio Matulaičio šventu
mo paskelbimo byla. Gausi me 
džiaga, surinkta šia byla besi
rūpinančių, parodo jo darbus, 
kuriuos jis atliko ne tik savo 
tautai, bet ir visai žmonijai.

jos seserų kongregacija. Iš 
mirštančios vienuolijos, kurios 
buvo likęs tik vienas narys, 
jis sukūrė naują instituciją, 
prirūkytą gyvenamiems lai
kams, ir jai pavedė eiti į pla
čiuosius dirvonus plėšti plėši
mu, kurių neorganizuota dva
siški ja nepajėgė. Jo idėjos bu
vo „kūnytos sielovados nauju
mu, mokymu ir auklėjimu, gau 
šia spauda. Tose dviejose vie
nuolijose jis matė savo min
čių įsikūnijimą, kurio troško 
visu savo širdies platumu ir 
gilia žmogaus meile.

Biižnyčios tarnybai jis yra 
atidavęs duoklę, būdamas pro
fesoriumi, Vilniaus vyskupu ir 
specialiu delegatu Lietuvai. Vi 
suose darbuose jis jautėsi tik 
atliekąs pareigą tautai, žmo
nijai ii Bažnyčiai, kurioje jis 
norėję būti tik nežymus na
rys.

*
Šventumo kelias yra toks į- 

vairus, kaip žvaigždės dangu
je. Juo arčiau į jas įsižiūri, 
juo jų šviesa skirtingesnė. Ar
kiv. Matulaičio šventumo ke
lias buvo aukos, didele kantry
be paremto pasiaukojimo ir uo 
lauš darbo kelias. Iš tolo jis 
atrodė toks didingas ,bet, iš 
arti pažvelgus, jame galima 
regėti sunkaus kryžiaus neši
mą kartu su savo Mokytoju. 
Nesuprastas savųjų persekio
jamas svetimųjų, jis ėjo Kris
taus nurodytu keliu, kad įvyk
dytų Dievo valią savo gyveni
me ir darbuose. Štai, čia ir yra 
tas aukos dydis, apšviestas 
šventumo aureole.

Šiandien jo vardas jau žino
mas daugelio katalikiškų kraš
tų žmonėms. Savo vardu jis 
kelia ir tėvynės garsą, kad Lie 
tuvos vardas ir jos kančios 
būtų įjungtos į geriausius žmo 
nijos troškimus, nes tauta, ku
ri duoda didvyrių, yra verta

Socialinis gyvenimas jo gy- dide’ių uždavinių vykdymo, 
ve namam laikotarpy buvo ap- O šventasis yra vienas pačių 
leistas. Jis, nors ligų kankina- didžiųjų didvyrių, kurių var
mas, Varšuvoje organizavo das neužnešamas žemės dulkė- 
darbininkus, jiems aiškino so- mis.
malinius klausimus, kuriais M nint arkiv. Matulaičio tris 
Bažnyčia ypatingai rūpinosi, dešimtpenktąją mirties sukak- 
ir skatino pasinaudoti tomis tį, reiktų prisiminti jo nemir- 
teisėmis, kurios priklauso kiek tingą testamentą, kurį jis yra
viekam žmogui. Dėstydamas savo darbais parašęs. Niekuo
socialinį katalikų mokslą Pet- geriau negalėtume jo paminė- 
rapilio dvasinėje akademijoje, ti, kaip, iškeliant jį į altoriaus 
jis ruošė jaunuosius kunigus garbę, sekti jo darbais, jo pa- 
naujiem^ sielovados keliams. vyzdžiu ir visomis jėgomis 

Tačiau ‘ypatingi jo darbai, dirbti, kad tėvynė susilauktų 
kurie tęsia jo testamento įpa- laisvės, o Bažnyčia dar vieno 
reigojimus, yra atnaujintoji šventojo. Ir tokio šventojo, ku 
Marijonų vienuolija ir sukurto ris yra iš mūsų tarpo — iš 
ji Nekalto Prasidėjimo Mari- Lietuvos. Pr. Gr.

Spaudoje ir gyvenime

IŠDAVIMAS ANT SIENOS
Kas kartąįjaiko tėkmėje vis dau

giau iškyla įdomių momentų iš 

mūsų phrtizanų ir sukilėlių gyve

nimo bei veiksmų. Tokių nemaža 

atsitikimų užtinkama mūsų spau

doj. o ypač rezistencinės minties 

leidiniuose^ kaip “Į Laisvę” žur

nale. Gruodžio mėn. numeryje, be 

svarbių visos eiles straipsnių, yra 

gana įdomus Kazio Škirpos 

straipsnis yapie lietuvių pasiruo

šimą 1941 m. sukilimui. Čia už

tinkama daug įvairių nežinomų 

detalių, bet bene įdomiausias 

straipsnis apie aviacijos kapt. Al

bertą švarplaitį, kuris bolševik- 

tnečiu per sieną į Vokietiją

Pirmasis rezistencijos ryšininkas
<

Straipspyje rašoma: “1940 m. 

gruodžio- mėn. kapt. Albertas 

Švarplaitis slapta atvyko su ne

paprastu rezistencijos uždaviniu: 

papasakoti, kokios nuotaikos Va

karuose, pasiteirauti, kas dedasi 

ir daroma Lietuvoje. Savo gyve

nime niekad daug laimės neturė

jęs, čia ją visai prarado.

Pasirengęs ir persirengęs buvo 

jis pusėtinai gerai. Kauną pasie

kė laimingai Kaune išgyveno 2 

savaites, dažnai matydamas pa
žįstamu^ kurie betgi jo neatpaži

no. Jau rengėsi keliauti atgal, kai 

įvyko nelamė: pasilenkus, iš švar

ko iškrito pistoletas, į>iskėlė ir 

peršovė dešines rankos plaštaką 

išilgai, nuo mažojo piršto iki nykš

čio. Ginklo valdyti negalint, nebu

vo ir kalbos apie kelionę atgal per 

stipriai saugomą sieną. Gydyto

jas ranką sutvarkė, o toliau —

reikėjo bent savaitės laiko apgy 

ti, arba bent kiek ištreniruoti kai

rę ranką.

Išdavimas ir užpuolimas
Toliau rašoma, kaip švarplaitis 

j lankėsi Vilniuje ir kaip iš ten iš

keliavo sienos link, kur apsinakvo

jo pas savo pusbrolį Kyzelbaką. 

i Straipsnyje apie tai sakoma:

“Rytojaus dieną, auštant, pas 

i Kyzelbaką prisistatė tūlas Jančai- 

i tis. Jis turėjo Albertą švarplaitį 

pervesti per sieną. Atsisveikinę* su 

Kyzelbakais, Albertas Švarplaitis 

kartu su Jančaičiu išėjo. Jančaitis 

nešėsi kirvį, lyg norėdamas vaidin

ti, kad juodu eina malkų pasikirsti. 

Prie sienos buvo apleista kalvė — 

Jančaičio ir rusų sutarta vieta- Čia 

Jančaitis iš užpakalio virvių 

smoge Albertui šva^plaičiui į petį. 

'Tuo momentu pasipylė rusai su 

šunimis. Albertas Švarplaitis kri

to ant žemės ir pradėjo šaudyti. 

Matė, kad nušovė vieną ant jo 

šokantį šunį ir neteko sąmonės. 

Rusų šūviai jam nukirto dešinės 

kojos abu kaulus.”

Kalėjimuose
Bolševikai jį tardė kalėjimuose, 

vėliau, karui prasidėjus, išgabeno 

Minsko link, kur buvo su kitais 

sušaudytas. Švarplaitis tardomas 

nieko neišdavė, gi apie pusbrolio 

Kizelbako veiklą jis papasakojo 

kalėjime sėdėjusiems kaliniams lie

tuviams. Iš jų keli išėjo į laisvę 

ir grįžę papasakojo apie atliktą 

išdavystę. Išdavikai, manydami, 

i kad niekas apie jų išdavystę neži-

OKUPUOTOS LIETUVOS RUSINIMAS

Vilniuje sausio 5—6 d. d. 
įvyko okup. Lietuvos vad. liau
dies švietimo darbuotojų pasi
tarimas, kuriame, anot “Tie
ses”, dalyvavo daugiau nei ke
turi tūkstančiai delegatų. Šio 
suvažiavimo tikslas buvo pra
nešti okup. Lietuvos švietimo 
darbuotojams apie jų uždavi
nius ryšium su sovietų kom
partijos pastarojo suvažiavimo 
Maskvoje nutarimais. Šiame 
suvažiavime Maskvoje buvo 
priimta programa, kurioj tarp 
kitų dalykų numatyta, kad tu
ri būti einama prie sovietų pa
vergtų tautų surusinimo bei iš
naikinimo. Kaip šiam Maskvos 
tikslui pasiekti turės būti pa
naudotas švietimas, Vilniuje 
įvykusiame pasitarime prane
šimus padarė ištikimieji Mask
vos statytiniai — Sniečkus ir 
Gedvilą.

Priemenės surusinti jaunimą
Pirmiausia, anot Sniečkaus, 

tai bus siekiama “kova už nau
ją žmogų, aktyvų komunistinės 
visuomenės statytoją”, kitaip 
tariant sukomunistinant okup. 
Lietuvos jaunimą. Greta to, 
bus “gerinamas internacionali
nis auklėjimas mokyklose”, tai 
yra, bus stiprinamas jaunimo 
rusinimas. Žinoma, tam geriau
siai gali patarnauti rusų kal
bos mokymas. Todėl, pareiškė 
Sniečkus, “gerinant internacio- 
nalistinį auklėjimą mokyklose, 
reikia nuolat stiprinti dėmesį 
rusų kalbos mokymui... Kiek
vienos mokyklos garbės reika
las pasiekti, kad. baigę mokyk
lą, moksleiviai gerai mokėtų Į 
rusų kalbą”. Gedvilą taip pat 
iškėlė reikalą labiau surusinti 
lietuvių jaunimą. Anot jo, 
“ypač didelę reikšmę, auklėjant 
moksleivius socialistinio inter
nacionalizmo dvasia, turi rusų 
kalba, faktiškai tapusi bendra 
visų TSRS tautų tarpnacionali
ni bendravimo ir bendradar
biavimo kalba. Mes turime dėti 
visas pastangas, kad sėkmin
gas rusų kalbos mokymas, gi
lus supažindinimas su rusų tau
res istorija, jos vaidmeniu vi-

no nes, jų nuomone, švarplaitis 

turėjęs žūti, nesislapstė, ir vokie

čiai juos po kiek laiko suėmė ir 

sušaudė.

Tai vienas iš daugelio lietuvių 

atliktų žygių, kurių daugiau nu

matoma duoti ateinančiuose "Į 1 

L’isvę” numeriuose. straipsnių 

cikle “Rezistencijos dienos ir žmo 

nes.”

P. Janulis I
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Beraščius lengviau pavergti Rimties valandėlei

K. MILIUS

sų tarybinių tautų gyvenime, lojusias buržuazines naciona- 
didžiuiiais jos kultūros lobiais listines teorijas, kurios žaloja 
įgytų vis didesnį svorį auklė- mokinį”.
jant moksleivius tautų drau
gystės ir socialistinio interna- Istorijos iškraipymas 
CiCnalizmo dvasia”. Lietuvių jaunimui nutautin-

Greta to, lietuvių jaunimo ti bus naudojamos ir istorijos 
nutautinimui bus naudojamas pamokos. Anot Sniečkaus, “Ta- 
“glaudus bendravimas tarp mo- rykų Sąjungos tautų istorijos 
kyklų lietuvių, rusų ir lenkų kurso įvedimas aštuonmetėje 
dėstoma kalba, jų bendravimas mokykloje padeda geriau su
su broliškų respublikų mokyk- pažindinti moksleivius su mu
lomis, tarybinės armijos ka- sų šalies tautų draugystės šak- 
riais”. nimis”. Lietuvos istorija yra

Toliau lietuvių jaunimui su- j dėstoma tiktai bendrame So- 
rusinti, arba Sniečkaus žodžiais vietų Sąjungos istorijos kurse, 
tariant, “tautų draugystės Jos tikslas nėra nušviesti tik- 
jausmų ugdymui” mokytojai rąją Lietuvos praeitį, bet, anot 
turi panaudoti literatūros kū- Sniečkaus, “geriau atskleisti 
rimų nagrinėjimą. Tačiau čia bendrąją lietuvių tautos kovą 
Sniečkus nusiskundė, kad, “dės prieš išnaudotojus kartu su di

džiąja > rusų tauta ir kitomis 
mūsų šalies tautomis”.

•Šitckiam Lietuvos “istorijos”
toje‘”aa ^ireSkia“7^itŠtai Jci»mul J Jurginis buvo pa- 
mo, nekritiškai vertinamas Ii- raSęs vadovėlį ir skait™. ku- 
teratūrinis palikimas”. Anot 1rle P° ‘‘=ų bu™ Pa‘
Sniečkaus, “negalima leisti, galIau “leistL Bet PM‘r°de- 
kad, nagrinėjant literatūros kad J' Jur«inis ”^‘^4 Lie- 
kūrinius. atskiri mokytojai tuvos lstor«os iškreiPU pagal 
kimštų į mokinių galvas supę- (Nukelia j 4 psl. i

AKMUO, KURIS SUDAUŽĖ STATULĄ...
G. K CHESIEKTON

tant literatūrą, mūsų mokyk
lose dar esama rimtų trūku
mų... Kai kur literatūros pa-

Dievo Tarnas arkiv. Jurgis Matulaitis, kurio 35 metų mirties su
kaktis švenčiama šiandien. Jo šventuoju paskelbimo byla sėkmin
gai vedama Romoje.

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS

llllllllllllllllllll

Tiesa, kad senieji silogistai 
silogizmą neretai ištęsdavo per 
visą ilgį, kas, žinoma, nėra vi
sada reikalinga. Žmogus gali 
nulipti laiptais daug greičiau 
du, tris laiptus peršokdamas. 
Bet jis negali nulipti ten, kur 
laiptų visai nėra. Jei jis ban
dytų tai daryti, jis nusisuktų 
sprandą, kaip žmogus išžengęs 
iš ketvirto aukšto lango. Rei
kia pasakyti, kad Tomas pa
prastai nesinaudoja silogizmu, 
nors, prireikus, visada iš jo 
minčių galima sudaryti silogiz
mą. Gandas, kad jis visada ra
šė tik silogizmais, yra paleis
tas renesanso laikais. Šie lai
kai norėjo nusikratyti-viduram
žio nuobodulybėmis. Tiesa, kad 
lomas argumentuoja be pagia- 

> žinimų ir kietai. Dėlto jis gali 
aprodyti nuobodus tam, kas 

! ieško modernių išraiškos prie
monių ir anekdotų.

Temas Akvinietis kovoja už 
populiarų priežodį: ką mačiau, 
tai žinau. Didžiausias tikru- 

i mas košės tikrumui įrodyti yra 
jos valgymas. Tiesa, kad To
mas gana mielai naudojasi ati
trauktais terminais. Bet jo 
abstrakcijos nėra labiau ati
trauktos už moderniškąsias 
abstrakcijas: energiją, evoliu
ciją ar erdvę — laiką. Jo abst
rakcijos mus nenusedina į be
viltiškus prieštaravimus prak
tiškame gyvenime. Pragmatis- 
tai nori būti praktiški, bet jų 
praktiškumas tuoj išvirsta į 
neįtikimą teoriją. Tomistas pra
deda nuo teorijos, bet jo teori
ja užsibaig.a praktikoje. Ir dėl
to dauguma žmonių š.andien į 
jį krypsta.

