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AMERIKOS LIETUVIŲ DELEGACIJA

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE
Lietuvos nepriklausomybės 44 metų atkūrimo sukakties proga

Telefoninis pranešimas iš Washingtono

i

WASHINGTONAS. — Ame
rikos lietuvių delegaciją prezi
dentas John Kennedy priėmė 
vakar (vasario 16 d.) 12 va
landą. Ją pristatė prezidentui 
Alto pirmininkas L. Šimutis.

Prezidentas Kennedy, atsaky 
damas į lietuvių delegacijos pa
reiškimus, gyvu žodžiu ir spe
cialiu memorandumu, kuriame 
tarp kitko pabrėžtas Sovietų 
kolonializmo klausimas, primi
nė, jog jis šį klausimą yra iš
kėlęs Jungtinių Tautų pilnaties 
susirinkime. Jis padėkojo dele
gacijai už atsilankymą ir mūsų 
tautos pastangas išsilaisvinti ir 
parodė simpatijų.

Pradžioje prezidentas papra
šė delegacijos paryškinti vasa
rio 16 dienos reikšmę; kas ir 
buvo įvykdyta.

Alto pirmininkui L. Šimučiui 
pristačius JAV prezidentui A- 
merikos lietuvių delegaciją ir 
pasakius kalbą, buvo pakvies
tas kalbėti JAV Lietuvių Bend
ruomenės Vicepirmininkas V. 
Adamkavičius, kuris trumpu žo
džiu pasveikino prezidentą ir 
padėkojo, kad lietuvių delega
cija buvo priimta reikšmingą 
mūsų tautos dieną. Po jo buvo 
pakviestas dr. Grigaitis įteikti 
Kennedžiui memorandumą; jis 
gyvu žodžiu trumpai paryškino 
įteikto rašto turinį.

Pirmininkaujantis L. Šimutis 
paprašė prezidentą tarti žodį. 
Kennedžio svarbesnės mintys 
pateiktos šio reportažo pradžio 
je. i

Amerikos lietuvių delegaciją 
į Baltuosius Rūmus palydėjo 
kongresmanas Murphy iš Chi
cagos. Audiencija truko apie 20 
minučių. •

Pasibaigus audiencijai, prezi
dento kabinetą užplūdo foto
grafai, radijo ir televizijos at-

stovai. Jiems fotografuojant 
ir sukant filmus, prezidentas 
Kennedy pasiliko kartu su de
legacija.

JAV prezidentas lietuvių de
legaciją sutiko labai šiltai, drau 

Į giškai ir neformaliai .
Amerikos lietuvių delegacijo

je pas prezidentą Kennedį bu
vo šie asmenys:

Alto Vykdomojo Komiteto na 
riai — L. Šimutis, E. Bartkus, 
dr. P. Grigaitis ir M. Vaidyla.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
valdyba — Jasaitis, V. Adam- 

i kavičius, Rėželis ir Z. Dailidka; i 
JAV L. B. Tarybos prezidiumo 
nariai — St. Barzdukas ir dr. 
Nas vytis.

A. J. Rudis, ALRKF centro
pirmininkas.

Vincas T. Kvetkus, LRKSA
centro, sekretorius.

P. Dargis, SLA pirmininkas.
V. Abraitis, Amerikos Tau

tininkų sąjungos pirmininkas. xonas užvakar parėmė prezi- 
St. Briedis, ALSS pirmini n- dento Kennedžio planą sustip- 

kas

St. Gegužis, ALTS-ros pirmi
ninkas.

Marijona Kižytė, ALIC direk
torė, teis. Jonas Grigalius ir J. 
Sonda iš Boston, Mass., A. Var
nas iš New Yorko.

Lietuvių diena JAV kongrese
WASHINGTONAS. — Vasa

rio 15 dieną 12 valandą JAV 
atstovų rūmai ir senatas pami
nėjo Lietuvos nepriklausomybės 
44 metų atkūrimo sukaktį. A- 
bie juose rūmuose buvo iškilmin 
gai paminėta Vasario 16 diena.

JAV atstovų rūmuose invoka 
ciją atkalbėjo kun. dr. J. Vaš
kas, MIC, o senate prel. M. G. 
Kemėšis. ėmė lietuvių delegaciją.

Atvyko iš pavergtos 
Lietuvos

CHICAGO. — Vakar naktį 
iš Lietuvos atvyko Aleksandra 
Umbražiūnienė, kilusi iš Mažei
kių. Ją atsikvietė duktė Alek
sandra Buivydienė, 7210 S. 
Whipple avė., telef. GR 6-6802. 
Kelionės reikalus tvarkė Wide 
World Travels įstaigos vedėjas 
Rusk-Rasčiauskas.

“My prijechali iz 
Leningradą”...

OKUP. LIETUVA. — Toliau 
stiprinant “tautų draugystę”, 
per Pabaltijo kraštus važinėja Į 
Leningrado švietimo darbuotojų 
“draugystės traukinys”. Juo 
vyksta per 400 Leningrado mo
kytojų. Sausio 3 d. tas trau
kinys atsidūrė ir Vilniuje, ir 
čia vilniečiai mokytojai savo 
svečius turėjo sutikti su gėlė
mis, parodyti miestą, “nuošir-

Vak*r Pri- mitinguoti ir universite-

Trumpai iš visur
, to aktų salėje vykdyti “karštą 
i vakarą”. “My prijechali iz Le- 
j ningrada k vam...” pasakojo 
svečiai. (E.)

— Buvęs viceprezidentas Ni-

I

I
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Italų raudonieji ragina sukti. 

Italijos politiką j „kairiąją"
Dviprasmiška italų komunistų rezoliucija

Edward Kennedy 
Lenkijoje

ATĖNAI, Graikija. — Ed- 
ward M. Kennedy, prezidento 
Kennedžio jauniausias brolis, 
atvyko į Atėnus vasario 14 die
ną iš Tel Aviv, Izraelio.

i Sveikindamas Graikiją, jis 
ypač parodė susidomėjimą Grai 
kijos planu susirišti su Europos 
Ekonomine Bendruomene. Jis 
matėsi su premjeru Constantine 
Caramanlis ir kitais pareigū
nais.I

Vakar Edward Kennedy 
Graikijos išvyko į Lenkiją.

iš

— Mirė amerikietis kardino
las Muench, dirbęs Vatikano 
kurijoje.

rinti JAV karines jėgas Pietų 
Vietnamę. - ____ ___

— Urho Kekkonen, stiprus 
suomių neutralumo rėmėjas, per 
rinktas Suomijos prezidentu 
antrajam terminui, gaudamas 
1S9 balsus iš 300 elektoralų ko
legijos narių.

— Edvvard Kennedy, jauniau 
sias prezidento Kennedžio bro
lis, sekantį mėnesį praneš, ar 
jis kandidatuos į senatorius iš 
Massachusetts valstybės.

— Lenkijos kardinolas Višins 
kis vakar atvyko į Romą.

— Indijos vyriausybė nutarė 
areštuoti asmenis ir be aiškaus 
įrodymo, kad jie palaiko santy
kius su partizanais Naga kal
nuose Assam apylinkėje.

— Laose prokomunistai vėl 
■ pradėjo kovas prieš karališko
sios vyriausybės karinius dali
nius.

INDONEZIJOS STUDENTAI 
PUOLĖ OLANDIJOS 

AMBASADĄ

TOKIO, Japonija. — Indone- 
zų studentų grupė, protestuo
dama prieš nusileidimą olandų 
lėktuvų Tokio aerodrome, puo
lė užvakar Olandijos ambasadą 
ir sužeidė 3 japonų policininkus, 
kurie bandė sutvarkyti triukš
maujančius. Mažiausia 3 studen i 
tai buvę areštuoti.

Į
Apie 200 studentų, daugu

mas studijuojančių japonų uni
versitetuose, metė akmenis, laz 
das ir butelius į ambasados rū
mus ir policininkus. Keletas am 
basados langų stiklai išbirėjo.

Lenkija gavo 33,000 tonų 
amerikiečių kviečių

VARŠUVA. — Amerikiečių 
laivas Sister Ratingo užvakar 
atplaukė į Lenkijos Baltijos uos 
tą Gdynia. Laivas atvežė 33,000 
tonų Amerikos kviečių.

ROMA. — Italų komunistų 
partijos centro komitetas ir 
centrinė kontrolės komisija va
sario 14 d. baigė trijų dienų de
batus. Raudonųjų vadai ragino 
1,700,000 partijos bilietus tu-' 
rinčių narių dirbti ir agituoti, 
kad Italijos “politika pasisuktų 
kairėn.”

Komunistų partijos centro 
komiteto ir kontrolės komisija 
savo dviprasmiškoje rezoliucijo
je neišryškino, ar raudonųjų 
siekimas kairiojo sparno politi
kos reiškia nominuoto premje
ro Amintore Fanfani bendra-! 
darbiavimą su demokratais ir 
kairiojo sparno socialistais ir 
respublikonais.

Kai kuriose kalbose, pasaky
tose debatų metu, slypi mintis, 
kad komunistai nebeturi vilties 
sutrukdyti Fanfani krikščionių 
demokratų žygius užmegzti vei
klius ryšius su komunistiniu 
kairiuoju sparnu.

f
komunistai pasipriešins bet ko- ( 
kiam žygiui į kairiąją, jei Ita
lija nepasitrauks iš Šiaurės At
lanto Sutarties organizacijos 
(Nato).

Sirija panaikino 
nacionalizacijos 

įstatymus
BEIRUTAS, Libanas. — Siri

ja užvakar panaikino nusavini
mo turtų įstatymus ,paliktus 
nuo tada ,kai ji buvo Jungtinės 
Arabų Respublikos dalimi.

Bet parlamentas leido vyriau 
sybei kontroliuoti stambius ver 
sius.

Indai va-

Indija renka naują 
parlamentą

NEW DELHI.
kar pradėjo rinkti naują parla
mentą ir provincijų seimelių 
atstovus. Rinkimai truks 10 die 
nų. 210 milijonų asmenų turi 
teisę balsuoti. 14,744 kandida
tai yra sąrašuose į 494 vietų 
parlamentą ir 13 provincijų 

Į (valstybių) seimelius. Rinkimų 
Kiti kalbėtojai pabrėžė, jog duomenys tebus žinomi tik ko- 

ivo 2 dieną.

Pakistano studentų 
riaušes

Izraelis nori prekiauti 
su Sovietų Sąjunga

JERUZALE. — Du Izraelio 
citrinų įmonės tarybos nariai 
yra pakeliui į Sovietų Sąjungą 
atnaujinti prekybą su pastaruo 
ju kraštu.

Izraelis siūlys citrinų už Ru
sijos nevalytą aliejų.

Pusiau oficiali citrinų įstai
ga kontroliuoja visą Izraelio 
citrinų derlių. Į Sovietų Sąjun
gą išvyko įmonės tarybos na
riai: Abraham Polani ir Shi- 
mon Dor.

Izraelio vyriausybė gavusi iš 
Rusijos ambasadoriaus Jeruza
lėje paraginimą prekiauti su 
Maskva.

Žemėlapyje parodyti 20 mylių platumo oro koridoriai iš Vakarų 
Berlyno, kuriuos komunistai nori suvaržyti. “Mes skrisime” — 
pareiškė gen. Lucius D. Clay, prezidento Kennedžio atstovas Va
karų Berlyne. Rusai paprašė naudotis tik oro koridorių erdvės 
dalimi. Prašymas ne tik atmestas, bet sąjungininkai padidino su- 
susiekimą oru. (C. P.)

DACCA, Pakistanas. — Dau
giau kaip 2,000 studentų vasa
rio 6 dieną sukėlė riaušes ir ra
gino atšaukti Pakistane karinį 
stovį. Studentai degino preziden 
to Ayub Khan nuotraukas ir 
apdaužė miesto autobusus. Nie
ko nepranešta apie sužeidimus.

Prezidentas Ayub valdo Pa
kistaną kariniais dekretais nuo 
1958 metų.

Juodasis kontinentas 
prieš portugalų 

kolonijas
ACCRA, Ghana. — Goa te

ritorija, gal būt, bus tik pra
džia Portugalijos koloninių ne
laimių. Indijai užėmus Goą, kai 
kurios valstybės planuojančios 
karinius žygius prieš portuga
lų kolonijas Juodajame konti
nente. “Casablancos valstybės” 

; — Ghana, Marokas, Mali, Gui- 
nea, Egiptas — yra numėčiu
sios portugalų Guinea pirmuoju 
taikiniu.