Bet grįžkime dar truputį prie
kalbos sunkumų. Viduramžinė 
kai kurių žodžių prasmė yra 
visai priešinga šiandieninei. 
Ryškus pavyzdys yra žodis: 
forma. Mes sakome: “Aš pa
siunčiau jam formalų pasiteisi
nimą”. Ir tais žodžiais supran
tame, kad tas pasiteisinimas 
buvo tik fikcija. Arba, kai sa-

med. agos ir formos, tai me
džiaga yra paslaptingas, neap
rėžtas dalykas, kuris neturi sa
vo bruožų. C tai, kas daiktui 
duoda tapatumą, yra forma. 
Kitais žodžiais betariant, ma-. 
terija pati iš savęs nėra labiau 
kietos ar skystos ar dujinės 
fermos. Ir modernieji moksli
ninkai dabar pradeda su tuo 
sutikti. Forma yra faktas. Ji 
padaro, kad plyta yra plyta, 
biustas yra biustu, o ne befor
mis molis. Akmuo, kuris su
mušė statulėlę kokioje gotinės 
katedros nišoje būtų galėjęs 
pats turėti statulėlės formą, 
kuo jie yra, būtent: statulėle 
yra tik akmuo. Bet cheminė 
analyzš yra visiškai klaidinan
ti filosofiniu atžvilgiu. Realy
bė. kuri padaro du dalykus tuo, 
kuo jie-yra, būtent: statulėle 
ir akmeniu;, kuriuo statulėlė 
buvo sumušta, yra idėja. Tai 
y-a idėja atvaizdo ir idėja at- 
.aizde daužytojo.

Čia yra tik atsitiktinis to
mistinės terminijos supratimo 
pavyzdys. Kiekvienas meninin
kas žino, kad forma nėra išo
rinis, bet išvidinis dalykas. 
Forma padaro viską. Kiekvie
nas skulptorius žino, kad sta
tulos forma nėra šalia statu
los. bet greičiau jos viduje. 
Eent ta prasme, kad ji yra 
skulptoriaus viduje. Kiekvienas 
pcetas žino, l^ad sonetas nėra 
vien forma, bet kad jis yra 
pati poezija. Joks modernus 
žmogus, kuris nesupranta, ką 
viduramžio mokslininkas vadi
no forma, negali su juo susi
tikti, kaip lygus su lygiu.

Vertė V. Bgd.

SIŪI.O ĮRENGTI KOPLYČIĄ

Kadangi trys vienuolės ap
lankė Chicagos O‘Hare aerod
romą ir susitiko su jo pagalbi
niu komisijonieriumi, galimas 
dalykas, kad aerodromo patal
pose bus rasta vieta įrengti 
koplyčią keleivių patogumui.

kome, kad kas kokias pareigas
ėjo tik “pro forma”, tai su- tč RGG2 NAMINE RAKETA 
prantame, kad jis tų pareigų} Arti Hammondo Chicagos 
visiška; nėjo. priemiesčio žuvo 19-kos metų

Tomistinėje kalboje, priešin- Purdue universiteto studentas, 
gai, forma reiškia tą dalyką, kai didžia jėga sprogo naminei 
kuris daiktą padaro tuo, kuo raketai gaminamas kuras. Ank 
jis yra. Tai yra pati lemtingo- sčiau jaunas mokslininkas Ge- 
ji daikto savybė. Jeigu Tomas ra’d Gabor buvo sėkmingai iš
sako, kad daiktas susideda iš šovęs tris raketas.

savųjų. Bet ar Eigela paiso tos užuominos? Vis tiek 
sauvaliauja, lyg koks latrunkas.

Smilkti čia ganomam? Darbas anaiptol neiš- 
gelbsti. Kad ir kaip plūkėsi tėvas, bet vargo brado 
niekaip išbristi negalėjo. Net bado pavasarį nebe vie
ną iškentė: mito rūkštynėm. dilgėm, sušutintam kem
pinėm. Jei kareiva teisybės žiūrėtų, daug kas būtų 
kitaip. Dabar čia ne ką bedarysi.

Ir šit vis tvirtėja Gaudižado ryžtas: iškeliauti 
vienam pačiam, jei tėvai negali atsiplėšti nuo šitų 
šaknų. Vis- labiau ir labiau jį apsėda nerimas: iške
liauti laimės paieškoti. Ir arba žūti kur, arba sugrįžti 
žirge su kardu ir ragu.

5.
Neilgai trukus, baltos drobės aprėdais krivė Pru

tas priima jaunuosius Kernavės rikius.
„Gerbkiava Deivanin!”
„Visuon gyvata ja rankonsen,” — atsveikina ži

lasis išminčius, dešinėje rankoje pakeldamas šer
mukšnio lazdą, kuri įvijų galu.

Krivė atsisėda į trikoję kelminę krasę už skob
nio. ant kurio guli Perkūno kirvukas. Antroje pusėje, 
priešais atsisėda Tautvilą ir Eitvydas. Garbingasis 
galuskobnis palieka neužsėstas.

Tikėjo krivės menę būsiant puikesnę. Čia viskas 
dar senoviška. Pasieniuose stuobriniai suolai ir kel
minės k rasės: sunkios, senos — jau net blizga nuo 
daugybės metų. Ne tik rikiai, bet jau net ir Žiežma
rių ar Semeliškių kareiva naujoviškiau įsitaisę. Ker
navės menė panaši tebuvo iki vyresniosios sesers 
vestuvių. Ruošdamasis Ringailę už kniaziaus Alek
sandro Nevskio išleisti, tėvas persitvarkė. Paskui 
Viešgėlai į Galičą už Danilos tekant, volyniečiai ste
bėjosi nesitikėję rasti rikį Dausprungą šitaip gyve
nant...

(Bus daugiau)

mirksi! Lapsi ir lapsi blakstienomis. Ne tik tėvas — 
motina irgi vis mirksnoja. Vargas šitame mirksėji
me — bėdos, netikrumas ir kasdieninis galvos sūku- 
lys. Svarmu darosi įsižiūrėjus į tėvo bei motės mirk
sėjimą. Silpnumą, rūpestį ir baugšmę išduoda mirk
sėjimas, kaip kvėpavimas, kaip kosėjimas ir dusimas. 
Gaudižadui gaila tėvo ir motinos.

Jis ramina tėvus. Eigela laukelio šįkart negau
siąs. Grūdų skolą jis išvaduosiąs bebrų kaileliais. Ir 
prikalbinėja: palikime Kareivonis, išsikeikime kitur 
gyventi. Tokia žemių platybė! Tokia visur apstybė ir 
gausa! Laukininkas gali išsikelti kitur: į kito karei
vos ar seniūno valdą. Tegu Eigelai būna neganda, kad 
iš jo kraustosi. Kitur įsikūrus bus geriau.

Bet tėvas prieštariai numoja:
„Tuštja dingstis. Kur benuokiltumbei, ten 

kareivan rastumbei.”
„Tik nebe takin suktjun.”
„Bėgi nuog Vilka, o gal meškopi.”
„Negirdėtas takis nelabas, kaip Eigela.” 
„Idant būt ja parėjūnas? Tja miegti tėvai ir

naliai, tja Šereikis. Esmi jau sanas. Tegul irgi mane 
lydušanis desti tja kaukuren. Eš liekmi tja.”

Gaudižadas mato, kad tėvo aumonė vis tiek te
bėra nepajudinama: taip jis įaugęs Kareivonyse. Tuš
čias dalykas įkalbinėti keltis iš tėvonijos kitur. Su 
tėvu vienan žodin ir motė: visur kitur — tik svečiuo
se, vien tėvijoje — namuose.

Bet argi jam jaunam taip ir pasilikti įklimpus 
Kareivonyse? Vėl taip bėdose ir rūpesčiuose alkanau
jant, kaip tėvai, iki senatvės? Žmonės šneka, Mindau
gas atėmė Trakus iš Kernavės. Bet ar Kietaviškių, 
viešė pajuto, kad būtų pasidarę geriau? Iš laukininkų

Kai galop pasiseka ašakaitę išbrukti, dar tebe- vis taip pat dotai ir dotalai tebetraukiami. Pasklidusi, 
girdi motinos rūpestį. Užsižiūri į sunkiai susimąsčiu- iš teisybės, šneka, kad Mindaugas esą bylojąs: imki- 

isio tėvo akis viršum ilgos nosies. Kaip jos nuolat į me kuo daugiau iš rutenų bei gudų, o kuo mažiau iš

(Tęsinys)
Gaudižadas atšlaimėlyje ruošia džiovai šįryt par

sineštą bebrą. Atsargiai nuluptą kailelį užvelka ant 
medinio kailiavilkio. Bebrenos pečių kūbris, samanų 
indėliu išpūstas, prigula prie kailiamaučio šakymo. 
Trumpas pelėkpirštes kojeles ištempęs riša prie ša
kelių. Kailelio kaklą ir galvą įtempia ant storagalio. 
Kur reikia, dar papildydamas įspaudžia sausų sa
manėlių.

Kailelis ilgais retais plaukais ir tankaus, švel
naus, minkštučio povilnio. Toks tamsiai rudas, anot 
motės, raudas. Kultuvinė uodega užima gerą trečdalį 
viso ilgumo. O galva nedidukė ir visai mažytėmis au
selėmis, bet kokia nepaprasta jų klausa...

Gaudižadas — vienintelis gyvas Tudiamino ir 
U.vainės sūnus. Jis ištįsęs į daug aukštesnį stotą ne
gu katras tėvų — tikras tįsliava: kai tik per slenkstį 
įžengia, trobelšė iškart sumažėja. Klauso ir‘liežuvio 
galu stengiasi iškrapštyti įstrigusią tarp dantų kaž
kokią ašakaitę. Iškrapštyti vis nesiseka: ašaka ne
pasiduoda.

i
vis

sa-
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‘JŪRATĖS IR KASTYČIO” OPEROS FONDO rengiamas

įvyksta 1 962 SAUSIO 27 D., 8 vai vak.
WESTERN BALLROOM, 3504 SO. VVESTERN AVĖ.

PROGRAMOJE — pirmą kartą ištraukos iš naujosios komp. 
Banaičio operos bei kiti kūriniai

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

STALIUKUS iš anksto galima rezervuoti bet kuriuo metu 

šiais telefonais: WA 8-7700 arba LU 5-8307

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

KVIEČIAME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI

Fondo Komitetas

i
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PARTIZANŲ DAINA SIBIRO

SOVCHOZE r
y I

Pasakoja iš Azijos ištrukusi tremtinė
&

Mūsų tremtinė Jadzė pakar- į tų priverstinuose darbuose, 
totinai pasakojo, koks didelis, l au sugrįžęs, ilgai jau nebete- 
buvo jiems džiaugsmas, kai į jų sėjo ir .1959 metais mirė, 
sovehozą paslapčia atvyko lie
tuvis kunigas. Septynerius me
tus jie nebuvo kunigo matę. Da 
bar, kai didesniame kambaryje 
atnašavo susirinkusiems tremti
niams šv. mišias, pirmą kartą 
jie giedoti negalėjo — kažkas 
iš susijaudinimo jų gerkles už
ėmė.

Kunigas krikštijo net ir ru
sų vaikus, nes šeimos to norė
jo. Sovchozo vadovaujančio pa
reigūno duktė, 20 m. amžiaus, 
taipgi paprašė, kad ją pakrikš
tytų. Su pasididžiavimu ji na
mie prisipažino, esanti pakrikš apl~t[
tyta. Tėvas iš karto norėjo ją 
iš namų išvyti, tačiau vėliau 
apsiramino.

Rusai ir mongolai, kurių tar
pe mūsų tremtiniai gyveno, sa
vo numirėlius užkasdavo, kur 
jie sukrito, kur papuolė. Netu
rėjo šventos kapinių vietos. Lie 
tuviai netrukus įsirengė savo 
kapines, pristatė jose lietuviš
kų kryžių ant mirusiųjų kapų, 
t

I
Lietuviai vokiečių Dikrašty
Tuos įvykius yra aprašęs vo

kiečių laikraštis “Die Neue 
Stadt”. Jį iš Europos atvežė 
Jadzė, čia išspausdinta ir vo
kiečio, buvusio Sovietų kalinio, 
Juozapo Scholmer pranešimas, 
kaip tolimoje šiaurėje Varkutos 
kasyklose lietuviai kas rytas 
rinkdavosi į požemio aikštę, 200 
metrų gilumoje ir ten, kur ko
munistai jau nebedrįsdavo lįs
ti, kas rytas turėdavo šv. mi
šias ir šv. Komuniją. Su di
džiausiais sunkumais ostijos bu 
vo gaunamos iš Lietuvos, o vy
nas — iš Krymo.

Minėtas laikraštis aprašo, 
kaip vienas vokietis, iš Sibiro 
sugrįžęs į namus, pasakojo apie 
lietuvį kunigą Vorkutos kasyk
lose.

— Kiekvienam, kuris tik į jį 
kreipėsi, jis įpūtė paguodos ir 
ryžto... Daug kartų jis už tai 
buvo baudžiamas vienutėje, bet 
jis vistiek savo darbą tęsė...

vė- s

MUSŲ KOLONIJOSE
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Hartford, Conn.
i

Nenortai, Simonaičiai, Gražina
Valavičienė ir A. Maslauskas. I

Prieš 4 metus Hartfordo LB I

bendradarbiavimo rei-

Tragiška mirtis
Kun. Jonas Gustas, salezie

tis, atlikęs savo bausmę Sibire 
ir kai kurį laiką pabuvęs Lie
tuvoje, vėliau vėl grįžo į Sibi
rą, kad tenai galėtų lietuviams 
patarnauti jų dvasiniuose reika 
luose. Anksčiau išbuvęs 10 me-

Prieš kiek laiko bolševikų lai- 
. kraitis “Sovietskaja Rosija” 
j rašė, kad 1958 m. spalio mėnesį 
kun. Jonas Paukštys kartais 
slapta šv. mišias laikydavo Ja- 
kutsko technikos mokykloje ir 
net buvo suorganizavęs bažny
tinį chorą. Darbininko namuo
se buvo įsirengęs koplyčią ir bu 
vo prašęs raudonųjų pareigūnų 
leidimo tame mieste bažnytėlę 
pastatyti...

Deja, bolševikų prievarta pa 
lietė ir tą pasišventėlį — kun. 
Paukštys buvo priverstas Ja-

Paitizanų dainos Sibire

L; 
\usi 
kaip 
aavo 
š:ą:

aisvan pasaulin ištrūkusi bu 
tremtinė Jadzė pasakoja, 
lietuviai sovchoze dainuo- 
partizaniškas dainas, pvz.

I

Magdalena Vaškevičienė-Vaškienė, švenčianti savo 80 metų am
žiaus sukaktį, artimųjų tarpe- Iš kairės į deš.: Ona Vaškaitė- 
Bishop, Magdalena Vaškienė, Rūta ir Kazimieras Vaškai, jų gi
minaitis kun. dr. Mykolas Ražaitis (miręs). Nuotraukoje trūksta 
sukaktuvininkės sūnaus kun. dr. Juozo Vaško, MIC.

Gražus pabaltiečių sąskrydis

Sausio 20 d. įvyko pabaltie- valdyba iškėlė pabaltiečių kul- 
čių metinis koncertas-balius. tūrinio
Tai iš eilės ketvirtas lietuvių, kalą. Pasekmės labai geros, pa-
latvių ir estų sąskrydis iš apy- baltiečių kultūrinis bendradar- 
linkės ir toliau. Šis pabaltiečių biavimas išsivystė ir į politinę 
koncertas-balius buvo sėkmin- bendrąją veiklą, prie pabaltie- 
gas visais atžvilgiais. Rinktinė čių prisijungė ukrainiečiai ir 
publika pripildė liet, klubo au- vengrai. Koncerto metu grojo 
di tori ją, buvo ir ukrainiečių žy- i 
mūs veikėjai. Tarp daugelio 
senimo ir jaunimo buvo ir tei
sėjas 
žmona.

i Sol.
Heinz Riivald, lietuvių ir estų 

i solistai žavėjo publiką. Pasiro- 
. dė ir latvių solistė Lora Gau-

Frank F. Monchun

Arnoldas Voketaitis,

vengrų orkestras.
Laukiame gražaus 

certo, kurį rengia 
su LB valdyba vasario 

Klubo auditorijoj,
.metų nuo LB apylinkės įsistei- 
gimo.