—————
— Italų vyriausybė vakar įsa

kė išvykti iš Italijos pirmajam 
Albanijos sekretoriui, nes šni
pinėjo savo kraštui.

— Norvegijos pramonė. Nor
vegų pramonės produkcijos ro
diklis pasiekė 154 punktus (re
kordas) 1961 metų lapkričio 
mėnesį, palyginant su 1955 me
tų pagrindiniu 100 atžyma.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Kubos diktatorius Fidel 

Castro įsakė šaudyti ūkinin
kus, kurie nebendrauja su jo 
diktatūriniu režimu.

— Į Britų Guianą pasiųsta 
Britanijos kariuomenė išgelbėti 
marksisto Jagano vyriausybę, 
kurią nori nuversti darbinin
kai. Priežastis: Jagan padidino 
pajamų mokesčius. Darbininkai 
paskelbė streiką prieš premje
ro mokesčių planą.

— Francis E. Walter (D., 
Pa.), atstovų rūmų komiteto 

i priešamerikinei veiklai tirti pir 
rmnmkas, pareiškė užvakar, 
kad U-2 pilotas Francis Gary 
Powers nebuvo šnipas. Jis kri
tikavo JAV spaudą, kad ji Po- 
wers vadina šnipu; tokiu pa
vadinimu pagelbstima raudonie
siems.

— Prancūzijos vyriausybė ir 
alžiriečių sukilėlių atstovai Ge- 
nevoje baigia tartis dėl Alžiri
jos ateities. Kelių dienų laiko
tarpyje būsią paskelbtos Alži
rijos karinės paliaubos.

— Komunistų ir Vakarų Ber
lyno policija vakar pasienyje 
susišaudė.

i

11 lenkų prašo 
prieglobsčio 

Danijoje
KOPENHAGA, Danija. — 

Vienuolika lenkų jaunuolių pa
bėgo iš turistinio laivo “Bato-
ry” vasario 14 dieną ir paprašė 
politinio prieglobsčio, laivui ne
tikėtai sustojus Kopenhagoje, 
nes kilo audra. Laivas be jau
nuolių vėliau sugrįžo į Lenkiją, 
baigęs ekskursinę kelionę.

KALENDORIUS

Vasario 17 d.: šv. Flavijonas, 
vyskupas, kankinys, Viltė.

Vasario 18 d.: Septuagesi- 
ma, šv. Simeonas, šv. Konstan
cija, Gandis.

Vasario 19 d.: šv. Konradas, 
Šarūnas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsnių; rytoj šil
čiau.

Saulė teka 6:44, leidžias 5:25.

— Kanados premjeras Die- 
fenbaker, paklaustas parlamen
te ,ar jo vyriausybė vedanti 
derybas 
parduoti 
nadiečių 
kė.

su raudonąja Kinija 
jai dar daugiau ka- 
kviečių, nieko neatsa-

į

— Apie 200 Domininkonų Res 
publikos studentų užvakar de
monstravo prie JAV ambasa
dos, įvykus visai eilei minios 
priešamerikinių protestų, rei
kalaujant išvaryti du JAV dar
bo ekspertus.

— Airijos vyriausybė princi
pe nutarė priimti dešimtainę 
pinigų sistemą. Tai pranešė fi
nansų ministeris.

I
j — Prancūzų prezidentas Char 
les de Gaulle ir Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris su
tarė pagrindiniuose dalykuose 
Europos politinės vienybės rei
kalu. Tai vakar pranešė infor
muoti šaltiniai. De Gaulle už
vakar naktį grįžo iš Baden Ba- 
den, Vokietijoje, į Paryžių, ir 
Vra patenkintas pasikalbėjimais tautinės teisės specialistas, Ko
sti Adenaueriu.

AR POWERS, SKRISDAMAS VIRŠ SOVIETŲ, 

SULAUŽĘS TARPTAUTINIUS NUOSTATUS
Kodėl išcenzūruotos 17 0 JAV kariškių kalbos prieš komunizmą

WASHINGTONAS. — Žval
gybinio U-2 lėktuvo pilotas Fr. 
G. Powers, sugrįžęs iš Sovietų 
Sąjungos kalėjimo, yra dabar 
JAV sensacija. Ryšium su tuo 
darosi aktualesnės žinios, kad 
senato investigatoriai susekė, 
jog JAV gynybos sekretoriaus 
pavaduotojas Arthur Sylvester 
savu laiku spaudoje nepraleido 
straipsnio apie U-2 lėktuvo in
cidentą, nors tam straipsniui 
nebuvo priešingas valstybės de
partamentas.

Straipsnį buvo parašęs tarp-

rius, O. Lissitzyn. Straipsnio 
antraštė: “Kai kurie teisiniai 
atžvilgiai ryšium su U-2 ir RB- 
47 incidentais”.

lumbijos universiteto profeso-

Pagrindinė šio straipsnio min 
tis buvo, kad JAV susilaiky
mas nuo protesto prieš Powers 
teisimą įsaistytai įima ir pri
pažinimą, jog Rusijos suvere
numas virš savo teritorijos sie
kia ir 68,000 pėdų aukštį, ku
riame skrido U-2 lėktuvas. 
Straipsnyje buvo atžymėta, kad 
nėra teisinio apibrėžimo — kiek 
aukštai siekia valstybės suve
renumas į aukštį. Tolimųjų erd 
vių raketos, kaip JAV, taip ir

Sovietų Sąjungos, lekia virš 
biejų teritorijų, ir dėl to nesu
silaukiama priekaištų.

Senato investigacijos, kaip a- 
pie tai vakar pranešė “Chica
go Tribūne”, rodo, kad daugu- 

jma valstybės departamento cen 
zūros nepraleistų dalykų buvo 
antikomunistiniai. Šen. Strom 
Thurmond (demokratas iš So. 
Carolinos) į “Congressional Re--
cord” tomus įtraukė gausybę 
prieškomunistinių pasisakymų, 
kurie buvo įvairių amerikiečių skliausteliuose buvo parašyta 
cenzorių išbraukti iš 170 kariš
kių kalbų.

a-

— Patikslinimas. Vasario 15 
d. mūsų dienraštyje tilpo in
formacija apie lenkų laisvų dis
kusijų klubą Krzywe Kolo.

“Laisvas Ratas”, o turėjo būti 
“Kreivas ratas”.

i
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Lietuvi, tave nuoširdžiai kviečia minėjime dalyvauti —
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VASARIO 18 DIENĄ 2 VALANDĄ PO PIETŲ
KALBĖS:

Lietuvos Generalinis Konsulas DR. P. DAUŽVARDIS 
Kongresmanas RAY J. MADDEN
Geologijos inžinierius JUOZAS MIKLOVAS.

MENINĖ DALIS:
Solistai — MONIKA KRIPKAŪSK1ENE, AL. BRAZIS. 
DAINAVOS ANSAMBLIS

MARIJOS AUKŠT. MOKYKLOS AUDITORIJOJ
P. S. Pamaldos 10 valandą Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

Bus filmuojama ir 10 valandą vakare per Channel 9 
rodoma televizijoje.

matyti mūsų nenuilstantį Lie
tuvos garbės gynėją “Draugo” 
redaktorių Leonardą šimutį. Iš 
tolesnių atsilankė iš Pittsburgh, 
Pa. ponia Helen Shumaitis su 
dviem sūnais.

Programa įvairi ir graži. Atei 
ties šokėjų buvo abidvi grupės: 
jaunamečiai, vadovaujami Fran 
ces Gramont bei Frank Zapolis, 
ir suaugusieji vadovaujami Bru 
no Shoto. Jie visi verti pirmos 
vietos, nežiūrint kur pasirodys.

Seda Springs, Idaho, miestelį patvinde nuo Rocky kalnų bebėgąs vanduo. Apie 6.000 asmenų turėjo 
palikti savo namus. (UPI)

Lietuvos vyčiai, kurių tarpe 
daugumą sudaro JAV-se gimu- 
sis jaunimas, nepanrastai gra
žiai paminėjo mūsų Lietuvos ne 
priklausomybės dieną. Pramoga 
įvyko Sherman viešbuty, Chi
cagoje. praeitą sekmadienį. Su
sirinko nemažas skaičius publi
kos, kuri įvertina šio jaunimo 
pastangas mūsų tėvynės labui. 
Svečių tarpe buvo galima ma
tyti daug verslininkų. Gaila, kad 
negalima visų jų įvardinti, bet
malonu kad savo parama ska- So’istė ponia Genovaitė Giedrai 
tina mūsų jaunimą žengti pir
myn. Vakaro vedėjas — nepa
prastai gabus riinois - Indiana 
apskrities dvasios vadas kun. 
Antanas Zakarauskas. Kalbėto
jai — Lietuvos gen. konsulas 
P. Daužvardis, teisėjas Alphon- 
se Wells, vyčių centro pirmi
ninkas Robert S. Boris ir kiti.

Širdį džiugino matant daug 
dvasiškių — prel. A. Martinkus. 
kun. J. Urbonas, kun. P. Ce- 
lžešius, 
kun. J. 
bulskis

kun. P. Juknevičius, 
Savukynas, kun. P. Ci- 
ir kiti. Malonu buvo nį 10 vai. v.

tis maloniu balsu ir gražiom 
dainom žavėjo svečius. Vyčių 
choras dar syki parodė savo ga 
bumus; vadovaujamas nepap
rastai gabaus muziko Fausto 
Strolios, sujaudino mūsų jaus
mus. Jonas Byanskas akompa
navo solistei ir chorui, o po pro 
gramų — jo orkestras žaviai 
griežė šokiams, linksmam vaka
ro užbaigimui. Programa ir kai 
bos buvo filmuojama, šie fil
mai buvo rodomi televizijoje — 
WGN-TV, kanalas 9, pirmadie-

Agatonas

i

VYČIŲ ŠOKIAI
Šį vakarą .šeštadienį, vasario 

17 d., Brighton Parko 36 kuopa 
rengia pasilinksminimą, kur bus 
galima susieit su turimais drau
gai? ir susipažinsite su naujais. 
Jeigu atsialnkvsite tarp 8 ir 9 
valandos, vyčiai pavaišins “Free 
Beer and Punch”. šios progos 
negalima praleisti. Neužmirškit, 
pasimatysim šį vakarą Vyčių 
salėje, 2455 W. 47th St., Chica
goje.

pranešta, programa įvairi. Kal
bėtojai ir svečiai — Newark 
miesto majoras Leo P. Carlin, 
pre1. I. Kelmelis, žurnalistė E. 
Cekienė, prokuroras Chas. F. 
Paulis, councilman Philip E. 
Gordon. Kviečiam visus pasi
naudoti proga ir parodyt, kad 
esam geri lietuviai. Įžanga — 
nemokamai.

I

RYTO-J!

Vasario 18 d. 3 vai. p. vyčiai, 
jų draugai ir svečiai žais kėg
liais Cermak Bowl, 2645 West 
Cermak Rd. (22nd Street). 7-tą 
valandą vakar a visi j Vyčių sa
lę, kur rasim dar daugiau drau
gų ir daug skanaus valgio, ku
ris pasotins alkaną ir nealkaną; 
be to — pinigiškos dovanos, 
maloniai praleistas laikas. Sve
čiai Joe Wilmonas mūsų lietu
vis sportininkas, ir Sam Wein- 
stein, pagarsėjęs radijo ir te
levizijos programose. Kviečiam 
visus — būkim draugai.
LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBES
MINĖJIMAS

Newark, N. J. 29 kuopa
šeštadienį, Vasario 18 d. ren

gia Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimą Newarke. Pradžia 
10 vai. 30 min. ryto švč. Trejy
bės lietuvių parapijos bažnyčio
je šv. mišios už sielas žuvusių 
Lietuvos laisvės gynėjų. Pro
grama prasidės 3 vai. 30 min. 
po piet Šv. Jurgio draugijos 
salėje, 180 New York avė.. Ne
bark, N. J. Kaip pirma buvo

— Ar kinai yna palinkę į ko
munizmą?