Šio koncerto programą išpil-

KUN. DR. J. VAŠKO MOTINAI 80 METŲ
AMŽIAUS

sulaukė 
sveikino 
išauklėti 
Kazimie-

i

meno kon- 
Hartfordo 

10 d. Liet, 
minint 10

AKIE CROWN THEATER
McCormick Place

2Srd St. & So. Lake Shore Dr.
FRI., JAN. 12 thru SUN., JAN. 28 
Mon. thru Sat. 8:30 — Sunday 

Matinees 3 p.m.

of
50

Kas už lango šėlsta, 
Ko įsiuto audros, 
Partizaną brangų, 
Partizaną gaudo.
Ei tu, mūsų žeme, 
Dobilais nusėta, 
Blaškosi lietuvis, 
It dvasia be vietos.

Apkabinęs beržą
Su medinėm klumpėm, 
Ilsis partizanas, 
Laukdamas švilpuko...

Į tėviškę sugrįš...

r

Iš Sibiro Jadzė atsivežė daug 
nuotraukų, laiškų, sveikinimų 
kortelių. Vienoje jų 1957.1.1, 
sveikinant su šventėmis, rašo
ma.

1 Magdalena Vaškevičienė (Vaš 
kienė), daugelį metų gyvenusi 
Newark, N. J., sausio 28 d. 
mini gimtadienį. Ji 
80 metų amžiaus. Ją 
gerai išmokslinti ir 
— duktė Ona, sūnūs
ras ir kun. dr. Juozas Vaškas, 

i MIC. Dūkte gyvena No. Caro- 
lina valstybėj. Augina du vai
kučius. Ji yra išėjusi aukštuo
sius mokslus Šveicarijoje. Ka
zimieras gyvena Topeka, Kan- 
sas. Ten jis yra vienos žymios 
apdraudos kompanijos skyriaus 
vedėjas. Plačiausiai mūsų vi
suomenei yra žinomas kun. dr. 
Juozas Vaškas, savo laiku mo
kytojavęs Marianapolio kolegi-

. joj. šešetą metų buvęs jos rek
torius, profesoriavęs Marijonų 
kunigų seminarijoj, Hinsdale, 
III., buvęs Marijonų kongrega
cijos vicegenerolas Romoje, 
šiuo metu lankąs parapijas su 
misijomis ir konferencijomis.

Garbinga sukaktuvininkė M.

Už Kazimiero Vaškevi- 
Vyras 
ją su 

kuriais 
parodė

1924 m., palikęs

Vaškevičienė (Pašukinytė) yra 
gimusi 1882 m. sausio 28 d. 
Sasnavoje. Amerikon atvyko 
1900 m. ir apsigyveno Newark, 
N. J.
člaus ištekėjo 1906 m. 
mirė 
trimis jaunais vaikais, 
teko jai rūpintis. Čia
daug ištvermingumo, motiniš- 

i kos meilės ir įgyvendino savo 
vyro lyg ir testamentą — iš
auginti vaikus stipriais kata
likais ir gerais lietuviais.

■ i
Sukaktuvininkės vyras Kazi

mieras Vaškevičius buvo pla
taus masto lietuvis veikėjas. 
Netvarko lietuvių organizaci
niame ir parapijos gyvenime 
jis vaidino didelį vaidmenį. Šią 
veiklią lietuvių koloniją jis at- 

I stovaudavo ir centrinėse lie- 
i ...tuvių katalikų organizacijose 

bei jų suvažiavimuose. Jisai 
buvo ir kai kurių centrinių or- 
'ganizacijų vadovybėse, i-abai 
daug dirbo I Pasaulinio karo

dėt. Latvių jaunimas pašoko dYs V. Verikaitis iš Toronto 
taut. šokių. Programa buvo ii- Kanada, taip pat Hartfordo 
goka, bet publika labai paten
kinta ir Voketaičiui ir Riivald 
nešykštėjo gausių aplodismen
tų. 'Solistus pianinu palydėjo 
Lawrence Fountain ir 
Riivald, solisto žmona, ir

į niukienė-Dvarionaitė.
Garbė pabaltiečių k-tui, ku

rį sudaro šitie pabaltiečiai: Z. 
J. Strazdas, ponai Mazjaniai, ■ 
Ustijanauskienė, J. Beržins, Li- j 
nask, E. Miniukienė, J. Avens, 
A. Hinnov, Kool. H. Endriulie.- į 
nė, V. Lugus ir O. Dzenis gra- ' 
žiai papuošė sceną.

Svečius priėmė ir vaišino V. j
I

Asta
Mi-

Liet, mišrus choras, vad. J. 
j Petkaičio, ir prof. Vytautas
Marijošius, pianistas. Yra vil
čių, kad šis koncertas bus sėk
mingas, bus daug svečių iš ar
timųjų ir tolimesnių lietuviškų 
bendruomenių. V. M. K-tis

with The Orchestra of the
TABANAN PALACE GAMELAN
I. KETUT MARIoVnd I. GUSTĮ RAKA

A Paul Szilard Production
Sponsored by American National Theatre&Acadamy

SEATS NOWl at McCormick Box 
Office. Lower level $4.00, 3.00, 
2.00; Upper level $3.00, 2.00 (tas 
included). FOR MAIL ORDERS 
send proper remittanče to Ari« 
Crown Theatre. McCormick Place 
Chicag-o 16, with self-addressed 
stamped envelope for return of 
tickets.
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1 IŠPARDAVIMAS |
I DIDELĖM NUOLAIDOM Į

IKI 40%NUO 20

h

KOSTIUMAI
Reg. $65.00, dabar .. 

” $59.50 ” ....
$51.88
$46.88

PALTAI
Reg. $49-50, dabar .. $38.88

” $55.00 ” .... $43.88

— Liūdna širdis į amžius senus 
/metus palydi 

Ir tyliai išsiveržia atodūsis gi- 
/lus... 

Kaip neliūdėt? Pasauly ne vien 
/tik rožės žydi, 

Vargai ir skausmas lydi gyve- 
/nimo kelius...

OKUP. LIETUVOS RUSINIMAS

metu ir po karo veikusiame. 
Tautos Fonde ir Amerikos Lie
tuvių Taryboje. Uoliai platino 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nus ir dėjosi prie kiekvieno 
naudingo katalikiško ir lietu- 
v ško darbo. Artimiausia ir 
nuoširdžiausia jo darbų ir rū
pesčių bendradarbė buvo jo 
žmona Magdalena.

Magdalenai, sulaukusiai gra
žaus amžiaus, linkime dar daug 
metelių pagyventi, džiaugtis 
savo gražia šeima, savo ir vi
sos garbingosios Vaškevičių 
giminės darbais Dievui ir Tė
vynei.

ŠVARKAI
Reg. $19.95 iki $39.95 

dabar .... $13.88 iki $27.88
vertes.

SPORTINIAI MARŠKINIAI
Reg. $4.00 vertės, dabar $2.88,,

SPOKT. ŠVARKAI
Reg. $24.95, dabar .. $19.88
Reg. $27.50 ir $29.95, 

dabar .................... $23.88

$5.00 ”
$5.95 ”

SKRYBELftS
Minkšto felto skrybėlės 
anksčiau pardavinėjamos po 

$8.95, dabar .............. $4.88

IŠEIGINIAI MARŠKINIAI
Pasirinkit firmą

Reg. $4.50 & $5.00 vertės
dabar .................... $2.88.

Įskaitant kai kuriuos pasibai
gusius baltų marškinių 

stilius.

ISOL’S MENS SHOP |
Į 6305 S. Western Avė., Chicago 36, III. HE 4-8544 |
: 34 metus aptarnaujanti šią apylinkę E
..................................................................miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiE

kinių, iš jų vien tik Kauno 
mieste — 236”.

Maskvos “priesakus”, ir dabar, Sniečkus taip pat pripažino, Į 
kaip atrodo, šis vadovėlis bei kad okup. Lietuvoj trūksta ir į 

‘ , anot 
I jo, kai kurie rajonų vadovai 
atitraukia mokytojus iš mo
kyklų į kitą darbą. Antai, sako 
Sniečkus, Skuodo rajone 1961 

, metais trys mokyklų vadovai 
! (Ežerskis, šlevinskas ir Kris- 
1 tutis) buvo paimti vadovau
jančiam darbui kolūkiuose. 
Vievio rajone du mokyklų di
rektoriai (Plioplys ir Račkaus
kas) buvo išrinkti kolūkių pir- 

ru-1 mininkais. Greta to, Sniečkus

Atkelta Iš 3 pusi.)

skaitiniai bus išimti iš apyvar-Į mokytojų. Nežiūrint to, 
tos. Anot Sniečkaus, Mokslo j 
akademijos istorijos institutui 
ir Švietimo ministerijai iki 
naujų mokslo metų pradžios 

/vorykštė sušvis. !uždėtas uždavinys paruošti ir j
Kelius palaimins Dievas, skaus- ■ išleisti “naują Lietuvos TSR ;

Tačiau neliūski! Baigsis vargin
gos dienos juodos, i 

Naujuosiuos Metuos laimės vai- 
/vorykštė sušvis.

/me suteiks paguodos, 
Kas tamsią nakt išėjo, į tėviškę 

/sugrįš.
J. Pr.

istorijos vadovėlį ir Lietuvos 
TSR istorijos skaitinius”.

Apleistas švietimas

JAV sekret. Dean Rusk kalba Punta dėl Este Amerikos valstybių 
konferencijoj Kubos reikalais. Šalia Brazilijos užs. reik. min. 
Santiago Dantas. (UPI) (tančiai I

Greta nurodymų, kaip
sinti okup. Lietuvos jaunimą, pripažino, kad nemaža moky- 
Sniečkus ir Gedvilą pateikė tojų yra be cenzo, ir jie nesi-1 
faktų, kurie rodo liūdną okup. I stengia pakelti savo kvalifika- 
Lietuvos švietimo padėtį. Pats ei jų.
Sniečkus pripažino, kad švieti- Žinoma, Maskvos statyti- 
mo srity ‘‘mes dar gerokai at-1 niams nėra tiek svarbu okup. 
siliekame nuo kitų tarybinių 
respublikų”. Anot jo, “mokslo 
metų pradžioje respublikoje ne
simokė daugiau kaip 4,800 vai
kų, iš jų Kretingos rajone —

1129, Alytaus — 132, Nemenči- to yra suprantama, kodėl toks 
nės — 146, Šakių — 159, Vii- didelis lietuvių jaunimo skai- 
niaus ir Zarasų — po 179. Gi čius šiemet nepateko į mokyk- 
per pirmą trimestrą metė las, ar buvo jiems leista mesti 
mokslą daugiau kaip du tūks- mokslą. (“Tiesa", 1962 sausio 

VIII klasių mo- 5 d.)

Lietuvos jaunimo išmokslini
mas, kiek jo sukomunistinimas 
bei surusinimas. Tai jiems leng
viau pasiekti, kai žmonės yra 
beraščiai ar mažaraščiai. Dėl-

KNYGA REIKALINGA KIEK. 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKEI !

KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spauda* paruoAS Pr. fitilaa

Kn>ir ICJ kimininių Ir ataakymi. 
orwi;» vru iSaiSkintl veikiantieji 
IAV i.An. federaliniai darbo aamdor 
vtatvmiii Knv,re1#H kaina 40 ccnlp

l*lniK<>* k v malu siųsti

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
Knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo jvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteiranti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuveL

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

ūnTcnr.n 29 n.i. - tf.l lū s-9500

ORAUGAS, 4545 W. 63rd St..
Chicago 29, Illinois

PATARNAVIMU

PASINAUDOKITE
DRAUGO”SPAUSTUVĖS

l’asinandokile hran6o" (lassified skyriumi

4

4
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. sausio mėn. 27 d* 5

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

Dvylika Brolių Juodvarniais Laksčiusių
Vaidinimai įvyks JAUNIMO CENTRE, 5620 South Claremont Avenue 

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

Biletų kainas — 2 dol. vaikams ir 3 dol. suaugusiems.

š. m. vasario mėn. 3 dieną šeštadienį 6:30 valandą po piety ir 
vasario mėn. 4 dieną sekmadienį 3 valandą po piety.

VAIDINA:
A. Kėželienė, J. Cijūnelienė, E. 

Petrokaitė-Kukuižienė, E. Gepnerie- 
nė, A. Brinką, A. Dikinis, St- Ber
natavičius, J. Ilčiukas, N. Mielus, 
V. Petrauskas, J. Raudonis, R. 

Vaičaitis, A. Stočkus.

12 brolių vaidina ir šoka Jaunimo 
Centro Studentų Ansamblis.

Astronautas John Glenn laukia skridimo valandos. Drauge su juo technikai atsakingi už sėkmingą 
skridimą, O’Malley (kairėj) ir McDonnell. (UPI)

ŠIANDIEN BUS ATVERTOS

LIETUVIŠKOS OPEROS PASLAPTYS

šeštadieni, sausio 27 d. 8 vai. turtą — lietuvio kompozito- 
vak. Westem Ballroom salėje riaus sukurtą operą — turi di- 
įvyksta “Jūratės ir Kąstyčio” džiosios pasaulio bibliotekos, 
operos fondo rengiamas kon- kompozitoriai, muzika besidomį 
certas-balius. žmonės. Tam reikia ne vieno

Daug Chicagoje būna kon- tūkstančio dolerių. Fondas tam 
certų ir balių: šaunių, linksmų, darbui lėšų jau yra sutelkęs, 
prabangių ir vidutinių. Bet šio bet jų dar maža. O opera jau 
šeštadienio koncerto-baliaus verčiama į 
prasmė gilesnė.

Muzikos žmonės ir lietuvių 
visuomenė trokšte trokšta pa
matyti grynai lietuvišką operą 
Chicagoje. Komp. K. V. Banai- I
tis sukūrė operą “Jūratė ir Kąs žinęs jos fondo narys, operos 
tytis”. Bet jos kelias į sceną dirigentas Al. Kučiūnas ir dar 
sunkus ir labai išlaidus. Tam ir 
sutvertas šios lietuviškos ope- Kastytį’

vokiečių ir anglų 
kalbas, greit bus pradėtas 
spausdinimo darbas. Po to gi 
seks operos orkestravimas ir, 
tikėkime, premjera Chicagoje.

Su naująja opera yra susipa-

ros fondo nariai, mūsų aukštai 
vertinami solistai Pr. Bičkienė 
ir St. Baras .dainuos ištraukas 
iš “Jūratės ir Kąstyčio’’ operos 
ir tai bus istorinis vakaras, nes 
visi, koncerte — baliuje daly
vaujantieji, būsime pirmieji 
klausytojai “Jūratės ir Kąsty
čio” operos garsų. Pirmieji iš
girsime ištraukas to kūrinio, 
kuris sukurtas ne akimirkos ar 
valandos pasigrožėjimui, bet 
amžiams. Manau, kad negreit, 
vėl sulauksim progos būti tokio 
įvykio liudininkais.