— Iš 630 milijonų kinų gal 
tik 10 procentų būtų raudonie
ji. Dešimtadalis komunistų žiau 
riausioms priemonėms įstengia 
sukontroliuoti Kiniją, tris kar
tus didesnę kaip JAV. Nėra 
didesnės tragedijos, kaip vedy
bos tarp komunizmo ir pago
nybės. Jei kinai būtų krikščio
nys, nebūtų tiek brutalumo.

Kai komunistai atėjo į Kwang

VOSYLIUS FOOD MART
2433 W. 69th St., Tel. PR 6-2113

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas r ų k y t a s 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ' ir šviežią 
■mėsą. Liet, sū
riai, . saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

Kiniją 1947 m. pabaigoje ir dar 
bavosi Kwangsi provincijoje. 
Kinus nuoširdžiai pamilęs. Jis

. pasakoja:
■ — Kinai — puiki tauta. Su
jais miela dirbti. Turi natūra
lų moralės jausmą, čia, kinų 

resnieji — kine. Kasdien dėsto- mieste, yra mažiausias nepil- 
rna kinų kalba ir literatūra, 
nors mokiniai iš klasių išeina 
tik 4 vai. p. p.

Chicagos kinai laiko suveny
rų ir dovanų krautuves, skalbyk 
las. restoranus, bet jaunesnieji u 
siekia būti, advokatais, gydyto- 
jsr's. sąskaitininkais. Stropūs ir 
sąžiningi kinai ypač pageidau-

KINAI CHICAGOJE IR

KINIJOJE
Pasakoja kinų kalintas misijonierius

Ties Cermak ir Wentworth 
gatvių sankryža Chicagoje yra 
vadinamas kinų miestas. Čia 
susibūrę apie pusę Chicagos ki
nų, o iš viso jų yra arti 6,000. 
Čia yra ir kinų katalikų bažny
čia, kuriai priklauso apie 700 
asmenų. Jų klebonas — kun. 

iFrederick J. Becka, Maryknoll 
misijonierius, septynerius metus 
darbavęsis Kinijoje, puikiai mo- jamj kaip sąskaitininkai. Vie- 
kąs jų kalbą. Jis pasakojo, kad 
prie kinų parapijos Chicagoje 

[esančią mokyklą lanko 260 vai
kų ,kurių trečdalis katalikų, 
trečdalis protestantų ir trečda
lis pagonių, bet iki mokyklą 
ba gia — šie pasikrikštija. Dės
to Maryknoll seselės ,kurių vy

I

Į

namečių nusikaltėlių skaičius 
iš visos Chicagos. Kinuose gi
liai įskiepyti 4 Konfucijaus prin 
tipai: atsidavimas šeimai, pa- si provinciją Kinijoje, kur tada 
garba vyriausybei, pagarba se- buvau, 3 mėnesių laikotarpy pa 
neliams, tėvų meilė.

nėra kinų senelių

nos bendrovės pareigūnas, 
džiaugdamasis kinu sąskaitinin 
ku, kun. Beckai pasakė: “Jis 
pas mus dirbo 14 metų ir dar 
nepadarė nei vienos

Keturi Konfucijaus
Kun. Becka buvo

GALVOS ODOS IR PLAUKŲ 
PRIEŽIŪRA

Pranešama moterims ir vyrams, 
turintiems galvos odos negalavi- 
mus-ligas: pleiskanas, šašus, plau
kų slinkimas, 
mas 100%.

Daktarų ir 
pripažintas J.

Chicago- dėtis net buvo geresnė. Kai ko- 
prieglau- munistai įsitvirtino, tada paro

dė tikrąjį veidą. Mane visų pir
ma pusę metų išlaikė namų a- 
rešte. Keldavausi tada 2 vai. 
nakties ir paslapčia laikydavau 
šv. mišias, vieton kieliko nau
dodamas ryžiams dubenėlį. Mi
šių vynas buvo laikomas užkas 
tas darže.

Paskiau dvejus metus laikė 
kalėjime, tardydami kasdien po 
2-9 valandas, o buvo penkios 
dienos iš eilės, kada tardė po 
19 valandų. Maisto davė tik 
tiek, kad nenumirtum — dube
nėlis ryžių ryte ir dubenėlis 

Kun. Frederick J. Becka vakare. Iš 187 svarų nukritau 
iki 121 svaro. Vienu metu vir
vėmis pririšę už rankų nykščių 
pakabintą išlaikė 3 valandas. 
Norėjo sužinoti katalikų ku
nigų ir pasauliečių pavardes, 

i Nieko nepasakiau. Maniau — 
geriau pats kentėsiu, bet neiš- 
duosiu. Nei protestantai, nei 
pagonys vietinių katalikų kuni
gų neišdavė.

I

principai

nuvykęs j

klaidos.”

niežėjimais, išgydo-
• 

vartotojų ištirtas ir 
I. B. preparatas ge

riausias U-S.A. ir įrašytas į vais
tų katalogą RED BOOK May 
1961 ir 1962 m.

J. I. B. gaunami “Lietuviškoj 
Vaistinėj”, 2458 West 69th St., 
Chicago 29, III., ir 1437 So. 49th 
Avė., Cicero 50, III. Į reikalavimus 
siunčiama C.O.D. Į užsienius iš 

; anksto apmokėjus.
i ----------------------------------------------------

i 
I

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko- 

, mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkns. Biznio reika- 

i lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefoną* 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

po piet, Šv. Jurgio salėje 180 čių metų savo svajones prade- 
New York avė., Newark, N. J. da realizuoti.-

Atvykęs į Ameriką 1951 m., 
tvarkingai gyvendamas, Jonas 
stvėrėsi už knygos, lankė va
karais aukštesniąją John Hay 
mokyklą, mokėsi koresponden
tiniu būdu ir štai vainikavo sa
vo darbą aukštesniosios mokyk 
los pažymėjimu. Jis pasiryžęs 
ir toliau mokytis. 1957 m. Jo
nas sukūrė lietuviškos šeimas 
židinį, vesdamas Sofiją Valin- 
čiūtę, čia gimusią lietuvaitę. 

, Dabar juodu gyvena nuosavoje 
rezidencijoje. Be to, vytis Jo
nas yra aktyvus ir kitų lietu
viškųjų organizacijų narys. Abu 
Milai priklauso Švč. p-lės N. P. 
parapijai.

Taigi, sveikina vyčiai senjo-

RADIO PROGRAMA

F. V. I
NEW ENGLAND APSKRITIS

DAYTON, OIHO 96 KUOPA šeštadienį, vasario 25 d., Pro 
vidence, R. I. 103 kuopa, 3 vai. 
p. p. priims svečius iš šio aps
krities. Kėglių rungtynės įvyks 
Heartside Bowling Lanes. Po 
to bus vaišės ir dovanų dalini
mas.

Rytoj, vasario 18 d., mūsų 
parapijos svetainėje bus tinka
ma programa, minint Lietuvos 
nepriklausomybės dieną. Kvie
čia visus atsilankyti.

dose ir nėra šelpiamųjų iš iždo. 
Kinų kalboje nėra žodžio skran 
džio žaizdoms — jie nesijaudi
na ir savo problemų vakarais 

i nesineša į lovą.

VYČIŲ CHORAS KELIAUJA 
Į DETROITĄ

Illinois-Indiana Vyčių choras 
ir solistai keliaus į Detroitą, 
Mich., kur koncertuos vasario ras Jonas Milas, gyvenąs Cle- 
24 d. Mūsų nenuilstantis, gabus 
choro direktorius F. Strolia, 
akompanistas Jonas Byanskas, 
Lyric Opera solistė Prudencija 
Bičkienė ir Metropolitan operos 
dainininkas Algirdas Brazis — 
visi vyksta. Programa bus 
rainian salėje 7 v. vakare, 
m ingos kelionės!

MOKYTIS NIEKADOS 
NEVĖLU

Šiomis dienomis vytis senjo-

veland, Ohio, jau pusamžis lie
tuvis, gavo aukštesniosios mo
kyklos baigimo diplomą. Jis no
rėjo mokytis nuo pat savo jau- rai savo bendramintį, siekiantį
nystės, bet tik po kelių dešim- moklo šviesos. Senelis

Uk- 
Lai-

VVORCESTER. MASS. 26

šeštadienį, vasario 24 d., vy
čiai rengia vakarienę ir šokį; 
įvyks Wachusett Country Club. 
Kviečia visus atsilankyt.

VYČIŲ JUBILIEJAUS 
KOMISIJOS SUSIRINKIMAS

KP

Neturtingiausioj Ktvangsi 
provincijoj

Kinijoje buvau pačioje ne
turtingiausioje dalyje. Baisus 
neturtas. Nieko ten gražaus, iš
skyrus žmones. Gyvenimas pri
mityvus — niekad nematė elek
tros lemputės .niekas neturi te
kančio vandens namuose. Per 
visus 7 metus maudžiausi pil
damasis vandenį iš kibiro. Mė
ses tegauna tik šventėmis, nors 
daug vartoja žuvų ir ryžių, o 
taipgi ir daržovių.

EUGENIA’S 
BEAUTY SALON

dl

2652 West 47th St., Chicago, 32, III 
Tel. LAfayette 3-5586

LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDOS 
(Illinois — Indiana apskrities)

Laimėjo Pralaimėjo
Standard Federal Savings & Loan Assn. 40'į 28*/>

Lounge ..................................... ........ 39 30
Petkus and Son ............................. .... 39 30
St. Anthony Savings & Loan Assn. ........ 38' 30>/2
Zbella’s Lounge ............................. ........ 37 32
Mažeika-Evans Funeral Home .... ........ 36 33
Chicago Savings & Loan Assn. . . 31 38
Gaiva Rcstaurant ......................... 31 38
Cermak Bowl ................................. ........ 29 40
Balzekas Motor Sales ................. .......... 24 45
Petkaus ratelis, laimėjęs tris Standard Federal komanda.

Jubiliejaus komisijos pirmi
ninkas Juozas A. Sakevich pra
neša, kad komisijos susirinki
mas įvyks šeštadienį, vasario- 
February 25 d. 1 vai. 30 min. pavijo antros vietos laimėtojus, tą, smarkiai kovojo, kad išsilai-

sy
žaidimus prieš Balzekas Motors, kj išsiveržus į pirmą garbės vie-

kytų; supliekė Mažeika-Evans 
komandą visus tris kartus. “?” 
Lounge paėmė viršų du sykiu 
iš trijų ir taip pasiliko antroje 
vietoje. Gaiva laimėjo antrą su
sirėmimą. Cermak Bowl pasiro
dė “nesulaikomi”. Nežinia, iš 
kur gavo tą smarkumą, bet Chi 
cago Savings turėjo nusileisti 
šio vakaro didvyriams visus 
tris kartus. Zbella’s Lounge lai
mėjo žaidimą 19 kėglių persva
ra, po to St. Anthony Savings 
paėmė viršų antrose ir trečiose 
varžybose

PASINAUDOKITE

RETA PROGA
Pripildykite jūsų automobiliu 
tankus gazolinu už pigią kainą

Galionas regular tik ...
” premium tik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.9^

S. <& S- SHELL SERVICE
7tst & Kedzie Avenue Tel. PR. 8-9128
Pristatę šj skelbimą gausite ekstra dar 20 “TOP VALUE” ženklų 
su išlepimu ir alyvos pakeitimu — šeštadieni. vasario 17d. ir 
sekmadienį, vasario 18 d.

, 28.90
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Mūsų politinei veiklai

SKAUDI PAMOKA

Panaudojimas visų galimų 
priemonių Lietuvos laisvės by 
lai iškelti šio krašto administ
racijoje ar tarptautiniuose su
sibūrimuose yra vienas iš pa
grindinių mūsų politinės veik
los ir laisvinimo būdų. Mes 
vieni negalime skintis laimėji
mų, jei nesusijungsime su vi
sais laisvę mylinčiais politiniais 
vienetais. Mūsų balsas per silp 
nas, jei jis neįsijungs į didelį 
riksmą, kuris šiandien yra ke
liamas prieš komunizmo kėslus 
užvaldyti pasaulį. Todėl Vasa
rio 16 proga pasiųsta lietuvių 
delegacija pas JAV preziden
tą buvo reikšminga, nes ji pa
kėlė mūsų vardą, pristatė mū
sų tautos reikalus ir išėjo į 
viešosios politikos laukus, ku
rių pagrindinis vairininkas y- 
ra šio krašto prezidentas.

Jei rūpestis šios delegacijos 
pasiuntimu pas prezidentą ir 
juoba jos sudarymas nėra at
remtas į pilnuosius politinius 
pradus, tai vis tik mes galime 
pasidžiaugti, kad, nepaisant 
mūsų vieningumo stokos ir ne
sugebėjimo paaukoti asmeni
nius reikalus tautos ateičiai, 
ji buvo išgauta ir priimta. De
legacijos pasiuntimas buvo jau 
seniai reikalingas, tik jos ne
pajėgė išrūpinti tokie veiks
niai, kurie pretenduoja į poli
tikos vadovavimą. Ją išrūpin
ti turėjo tie, kurie nėra mūso
sios politikos priešakyje, bet 
turi įtakos, energijos ir su
gebėjimų tokiems reikšmin
giems žygiams pravesti, su
rasti užtarėjų bei rėmėjų val
džios viršūnėse ir lietuvių tau
tos reikalus padaryti pasaulio 
politikos dalele.

Šiup atžvilgiu mes tegalime 
tik prisidėti prie tų asmenų, 
kurie turi iniciatyvos ir parodo 
reikalingos išminties rasti nau 
jų laisvės bylai vesti būdų. Tu 
rime taip pat remti ir pačią 
delegaciją, kuri panaudojo 
progą pareikšti mūsų teisin
giausius troškimus — atgauti 
Lietuvai laisvę, pristatyti jos 
dabartines kančias ir priešą 
parodyti tokį, koks jis yra. 
Tuo laimėjimu džiaugiasi visa 
patriotinė lietuvių visuomenė.

¥
Tačiau kitomis akimis turi

me žvelgti į delegacijos suda
rymą ir pačią delegaciją. Lai
mėjimas atnešė pralaimėjimą 
mūsų visuomenės suvienijimo 
reikalui. Skaudžiausia gi, kad 
kai kurie mūsų veiksniai, vai
ruoją lietuvių tautos laisvini
mo politikai, nesugebėjo paro
dyti tautos reikalų supratimo, 
visuomenės konsolidacijos rei
kalo ir bendradarbiavimo pras 
mės. L. B. atstovų iniciatyva 
laimėję prezidento audienciją, 
jie pralaimėjo lietuviškos vi
suomenės pasitikėjimą. O tai 
svarbiau, negu bet kokie vie
ši pareiškimai, nors ir skam
biais žodžiais išreikšti.

Atrodo kiekvienam, kuris 
turi progą arčiau žvelgti į lie
tuviškų veiksnių darbus, kad

šioji delegacija neturėjo būti 
sudaryta iš dviejų organizaci
jų, bet atstovauti visiems pa
grindiniams visuomenės san- 
būriams. Delegatų parinkimas 
negalėjo būti vieno žmogaus
— Alto sekretoriaus — valios 
padarinys, bet bendru susitari
mu atrenkant tokius, kurie tu
ri bent dalies visuomenės pasi
tikėjimą. Kodėl buvo išbrauk
ta pavardė to, kuris pasirūpi
no delegacijos priėmimu? Ko
dėl joje nerandame Pavergtų
jų tautų pirmininko ? Pagaliau, 
kodėl šioje delegacijoje nebu
vo atstovaujamas Vilkas, ku
ris užima svarbesnę ir sva
resnę poziciją vadavimo dar
buose negu Altas ar Lietuvių 
Bendruomenė? Štai, tie klaus
tukai, kurie įskaudina lietu
vių visuomenės didesnio vienin 
gurno beieškančią ir laisvės 
bylos geresniu pasisekimu be
sirūpinančią dalį.

¥

Pralaimėjimai lietuvių visuo 
menėje yra šį kartą labai skau 
di, net per skaudi pamoka, 
kurios padarinių dar mes ne
galime pramatyti. Nūnai jau 
mums netrūksta inteligentinių 
pajėgų, mokančių tinkamai an 
glų kalbą, suprantančių šios 
dienos reikalavimus ir suge
bančių pateikti savo reikalus 
tokiu pavidalu, kokiu papras
tai jie išreiškiami panašiose 
audiencijose. Jei šie reikalai 
galėjo būti pateisinti prieš po
rą dešimčių metų, tai jau da
bar bet koks visuomenei užme
timas marksistinės diktatūros
— ar ji būtų iš kairės ar iš 
dešinės — negali būti toleruo
jamas, ypač, kad jie Alto sek
retoriaus asmeny šį kartą aki
vaizdžiai įrodė nesugebą dirbti 
bendro darbo. Išvadas iš to 
turės pasidaryti patriotinė 
spauda ir lietuviškoji visuo
menė, mažumą palikdama ei
ti savais keliais.

Iš viso, šiandien mums rei
kalinga vadovaujamuose pos
tuose tokių žmonių, kurių gy
venimo laikrodis nėra sustojęs 
prieš ketvirtį šimtmečio, ku
rie gyvena dabartimi, o ne pra 
eities atsiminimais ir darbų 
nuopelnais. Šiandien reikia 
žmonių, kurie orientuotųsi po
litinėje padėtyje, o ne trukdan
čių visokį darbą ,kuris neišei
na iš jų supelėjusios minties. 
Mes negalime aukoti laisvės 
bylos dėl užsispyrusio atsili
kimo savo pažiūrose ir gyve
nimo reikalavimuose žmonių, 
užimančių pareigas, kurių jau 
nebepajėgia tinkamai atlikti.

Užtat šis nuvytusių laurų 
parvežimas turi būti gerai per 
svarstytas, padėkojant dirbu
siems, kol jie sugebėjo, bet 
užleidžiant vietą nūnai tiems, 
kurie šiuo metu sugebės dirbti 
Lietuvai ir Lietuvos laisvei. 
Kito kelio nėra, jei norime lais 
vės kovą pratęsti ir išvesti iki 
laimėjimo. Pr. Gr.

Spaudoje ir gyvenime

GINA OKUPANTĄ, NEGINA 
SKRIAUDŽIAMŲ LIETUVIŲ

Daug iniciatyvos, bet balansas liesas
Sunkiai suvaldomas Chruščevo temperamentas. Per ketverius metus daugiau šešėlių, kaip sėk

mės. Toliau tebesvajoja apie Vakarų fronto pralaužimą.

Prieš beveik ketverius metus 
N. Chruščevas išstūmė marša
lą Bulganiną ir atsistojo sovie
tų vyriausybės priešaky. Dabar 
ne tik pasaulis, bet ir Maskva 
klausia: ką Chruščevas yra pa 
siekęs užsienio politikos srity
je? Visi stebi, kad Maskvos 
valdovas yra įvedęs naują “sti
lių”, kad jis negali tik įsakinė
ti, kad jis turi ir įtikinti savo 
ėjimų teisingumu. Vakarų ste
bėtojai šiuo metu teisingai tvir 
tina, kad Chruščevas, jei ką 
gali įtikinti, tai tik viešajai nuo 
monei pateikdamas, kaip dova
ną, laimėjimus, bet ne prakiši- 
mus. Visa eilė spaudos organų 
suveda tokį balansą.

V. ALSEIKA, Vokietija

Tautomis. Du kartus Nikita vy- įsibrauti į Vakarų pozicijas ir 
ko į New Yorką, savo kalbo- palaužti jų atsparumą. Jis ban- 
mis, pvz. apie pasaulio nusi
ginklavimą, jis neabejotinai pa- rijos ryšius su Vakarais — ne
darė įspūdį daugeliui delegatų, pavyko. Turkija su Graikija pa 
bet... vietoje pasidabrinto plak
tuko jis griebiasi savo... bato 
ir juo demonstruoja pyktį, įžū-

dė laužti Fed. Vokietijos ir Aust
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Iniciatyva — Kalinovkos kalvio 
sūnaus rankose...

Pažvelkime į pasaulio įvykius 
per šiuos kelis metus ir turėsi
me prieiti išvados, kad Chruš
čevas, Kalinovkos kalvio sūnus 
ir buv. angliakasys, daugeliu 
atvejų vis paverždavo iniciaty
vą ir diktuodavo pasaulio įvy
kius. Visuose pasaulio kampuo
se žymi Nikitos iniciatyva ir 
ją jis valdo įvairiomis priemo
nėmis — tai smarkiai tvodamas 
plaktuku, tai savu batu, tai vėl 
saldžiomis šypsenomis.

Kartais atrodo, kad Chrušče
vas jau netenka kantrybės, bet 
vėliau jis sugeba savo sunkiai 
žabo j amą temperamentą suval
dyti. Dažnais atvejais jis tvir
tino: “Laikas dirba mums”. Pas 
taruoju metu tonas jau kiek 
pasikeitė ir girdime žodžius: 
“Laikas bėga, 
šaunųjį žirgą..

Maskvos ruperis “Vilnis” savo : buvo daug ištremtų. Įsiteikdama 
spaudos apžvalgoje “Prisipažįsta okupantams, “Vilnis” atsisako 
apsimelavę” rašo būk “Drauge” j ginti neteisėtai skriaudžiamą lie- 
tilpęs J. Pr. straipsnis “šiurpios tuvį.
žinios iš Lietuvos” buvę melai. Kai Stalinas šaudė, kalino, trė-

Deja, tai ne melai, bet tikrovė. ! mė Lietuvos žmones, “Vilnis” ir 
Kruvina tikrovė. Jei negalima ■ tada šaukė, kad tai neteisybė, kad 
skelbti šaltinių, iš kur tos žinios i “Draugas” ir kiti laisvų lietuvių 
gautos, tai todėl, kad tėvynėje laikrašėiai, apie tai pranešdami, 
siaučia okupantai galvažudžiai, meluoja, bet dabar pats Chrušče- 
Nei “Draugui”, nei J. Pr. nerei- j vas paskelbė, kad Stalinas ir jo 
kia griebtis melų, kalbant apie i 
Lietuvos okuęiantų (darbus, nes 
perdaug turima tikrovės. Pati oku 
pantų Vilniuje leidžiama “Tiesa” 
duoda gausiai medžiagos. Jos iš
traukas jau spausdinome ir dar 
spausdinsime.

Meluoja “Vilnis”, kai tas yra 
naudinga okupantams. Kada ta
me pačiame “Drauge” 1941 me
tais buvo skelbiamos pavardės iš- džiausią revoliuciją, kokią tik 
tremtų į Sibirą žmonių. “Vilnis” pasaulis matė, ir jis nei kieno

"ei“iejO- kaiP “ 
nors vėliau turėjo pripažinti, kad savo.

klika buvo žudikai. Taigi — tiesa 
buvo ir yra “Draugo” pusėje, o ne 
“Vilnies”, kuri netgi bijojo ištisai 
paskelbti tą Stalino pasmerkimą, 
nes gėdijosi savo skaitytojų, ku
riems per keliolika metų mulkino 
galvas. J. Daugi.

— Kristus yra tas, kuris tre
jų metų bėgyje pravedė di-

—Don. Cortes.

sirodė esančios pajėgios atsis
pirti sovietiniam puldinėjimam, 

i Maskva turėjo kai kurių vilčių 
i lumą, nesuvaldomą temperamen! ryšium su gen. Gurselio Turki- 
Į tą. Išvada bematant nyksta taip joje įvykdytu perversmu, bet 
reikalingos Kremliaus bosui sim ir šiuo atveju viltys nuėjo vė- 
patijos.

Auga vakarų pasaulio 
nepasitikėjimas

Chruščevas atliko daug kelio
nių po užsienius ir vis agitavo luaa iaip muubccvu « 

už “taikingą sambūvį”. Tačiau nen įrodė, kad Kremlius buvo 
tų visų kelionių per ketverius priverstas atsisakyti savo tiks 
metus balansas — pasyvus ir jų Vyko laužtinasis į Vakarų 
svarbiausia dėl to, kad dar la- pozicijas Skandinavijos erdvėje 
biau padidėjo Vakarų pasaulio • _ smūgiai Norvegijai, Danijai, 
jam reiškiamas nepasitikėjimas, vėliau Belgijai. Nesėkmė ir čia 
Pagaliau, ar pats to nepasitikė
jimo sukėlėjas turėtų stebėtis? 
Kai apsitveriama užtvaromis, 
“kinų sienomis”, geležinėmis už 
dangomis, ar galima betikėti 
kalboms apie gražų sugyveni
mą? Ar gali kelti pasitikėjimą 
tokie šauksmai, kaip: “mes jus Vai 
palaidosime...” 
kimirkomis tas pats diktatorius tiniu keliu, tačiau jis pasirinko 
štai ką tvirtina: “Istorija — daugiau savarankišką kryptį, 
ne arklys, jos nenuvarysi su 1958 m. Egipto prezidentas Nas 
botagu”. Bet... vėl jis netenka 

i kantrybės. Dabar ir spėjama — 
'gal jis per dažnai žvelgia į ka- 
I lendorių, juk balandžio 17 d. 
jam įau sukaks 68 metai...