— Kūryba yra tautos gyvy
bės pažymys ir laidas. Tik ku
rianti tauta jaučia savo teises 
ir pareigą išlikti gyva. Ne me
džiaginė gerovė, ne tobula val
stybės tvarka (nors ši be kū
rybos ir žmoniškumo neįmano
ma), o kūryba, o savųjų dva
sios gelmių ir lobių atskleidi
mas daro tautą pasitikinčią sa
vo ateitimi.

Lietuvių operos kolektyvo 
nariai kartu su “J. ir K.” ope
ros fondo valdybos nariais vai
šins svečius tradicinėje operos 
balių nuotaikoje, ir visiems 
tai bus retas, kultūringas, sma 

' gus ir ilgai atmintinas šeštadie
nio vakaras. AI. Dr.

Su širdgėla reikia prisipažin
ti, kad lietuviuose kultūros pa
siilgimas nėra nei visuotinis, nei 
juoba dažnas, o greičiau retas 
reiškinys. Mūsuose nėra mados 
turėti draugijų ar klubų vienos 
ar kitos meno šakos reikalus ir 
žmones. Nedaug suklysime pa
sakę, kad tokių lietuvių, kurie 
dėl meno ar kultūros aukotųsi 
ar atsisakytų patogumų, yra 
daug mažiau negu pačių meni
ninkų. Jonas Aistis

keli muzikai. Jie “Jūratę ir 
i” aukštai vertina. Bet 

ros fondas, kad palengvinus jai j plačioji visuomenė dar nėra 
išeiti į pasaulį ir sceną. Fondas girdėjusi jokios arijos ar dai- 
telkia lėšas, išleidimui naujo- nos iš naujosios operos, 
sios lietuviškos operos klavyro šeštadienio koncerte — ba- 
trimis kalbomis: lietuvių, ang- ■ liuje kaip tik ir bus atskleista ■ tį — didžiulis žingsnis pirmyn į

Amerika, nors kolonijų nešie
nauti ir kolonializmo nepalai- 
kanti. Amerikai kalbėti apie ko-j 

| ] anializmą taipgi reiškia skau- lų ir vokiečių. Tegu tą brangų naujoji opera. “J. ir K.” ope- pergalę. 
:dinti savo sąjungininkus Eu-, - -----------------------------------------------------------------------------------

? onoje. Kai dabartinis valstybės 
paseKretorius Afrikos reikalams 

stipriai Williams pirmą kartą nuvykęs 
kraštai i Afriką prašneko afrikiečių 

mato tik save ir rūpinasi tik kartojamą šūkį — Afrika af- 
savimi. Jiems kiekvienas euro- nkiečiams 
pietis via kolonialistas. Eilė A- 
zijos ir Afrikos naujųjų kraštų 
mano, kad be sovietų sukelto 
triukšmo ir pasaulinio sukrėti
mo, dar ir dabar nepriklauso
mybės neturėtų. Europietis jiem 
yra savanaudis. Todėl tie kraš
tai, lyg iš aėkingumo, sovietinio 
kolonializmo nenori matyti, juo fOvietiį kolonializmą. Bet so- 
labiau, kad jis yra Europoj.

Kolonializmas — Mokėjimas išnaudoti kliu-

Kur ir kodėl jis matomas ir nematomas

STASYS DAUNYS

Vakarietiškasis kolonializmas 
Afrikoje ir Azijoje pasmerktas 
ir nyksta. Nors Anglija, Pran
cūzija, Olandija ir Belgija per 
penkiolfką pokario metų šim
tams milijonų Azijos ir Afrikos 
gyventojų suteikė laisvę ir ne
priklausomybę, betgi prieš va
karietiškojo kolonializmo liku
čius kova vis smarkėja. Jung
tinėse Tautose ji vedama kie
čiausiais žodžiais ir pasmerki
mo reikalavimais, Azijoj ir Af
rikoj vykdomi teroro veiksmai, 
iš šalies organizuojami ir re
miami sukilimai, kitur “kolo
nializmui užbaigti” vartojama 
karinė jėga, kaip rodo Indijos 
pavyzdys. Visos šitos kovos prie 
monės nukreiptos ir naudoja
mos prieš vakarietiškąjį kolo
nializmą.

tese nacionalizmas yra 
šovinis; inis. Spalvotieji

— susilaukė gaižių 
priekaištų Anglijos spaudoje ir 
visuomenėje.

A. Stevpnsonas, Amerikos am 
basadorius Jungtinėse Tautose, 
kalbėdamas apie visokių formų 
kolonializmo pašalinimą visuo- • 
se kraštuose, ne tik Azijoj ir 
Afrikoj, du kartus prisiminė ir

Sovietinės imperijos didini
mas jėgos priemonėmis dar vis 
nutvlirąas ir nepavadintas nau
jojo kolonializmo ir tautų nai
kinimo vardu, nors sovietinis 
kolonializmas yra pats žiauriau 
s’as ir vykdomas vakarietiškojo 
kolonializmo griuvėsių šešėly
je. Garsiai reikalaujama baltojo 
europiečio pasitraukimo iš Azi
jos ir Afrikos, bet nereikalauja
ma sovietinio mongolo ar kal
nu ko pasitraukimo iš Rytų ir 
vidurio Europos.

1962 metai liks paženklinti 
kovos prieš kolonializmą vardu.' 

' Pramatoma, kad toji kova bus 
vedama tik prieš vakarietišką
jį kolonializmą. Žodinis karas 
liepsnos Jungtinėse Tautose, fi
ziniai veiksmai gali pasireikšti 
Olandijai priklausančioj Naujo
joj Gvinėjoj ir Portugalijos vai 
domejoj Angoloj. Visi paverg
tieji turėtų sutelkti ne jėga 
1962 m. būsimas kolonializmo 
grumtynes išnaudoti sovietinio 
kolonializmo išryškinimui.

4

Apie sovietinį kolonializmą ty 
Ii ir Vakarų Europa. Vakarų 
Vokietija ir nukoloninta Italija, 
Prancūzija, Belgija ir Olandija 
turi kolonializmo nuodėmių, ku 
rių dalį nori ir pasilikti. Joms 
kalbėti apie kolonializmą nepa
togu, nes tai reiškia kalbėti 
prieš save. Jos sovietinį kolo
nializmą primena tik apsigyni
mo grumtynėse.

*"pie kolonializmą nekalba ir

Kodėl tylima prieš sovietinį 
kolonializmą?

Sovietai kolonializmo šūkiais 
nradėjo švaistytis tuojau po ka 
ro. Tais šūkiais jie siekė Azijoj 
ir Afrikoj sukelti neramumų ži
dinius ir buorganizuoti sukili
mus.

Naujose Azijos ir Afrikos tau

Peter Fondą vaidina J. F. Ken- 
nedy filme apie Kennedy “PT 
109”. Fondą yra aktoriaus sūnus. 
Karo metu dabartinis prezidentas 
labai panašiai ir atrodė. (UPI)

metinio kolonializmo priminimas 
buvo kuklus ir atsargus. Jis ne
reiškė reikalavimo sovietams pa 
sitraukti iš jėga pavergtų kraš
tų, kurie dabar paversti sovietų 
kolonijomis. Tai buvo tik pri
minimas, kad bet kokios rūšies 
kolonializmas yra blogybė, kad 
Amerika žino sovietinio kolo- 
nializmo faktą, kuris kada nors 
gali būti pajudintas, jei sovie
tai neparodys nuolaidumo ir su- 
siprat’mo derybose su Amerika. 
Kai nvkstantis vakarietiškasis 
koloni.'d'zmas iškeltas į viešu
mą, sovietinis kolonializmas dar 
tebėra slepiamas.

Patarėjo pokalbis su 
studentu

— Kadangi tamstai medici-, 
na nesiseka, patarčiau studi
juoti veterinariją!

— Pavojingas amatas. Žino-, 
jau veterinarių kurį karvė nu
spyrė.

— Ką tada tamsta galvojate 
apie chemiją?

— Nesaugi profesija. Nese
niai skaičiau, kad du chemikai 
žuvo nuo sprogimo.

— Tad gal paimkite staty
bos inžineriją?

— Rizikingas darbas. Šią va
sarą vykdant kelių statybą už
mušė tris inžinierius.

— Paskutinins mano patari
mas. Studijuokite filosofiją. Vie 
nintelis pavojus: gali pakenkti 
smegenims, bet tik ne tokiems, 
kaip tamstos.

CLEARANCE 
SALE

LADIES COATS
UNTRIMMED W00L COATS. ** 
selection of styles in magnificent import and famous- 
name" domestic wool fabries in all the wanted colors. 
Misses, junior, petite, half and women*s sizes.

were 59.95 to 66.95

were 69.95 to 74.95

were 79.95 to 89.95

were.99.95

!78
entire stock of

FUR-TRIMMED COATS REDUCĘD! 
Every luxurious fur-trimmed coat in our stock now 
reduced. Coats of superb fabries, with white, cerulean*, 
autumn haze*, palomina*, ranch, dyed black, lutetia*or 
silver blue mink....shea,red beaver....ombre persian.... 
norvvegian blue and dyed fox. Misses, petite, half-sizes, 
women’s, and tall sizes included.

’ f

Buy on our charge or budget payment plan

K

J ♦

9

AM krautuvės atdaros pirmad. ir ketvirtad. vakarais. Pirmadienį Downtown krautuvė — Statė ir Monroe St atdara 
I nuo 11 v. r. iki 9 v. v.; Metuose — 6638 S. Halsted St. — nuo 12 v. dieną iki 10 v. v.
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MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų butų niūras. 2 po 6 kamb. Nauja $100.000 likerių prekyba. 

Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. [Taverna ir liuksus butas. Mūro 
Platus lotas. Prie pat parko. $29,700.

2- jų aukštų mūr. rezidencija. Pui
ki 8 metų statyba. Garažas. Prie 
parko. $17,900.

6 kamb. 5 metų mūras, garažas. į 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20,700.

Už (mokėtus $2,000 ir $85 j mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrų, kurio 
kaina $13,000.

6 butų mūras ir $7,200 nuomos 
atiduoda žemiau savikainos. Įmokėti 
$15,000.

Tuščias lotas Gage parke, platus 
tinka 2 butų namui $12,500.

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.

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

3- jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1& 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

1 taverna ir liuksus butas. Mūro 
| mas su nuostuolių parduodu 
$57.800.

Visai geras mūras. 5 butai ir 
nis. Vertas mokėti $14,900.

Pajamos Bridgeporte. 4 butų 
4 kamb. mūras. $14,500.

Modernus 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.

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

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

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. 71 st St. Tel, RE 7-7200 arba RE 7-8534

na- 
už

biz-

po

«s

CLASSTFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

JAV ambasada Venecuelos sostinėj Caracas, prie kurios sprogo 
bomba. Dabar ambasadą saugo sargybiniai. Sprogusi bomba nepa
darė didesnių nuostolių. Ją padėjo demonstrantai už diktatoriaus 
Castro valdžią. (UPI)

REAL. ESTATE

j LAUKAri
1 ■—

1RAU6UFj
GINČAS DĖL REPORTAŽO

’JI
I Aš neiškėliau aikštėn p. J.' 
; Gečo pavardės, nekelsiu ir kitų.1 
j Jei jis save stengiasi iškelti, ar, 
aš už tai esu kaltas ir turiu at-

■ siprašyti?

VI. Ramojus 
gui” sausio 13 
faktais įrodyti, kad jo str. 
“Mes tuoj karsim liaudies prie
šus” inicialais — G. ir G. — 
tikrai yra išreikštos mano ir 
maiio draugo pavardės.

r“-S
VL Ramojus savo pastaba “J. 

Gečas jau pamiršo savo bičiulio 
tifeį^ją, kaip anuomet jis vadi
not, pavardę” įrodė, kad jis 
mane turi galvoj ir man nėra 
reikalo daugiau įrodinėti. Ne- 

leistis būti apšmeižiamas 
iri‘todėl prašau VI. Ramojų iš- 
ai^inti, kad jis ne mane turi 
galvoj ir iškelti aikštėn kitas 
pavardes.

laiške “Drau- 
d. prašo mane

P. J. Gečą ir jo bičiulį paži
nojau, nes tekdavo smagioj 

[ kompanijoj drauge pabūti. Štai 
dėl ko ir patikslinau faktą, kad 
p. Gečas ir savo bičiulio pavar
dę pamiršo. Bet tas neatsklei
džia žinios, kad p. “G. ir G.” 

Į inicialais buvo jie įvardinti.
V. Bm.

Red. pastaba. Kadangi šie gin 
čai labai asmeniško pobūdžio, 
abiem pusėm pasisakius, nutrau 
kiami.

i

ir

yj. Ramojus savo laiške kal
ba* vėl apie tragiškus ir komiš
kus įvykius Dedelsdorfo sto
vykloje. Kartoju, kad toje sto
vykloje jokių tragiškų įvykių 
nebuvo, nebent jis turi galvoj, 
kad vieno ūkininko arklys kri- j 
to.* J; Gečas '

DINGO SU ŠEIMA
i. > J. Ą

Carl Greene su žmona 
dviem vaikais išvažiavo į Flo
ridą neva atostogoms. Visi din
go. Manoma, kad išvažiavo iš 
Amerikos. Greene, rodos, bijo
jo ,kad bus nužudytas. Eikvo
damas pinigus azartiniuose lo
šimuose jis paliko pusę milijo-

Žvilgsnis į pasaulio 
spaudą

(Atkelta iš 1 psl.) 
Suezo kanalas

The Daily Express prisimena
Suezo kanalą ryšium su Indone 
zijos pareiškimu, jog Egiptas 
sutiko nepraleisti per kanalą 
Olandijos karo laivų, plaukian
čių į Pacifiką. Laikraštis teigia, 
jog kiekvieni praėję metai pa
tvirtina išmintingumą Anglijos 
- Prancūzijos veiksmų, savo lai 
ku suorganizuotų Suezo kana
lui tarptautinėse rankose išlai
kyti.. Laikraštis rašo:

‘ Laikantis tarptautinio į- 
statymo kiekviena valstybė 
turi teisę naudotis kanalu. 
Prie įstatymo Nasseris pridė 
jo ir savo iškilmingą pažadą,'- 
kai pagrobė kanalą 1956 m. 
tačiau jis tuojau jį sulaužė, 
atsisakydamas praleisti Izra
elio laivus. Leidtis Nasseriui 
pagrobti kanalą, visame pa
šalyje sumažėjo pagarba 
nuosavybei ir teisingumui. 
Tai davė jam niekad dar ne- 
ma+ytą aplinkybę padėti ir 
kitiems į jį panašiems, kaip 
aDtai Nehru ar Indonezijos 
Sukurno. Prie Suezo parody
ta silpnybė Vakarus tebeper- 
’fiekioja iki šiol. Kokią gėdą 
turėtų jausti šiandien tos po
litikos architektai!” — su

šunka konservatyvus, bet Mac 
millano partijai nepriklausąs 
Daily Fxpress.

Parduodamas naujas mūr. 6 bu
tų namas. “Built-in” orkaitės ir 
krosnys aiumin. sieteliai, “coin 
vvasher” — skalbiamosios ir džio
vinamosios mašinos, air-condi- 
tioners. Daug priedų, 3 blokai nuo 
IC, krautuvių ir mokyklų. Brutto 
pajamų $9,720. Geras pirkinys už 
$62,000. Riverdale. Mrs. Campbell, 
VI 9-500 arba VI 1-1738.

>■ BERWYN. 7 butai. Pajamų 
$6,000. Žemos nuomos; gali būti 
padidintos. Arti “Loop” susisie
kimo. $38,500; įmokėti $10,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road. 
BI 2-2162 arba OL 2-6710

35 kamb. Rootning House. Mūri
nis, labai gerame stovyje. Visada 
pilnai išnuomuotas. Nedidelės nuo
mos. $15.250 metinių pajamų. Kaina 
tik $30.009. I^abai retas ir puikus 
pirkinys. Teirautis RE 7-2646.

$1,500 ĮMOKfiTI. 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 1-7038.11------------ —--------------------------------------

Prie 67-os ir Francisco, tik pusė 
bloko nuo paties Marąuette I’arko ir 
Maria H. S. parafuodamas 3-jų butų 

Įmūrąs. Vienas didelis 6 Vj kamb. 
: modernus butas. kiti 2 originalios 
‘ statybos 3 ii- 4 kambarių. Potvynio 
Į kontrolė, šildymas alyva Mūr. ga- 

ažas. Kreiptis ItE 7-2874.

i PARDAVIMUI
i .. i

MISCELLANEOUS

• * NEED A GARAGE?
See Chieagoland's, finest DUIiO- 

BU4LT. Double Wall; Sizc 18x25. only 
$1,045. Includcs concicte floor 
3 ft. apron.

f’. . Sce Models on Display
CAPITOL LUMBEB CO.

t 8310 U. Grand. Chicago,
Call 625.2626.

&

* SIGNORELLO HEATING 
and GAS EQUIPMENT CO. 

City; wide Sales & Service. 
Guaranteed Work. Member 

Mechanical Contractors. Ass’n 
V, Residential—Commercial— 

Industrial.
3839 S. Archer
W.........

of

LA 3-1002

LELAND KOTU
The only Hotel in downtown Chi

cago for women. WEEKLY KATES. 
DOUBLE ROOMS. Corner Harri- 
hob & Waba>h Avė. I’honc WE 
>-3733. * * *

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

RO 1-0728 YO 5-2424-g- . . --------- —
TO? NOTCH MOVING AT ROCK 

BOTTOM PRICES

no dol. skolingas Chicagos 
“gembliavimo” sindikatui.

MISCELLANEOUS
■■■r." «;■?

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. lllth St PU 5-0106

RESPONSlBId-S PERSO N 
Highly profitable bosinėse esta- 

blished for you in your area. Full 
or part time. No selling or solicit- 
ing involved. Experience not neces- 
sary. $2,290 totai capital investment. 
in cash,' reąuired. .You mušt be in 
position to invest and start imme- 
diately. We protect Vou in writing. 

-guaranteeing full return of your in
vestment. Lf you feel you have the 
ability and desire to operate your 
own business, send us a brief resume 
of your background. We do not want 
.any ,'Get Rich Quick" inąuiries. 
This is, a sound steady income busi- 
ness. if you meet our aualifications. 
vou will be eontacted pcrsonallv.

PAK D1ST. CO.
4150 Centrai Avė., Minueapoiis 21, 

Minn.

* PAINTING ’& * DECO*RATING*'

STAN De CALUWE
Paperhanging & floor sanding. 

Fully insureri. All work guaranteed 
Free estimates. Call anytime 

RO. 4-7907

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 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17.900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
metinių pajamų. Mažas jmokėjimas 
ir labai žentą kaina.

Turime daug ir įvairių namų vi 
■•ose kolontlose. parūpiname pasko 
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

$73.000 mūsas, 6 butai, labui gra
žūs. Maąuette p.

$55,000 mūrinis, 4 butai po 5, 4 
garažai, geros pajamos, M. parke.

$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 
paj. mėn., arti M. parko.

$38,500 visai naujas mūrinis, 2 
butai ir patalpa. 59 ir Mozart.

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis, 
virš $400 į 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.

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton 
2 blokai nuo mokyklos.P.,

KKAL ESTATE
* 0 i *

$65,000 mūrinis Rooming House. 
milžiniškos pajamos, saviOboilius duo
da morgičių. ; ,,įlv.

Nauji 10 ir ii butų namai, labai 
puiki vieta, kaina — S kart pajamos.

$46,000 liuksusinė 3 niutų>6 kamb. 
rezidencija, priešais Marąuette parką.

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6. 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu. Častogė.

$25,000 medinis 2 po u>. ^Beverly 
Hills rajone, lotas 100x2ri>.skubiai.

$ 19,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar
ti mūsų įstaigos, gazo šild,,-.-,

$30.700 mūrinis 2 po a su daug 
priedų, naujas šild.. puiki-'vfėta.

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

$18,500 mūrinis 10 metų7~"5’kAmb. 
su valgomuoju, arti M. parko.

$15.500 už 3 lotus Gage p. 
$6,500 totas 31 p. M. parke.

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

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

Medinis 2 apt. po ~4 kamb. šildy
mas karštu vandeniu. $16,900.

4 apt. po 5 kamb. Metinės paja
mos $6,000. Gazo šild. $56,000.

12 apt. po 4 kamb. Metinės pa
jamos virš $13.000. $98,000.

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

PRIE MARQUETTE PARKO

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi- 
(si 4*A kamb. butai: Naujas sto- 
j keris. Kampinis namas. Savininkas 
Į išvyksta į California. Nužeminta
kaina — $45,250.

3 butų mūr. Karštu vand. šildo
mas. Garažas. Arti Pulaski ir 
55-os. $280 mėn. pajamų. Tik 
$27,900.

Grosernė su 2 butais. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Gera 

i klientūra. Gazu šild. Gage Parke. 
Tik $27,250.

6 kamb. mūrinis. 4 mieg. kamb.

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

PILDOME ĮVAIRIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS

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 namt) pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite 9au tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

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

j po 5 % kamb., 3 mieg. šildymas 
I karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai.

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W Sint jrt WA 5-5030

$10.500 METINIU PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

2x5 ir 6x4 ir krautuvė, šviesus, sti
prus i rlabai gerai išlaikytas. $61,000.

NAUJAS MfR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE 
Krautuvė 

biznio gatvės, 
tartis. $9,000.

3 BUTU 
Prie 67-os ir Damen.

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

i/ž BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4 % kamb. mūr. 

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 j O’- 

; Hare aerodromą. Parduos už $18,500.

i

I

lietuvių kolonijoje, 
4 % metų nuomos

ant 
su

MED. $16,500
Nauja 

alyvos
cen- 
šilu-

Jlar-
sistemos,

PILDOME INCOME TAKSAS

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel PRospect 8-2233

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė.i

Parduodamas Js55 Mercury auto- i Te,ef- CL 4'7450 arba YA 7-2046 
mobilis. Labai geram stovy. 4458 S. 
Wood St. YA 7-2938.

CAROLE INTERIORS
Išparduodame gražius pavyzdinius 

baldus iš 3-jų statybininko mode
linių namų. Parduodami atskirai. 
50% — 75% nuolaida. Parūpinsime 
pristatymą, ir išsimokėjimo sąlygas.

Tel. 636-0016

f

STOP CHOPPING- THAT ICE! 
MĖLT IT. MR. THAW NOW 

avaflable in Chicago
Not salt. will not harm grasa.

$4 per 100 Ibs. WE DELIVER 
Call RE 5-2524

Parduodama automatinė Bendix 
I skalbiamoji, “spin dry”. Geram 
; stovy. Išvyksta į Floridą, turi par
duoti. PO 7-8985.

STROUT’S FREE CATJUJDGJ
Sprtng Tssuf. 15ur«tlng Vith %anęairis
—farms. homes, business opportuni- 
ties, vacatton and retirement prop- 
erįies. Nearly 3 times as many prop- 
erty descrįptions, ovęr 200 more 
agencigs. t»‘jce as. m ag y statos as 
any other Real Estate Catalog. 
WORLD'S LARGEST Kealty Orga- 
nizationl 6Į.years seyvice. Write 
for

Parduodamas 1959 OLDSMOBILE 
“88” Dynamic automobilis. Pilnai 
įrengtas. Labai gerai užlaikytas. 
Tel. PR 8-3799, po 6 v. v., šeštad. 

jif sekm. visą dieną.

Skelbkitės “Drauge”.

Turime pardavimui įvairiausių 
namų bei biznių visur. Be eo labai 
tvarkingai, gerai ir greitai pildome

INCOME TAX

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
TeL PRospect 8-3792

Naujas 24 butų tikra modernus 
aparttnentinis su automatišku ele
vatorių. Metinių pajamų $36.156. Ga
lima nupirkti tik $30.000 įmokėjus. 
RE 7-2646.

$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.

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

Call MARTY — ED. 3-8687
Nite* rali ED. 1-3015

FOK AN IVEN1NG OF PLEASURE 
5ETER TO FORGET 

Hawaiian atniosphcrc and dclicieus
Be sure to visitf 60d s.

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

CLUB H AIKIKI
your party & wedding res. 

nov. IX> 1-3446, 804 W, Uilson ĄvC. ’axt±±±±±±z±±±±ss±±±±±±±±t?
TREMPER LUMBEB & COAL 00.
Hardware - Farm & Home Supplies 
Cement - Brick - Gravel - Fuel, etc. 
Save money $$$ on every buy!
Phone 180, Washbum, Illinois

**IA *PLACA* O)AL*& *OH?*00*
Ret a ii 24 h r. Service

MOBILE NEAT

Mauke

DEKpRAVIMAS VIDUJE. Nemoka- I 
mal apskaičiuojame, apsidraudę, pa- | 
tikimi.

Tel. — EA 7-S880
♦ m ♦ ♦♦♦♦»♦♦♦♦♦■»♦♦

Quality Euel Dils. Stoker. Steam 
& Doiiiestic CoaJ Sales & Service.

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

your copy today. *

STROUT REALTY
f. Bok 918 (AH)
Springfield, Missouri

1
I

! Penki kambariai be baldų, naujai 
išdažyta, karštas vanduo, šildymas 
gazo pečiais, uždaras porčius, atski

rt. i_ •. «»rv »» J i_- ; ras įėjimas, antrame aukšte. 2534 W.Perskaitę Draugą , duoki- Į 451h pi. la 3-3752.
• -I—.— II! B ■ ■■■ ■ - '■ ■■ — *

nesiskaityti,
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

TAKE A SECONp LOOK
Fvr Investment or Retirement in Fabulous, Sun Valley, Arizona

1O ACRE RANCĮįEROS
Eąuivalent to 40 Townsite Lots

ONLY $269.00 Per Acre — CASH OR TERMS

I
I
I
I
I
I
I
1
1
| CUT THIS COUPON AND MAEL TODAY!

Average 1960 Nov. 7< mperature 73 Iiegrcea, Scottsdale, Ariz.

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

Pleaae Reserve For Me:
10 Acre Ranchero—$295.00 down—$50.00 per mo. 
2% Acre Katate—$95.00 down—$25.00 per mo.
16%’

Endoaed 
opening 
Payment 
commercial sites ( 
no obligation ( >.
NAME ..............................

ADY)RESS .....................

discount for 
is my check 

payment for 
for acrcage

CITY ...

Išnuomojami ofisai gydytojams. 
2557 W. 69th St 

J & J PHARMACY

Cash. 
or 
a

<
).

money order for $.......................................as my
Land Savings Account ( ) or Fu!!.

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

.. ZOSE ... .. . STATĖ

MARQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 

garažas. $21,500.
Pelningas, švarus, 8 butų, 2-jų 

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

rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

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

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
į low. Arti Marąuette Parko' mokyk. 
1 lų. Viskas modemiška. Gražiai lš- 
’ dekoruota. Nebrangus. \

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

HE 6-1517 arba PR 8-1593

Gera

po 5 
graži

I

Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau-

MAROUETTE PARKE
Prie Marąuette Parko, mūr. 6 

kamb. rezidencija, 12 m. senumo, 40 
p. sklypas, 2 maš. garažas, 
laisvas, pirkėjas gali 
užimt dabar. $20.000.

Palikimas. Prie 46-os
2 med. namai. Vienas 
antras 4 kamb. ir biznis $.14„Q90.

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

CONTRACTORS

Namas 
apžiūrėti ir

ir Francisco
6 kambariu.

1 l'A -j>.

A. ABALL ROOFINfi
Įsteigta prieš 48 metas

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
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 ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8738

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa- 

■ statų. Jūsų pasirinkimui tu- 
rime virš 300 įvairių Stan

iu dartinių projektų, 

i

i g

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013 

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

i

i

į ’' 

y
5 1 
į.

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

I

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS m NIEKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JUSU PAGEIDAVIMĄ

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

Išnuom. naujai įrengtas, moder- i 
nūs mieg. kambarys. Atskira vo
nia. Tel. GR 6-0623 nuo 9 iki 7 
v. v., arba 585-4439, po 7 v. vak.

IŠNUOM. LABAI ŠVARUS MIE
GAMI KAMBARIAI VIENAM AR 
DVIEM VYRAM. ATSKIRAS ĮĖ
JIMAS.

7126 S. BELL AVĖ.

Marąuette Parke išnuom. geras 
j kamb., su teise naudotis virtuve.!

mėn. Kreiptis tel. PR 8-0270.
Išnuom. 2 atskiri, šviesūs miega

mieji kamb., su vonia. Atskiras įėji
mas. Marąuette Parko apylinkėje. Tel. 
737-0864.

HELP WANTED MOTERYS

JUOZAS ŽEMAITIS

CONSTRUCTION CO

LR VIC. SKADE ST 819872 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru lr vande
niu šildomus pečius (fnt-naces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki 3 metų'- tžsl- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI ;

2431 S. Kedzie Avenn* 
Chicago 23. lllinois

Tel. 277-1442 Res. OL «.O412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, ‘ 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 

HE 4-7482 436 - 5153

• STATYBA • PLANAI |

i

I

Gyvenami namai Biznio, in
dustrijos bei ofisų pastatai.’ 
Taip pat įvairūs pastatų re-į 
montai.

L. STAŠAITIS
tybos Kontraktorius

SO. SAVVYER AVENUE 
CHICAGO 29, ILL. 

Namų Tel. PR 8-8378

,, VI KDO“
HEATING SERVICE

(rengia naujus ir perstato 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. TU., VI 7-3447—D. Žu
kauskas.

Apsimoka skelbtis "DRAUGE

I

nes jis plačiausiai skaitomas 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino*

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

visiems prieinamos

Reikalinga patyrusi moteris vai
kų priežiūrai 5 dienas savaitėje, 
Brighton Parke. Tel. CL 4-7886.

Remkit dien. “

V. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2018 VVEST 7lst STBJ£HT 
Tel. PR 8-4268 ir TE g-taSl

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. sausio mėn. 27 d. 7

INFORMACIJA APIE BILIETUS 
Banketas ir programa — $8.50 as
meniui. Galima rezervuoti stalą 10 
asmenų. Tik programa — $3.50. Bi
lietai gaunami: Daina TV, 3321 So. 
Halsted SL, JUOSTA (Prišmantas), 
1805 W. 46th St, Balys Brazdžionis, 
2646 W. 71st St, St. A n t h o n y 
Savings and Loan, 1447 S. 49th Ct, 
Cicero, III., Šimaitis Realty, 2737 W. 
43rd St.

LIETUVOS VYČIŲ I L LI N O I S -1 N D I A N A DISTRIKTAS

LIETUVOS ATSIMINIMAI
SEKMADIENĮ, 1962 m. VASARIO 11 D, B AL TABORIN KAMBARY, SHERMAN HOTEL

Informacija apie programą:
Kokteiliai 4:30, pietūs 5:30, šokiai 
9:00. Programoj dalyvauja: Lietuvos 
Vyčių choras, vadovaujamas Fausto 
Strolios, solistė Genevieve Giedraitis, 
ATEITIES šokėjai ir jaunesnieji 
ATEITIES šokėjai. Muzika John 
Bianskio.