X Nepavyko įsibrauti į Vakarų
pozicijas

Lig šiol Chruščevui nepavyko

I

I

.. Jis panašus į 
ir toliau — “o 

pasisekimas slenka paskui lėto 
asilo žingsniu...”

Siekia sėkmės, bet viską 
sugadina

Chruščevas aiškiai siekia sėk 
mės savo politikoje, jis viduji
niai nepaprastai nekantrus ir 
tai paaiškina daugeliui nesupran 
tarnus jo taktikos posūkius. Jis 
važinėjo po ištisus kontinentus, 
visur pabrėždamas reikalą “tai 
kingai gyventi”, jis šypsojosi, 
vaikučius glamonėjo, draugiš
kai kėlė su įvairiais politikais 
taures už taiką, draugiškumą, 
ir cholerikas Nikita, vėl pagau
namas nesuvaldomo pykčio, 
1960 m. Paryžiuje susprogdina 
viršūnių konferenciją.

Panašiai vyko ir su Jungt.

i 
i

i
I

kurie iš mūsų reikalautų tokio

Aš jau minėjau, kad moder- tų pasakyti labai stipriai (mu- 
nioji laisvoji mintis viską pa- šant su kumščiu į stalą). Tai 
nėrė į amžiną rūką, savęs pa- yra pati didžiausia vienuoliška 
čios neišskirdama. Tvirtinimas, lengvatikystė, kurios Tomas 
kad mintis yra laisva, atvedė Akvinietis reikalauja iš mūsų, 
prie to, kad valia pasidarė ne- Nedaug yra tokių netikinčių, 
laisva. Bet ir tuo klausimu nė
ra pilno tikrumo pas determi- mažo tikėjimo. O tačiau ant 
nistus. Jie sako, kad praktiš- šios realybės aštrumos ilgomis 
kai reikia elgtis taip, lyg va- loginėmis išvadomis Tomas Ak- 
lia būtų laisva, nors faktiškai vinietis stato visą krikščioniš- 
ji nėra laisva. Kitais žodžiais kojo kosmo sistemą, kurios 
betariant, žmogus turi gyventi nuversti niekam iki šiol nepa- 
dvejopu gyvenimu. Tai yra tas sisekė. 
pat senas Sigito iš Brabanto 
mokslas apie dvilypį protą. 
Trumpai sakant, 19 šimtmetis 
iš visko padarė chaosą. O to
mizmo uždavinys dvidešimta
me šimtmetyje yra iš to chao
so vėl padaryti kosmą.

Mes čia net bendrais bruo- teigti ir neigti. Kaip jūs tą du
ją pavaizduoja Norvegijos žais negalime pavaizduoti, kaip dyką bevadintumėte: artai bus 

Mes neatsisakysi- tas uždavinys gali būti atlik- miražas, ar mėnulis, ar jaus
mas, ar savisąmonė, vistiek, 

žvilgsnį į pagrindinį klausimą, jeigu kas tai mato, tai jis ži- 
į kurį atsakymą, man atrodo, no» ka^ bus netiesa, jei kas sa- 
aš žinau sąmoningai ar ne nuo kytų, kad jis to nemato. Ar- 
pat savo vaikystės. Kai kūdi-lfca kjl Jis bedarytų: mąstytų, 
kis pro lopšelio langą žiūri į svajotų ar turėtų įspūdį, jis ži- 
lauką ir mato ką nors, pvz. so- nos, kad jis tai daro ir kad 
do žolę, ką jis iš tikrųjų ma-!būtl* melas sakyti, jog jis to 
to? Ar jis sužino tada ką nors? 
Negatyvioji filosofija šiuo klau
simu turi daug vaikų lopšelio 
žaidimų. Vienas praeito šimt
mečio mokslininkas sakė, kad 
vaikas nemato jokios žolės, tik 
žalumą, atsispindintį žmogaus 
akies retinoje. Šitoks raciona
lizmas mane visada beveik su
sargdina. Jeigu vaikas nesu
vokia žolės, kaip 
vokti savo akies 
jis gali pamatyti 
roskopą ?

Kitos krypties 
sako, kad vaikas gauna tik ža
lumo įspūdį savo prote. Ir kad 
vaikas dar neturi jokio kito 
tikrumo, išskyrus savo protą. 
Jis mano, kad vaikas jau turi 
savo sąmonės sąmonę. Bet ta
da jau būtų įtikimiau sakyti, 
kad yra žolė, o nėra vaiko, ne
gu sakyti, kad yra sąmoningas 
kūdikis, bet nėra žolės. Šv. To
mas, staigiai įsiterpęs į vaikų 
lopšelio ginčą, labai stipriai pa
sako, kad vaikas turi sąmonę, 
kad jis mato Kažką, t. y. Ens. 
Dar prieš tai, negu jis sužino, 
kad žolė yra žolė ir kad jis 
pats yra jis, jis sužino, kad 
Kažkas yra Kažkas. Ir tai reik-

| jais. Kai kurių stebėtojų teigia
ma, kad Chruščevui daugiausia 

Į pasiekti užsienio politikos srity- 
' je pavykę Suomijoje, tačiau per 
nai rudenį įvykęs pasikalbėji
mas tarp Chruščevo ir Kekko-

I

Tomas Akvinietis yra ne tik 
’ gilus, bet ir praktiškas. Jis 

tuojau atkreipia dėmesį, kad 
su šiuo pirmuoju teigimu at
šliaužia kartu ir prieštaravimo 
idėja. Išsyk aišku net vaikui, 
kad negalima kartu ką nors

ir
atsakymas: “i 
me nuo NATO, mes liksime jos tas. Tačiau aš noriu mesti 
nariu”.
Nusivylimai ir Art. Rytuose

Štai, toks Irakas. Daug kas 
’akaruose spėjo, kad gen. Kas- 

Blaivesnėmis a- semas pasuks aiškiai prosovie-

seris buvo Nikitos stipriai išbu 
čiuotas Maskvoje ,bet ir jis to
li gražu nepateisino į jį įdėtų 
sovietinių vilčių. Kurį laiką san
tykiai su Egiptu buvo šaltoki, 
o Egipto komunistai ir dabar 

j tebesėdi kalėjimuose... Irane 
į (Persijoje) darytas spaudimas, 

(Nukelta j 4 pusi 3

I

Anglijos karalienės vyras princas Phillip sveikinasi su Britų Gvi
nėjos min. pirm. Jagan, kuris pareiškė, kad prieš jį ir ministerius 
yra puanuojama pasikėsinimų. Princas Phillips iš Gvinėjos nuvy- . 
ko į Venecuelą. (UPI)
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(Tęsinys)

jis gali su
retiną, kurią 
tik per mik-

mokslininkas

nedaro. Ir taip yra kažkas už 
kiekvieno fakto ar daikto. Jį 
ištikimai seka pirmasis pagrin
dinis įsitikinimas, kad dalykas 
tuo pačiu laiku negali būti ir 
nebūti. Kasdiene kalba kalbant, 
tai yra melo ir tiesos dėsnis. 
Žinoma, čia reikia persergėti, 
kad būtis ir tiesa Tomui Akvi- 
niečiui nėra tas pat. Tiesa 
la tik iš pažinimo būties, 
liktos tokios būtybės, kuri 
li pažinti. Bet, apskritai 
bant, su šiais pastebėjimais 
ateina į pasaulį amžinasis gin
čas tarp taip ir ne. Dauguma 
skeptikų bandė šios aštrumos 
išvengti. Jos išvengti norėda
mi jie tik aptamsino pasaulį ir 
sunaikino protą. Jie tikėjosi, 
kad galės būti Taip ir Ne kar
tu. V. Bgd.

ky- 
at- 
ga- 
kal-

— Dievas, kuris gailestingu
me tvarko pasaulį, neleistų pa
kelti tiek kentėjimų net doriau- 
siems ir išmintingiausiems žmo 
nėms, jeigu kentėjimai nebūtų 
šaltiniais pasitenkinimo, ugdy
mo dorybėse, lavinimosi išmin
tyje ir jeigu jie nebūtų garbin
gumo mokykla. —Taylor

mai: abi angos vidaus uždarumoje ir tik vandenin., Ne molinės! Tai kokios gi jos ten? — nustemba 
Viena — staigokai žemyn ir vingiuota: pro ją įei- mažoji motina.
na, išeina ir gelbstisi pavojaus ištikti. Antroji anga 
tiesesnė: įsigabenti maisto dalykams, kuriuos bebrų 
šeima laiko apatinėje, povandeninėje, pirkelės dalyje.

Šiuo metu bebrai pirkelėse turi prisigimdę po 
penkis ar šešis bebriukus, kurie iki treigystės gyvens 
drauge su tėvais.

Gerai pažįstamais išsilankstymais bebrisdamas, 
Gaudižadas žino, kad iš artimesniųjų pirkelių bebrai 
jau nusiraičioję vandenin. Jie gi tokie atsargūs! O 
girdi ir užuodžia, kaip vėlės. Dabar jie, plačiomis uo-

I

Medinės. Visa asla kaip vienas skobnis.
Vaje, asla kaip skobnis! Pamirk iš juoko.
Kokia mama pažįstama ir nepažįstama! Kaip ji 

jaunai nusijuokė, sakydama — pamirk iš juoko. Kaip 
nežinai, ką ji pasakys.

Ir vėl nudejuodama atsidūsta: ne mūsų, o dievų 
valia. Ji žinojusi, ji baiminusis, kad Gaudižadas už
augęs nerims Kareivonyse, nors jis ir vienatinis. Pa
sitaikė taip, kad jį kadaise nuo krūties nutraukė kaip 
tik gervėms ilgakaklėms išlekiant į pietus. Matyti, 
jau Laimos buvo taip skirta. Ir štai, jis — nepasėda 
klajūnas: namo tik paviešėti — ir vėl išjos į Vilnią...

Mama baigia vakarinę ruošą, šlepsendama basų 
kojų padais į molinę aslą.

Jau prieš guldama, palinksta į židinį ir meilina
mu balsu sako:

„Šventąjį Ugnija, šventąjį Gabija, tave gražiai 
pelenuon patalan eš padausasiuo!”

Ugnis — Perkūno dovana žmonėms. Ji — gera
darė ir gynėja nuo šalčio, ligų ir mirties. Ugnis — 
kilčių pagarbiai 
šventa. Gintaro 
tonumo.

Su Ugnimi 
biai ir gražiai,
ranka pridengia sau burną. Ugnis labai gera. Tačiau 
įžeista ji gali rūsčiai pakilti: apleisti šeimą ir išei
dama sudeginti trobą.

Mama dabar neskuba. Gaudižadas žino — prie 
Ugnelės jai niekad nenubostų. Susiramina ir pasiguo
džia ji savo Ugnelę matydama, su ja bekalbėdama. 
Prie židinio mama kažkaip atgaivėja: ir mažiau be- 
pavargus, ir lyg jaunesnė, ir sveikesnė...

(Bus daugiau)

i

Tik net ir to dar negana. Senis ima dėsmauti, vaj™°fami’ ?“ir« vikriai P>^
kad už Tauralgoa išėjusi Lirga turės ikvaliai peno su arpupirscių Ojomis... 
riebiu pavilgu. Vasarai — daug baltų aprėdų. Žiemai 
— neperšlampantį apavą su tymelio autiem ir šiltus 
kailinius. Ten Lirga gyvens didelėje pirkioje. O ar 
ji visa tai turėtų už kito išėjusi ? sauso kupsto. Pro atidaras duris mato aižėjant vaka-

Už kito! ro žarą: už kanapių ir javo, už Lieptų ir Salos kal-
Gaudižadas apsisuka ir nueina, šitame kaulėtame no — ties Verdinių giria, pelenais ir suodžiais apmig- 

Gervyde ne tik nerandi atgarsio, bet jau iš jo girdi 
priekaištą ir bemaž apkaltinimą. Kažkuo kaulius pri
mena Eigelą. Taip pat nesidrovi akysna iškalbinėti. 
Lyg ir čia jis būtų atėjęs vaduoti tėvo paskolą, už
trauktą apkartus žieveles sprangias kremtant...

Tai ar ligi šiol žinojo, koks akuotas šis Gervy- 
das? Pažinsi žmogų tik tada, kai jį viduryje liepto 
susitiksi...

Gaudižadas leidžiasi nuo kalvų pietuosna prie 
Didžiojo Raisto. Apsilankys bebravietėse. Gal čia at-, pasaldintus medumi, 
slūgs bent kiek tas negerumas širdyje. j Mama jį vis kalbina. Jis net pagalvoja: tokia

Didžiajame Raiste, abipus lėtos Bebrės, vande- šneki dabar ji bene dėl to, kad tenegirdėtų jis Lirgos 
ningose pelkėse pūpso apvalios ir didokos bebrų pir- balso, kad būtų galva kuo kitu užimta. Tenesminga 
kėlės. Jos suręstos iš nugraužtų ir suvilktų į krūvą ana daina sūnaus širdin, teneskaudina, tepalieka su- 
šakų, plyšius užlipdant dumblu bei žemėmis. Viršų- temoje tik kaip volungės aimana.
je vandens kyšojančioje pirkelės dalyje gyvena beb-! Aslos gi, mama, Vilnioje daugiausia ne plūkti- 
rų šeima. Iš šito guolinio ruimelio esti du išlindi- nės, ne molinės.

13.
Gaudižadas sėdi trobos prietemoje ant minkšto

lusia. Žara — iš žarijų, liepsnos, kraujo, vario ir 
titnago.

Lūšnos artumoje tankiai ciksi žiogai, šitie drau- 
giukai iš pat vaikystės.

Ulbėja ataidi daina mergišku balsu. Gaudižadas 
pažįsta — Lirga dainuoja. Gal dėl to, kad jis namo 
sugrįžęs paviešėti. Gal kaip tik dėl to, kad ji žino, 
jog jis girdės.

Jis ir mama pamažu geria užplikytus liepžiedžius,

saugota per daugel šimtų metų. Ji 
tyrumo, vaško ir kviečio grūdo gel-

mama visados 
Užsikosėdama

apsieina labai pagar- 
visad nusisuka arba
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MAROl^FTTF PARKO CFNTRF REAL ESTATE REAL ESTATE

Hamilton, Ont.
Pagerbta režisorė Kudabienė

56 zuikius. Aktyviai medžiok- 
I įėję dalyvauja: Julius Mačiu
kas, Stankevičius, Br. Aselskis, 
ūkio savininkas, kur daug su
sirenka medžiotojų, Petras Bra
sas ir daugelis kitų. Su vasario 
mėnesiu baigiasi ir pati medžiok 
lė. Pažymėtina, kad faunos šie
met Kanadoje yra gausu.

Į

Vasario 10 d. Hamiltone, 213 
James St. N., t. y. vengrų sa
lėje įvyko visų lietuvių bend
ras vakaras, kuris buvo skir
tas ilgametei Aukuro scenos me 
no būrelio vadovei režisorei E- 
lenai Dauguvietytei-Kudabienei 
pagerbti. E. Kudabienė gurėda
ma 3 mažų vaikų šeimą, jau 
per 12 metų dirba gana sunkų 
ir nedėkingą teatrinį darbą; tai 
kininkauja visoms organizaci
joms jų parengimuose. Mūsų 
Aukuras yra plačiai žinomas ir 
už Hamiltono ribų. Be to, E. 
Kudabienė šia proga minėjo sa
vo 20 metų sceninio darbo, ku
rį ji pradėjo dar nepriklauso
moje Lietuvoje Jaunimo teat
re Kaune.

Visas parengimas praėjo pa
keltoje nuotaikoje. Patys Auku
ro dalyviai atliko meninę dalį. 
Buvo puikūs šokiai, visų links
ma nuotaika. Jubiliatė buvo pa- turėtų lietuviškų’įdo'kšteHų? Ap
gerbta, įteikiant jai dovanų. Lin gi LB nebeišgali nupirkti už 6 
kime jai dar daug metų nemes-; doIerius lietuviškoS plokštelės? 
ti šio auklėjamo ir tautinę dva-! Pasirūpinkime tuo nors Vasa- 
sią palaikančio scenos darbo! rio 16 d progaj

I
|

Br. Jonušo maršai
Kanadoje veikia veik valdinės 

stotys CBC, CBL ir CBFM, ku 
rios duoda gražių TV progra
mų. Kasdien duoda pusvalandį 
maršams nuo 8.30 vai. iki 9 v. 
ryto. Čia yra puiki proga pade
monstruoti ir lietuviškus mar
šus — komp. Br. Jonušo mar- 

, šus. Apie tai jau buvo kalbėta 
| prieš 2 metus, bet nieko iki šiol 
nepadaryta. Toronto minėtos ra 
dijo stotys tikrai mielai pagro- 

I tų ir lietuviškų maršų, jei jiems 
kas jų įteiktų ir paprašytų. Bet 
niekas neprisirengia to padary- 

įti. Kodėl? Windsoro stotis mie
lai duotų Br. Jonušo maršų, jei

Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 
biznio namui statyti. $6,000.

8 kamb. mūro rezidencija. Mo- 
dtfrn. didelis namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Prie parko. $26.900.

Namam reikmenys — hardvvare. 
pastovus 
$50,000 
$32,000.

Rūbų valykla — Cleaner ir gražus 
butas puikiam name Brighton Par
ke. Pelno virš $4,000 metams. Kai
na $14,900.

2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb. 
Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. 
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, i 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20,700.

Už įmokėtus $2,000 ir $85 } mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrų, kurio 
kaina $13,000.

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

Prie mūsų įstaigos 2-jų 
metų, dailus mūras. 2 po 
$38,500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38.000.

harduare. 
biznis, apyvarta apie

metams. Kaina grynais

t tr

Mū-

na- 
už

biz-

Bargenas. 2-jų butų namas.
3 kamb. Gera vieta. $14.600 

I 3-jų butų mūras ant kampo.
ro garažas. Gazu atskiri šildymai, j 
$28,600.
1% aukšto niūras. 6 ir 4 kamb. Ga- ' 
zu šildymas. $24,800.

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie 
$2.500 nuomos. Tik $11.900.

Nauja $100,000 likerių prekyba, i 
Taverna ir liuksus butas. Mūro 
mas su nuostoliu parduoda 
$56.800.

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

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

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $3.000 įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidencija. Garažai ir ' ' 
$20,500.

Naujas mūras. 5% kamb. 
statyba. 1 vonios. $16,800.

8 butų mūras. Alumin. 
Į Virš $8,000 nuomos. $66,900.

Algos metinis priedas apie 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 

į $21,000.
I 3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
Ž8I5 W. 71 st St. Tel. RE 7-7209 arba RE 7-8534

'■ —- 4

priedai.

Tvirta

Medinis. 2 butai — 5 tr 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., SO p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd Si.. CL 4-2390

$35,900 už 9 metų mūrinis, 2x4%, 
arti mūsų ištaigos.

33.800 mūrinis po 3 mieg., butas 
ir $200 nuomos į mėn.. 69 ir Tal- 
man.

$7.900 už 4 kamb. medinį Gage 
lotas 25x125.

$37,800 mūrinis 2x5 su 3 mieg., 
metų, 71 ir California.

$12.500 medinis 2 butai (6 ir
33 p. lotas. Gage p.

$38,500 visai naujas mūrinis, 
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-
io

5),

2

P-.

3$14.500 mūrinis 3 butai. Aušros 
Vartų parapijoj.

$18.500 mūrinis 2x4 Brig’hton p.. 2 
i»l. nuo mokyklos.

$17.900 mūrinis 6 
tas. garažas, naujas

$10,900 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

$46,000 liuksusine
rezidencija, priešais .

$41.500 naujas mūrinis 2 po B, 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu; pastogė.

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

$30.700 mūrinis 2 po 5 su daug 
priedų, naujas šild.. puiki vieta.

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

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

$15,500 už 3 lotus Gage p.
$6,500 lotas 31 p. M. parke.

kamb., 30 p. lo- 
šild.
kamb., rūsys, ga-

3 metų 6 kamb. 
Marąuette parkų.

f

REAL ESTATE

Medžioklės sezonas prie 
pabaigos

Ruošiasi

nuomos 
Įmokėti

butų, 8 
5 kamb.

langai.

$5,000

t

PROGOS — OPPORTUNFHEš

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. $19,500.

3 apt. 5, 4, ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36,000.

o
va.

apt. 6 ir 5 kamb. Šildymas aly- 
$21,500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399
i

PILDOME ĮVAIRIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS

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

Nauj. mūr. 2x5J4 (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.000 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$18,900 
Didelis pasirink, geru ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVE. LA 3-3384

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

po 5% kamb., 3 mieg. Šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st SL WA 5-5030

CICERO. Lietuvių apgyventoje 
apylinkėje parduodamas geriau
sias pirkinys — 2-jų butų namas. 

15 ir 4 kamb. 3 miegam. Naujas 
“boileris”. 2 auto, garažas. Apy- 

i linkėję 16th ir 51 Ave. $17,900: 
: įmokėti $3,500. SVOBODA, 6013 
W. Cermak Rd.. Cicero. OLympic 
2-6710. Blshop 2-2162.

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVĖ. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. 147 VVest 112th Place I

I

PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 
Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Western Ave. Viskas tik 
$20,900.

Specialus investavimui — 5 butų
i namas. Alyva-karštu vand. šildy
mas. Naujas garažas. Mėnesinių 

Arti Šv. Kryžiaus

IŠNUOM. VIETA RESTORANUI, 
ant labai judraus kampo. Nepra- 

i leiskite geros progos; atvažiuokite
\ pamatyti. Charles Motei, Harlem j pajamų $365.
Avenue ir Southwest Highway, bažn. Pilna kaina $21,900. 
Worth Illinois. Tel. GIbson 8-9606.

MARQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 ma3. 

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

aukštų kampinis. $66,500.
6 metų, 3 mieg. medinis.

I rūsys. 30 p. sklypas.
Į $14.200.

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

Šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
! low. A.ti Marąuette Parko mokyk- 
! lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
i dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

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

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

NAUJAS MCR. 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. 4 % metų 
tartis. $9,000.

3 BUTU MED. —
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė karšto vandens
2 auto garažas.

BLOKO NUO PARKO 
metų 2x4 % kamb. mūr.

Pk. 2 šildymo

lietuvių kolonijoje, 
nuomos

ant 
su-

Gera
Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau-

po 5 
graži 
bizniui. Ar-

♦

S 16,500
Nauja 

alyvos
cen- 
šilu-5 butų mūrinis Gage Parke. Vi

si 4% kamb. butai: Naujas sto-Sav. parduoda modemų 6 butų 
po 5 kamb. mūr. namą. Garu apš. 
Geros pajamos. Arti mokyk., bažn. 
ir susisiekimo. Apyl. Van Būren 
ir La Vergne Ave. Prieinama kai- ' 
na. Tel. 261-2892.

Lietuvių dienai
■Ont., LB pradėjo 

darbus Kanados.
dienai Čia ian kar! BERWYN- Gera Pajamų nuo-..------ „ --------- dienai, čia jau Kar savvbė. 6—4—3 kamb. $250 per

kia Toronte, St. Catharinęs ir tą yra buvusi Lietuvių diena ir mėn. Apylinkėje 35th ir Grove St. 
kt. Bet gerų medžiotojų ir čia Puikiai pavyko. Reikia tikėtis Geras susisiekimas, 
pilna. Is jų verta pažymėti šio J1 pavyks ir šiemet, 
sezono čempioną Klemą Sinke
vičių, kuris iki šiol jau nušovė

Windsor,
Hamiltone nėra specialios me pasiruošimo

džiotojų draugijos, kokios vei- Lietuvių IX

Daug iniciatyvos
(Atkelta iš 3 psl.)

, arti krautu- 
g j vių. $21,900; įmokėti $4,000. SVO

BODA, 6013 Cermak Rd., Cicero.
Dar iš “Talkos” susirinkimo OLympic 2-6710, Blshop 2-2162.