Šiame žemėlapyje parodyta 16 kraštų ir dvi laivų stotys sekti didžiąją John Glenn kelionę. Jų “širdis” yra Goddard erdvės skridimo 
centre Greenbelt, Md. Kiekviena stotis turi pastatus, radarus, skaičiavimo įtaisus, elektroninius įrengimus. (UPI)

CHICAGOS ŽINIOS
SODE ĮRENGS TIPIŠKĄ 

ŪKĮ

Tipiškas Illinois valstybės 
' ūkis — “ferma” šią vasarą bus 
įrengtas Lincoln Parko zoolo
gijos sode. Jis susidės iš aštuo- 
nių pastatų. Jame bus arklių, 
karvių, kiaulių, avių ir paukš
čių. Miesto vaikai turės progos 
susipažinti su ūkio gyvenimu. 
Koks bus nustebimas sužinojus, 
kad pienas yra iš karvių...
RADO ĮPRASTOS ŠILIMOS

Iš Bali salos Chicagon atvy-
!

AUTOBUSU PER MEKSIKĄ

Asilai, žmonės, kaktusai ir kalnai

VYTAUTAS ZALATORIUS

Iš Meksikos miesto į Akapul- 
ko kurortą tėra 450 km. (Mek
sikoj metrinė sistema). Kelionė 
moderniu amerikonišku autobu
su trunka 71Z> v. Kainuoja 37.90 
pezų arba 3.02 dol.

- *7 ^ ••
Aišku, turistas nenori tuo 

ruožu praūžti nestabtelėjęs spal 
vinguose Meksikos miesteliuo- 

’se. Jis pradžioj nusiperka bilie
tą tik į Karvės Ragą (Cuema- 
vasa), garsų Meksikos užka
riautojo Kortežo rūmais, seno
mis bažnyčiomis, ir kurortiniu ! 
klimatu. Be to, Karvės Ragas 
yra dar Morelos valstijos sosti
nė.

Autobusas iš Meksikos išvy
ksta punktualiai ir kokį pusva
landį sukinėjasi pro 4.5 milijo
no gyventojų Meksikos gatves, 
kol išvažiuoja į autostradą. 
Prie įvažiavimo iškaltos sienoj 
didžiulės kažkokių revoliucionie 
rių galvos. Meksikoje 1910 m. abi iš Ko‘rtezo laikų

Keleiviai tuoj skuba apžiūrėti 
400 metų senumo arabiškos 
chitektūros Kortežo rūmų.

i

ar- i

Rivera čia tapė

dėl 
bet

, Taško — sidabro miestas
iI ■ -J

— Ar Lėtuvoje doik žydelių 
liko? — staiga paklausia.

Vėliau įsilinksminęs uždainuo 
ja “Reik mokėt ir žinot, kaip 
mergelę priviliot...”

Taško miestelis garsus savo 
sidabro išdirbiniais ir sena, vai 
stybės saugoma architektūra. 
Kiekvienas namas čia tiktų į 
architektūros muziejų. Gatvės 
siaurutės, amžių nušlifuotais ak 
menimis grįstos, įr pilnos smar 
kių nusileidimų ir posūkių. Kas 
antrame name sidabrinių daik
tų parduotuvė. Moterys negali

i
Į 

yra uniformuoti ir turi doku- i 
mentus, įrodančius kas jie esą. 
Jeigu ateitų iš miesto dujų in
spektoriai, Melas pataria tuo
jau pašaukti policiją.

i

UŽMIGDĖ ŽVIRBLIUS

Erdviame naujame Chicagos 
O’Hare aerodromo pastate tar- i 
nautojams ir belaukiantiems 
keleiviams daug nemalonumų 
sudarė įsiskverbė žvirbliai. Nar
kotikais apipiltu lesalu žvirbliai 

1 buvo užmigdyti ir išnešti lauk, i 
’ kur šaltame ore greitai atse

kusios baleto šokėjos rado joms Savo- 
pietų Pacifike įprastos šilimos 
ir drėgmės Lincoln Parko kon
servatorijos šiltnamyje. Ten vi
sa trupė praleidžia daug laiko.

GYDYTOJAS NEBIJO
MIRTIES

Dr. S. Kayar, 41, iš ligoninės

JAUNI SMUIKININKAI

meniais ir tikrina savo vyrus, 
kad jie labai pigūs. Tik tie taip 
lengvai netiki ir neperka.

Iš Taško į Akapulką vėl tas 
pats išsirangęs kelias, tik “au-
topista” čia greit nutrunka. Para-še savo pacientams laišką, 
Apie gamtovaizdį vienas kali- tilpusi Highland Chicagos prie- 
fornietis sako, kad jis lygiai 
toks pat, kaip pas juos, išsky- 

kaip
šo-

Du jaunamečiai įsilaužė auto- į 
! mobilin 
smuiką, 
sučiupo 
Smuikas 
zikos studentui Herbert Milkind.
-- ■■ ■ ■ ■ — ' — ■ ■

ir pavogė $600 vertės ' 
Chicagos policija juos 
po vienos valandos, 
buvo sugražintas mu-

Frances Romanouski
ROMA N

(Pagal tėvus Glaudėmis)

Mirė sausio 26 d., 1962, su
laukus senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, sūnus John. Jr.. 
marti Sandra,- anūkas 
J., švogeris Joseph 
kiti giminės, draugai 
s ta m i.

Priklausė Chicagos 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje. 2701 W. 63rd St.

Laidotuvės jvyks 
sausio 29 d., iš koplyčios 9:30 
vai. . *. . "
P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldi; bus nulydė
ta į 'šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti 
ir anūkas.

Laidot. direkt. H.' P. Sullivan 
ir Sūnus. Tel. PR 6-8300.

Mlphael 
Gar ben: 
ir pažj-

Lietuvių.

Sullivan

pirmad..
29 d.. . .

rito bus _atly dėta į švenč. 
Marijos

pamaldos

Garsūs tie rūmai ne tik 
savo amžiaus ir statytojo, 
ir dėl Diego Riveros, komunis
tuojančio pasaulinio garso me
nininko, sieninių paveikslų. Jie 
kaip tik vaizduoja konkvistado- 
rų įsibrovimą į taikingų indėnų atsitraukti nuo visokių papuo- 
apgyventą Karvės Ragą 1521 šalų su margiausiais brangak- 
m. Už paveikslus sumokėjo bu
vęs amerikiečių ambasadorius

! D. Morrow.
Rivera įdomus dar ir tuo, kad 

jis 1936 m. per prezidentą Kar- 
densą, dar ir dabar aktyvų II-ram Kultūros Kongresui 
politikoje, išrūpino L. Trockiui sušaukti komiteto posėdis įvyko 
azylio teisę Meksikoje. sausio m. 14 d. Jaunimo Cent-

Apžiūrėjus lietaus nušlifuotą re- 
šviesiai rausvo akmens kated
rą ir kitą bažnyčią šalia jos— tin ir pakviesta sekcijų vado- 

t__ įr dąr vais šie asmenys: J. Mulokas—
revoliucija dar tebėra gyva, jos stabtelėjus ant turgaus _  jų architektūros sekcijos vadovu,
herojai minimi, ir paminklų 

| jiems pilna aikštėse, parkuose,
gatvėse ir muziejuose.

Pakyla 10,000 pėdų

Vietą smarkiai kalnuota, kaip 
ir visa Meksika. Kelias vingiuo
ta^. Autobusas sparčiai kopia 
aukštyn, nes jam reikės persi
risti per 10,000 pėdų kalnų vir
šūnes. Tolimoje dunkso “Mie
ganti gražuolė”, apsirengus am 
žino sniego kepuraite.

Staiga šoferis užlipa ant, 
stabdžių. Užpakalyje sėdintiems Į 
nematyti, kas atsitiko. Tuoj 
paaiškėja. Pakelyje besiganan
tis asiliukas buvo užlipęs ant 

j“autopistos”, kaip meksikiečiai 
vadina savo, į vokiškas labai 
panašias, autostradas. Tokių 
stabtelėjimų vėliau ir dažniau 
pasitaiko. Po mašina nori palį
sti ne tik. asilai, bet kartais ir 
karvės, ir ožkos. Gyvuliams 
užtvarų nėra, visi laisvai gano
si.

Gal jiems dėl to nemiela gy
venti, kad žolė smarkiai išdžiū
vus, ir nėr kas ėsti. Žiemos 
metas Meksikoje yra sausros 
metas. Kalnų papėdės atrodo 
kaip išplikytos. Viskas parudę, 
pageltę.

Augalų mažai matyti. Kur( 
ne kur koks erškėtis ar kedras.

Po val&ios ir 15 min. važia
vimo matyti ir raudoni Karvės 
Rago stogai, dengti cilindrinė
mis plytelėmis, kurios šiame 
krašte, atrodo, labai mėgiamos.

rus didžiulius kaktusus 
stulpus dengiančius kalnų 
nūs — be šakų, be lapų.

Dar kelios valandos ir staiga 
po vieno vingio iš: po uolos iš
lenda Ramusis vandenynas — 

i tamsiai mėlynas, bekraštis, be
veik susiliejąs su dangumi. Aka 
pulko — vakarų pusrutulio Ri- 

■ viera.

miesčio laikraštyje, pranešda
mas, kad jis miršta nuo vidu
rių vėžio. Jis apgailestavo, kad 
negalėsiąs jiems ilgiau patar
nauti. Jis lauksiąs pabaigos pa- 
sivesdamas Dievo valiai.
PERSPĖJA NUO APGAVIKŲ

Chicagos miesto raštinės pa- 
' reigūnas N. Melas perspėja pi
liečius, kad miestas neturi jo
kių dujų inspektorių. Dujų kom 
panijos rodiklių skaitytojai visi

I

KULTŪROS KONGRESUI SUŠAUKTI 
PASIRUOŠIMO EIGA

I. Kooptuota komiteto sūdė-

čia pilna kiekvienam miestelyje 0 B. Keturakis — fizinio lavin. 
— jau reikia tęsti kelionę to-

I
Ii
liau.

Šį kartą veža tos pačios li
nijos, “Aukso žvaigždutės” au
tobusiukas dvylikai žmonių. Iš- 

1 girdęs lietuviškai šnekant, vie- į 
nas keleivis ir klausia:

I

— Lėtuviškai kalbat? Aš ihr- 
gi lėtuvys. Nuo Pandėlis.

Pasirodo tai žmogus pavarde 
FridmanaS, dabar gyvenantis 
Montrealyje. Jis 1926 m.'iš Lie
tuvos išvažiavo į Kubą. Vėliau jais aptarė kongreso tikslus, 
persikėlė į Kanadą.

! planas šiuo metu yra organi
zacinėje stadijoje. Numatoma. I 
šios paskaitos: a) Išryškinti, 1 
kaip įvairiną fizinį lavinimą į- 
vairios tautos, b) Mūsų trem
ties sportinės veiklos prisitai- 
kinimas prie naujų metodų. F- 
ASK dėkoja, kad nebuvo pa
mirštas taip svarbus mūsų spor I 
to reikalas, iki šiolei tai buvo ■

A. f A. |
JONAS SAKALAUSKAS

Gyveno 4324 S. Honore St
Mirė sausio 25 d., 1962, 12:30 vai. p. p., sulaukęs senat- I 

vės. Gimė Lietuvoje; kilo iš Tauragės apskr., Kaltinėnų par. 
Amerikoje išgyveno 65 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 4 sūnūs: Juozapas, Bronis- j 
lovas, Stanislovas, marti Sallie, ir Vladislovas, marti Mari
jona, 2 dukterys Estelle Skrabis, žentas Stanislovas ir Ona 
Dembowski, 8 anūkai, 4 proanūkai, sesuo Joana Uginchienė j 
su šeima, 3 pusseserės : Jieva Pleinis, jos vyras Antanas ir 1 
šeima; Ona Kuizinienė su šeima: ir Ona Sakalauskienė, jos 
vyras Povilas, švogerka Juzefą Kolelienė, švogeris Juozapas | 
Zakaras ir jų šeimos;

Kūnas pašarvotas 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

i 
Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marčios, žentas, anūkai 

ir proanūkai
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So.

pirmadienį, sausio 29 d., iš koplyčiosmininkas ragina galimai grei
čiau tai atlikti ir tuom apsau
goti liet, žurnalistų vardą.

Mokslo sekcija platesnį sek
cijos darbo planą duos, kai iš- I *..............
ryškės įvairių sekcijų apimtis. .. .*.....................

Literatūros sekcija apsiribos paiikU nkimo’valiaL Numat^a 
tik litera t ii ra Plafocni ... . . ..

ii
tik grožine literatūra. Platesnį, 
veiklos planą pateiks vėliau.

Lituanistinio švietimo sekci
joj susiburs visi dirbantieji švie 
timo darbą mokyklose. Bus pa
kviestos ir seselės vienuolės, dir 
bančios mokykloje. Viskas bus 
imama iš praktiškosios pusės. 
Numatyta paskaita, “Lietuviš
kojo švietimo uždaviniai ir jų 
vykdymas”. Pareikšta pageida.- 
vimas turėti dar šias paskaitas:
a) Šių laikų klasės metodika,
b) Kaip paruošti vaikus lietu-

fizinio lav. sekcijos branduolį 
sudaryti iš šių asmenų: Z. Pu- 
zinauskas, A. Tamulynas, V. 
Grybauskas ir P. Žumbakis. Pa 1 
geidauta fizinio lavinimosi pro- Į 
gramą praplėsti ir praktikuoti 
ne vien atletika, bet įvesti ir 
ansamblinio pobūdžio pratimus.

Einamieji reikalai
Susidurta su nemažais sun

kumais norint surasti pagrindi- į 
■nėms paskaitoms prelegentus, j 
bet tikimasi, kad ši kliūtis bus 

rių organizacijų atstovų ir su mokYklai- Svarbiausias netrukus nugalėta.
tikslas išryškinti “Lituamsti- RT.R vadovybei pageidaujant, 

Paskaitoms parinku šios te- nėa SY^ybės pagrindus”. Sek- kad’ Kultūros Kongreso daU 
mos: Liet, jaunimo uždaviniai C^os vadovas pasitaręs su savo nesuUptų su 9 Kanados Lietu- 

l profesijos draugais, r*”“’-■= - - - - - - - -

sekc. vadovu. Šiuo metu dar 
trūksta istorijos sekcijos vado
vo, bet tikimasi, kad iki sekan
čio posėdžio ši spraga bus už
pildyta.

II. J. Švedas supažindino su 
paruoštu Kult, kongresui su-1 
šaukti komiteto veiklos statu
to projektu.

Padėtis įvairiose sekcijose
UI. Jaunimo sekcija sudarė 

savo sekcijos branduolį iš įvai-

/
y
\

V
I

I
PADĖKA

A. + A.
JOSEPH GRAŽULIS

Mūsą mylimas vyras ir tėvas mirė 1961 m. gruodžio mėn. 
ir buvo palaidotas gruodžio mėn. 

nėse. Chicagoje.
Mes norime padėkoti 

patarnavimą ir
Nuoširdžiai 

Nameara. kun. 
pamaldas už jo 
lionj į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. 
lą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui 
kė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams. Dėkojame visiems 
vavusiems. kuriems atskirai neturime galimybės

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald 
patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

d. d. šv.

suteiks 
vietą.

kunigams:

38

visiems, kurie, 
amžino poilsio 
didž. gerb. 
kun. Kiordon, kurie atlaikė

23
Kazimiero kapi-

jam

kun.

pask utini 

klob. Mc- 
gedulingas

palydėjo j 
dėkojame 
Mažrimui, 
sielą. Dėkojame kun. Riordon. kuris palydėjo ve-

Mišias už jo sie- 
gėlių. bei pareiš-

laidotuvėse daly- 
padėkoti.