I 

Kaip jau trumpai buvo “Drau i 
ge” minėta, Hamiltono lietuvių 
koeperatyvinis bankelis Talka 
turėjo metinį susirinkimą, ku- 

i riame paaiškėjo, kad bankelio 
ir veikimas išsiplėtė, išaugo narių 

[skaičiumi, nes dabar turi 567 
narius. Per praėjusius metus 
įstojo 109 nauji nariai, o išsto
jo tik 33. Tokiu būdu bankelis 
paūgėjo 76 naujais nariais. Ma 

!lonu pažymėti ir tai, kad jau- 
inuoliai-lės yra taip gi šėrinin- 
kais. Jų dabar yra 64, bet ga-

i lėtų būti ir daugiau. Per 7 me- la 1-7038.
! tus bankelio apyvarta pasiekė Į

i

i i PUIKUS MIEGAMASIS ir sau
lės kambarys išnuomojama 2-jų 
suaugusių šeimoje. Atskiras įėji
mas. Virtuvės privilegijos. Rami 
patogi vieta prie Gage parko, 2 
blokai nuo Jaunimo Centro.

Tel. 776-5716tikėtasi tautos sukilimo, bet 
toliau ten tebevaldo šachas.

Afrikos tautose Chruščevas 
neabejotinai susilaukęs kiek sim 
patijų, tačiau patvariai įsilauž
ti į Afrikos kontinentą jam aiš 
kiai nepavyko. Daug lūkesčių 
sužlugdė Lumumbos mirtis, 
“Draugas nr. 2”. Afrikoje, Gvi
nėjos Sekou Toure pasirodė e- 
sąs miėlas rublių ir vok. mar-___ ___ ___ ____ r____ _
kių priėmėjas, tačiau energingai i arti pusės milijono dolerių per 3 dideij^uta^poTk^ir 3 di-
nepakenčiąs komunistinio per-| metus, 
versmo .

“Talka” turi laisvų pi
nigų paskoloms iš 9% metinių. 
Stokime į “Talką”. “Talka” iš- 

; laiko vieną Vasario 16 gimna
zijos mokinį ir apmoka už moks 

Daugiausia laimėjimo taškų ią kasmet 240 dolerių. KL G. 
Chruščevas yra surinkęs tik Ku 
boję, pačiame JAV prieangy, 
bet šis laimėjimas gali virsti 
ir didele nesėkme. Aišku, Mask
va visu smarkumu sieks infilt
ruoti vidurio ir pietų Amerikos 
kraštus, su Brazilija priešaky.

O koks vaizdas rytų bloke? 
Pasirodo, ir čia esama daugiau 
šešėlių, kaip šviesių laimėjimų. 
Pasirodo ,kad Nikitos vadovau
jamas “socialistinių” kraštų blo 
kas nėra monolitinis ir yra lin
kęs byrėti. Raud. Kinija ir Al- 
ban:ja nesutinka su Maskvos 
vadovavimu, o susitaikymas su 
Tito — tik dalinis laimėjimas. 
Aplamai, ketvertų metų balan
sas laikytinas liesu. O pasaulio 
likimas priklausys nuo t<Ą ar 
Chruščevui kritiniu momentu 
pavyks pažaboti kantrybės sto
ką.

Daugiau šešėlių, kaip sėkmės ir 
namuose

Amerikos katalikų aukos
JAV katalikų šalpos tarny

bos “Catholic Relief Services” 
1961 metų apyskaitiniame pra
nešime, kurį paskelbė vyriau
sios Amerikos vyskupų Konfe
rencijos Administracinio komi
teto prezidentas, Washingtono 
arkivyskupas Mons. O’Boyle, 
sakoma, kad JAV katalikai per 
šią organizaciją praeitais me
tais šalpai sukėlė 125,118,000

si *±72 Kama, outai: naujas sio- 
Parduodama taverna ir namas, kerjs Kampinis namas. Savininkas 

kampas Cermak ir Hoyne. 3-jų; įšvvksta į California. Nužeminta 
aukštų mūr. namas, 5 butai, taip kaina _  $45,250.

j Grosemė su 2-jų butų mūr, na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais

S'Į’Į i išvyksta į California. Nužeminta

pat 5 kamb. butas užpakaly ta
vernos. Geros pajamos iš abiejų. 
Žemi mokesčiai. Prašo $48,000. j 

: Savininkas. VI 7-8883.—
—__ ___ _____ _____ __ __ __ ___ ______ _

IHEI.P VVANTED MOTERYS
i
j Reikalinga moteris prižiūrėti vai- 
| kus. Marąuette Pk. apylinkėje.

HE 6-1202

$1,000 ĮMOKĖTI. Graži mūrinė 
6 kambarių rezidencija. 25-ta ir 
Keeler Ave. Rūsys. Karštu vand. 
apšild. Garažas. Geras pirkinys. 
SVOBODA, 3739 West 26th St. 
LA 1-7038.

$15 900. 4 butai — 3 po 4 kamb. 
ir 3 kamb. Apylinkėje Sawyer ir 
27-os. Gazu apšild. Tik $2,000 jmo-1 
keti. SVOBODA, 3739 W. 26th St.

ma.

J. BACEVIČIUS

7 
ąuette 
$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 aerodromų. Parduos už $18,500.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

Mar- 
sistemos.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

į Išnuom. mieg. kamb. Galimybe 
| naudotis virtuve. Apžiūrėti galima i 
į sekmad. nuo 1 iki 7 vai. 5628 S.
Ashland Ave. PR 8-6553.

Mr. Piliar

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2283

2735 West 71 si Street
TeL VVAIbrook 5-6015

MAROUETTE PARKE
Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$1 9.900.

Palikimas. Brighton Parke du me
diniai namai. Vienas 6 kamb.. ant
ras 4 kamb. ir biznis $14,000.

VAINA RE AL T Y
6540 S. WESTERN AVE.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

Išnuom. krautuvei patalpa — 
tinka bet kokiam bizniui.

2517 W. 69th St.

Išnuom. mieg. kambarys, su 
valgiu ar be valgio. Yra garažas. 

Tel. PO 7-5659

Išnuom. miegamas kambarys. 
Galima naudotis virtuve. Arti 
69-os ir Oakley. HE 4-0433.

i deli butai po 4 kamb. Puikiame 
stovy. Didelis rūsys. Garu-stokeriu 
apšild- 1/4 bloko iki katal. bažn. 
ir mokyk. Mažiau kaip blokas iki 

j Archer Ave. Nuomos leis f 
prabangingai gyventi. Skambinkite' 
dabar — CUffside 4-8500. į

II 
I

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

I

I

i♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦-♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦*-♦

A. ABALL ROOFlire
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Douuspouts, Stogai. Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus._ Stogai atnaujina
mi (re.coated). 
■•Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

LA 1-6017, RO 2-87 78

Dažymas iš lauko 
Pilnai apsidraudę. 

apskaičiuojame; žemiau- 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktj bei sekmadie-

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

Ofiso ir namų telefonas: • 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVE. | 
Chicago 36, Illinois

//ČA 

šildymas"" 
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gasu 
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

į

I f

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

INCOME TAX
iMarąuette Parke išnuom. 4 kam

barių butas, suaugusiems. Skam
binti nuo 8 iki 11 vai. iš ryto ir į 
nuo 4 iki 9 v. v. PR 6-6208.

jums i .r3 
inkite < vldut-

Išnuom. kambarys tvarkingam 
. amžiaus asmeniui, prie mą- 

žos šeimos. WA 5-5903.

I

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande 
nlu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų lšsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL. 6-6419.

N

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
{VAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West S9th Street
Tel. PRospect 8-3792

Marąuette Parke išnuom. dide- 
1 lis, šviesus kambarys, ramioje vie- 
toje. Galima naudotis visais pato
gumais. Pageidaujama rimta mo- 

Į teris ar mergina.
PRospect 6-6376

BROADVIEW
Savininkas parduoda 5%

(3 mi<*g.) “ranch” narna. 2 
ražas, šoninis privažiavimas, 
apšild. Daug priedų. Kampinis 
pas 51x126 p.

Tel. Fl 5-5212
į -

Prie 67-os ir Francisco parduoda- 
. mas didelis 3-jų butų mūras. Vienas 
apartmentas turi 6% kamb.. kiti 4 
ir 3 kamb. Potvynio kontrole, i 
dymas alyva. Mūr. garažas. Daug 
puikiu priedų. Dėl informacijų kreip
tis — RE 7-2874.

i
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Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia

kam b. 
maš. ga- 

Gazu 
skly-

MISCELLANEOUS

Išnuomojamas kambarys 1 me 
aukšte. 4535 S. Talman Ave.

šil- | CLiffskle 4-6764

DĖMESIO!

LOTAS BRIGHTON PARKE
46-ta ir Mozart. Susitarus pasta- 
tysim naują vienos ar 2-jų šeimų 
namą.

HE 4-7482 arba 436-5153
' VACYS CONSTRUCTION CO.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

: dolerių sumą. Minėtoji suma pi- 7he biggegt *ngg on freezer 
nigais ir įvairiomis gerybėmis MEATS for 1962 is with
buvo paskirstyta net 67-se kra
štuose palengvinant 28 milijonų 
žmonių likimą. Katalikų Šalpos 
organizacija ir ateinančiais me 
tais ryžtasi lygiai dosniai ma
žinti pasaulyje viešpataujantį 
skurdą.

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

Phone NE 6-3440

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
SIGNORELLO HEATING 

and GAS EQl IPMENT CO. 
City wide Sales & Service. 
Guaranteed Work. Member

Mechanical Contractors Ass’n 
R’esidential—Commercial— 

Industrial.
3839 S. Archer

of

LA 3-1002

LA *PLACA* CX)*AI**&*OIL *00 *
Retail 24 hr. Service
MOBILE HEAT

Quality Fuel Oils. Stoker, St<am 
& Domestic Coal Sales * Service. 

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

Apsimoka akelbtia “DRAUGE

Šiuo automobiliu sovietinis komendantas Berlyne Solovjevas vyks
ta į Rytų Berlyną po ilgo pasikalbėjimo su britų komandantu De- 
lacambe Vakarų Berlyne. Buvo kalbėtasi dėl sienų perėjimo iš 
zonos į zoną. (UPI)

nea 11$ plačiausiai skaitomas lietu 
vitj dienraštis. Gi skelbimu kaino 
visiems prieinamo*.

I
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street

CHICAGO 29. ILLINOIS

Savininkas parduoda 6 kamb.
Cape Cod namą. Apšild. Geram 

, stovy; naujai dekoruotas. Mar- ;
ąuette Pk. apyl. arti mokyklų. : 
Prieinama kaina. GR 6-0966.

Savininka*'"Marquette Parko ra
jone parduoda de luxe 2-jų aukštų 
mūr. namą. 2 po 5 kamb- Apyl. 
71st ir Francisco Ave.

Tel. RE 7-4618

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir P R E K Y B OI 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7 - 8 9 4 9
2301 W. 69th St, Chicago

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

VACYS 
CONSTRUCTION C0

• PASKOLOS
Gyvenami namai. Biznio, in-* 

, dustrijoB bei ofisų pastatai.
Taip pat įvairūs pastatų re-| 

^montai. ▼

B L, STAŠAITIS^ 
Statybos Kontraktorius 
>43 SO. SAWYER AVENUE

CHICAGO 29, ILL. A
Namų Tel. PR 8-8378 T

,, V I K D O “
HEATING SERVICE

I 
i

Dėl senatvės turi parduoti 2-jų • 
aukštų mūr. namą. Labai geram 
stovy. 2 butai po 5 kamb. Uždari 
porčiai; 1 apšildomas. 2 maš. ga- į 
ražas. “Showers”, karštu vand.-' 
gazu apšild. Rūsy didelis apstaty- 

į tas kamb., su vonia. Graži apylin- 
, ke. arti mokyklų, gero susisieki- 
[ mo, 1* 2 bloko nuo Garfield EI., 
[ 1 blokas nuo Austin Ave. auto- 
I buso, Expressway. Geros pajamos.
Parduodamas nebrangiai, atvykite 
apžiūrėti. Tel. TOuuhail 3-7304 
arba Flllmore 4-3950, Kressin, 
Mrs. Powara.

4

Skambinkit LUdlow 5-9500
itimilimilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

4444 S. WESTF.RN AVE.. Chl- 
«WO. III., VI 7-3447 — D. Žu
kauskas.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

i

j yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybe, 2 patai-

i syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS. 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, III.