Petikui už malonų

i

Į

ir pareigos lietuviškos kultūros
ugdyme. Liet, jaunime išeivijoj __Patieks reikiamas plano 
glūdinčios vertybės ir jų pritai- į 
kinimag lietuvybės ugdyme; Im 1 
poziumo formoje: ■

reikalui yjų diena, kongresui sušaukti da

pataisas.
Lietuvybės padėtis šio meto 

poziumo " temoj? "°Uetu’vi4k? ^gumoje JAV lietuviškų pa
jaunio veiklos gairės ateičiai. . Xra katastrofinėje pade-

tyje. Sekcijos darbo planas yra 
parengtyje. Netolimoje ateityje 
bus duotas pilnas numatytų dar 
bų vaizdas.

Architektūros sekcijoj bus 
parodyta lietuviškos kultūros 
žymės mene. Vedami pasitari
mai su inž. Gimbutu ir arch.

ne- 
nei

LB

r

žmona ir duktė

Musu brangiam prieteliui
A. f A. DR. JURGIUI BLOŽIUI 

netikėtai mirus, dideliame skausme pasitikusiems: 
poniai Marytei, sūnui Dr. Jurgiui Bložiui ir šeimai, 
adv. Charles Kai šeimai bei visiems artimiesiems gi* 
lią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Dr. L Drukteinis su šeimų

ta nukelta į lapkričio 24-26 d., 
Padėkos dieną.

Kongresui sušaukimo datą at 
kelti j liepos datą yra neįmano
ma, nes pertrumpas laikas, 
suspės tinkamai pasiruošti 
paskaitininkai, nei sekcijos.

Pakartotinai kviečiama
Chicagos apygardos informaci
nė komisija savo atstovus at
siųsti į komiteto posėdžius.

Plenumo posėdžiams numa
tyta Maria H. School patalpos, 
sekcijų posėdžiams numatyta 
patalpos Jaunimo Centre, išsky 
rus šeštadienius, kada ten vyks
ta šeštadieninės lietuviškų mo
kyklų pamokos. Papildytas ko
miteto sąstatas .išrenkant vice
pirmininku B. Babrauską.

Sekantis komiteto posėdis į- 
vyks vasario 4 d. 11 v. Jauni
mo Centre. L. Balzaras

Yra užprašyU 6 asmenys su 
paskaitomis, gavus jų atsaky
mą, apie tai bus paskelbU 
spaudoje.

Spaudos sekcija yra numa
čiusi pateikti šias paskaitas: 
Žurnalistų uždaviniai. Paskai
tininku numatomas tėvas Žiū
raitis. Mūsų keliai amerikiečių , svarstomos gali-
spaudoje, kiek Ui paUrnauja lrnybės kaiP tai geriau atlikti, 
lietuviškam reikalui. Paskaiti- Manoma suruošti ir architektū- 
ninku numatomas V. Zalato- ros trinių paroda. PaskaiU 
rius. J. Kardelis pakviestas api-, ^us “Lietuviškos architektū- 
budinti šiandieninę JAV lietu- ros Prasm^”. o kitos temos bus 
vių žurnalistų padėtį. Pagrindi- daugiau specifinio pobūdžio.

x;i—i- —i-u-t: —*—Fizinio lavinimo įtraukimas į
kijos, tai aplankys savo semtąjį Lietuvių Žurnalistų sąjungą. KK rėmus yra didelis lietuvy* 

iauSSda^rtiesfe.WPiriP’!Eg2ilų ZurMlist'l sąjungos pir-(bei laimėjimas. Sekcijos darbo

Dr. S. A. Kayar, 41 m., vertėsi 
praktika Highland, III., tačiau da
bar pasitraukia iš praktikos, nes 
serga vėžiu. Jis yra kilęs iš Tur- nis tikslas atgaivinti pastovią

M. J
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. sausio mėn. 27 d. ! X šv. Kazimiero seselių rė- 
Imėjų 6 sk. Brighton Park pra-

X Vladė ir Bernardas Survi- |mOga ivyksta sausio 28
lai, didžiulio madų saliono sa
vininkai, iš Buenos Aires, Ar- 

j gentinoje, yra atvykę į Chica
gą. Jie čia apžiūrinėja savo 
srities pramonę, lanko draugus 

Į ir pažįstamus. Iš Chicagos vyk
sta pirmadienį į New Yorką, o 
vėliau skris į Europą. Apsisto
ję pas V. Survilienės brolį R. 
Malelą.

X Valter ir Jonas Cibulskiai 
šiandien gauna mokslo laips
nius Illinois Institute of Tech- 
nology. Valteris jau treti me
tai tame pačiame institute lek
toriau ja. Jis gauna masterio 
laipsnį iš inžinerinės grafikos, 
o Jonas gauna bakalaurą iš 
matematikos. Jis tęs studijas 
ten pat toliau ir kartu bus 
lektorium. Jie yra Petro ir Ste- . 
los Cibulskių, Draugo skaityto-1 
jų iš West Side vaikai, praėju
sį rudenį atšventę savo 40 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį. 

*Jie turi keturias dukteris, ku
rios yra ištekėjusios ir sūnų 
kun. Petrą, marijoną, besidar
buojantį vienuolyne prie Drau
go.

X Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčioje 40 vai. atlaidai 
pradedami šį sekmadienį su
mos metu. Baigiami antradie
nį vakare mišparais, pamokslu 
ir procesija. Parapijos klebo
nas kun. Fr. Juškevičius kvie
čia parapiečius pasinaudoti Die
vo malonėmis.

X šaulių sąjungos visuotinas 
korespondencinis suvažiavimas 
išrinko visos sąjungos garbės

8

nauja 
K. Barz- 
S. Endri- 
V. Grėb- 
Rozniekie

X Lietuvos Nepriklausomy
bės 44 metinių minėjimas bus 
Marijos Aukšt. mokyklos sa
lėje vasario 18 d. 2 vai. p. p. 
Meninę programą atliks Liet. 
Meno ansamblis Dainava.

X Lietuvių Bendruomenės 
Marąuette Parko apyl. susirin
kimas sausio 21 d. praėjo su 
pasisekimu susirinkusių gausu
mu ir reikalų svarstymu. Susi
rinkime buvo išrinkta 
valdyba, kurion įėjo: 
dūkas, V. Diminskis, 
jonienė, V. Garbenis, 
liūnas, B. Liškus, O.
nė, K. Rožanskas ir J. Vepštas. 
Taip pat buvo išrinkta 31 dele
gatas į Chicagos apygardos su
važiavimą, kuris bus sausio 28 
d. Pakšto salėje.

X Tėvų Marijonų Bendr. 35 
sk. Brighton Bark ruošiamos va 
karienės data pasikeitė. Vaka
rienė vietoj vasario 4 d. įvyks 
kovo 4 d. parapijos mokyklos 
salėje. Bilietai galioja tįe pa
tys.

X Don Varnas Amerikos le
giono Moterų vienetas Nr. 986 
rengia kortų ir kauliukų popie
tę sekmadienį, sausio 28 d., 3 
v. p. p. Don Varnas poste, 6816 
S. Westem g-vė. Parengimo ko 
misija kviečia visus atsilanky-
ti ir paremti šios organizacijos į nariais Sofiją p^vy^.
kilnius darbus. Visas pelnas bus i 
skiriamas sergantiems kariamsj 
ligoninėse.

X Vasario 3 d. vakarą dau
gelis numato praleisti Westem 
Ballroom salėj rengiamoj Puo
toj Jūros Dugne. Šiemetinė puo
ta savo dekoracijomis, orkest
ru, prašmatniais valgiais ir gė
rimais išsiskirs iš ankstivesnių- sirgęs, jam Centrai Communi- 
jų. Bilietai iš anksto neplatina
mi. Atskirus staliukus pataria
ma rezervuoti skambinant 
lef. LA 3-5499.

X Elena Leonienė sausio 
d. išskrido lėktuvu į Vilnių

Mantautienę, generolą Kazį Mu> 
steiki ir prof. Joną šimoliūną. 
Suvažiavimo nutarimu, Lietu
vos Šaulių Sąjungos Tremtyje 
centro valdyba nuo šiol bus 
Chicagoje.

X Anatolijus Kairys, turįs 
Real Estate įstaigą 2501 West 
69 st., telef. 436-5151, buvo su-

d. 2 v. p. p. Rimkų namuose, 
4348 So. Artesian. Seselės mini 
auksinį jubiliejų, todėl ta pro
ga skyrius norėtų per centro 
vakarienę, kuri įvyks vasario 
25 d., pasveikinti seseles di
desne dovanėle. Tas priklausys 
nuo narių ir nuoširdžių rėmėjų 
gausesnio atsilankymo į šią pra 
mogą ir parėmimo to gražaus 
rengėjų užsimojimo.

X Liet. Bendruomenės Bridge 
porto apylinkė sausio 21 d. su
sirinkime išsirinko naują val
dybą: Petras Dambrauskas — 
pirm., Juozas Neverauskas — 

[vicepirm., Karolina Daknevičie- 
nė — sekr., Pranas Sekmokas 
— kas, ir Jonas Stašys — na
rys. Revizijos komisijon išrink 
ti: Jonas Grigaitis — pirm., ir 
nariais — Povilas Bumeikis ir 

i Antanas Ragauskas. Valdybon 
išrinkti visai nauji asmenys, iš
skyrus ilgametę valdybos narę 
K. Daknevičienę, kurios dėka 
valdybos veiksmingumas nesu
mažės, nes jos asmenyje valdy
ba turės patyrusį darbininką. 
Susirinkimas praėjo sklandžiai 

; ir darbingoj nuotaikoj, prie ku
rios nemaža prisidėjo ir akto
rius St. Pilka savo dalyvavimu 
ir pareikštoms mintims. Džiu
gu, kad susirinkime buvo nau- 

l jų asmenų, bet gaila, kad neat- 
I silankė žinomi visuomenininkai, 
kurie vengia būti išrinktais vai 
dybon. •

X E. Vaičeliūnienės vadovau 
! jamo Bridgeporto Moksleivių 
Tautinio ansamblio kanklininkų 
grupė, kuri gražiai pasirodė at- L 
likdama d a1 į programos Kazi-

I

Daiva Blinstrubaitė ir Romanas Petkus, neseniai sukūrę lietuviš
ką šeimą Chicagoje.

Chicagoj ir

iš

A. 
dė

te-

26 
ap

lankyti savo sunkiai sergančios 
motinos. Vilniuje bus 7 dienas. 
Grįždama dar aplankys Italiją 
ir Prancūziją. Bilietus ir doku-> 
mentus jai padėjo sutvarkyti 
VI. Rask - Rasčauskas, Wide 
World Tours kelionių agentū
ros prezidentas.

X Cicero Šv. Mišių dr-jos 
parengimas įvyks vasario 18 d. 
parapijos salėj. Bus įvairių žai
dimų ir laimėjimų. Pelnas ski
riamas bažnyčios reikmenims 
pirkti.

i

ty ligoninėj buvo padaryta apen 
dicito operacija. A. Kairys jau 
baigia atgauti jėgas ir arti
miausiomis dienomis vėl įsi
jungs į savo įstaigos darbą.

X Dr. P. V. Grėbliūnas su 
žmona išvyko į Acapulco, Mek- 
sikon, atostogų. Bilietus tvar
kėsi per Wide World Tours ke
lionių agentūrą, kuriai vado
vauja lietuvis Vladas Rask - 
Rasčauskas.

1

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Los Angeles, Calif., nema
ža sužieduotuvių. Paskutiniu 

mieriečių Seselių Rėmėjų pa- meįu susižiedavo Rytas Kuza- 
rengime, šį šeštadienį išvyksta yjnįg su Danute Gustaite. Ry-
į Melrose Parką. Yra pakvies-: į-as su g^o tėveliais prieš ke- 
tos atlikti dalį programos kon- ierjus metus yra atvykęs iš Ve-

apylinkėse

X šį vakarą Chicagoje pra
dedamas vajus išleisti pačiam 
didžiausiam išeivijoje sukurtam 
muz. kūriniui — komp. K. V. 
Banaičio operai “Jūratė ir Ka
stytis”. Vajus pradedamas kon
certu - baliumi Westera Bali-1 
room, 3504 So. Westem Avė. 
Programą atliks sol. P. Bičkie
nė ir Sol. S. Baras, pianinu pa
lydint muz. A. Kučiūnui. šo
kiams gros padidintas orkest
ras. Baliaus pradžia 8 vai. v. 
•Rengėjai pastebi, kad visose 
gatvėse apie salę sniegas yra 
nuvalytas. (Pr.)

X šv. Petro ir Povilo parap. 
kleb. S. Petrauskas yra labai 
dėkingas verslininkams Mr. & 
Mrs. Ellis Gardner, už žymią 
auką, 2,228 dol. vertės, įvairio
mis gėrybėmis ateinančiam pa
rapijos karnavalui, kuris įvyks 
birželio mėnesio pabigoje. E. 
Gardner turi įvairių dovanų ir 
žaislų krautuvę.

X šv Mišios už a. a. Onos 
Katrinos Barysaitės - Samušie- i 

, nės vėlę. Sausio mėn. 30 d. su- 
i eina vieneri metai, kai Lietu
voje mirė mūsų nepamirštamai Chicagos 
brangi — mylima Mamytė.

Už jos vėlę atnašaujamos | 
gedulingos šv. Mišios su eg- Į 
zekvijomis, antradienį, 1 
mėn. 30 d. 9 vai. ryte Aušros 
Vartų lietuvių parapijos bažny- 

į čioje, Hamiltone, Ontario, Ca- 
i nada.

X Už a. a. Saulės Milaknytės 
sielą, minint dvejų metų mirties 
sukaktį, Milaknių šeima, gyv. Wa- 
shington, D. C., vietoje gėlių ant 
mirusiosios kapo, užprašė šv. Mi
šias, kurios buvo a. a. Saulės mir
ties dieną atnašautos tėvų mari
jonų koplyčioje Chicagoje. (Pr.)

X Puikiausių itališkų ir vo
kiškų pianų, o taip pat ir var
totų atnaujintų, galite rasti lie
tuvių pianų krautuvėje, Oak 
Park Piano Center, 6134 West 
Roosevelt Rd. Tel. EUclid 3- 
6630 Krautuvė atdara: Pirm. 
5—9 vai., Ketv. 1—9 v., Penk., 
Šešt. ir Sekm. 1—5 vai. p. p.

(Sk.)

Sausio mėn. 30 d., antradie
nį, 7:30 vai. ryte gedulingos 
Šv. Mišios Šv. Juozapo bažny
čioje, Manteno, Illinois.

1962 m. vasario mėn. 3 d., 
šeštadienį, 8 vai. ryte gedulin
gos trejos Šv. Mišios su egzek
vijomis Švenč. P. Marijos Gi
mimo lietuvių parapijos bažny- 

I čioje, Marąuette Parke, Chica
go, Illinois.

Malonėkite pasimelsti už jos 
vėlę, o Visagalis Dievas pilnai 

I atlygins Tamstai. Už šv. Mi
šias, maldas ir atsilankymą į 
šias pamaldas, kilnios velionies 
vardan, reiškiame nuoširdžią 
padėką ir pagarbą.

Sūnūs ir Dukterys 
(Pr.)

I

gonius lankė Klem Laudanckas. 
M. Masilionis, J. Klimas, J. 
Valaitis, J. Mikulis yra sunega
lavę, guli namuose.

Chicagos Alto skyrius ruošia 
Vasario 16 d. minėjimą, ku
riam iš draugystės iždo paskir
ta 10 dol., nariai sudėjo dar 16 
dol. Atstovais paskirti Stasys 
Bakutis ir Antanas Matulis.

Draugija ruošiasi 50 m. jubi
liejui. Ruošiamas jubiliejinis 
leidinys. Banketo bilietai taipgi 
platinami, pirm. Kazys Šimkus 
daugiausia jų išplatina. Atro
do, jog parapijos svetainė va
sario 25 d. bus kupina svečių.

K. Deveikis

f

RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS
Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 

centro susirinkimas įvyko sau
sio 21 d., vienuolyne.

Pirm. A. Nausėda, rašt. V. 
Galnaitė perskaitė protokolą iš 
kalėdinio susirinkimo. Rėmėjų 

i dalyvavo apie 140. Buvo aptar
ta ir kiti reikalai. Motina Ado- 

I rata papasakojo įspūdžius 
I Argentinos.

Rėmėjų kapelionas kun. 
Zakarauskas atsiuntė laišką,
kodamas už kalėdinę dovanėlę.

Susirinkime išrinkta darbi
ninkės 50 metų jubiliejinei va
karienei, kuri bus vasario 25 
d. Bus pagerbta ilgamečiai na
riai, draugijoj išbuvę 35 ir 25 

' metus. Bilietus parduos prie 
durų, M. Stankus, o juos rinks 
J. Strumai, V. Bučienė, K. Jot-1 
kienė. Pranešimus iš skyrių! 
darė 1 sk. J. Kuzmickas, 2—A.1 
Kazlauskaitė, 4 — Juško, 6 — 
E Paulienė, 7 — H. Urbin, 8 
— V. Paukštis, 9 — H. Gricai- 
tė, 10 — K. Kowalski. Pasiro
do, kad visi skyriai 
veikia.

Valdyba išrinkta ta pati, iš
skyrus vicepirm. Kazimieraitie- 
nę. Jos vieton išrinkta V. Pauk
štis. Koresp. Ona IvinskaitėJ 
jai pagelbės — Cicėnas.

Po susirinkimo sesuo Lukre
cija atkalbėjo maldą, už visus, 
sergančius ir mirusius rėmėjus. 
Po susirinkimo seselės visus 
pavaišino. Ona Ivinskaitė

gražiai

TELEFONŲ KOMPANIJA 
DAVĖ KLAIDINGĄ NUMERĮ

Illinois Bell Telephone kom
panija prisipažino, kad ji kalta 
už duotą klaidingą numerį In- 
ternal Revenue Service įstai
gai, kuri turėjo duoti telefoni
nę pagalbą mokesčių lapelių iš
pildymui. Klaidingas numeris 
buvo paduotas DE 4-4500, gi 

■ teisingas numeris yra DE 2- 
4500. Su klaidingu numeriu bu- 

;vo išspausdinta 500,000 egzem 
pliorių naujojo telefonų sąrašo.

PARAMA “DRAUGUI” 
“Draugo” spaudos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:
Dr. Juozas Makštutis .
Kun. E. Statkus ...........
Ferd. Natkevičius ...........
Aniceta Januškienė ....
Stefanija Radikas ......
Vincas Jankūnas ..... 
Antanas Grinius ...........
Ačiū spaudos rėmėjams.

“Draugo” Administracija

D. Puškorienė yra Draugo 
į Moterų skyriaus bendradarbė.

— Marija Aftukienė, gyv. 
Yucaipa, Calif., 65 m. sukakties 
proga buvo pagerbta Los An
geles Lietuvių B-nės centro pa
talpose š. m. sausio 21 d. Pa
gerbimą suorganizavo Amerikos 
LB Los Angeles apygardos vai 
dyba, pravedė Algis Raulinai- 
tis.

— Magdalena Margienė, Long 
Beach, Cal., Kalėdų šventes pra 
leido sirgdama. Ir dabar dar 
gydytojas draudžia perdaug ju 
dėti. Jos aplankyti buvo atvy- 

; kusi ir dukrelė sesuo M. Dami- 
jana, lydima sesers M. Ignaci- 
jos. Jiedvi priklauso Šv. Kazi
miero kongregacijai, Chicago, 
Illinois.

— Stud. Liucija Baškauskai
tė, Liet. Stud. s-gos Bostono sk. 
valdybos narė, valdybos įgalio
ta, parašė Kuchel — Lipscomb 
rezoliucijai pravesti komiteto

CICERO LIETUVOS KAREI
VIŲ DRAUGYSTE

certe, kurį ruošia A. L. B-nės 
Melrose Parko apylinkės Litua
nistinė mokykla. Vakaras - kon 
certas įvyks sausio 27 d. 6 v. v. 
Veterans salėj, 16-tos ir Hirsch 
gatvių susikirtime.

X Chicagos Akademikių skau 
čių d-vės sk. kandidačių sueiga 
šaukiama sausio 31 d. 8 v. v., 
D. Didžbalytės namuose, 7158 
S. Richmond St. Visų kandi
dačių dalyvavimas būtinas. Taip 
pat nuoširdžiai kviečiamos at
silankyti studentės, kurios do
misi akademikių skautų veikla 
ir organizacija ir norėtų įstoti 
į Akademikių Skaučių draugo
vę.

X Svečių pavardės su titu
lais nebus laikraštyje garsina
mos, bet kukliems visuomenės 
veikėjams, kurių daug jūs su
tiksite Varpininkų Filisterių 
draugijos koncerte - baliuje va
sario 17 dieną Pakšto salėje, 
to ir nereikės. (Pr.)

X “Ateitis” skiriama moks
leiviui, studentui ir sendrau
giui. Ji deda visas pastangas 
visiems įtikti, būt visų laukia
ma. “Ateities” Savaitėje, paro
dykit, jog jos žingsnis į Jus, 
~ ‘ i Ateitininkai, nėra 
bergždžias. (Pr.)

X Kas norėtų pagyventi Be- 
j verly Shores vasarvietėje, ne- 

sausTo mokamai iki sezono, apstatyta- ] 
me ir apšildytam name prašau atkėlimo parapijos Kaune 
paskambinti NE 6-4850.

X Aktorė Zita Kevalaitytė - ! — - - -
Visockienė, režisuojanti “Dvy- pstės metU Lietuvoje vargšų jdarb*- «•> 

i lika Brolių Juodvarniais Lak- šalpai surinkęs ir išleidęs apie — žurn. Pr. Alšėno laišką iš-

dirba lėktuvų kom- 
Danutė yra studentė, 

veikli 
numatomos

Taip pat susižiedavo

necuelos, 
panijoj. 
parapijos chot-o narė, 
skautė. Vestuvės 
pavasarį.
inž. Arvydas Vaišnys iš Wa- 
terbury, Conn., su Onute Su- 
mantaite. Jų vestuvės bus bir
želio 23 d. Šv. Kazimiero baž
nyčioj. Arvydas Yale universi-
tete, Conn., rengiasi 
jos master laipsniui,

inžineri- 
o Onutė

i 
Draugystės Lietuvos Karei

vių susirinkimas buvo sausio 21 
d. Narių atsilankė daug. Li-

$4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys*

J. Avulis ............................ $2.00
Teresė Barušauskaitė .... 2.00 
Stanley Lukošius............... 2.00
Pranas Toleikis...................  2 00
,Ona Rojienė ........................ 2.00
Filomena Černius ................. 2.00
Anna Raceviče ...................  2.00
Adolfas Paisys .................... 2.00
Kun. A. Steponaitis .... 2.00
Peter Sloger........................ 2.00
B. Navickis ........................ 2.00
Stasys Lauraitis ........ 1.00 
John Abromaitis ..........  1.00
Jonas Kapčius ................... 1.00
Kostas širvinskas...............  1.00
Stefanija Radikas ............... 1.00
Pr. Žibutis ...............................1.00
A. Tamošiūnas .................... 1.00
Aniceta Januškienė .... 1.00
Ferd- Natkevičius ........... 1.00
Steponas Kuncevičius ____ 1.00
Jonas Valaitis .................... 1.00
George Vaičaitis ............... 1.00
Juozas Žaliauskas..................1.00
Jonas Deksnys .................... 1.00
Pranas Ambrazevičius _____ 1.00
A. Liudžius ......................
Petras Apšega .................
Jadvyga Minkūnienė .... 
Filomena Tarulis .............
Irena Ulpa :........................
Kazys Balaišis .................
Alg. Čepulis .....................
Vladas Palevičius .............
M. Kizis ...., 
P. Mitchell .
J. Urbanas .. 
Antanas Zubė
J. Girdvainis ........................ 1.00
Ant. Skutches .................... 1.00
T. Climowich .................... 1.00
Karolis Kubaitis ............... 1.00
Pranas Plienaitis ............... 1.00
Stasys Jankauskas ........... 1.00
P. Bichnevičius .................... 1.00
Stasys Krasauskas ..............1.00
Elena Leparskas ............... 1.00
A. Minelga ............................ 1.00
Jos. Danauskis .................... 1.00
Lith. Amer. Sočiai Club .. 100 
Jonas Vaičiūnas ............... 1.00
Antanas Lapinskas ........... 1.00
John Montvydas ............... 1.00
Jonas Saikūnas ...................... 1.00
Veronica Gečas ............... 1.00
V. Kankalis ........................ 1.00
Ad. Vaitkevičius ............... 1.00
J. M. Druktenis ............... 0.50

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

nustojančioj propagandinėj ofen 
zyvoj — siekiama ir daroma 
vakarietiškąjį ‘^kolonializmą” pa 
daryti pasaulio akyse verkian
čiu ir atgailaujančiu berniuku, 
kada raudonojo imperializmo 
žiaurumai jų pavergtuose kraš
tuose — užmirštami. Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Čekoslovaki
jos, Lenkijos, Bulgarijos, Ru
munijos, Albanijos, Vengrijos 
ir daug kitų kraštų — raudo
noji okupacija juk dar nėra pa
sibaigusi. Žudynės Tibete—dar i 
bevyksta. Raudonieji kinai dar,] 
tebeokupuoja Indijos dalis ir 
tebeskina sau praėjimus į Lao
są, Nepalį ir Pietų Vietnamą.

Vakarų pasaulis šiuo metu 
dar gali sulaikyti raudonuosius t 
ir pastatyti juos defenzyvinėn 

taipgi

yra parapijos choro narė ir 
šių metų pavasarį baigia gai
lestingų seserų kolegiją. Tai 
ketvirtosios lietuvių vestuvės 
numatomos šv. Kazimiero pa
rap. bažnyčioje, Los Angeles, 
Calif., šių metų pavasarį.

— Kun. S. Morkūnas, Sioux laišką, siūlydama Bo
City, Iowa, prisiųsdamas 100 
dol. auką Kuchel — Lipscomb 
rezoliucijai remti, komiteto va
dovybei rašo: “Šis didelis dar
bas reikalauja daug piniginių i 
aukų. Tegu nebūna nei vieno j 
laisvajame pasaulyje lietuvio, i 
kuris nepaaukotų didesnės ar 
mažesnės sumos šiam kilniau-1 vui kun. dr. Juozui Tadaraus- 
siam Lietuvos 
giui... Visiems Kuchel — Lips- miltono lietuvių ateitininkų kur ti laisviems ir pavergtiesiems 
comb rezoliucijai pravesti vei- sai, kurie visais atžvilgiais gra tiesą taip pat drąsiai, balsiai ir/ 

I kėjams ir rėmėjams linkiu Die- žiai pavyko. Po paskaitų buvo efektyviai, kaip raudonieji skel- 
Įvo palaimos”. 1

Kun. Morkūnas, garsusis Pri I jaunintos gražiai linksminosi, 
kle. Ateitininkai rūpestingai atlieka 

(Pr ) bonas, didelis patriotas ir varg- auklėjamąjį mūsų mažųjų tau- 
šų globėjas, per 10 savo kuni- tinio ir religinio sąmoningumo

stono lietuvių studentų talką 
komiteto darbuose.

Komiteto vadovybė tikisi, kad 
bostoniečių pavyzdžiu paseks ir 
kiti padėtin, nes pas juos 

yra labai daug silpnų vietų ir 
pažeidžiamų pozicijų, kurios vi
soj komunizmo sistemoje gali 
ir privalo būti atakuojamos.

Vakarų pasaulio laisvieji 
vadavimo zy- kui padedant, buvo pravesti Ha žmonės — privalo pradėti skelb

Stud. s-gos skyriai.

KANADOJ

Hamiltone, dvasios vado-

sai, kurie visais atžvilgiais gra įįeSą taip pat drąsiai, balsiai ir/

užbaigimo linksmoji dalis, kur bia melą žmonėms”.

stančių” mus informuoja, kad 2 milijonus litų. Šiuo metu kle- spausdino Our Sunday Visitor 
veikalas yra daugiau negu įdo- honauja šv. Kazimiero parapi- laikraštis, sausio 21 d. laidoje, 
mus, ypač lietuviškam jauni
mui. Tai būsianti neeilinė šven
tė visai gero teatro išsiilgusiai koriai, Canoga Park, Calif., 
visuomenei. Premjera įvyks va- džiaugiasi susilaukę naujos gan 
sario mėn. 3 d., šeštadienį, 6:30 dro dovanos — dukrelės. Nau- 
val. ir vasario 4 d., sekmadienį, | jagime šiame pasaulyje sutiko 
3 vai. p. piet. Abu spektakliai anksčiau čia atkeliavusius bro- 
įvyks Jaunimo Namuose, 5626 ( kuką ir sesytę.
S. Claremont St. Prašome atsi
lankyti ir praleisti keletą va
landų mūsų tautosakos burtuo
se. (Pr.)

X Kas įvyko 1906 metais?
Pirmą kartą Telefunken pade
monstravo radijo telefoną, šian
dien Telefunken Vokietijoje tu- teL FR 6-1998. (Sk.)

. I 
joje Sioux City, Iowa. Laiške autorius rašo apie ko-į

— Inž. Jonas ir Danutė Puš- mUnizmo pavojų Amerikos že- 
, mynui ir liepia atsikratyti ne
veiklumo. Gana ilgokame laiš
ke autorius rašo: “Vakarų pa-, 
saulis nuolat skuba nuo vienos 
krizės į kitą, o ant tų krizių i 
etikėčių 
šyta: “Made in Soviet Russia”. 
Vakariečiai — vos tik spėja bė
ginėti nuo vieno šmotelio že
mės globo iki kito, pagal laiką 
ir vietą, kurį Sovietai pasiren
ka.

visur vienodai užra-

L.

ri 18 fabrikų ir 35,000 tamau- 
i toių. Jie gamina ir puikiausius 
radijus, patefonus, magnetofo
nus. Pirkit juos Gradinsko te- 

patefonų 
47th St,

levizijų, radijų ir 
krautuvėje. 2512 W.

k

AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
Šie asmenys aukojo klišių ga- j 

minimui mašinos fondui:
A. Zubė ........................... $5.00
Al. Gylys ........................... 5-00
Jos Avulis ........................... 5-00
Steponas Kuncevičius .... 3.00 
Magd. Norkus ................... 2.00
Jonas Rauba....................... 2.00
Vanda Urboniene............... 2.00
Charles Poknis ................... 2.00
Jadvyga Prapuolenis .... 2.00 . 
Stasys Lauraitis............... 2.00 i
P. žibutis ........................... 2.00 i
Valentinas Račiūnas .... 1001 
Sofija Jelionis ................... 100
B. Jablonskis ................... 1.00
John Abromaitis ............... 1.00
Jonas Kapčius ........  1.00
K. širvinskas......................... 1.00
A. Tamošiūnas ................... 1.00
Jonas Valaitis ..................  1.00
George Vaičaitis ............... 1.00
Juozas Žaliauskas ........... 1.00
Nuoširdžiai dėkojame visiems

O rezultatas Vakariečių pa- mūsų geradariams, 
syvumo — niūrus. Sovietų ne- “Draugo” Administracija

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

... 1.00

.. 1.00

... 1.00

.. 1.00

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus krantus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

i.
A
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