¥

Perskaitę "Draugą", duoki 

le jį kitiems pasisicaityti.

JOKIO {MOKĖJIMO 
turinčiam pastovų darbą žmogui. 
5 kamb. savininkui, plius $238 
ekstra pajamų j mčn. 2 jų aukštų 
tvarkingas mūrinis. Dėl apžiūrėji
mo sustokit 4936 W. 15th St., 
Cicero. OL 6-4980 arba OL 2-8907

Remkit dien. “Draugę

V. ŠIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 WEST 7 Ist STREET 
Tel. PR 8-4268 ir TE •-$&$] |j

V. »

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 17 d.

I Š. M. VASARIO 25-tą DIENĄ, 
2-rą valandą po pietų. Jaunimo 
Centre, 5620 S. Ciaremont Avė., 
rengiamas Chicagos Moksleivių 
Ateitininkų

Užgavėnių Tradicinis Vaikų Kaukių Balius PROGRAMOJE: 1. Inscenizuota 
pasaka .Teisybė ir Neteisybė“. 
2. Bendri žaidimai, dainos, bufe
tas. 3. Gražiausių kaukių rin
kimas.

LIETUVIŲ FONDO STATUTAS
Pagrindiniai jo punktai

DR. A. RAZMA

Aukotojai, iniciatoriai, JAV 
L. Bendruomenės Tarybos pre
zidiumas sėkmingai užbaigė ne
lengvą L. F. statuto redagavi
mą. L. B. Tarybos nariai ko
respondencijos būdu statutą 
jau patvirtino. Kelių savaičių 
laikotarpyje L. F. bus inkor
poruotas Illinois valstybėje. 
Taigi visi L. F. sunkumai nu
galėti ir nuopelnai priklauso 
visiems L. F. suinteresuotie
siems, kurie aukojo, dirbo ir 
parodė daug išminties, kantry- 

£ bės ir meilės šiam mūsų svar
biam istoriniam reikalui. Tas 
laimėjimas yra didelis, užtat 
pareikalavo ir nemaža laiko.

vargų bei 
atliks Lie-

skirstymo

l f

reikalui, aukodamas L. Fondui 
gali tai padaryti. Tada jam ne
reikia rūpintis nei saugojimu 
savo numatytos aukos, nei tu
rėti organizacinių 
išlaidų, — tą darbą 
tuvių Fondas.

L. F. palūkanų
komisijoje L. B. turės pusę 
skaičiaus narių.* Bet bus remti
ni tik tokie planai, kurie gaus 
komisijos daugumą balsų. Tik 
svarbieji ir bendrieji mūsų išei
vijos bei liet, kultūriniai rei
kalai susilauks finansinės L. 
F. paramos.

Etiopijos karaliaus Haile Selasie 
žmona mirė, sulaukusi 71 m. am
žiaus, Addis Ababa mieste. Kara
liškoji pora buvo susituokusi 1911 
m. Išaugino du sūnus ir dukrą.

Tikslas
Įamžinti lietuvių kultūrą, 

fondo pajamas naudojant lite
ratūriniams, auklėjamiesiems 
ir labdaringiems darbams su 
sąlyga, kad jokia fondo dalis 
nebūtų naudojama tokiems 
tikslams, kurie nėra atleidžia
mi nuo pajamų mokesčių. Pa
gal JAV įstatymus L. F. ne
saisto jokios valstybinės 
jis gali 
lą bet 
kai bus 
pradžios

ribos, 
veik- 

Taigi, 
L. F.

remti lietuvišką 
kur pasaulyje, 
laisva Lietuva, 
mestas šūkis — “Ka

pitalas Lietuvai, o palūkanos 
lietuvybei tremtyje išlaikyti”, 
— tebegalioja, ir jis bus gali
ma įgyvendinti, kai susidarys 
sąlygos.

Laiko ir daugumos reikalavimai
i I

“Įstatai gali būti keičiami, 
L. F. metiniame susirinkime pa
prasta balsų dauguma, jei pa- i 
keitimai L. F. Tarybos reko
menduojami. Metinis susirinki
mas įstatus gali pakeisti be 
Tarybos rekomendacijos dvie
jų trečdalių balsų dauguma. 
Abiem atvejais pakeitimai įsi
galioja L. B. Tarybos pritari
mu. Pakeitimai įsigalioja be L. 
B. Tarybos pritarimo, jei se
kantis metinis L. F. narių su
sirinkimas juos priima trijų 
ketvirtadalių dauguma”. Čia 
aiškiai pasakoma, kad jokia 
maža grupė balsų ar net pati 
L. B. niekad negalės pasinau
doti- vetavimo teise. Viską nu
lems aukotojų dauguma.

L. F. statutas turėtų patenkinti 
kiekvieną

as-

Aukotojai — kapitalo 
saugotojai

Patys aukotojai (paskiri 
menys, L. B., organizacijos ir
bažnyčios) saugo pagrindinį 
L. F. kapitalą, kuris pasilieka 
visada pastovus, nusprendžia 
pinigų investacijos kelius bei 
būdus ir taip pat dalyvauja 
kasmetinio gauto pelno paskirs
tyme lietuviškiems reikalams. 
Tam tikslui aukotojai išsiren
ka L. F. Tarybą, kuri savo ke
liu sudaro valdybą ir kitas rei
kiamas komisijas. L. F. nariu 
tampa kiekvienas, kuris paau
koja fondui bet kokią auką. 
Balsavimo teisę gauna tas, ku
ris paaukoja ne mažiau kaip 
100 dol.

Nuo kiekvieno paaukoto šim
to dol. įsigijamas vienas bal
sas. Šiuo principu užakcentuo
jamas kiekvieno aukotojo ak
tyvus dalyvavimas L. Fonde, 
iškeliama kiekvienos finansi
nės aukos reikšmė ir palieka
mas laisvas kelias privačiai ir 
organizuotai iniciatyvai.

Kadangi Liet. Bendruomenės 
vienas iš svarbiausiųjų tikslų 
yra lietuvybės 

4Jos plėtojimas, 
bai svarbi rolė 
Jiuri skjmtys
kapitalo pelną lietuviškiems 
reikalams.

Šis L. F. statutas yra dviejų 
projektų darbo vaisius. Kaip 
visiems žinoma, vieni norėjo, 
kad L. F. būtų visiškai Bend
ruomenės jurisdikcijoje, kiti, 
kad jis būtų savarankiškas.

Du fondai būtų vienas kitą 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
naikinę ir būtų buvę mūsų vi
suomenės skaldymo, o ne bend
radarbiavimo priemonė.

Aš šventai tikiu, kad ateitis 
parodys, jog mes esame susi
pratę lietuviai ir tokių, kurie 
galėtų ir neaukotų L. F., bus 
labai mažai.

Liet. Fondo ateities planai

išsaugojimas ir 
jai suteikta la- 
tojc komisijoje, 
gautą metinio

Gali įsijungti ir kiti fondai
L. F. statuto 8 paragrafas 

sako; “Aukotojas, duodamas 
didesnę kaip trijų tūkstančių 
dol. auką, gali nurodyti taip 
pat ir tikslą, kuriam jo pinigai 
ar jų realizuotas pelnas turi 
būti naudojami. L. F. valdyba 
vykdo tokio aukotojo nurody
mus, bet jo auka jam nesutei
kia L. F. nario teisės”. Čia 
aiškiai pasakoma, kad, jei kas 

^nori savo auką panaudoti ko
kiam specifiniam lietuviškam

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS Komplimentai ir išmalda

Stambi moteris subara išmal- 
mėdamas, kad viskas rasta tvar j dos prašantį vyrą: 
koje. Pajamų ir išlaidų doku
mentai gražiai tvarkomi. Kuo
pos turtas, kuris randasi pas 
ūkio vadovą Pr. Tomkevičių, ir
gi rastas tvarkoje. Visa veikla 
pagirta ir patvirtinta.

Nauja valdžia

ŠAULIŲ KULTŪRINĖ 
VEIKLA

t

Vytauto Didžiojo Chicagos; 
šaulių kuopos metinis narių su
sirinkimas įvyko vasario 11 d. 
Jaunimo Centre, kuriame daly
vavo virš 50 narių, Jų tarpe ir 
du garbės sąjungos nariai: gen. 
K. Musteikis ir adv. R. Skipi i Valdyba kasmet perrenkama, 
tis. Metinį narių susirinkimą bet jau treti 
atidarė kp. pirm. kun. A. šeš- ta pati. Valdyba ir kontrolės įmetė dolerį, 
tokas, trumpa kalba pakviesda komisija, bei garbės teismas, 
mas prezidiumą. Po šaulių vė
liavos įnešimo bei fnirusių 
žuvusių šaulių pagerbimo pri- vis 
minė kuopos mirusius šaulius 
Suopį, Abramiką, Jašinską ir Rinkimai užsitęsė labai trumpai 
kitus. ir visi buvo patenkinti naujai

Susirinkimo pirmininku buvo išrinkta šaulių kuopos vadovy- 
pakviestas VI. Išganaitis ir 
sekr. J. Padvaiskas. Kuopos 
pirm. kun. A. šeštokas padarė 
metinį kuopos veiklos praneši
mą, apžvelgdamas nuveiktus 
darbus, sutiktas kliūtis, jauni-

— Kaip tau negėda tokiais 
dalykais užsiiminėti!

Pas gydytoją
— Parodyk liežuvį.
— Tai bereikalo. Tas, dak

tare, nepajėgs išpasakoti, kaip 
blogai aš jaučiuosi...

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomi VLADAS, STASYS ir 

i EDVARDAS EITAVIČIAI. Jieško 
i motina ir sesuo Zofija, neseniai 
(grįžusios iš Sibiro, dabar gyve- 

------ -  —. nančios kaime. Dėl smulkesnių ži- 
metai pasilieka ma, moteris į io atkištą kepurę nių teirautis — Feliksas Putnus, 

, 7224 S. Talman Avė., Chicago 29, 
I III.

sutiko dirbti ir toliau šaulišką 
ir darbą, visiems džiaugiantis, kad 

atsiranda pasišventusių 
žmonių organizaciniam darbui.

— Ponia, bet juk tai vienin
telis būdas niekieno nepristaty
tam kreiptis į nepažįstamą gra
žią moterį.

Nieko dau;iau nebesakyda-

PADĖKA
A. + A. PRANAS BIČIŪNAS, 

gyvenęs Chicagoje, 3236 South Halsted St., mirė 1961 m. gruo
džio mėn. 27 d. ir palaidotas tų pačių metų gruodžio mėn. 30 d. 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Gilaus skausmo valandoje daugelis mus užjautė, guodė, liū- • 
dėjo ir meldėsi su mumis drauge, kada jauname amžiuje pasi
šaukė Aukščiausias mūsų mylimą ir brangų vyrą, tėvelį ir brolį.

Negalėdami visiems atskirai išreikšti mūsų dėkingumą, no
rime čia padėkoti visiems kartu.

Dėkojame prel. kun. M. Krupavičiui ir kun. Vyt. Bagdana- . 
vičiui atlaikiusiems šv. mišias laidotuvių dienoje. Kun. St. San
tarai ir kun. J. Prunskiui už asistavimą šv. mišiose ir už jautrų 
atsisveikinimo žodį bažnyčioje. j

Dėkojame kunigams T. T. Marijonams, T. T. Jėzuitams, prel. , 
I. Albavičiui, kun. Kireiliui, kun. Baltiniui, kun. Vilkaičiui, kun. 
Barauskui, kun. Velučiui, kun. Patlabai, kun. Vaišvilai, kun. 
Gureckui, ir kitiems kunigams laikiusiems už velionį šv. mišias, 
bei aplankiusiems koplyčioje ir atkalbėjusiems rožančius.

Dėkojame dr. šabanui, dr. Meškauskui, dr. Čerškui, dr. Pet
rikui, dr. Tarvydui, dr. Repšienei, dr. Prunskienei ir jų šeimoms, 
užjautusįems mus skaudžioje valandoje.

Ypatingai nuoširdus ačiū mūsų valgyklos personalui už rū
pestingą tvarką, vainiką ir šv. mišių aukas, p. Marijai Maciežie- 
nei, p. Sai. Stakėnienei, p. B. Prapuolenienei, p. J. Šalkauskienei, 
p. J. Balskienei, p-lei L. Srugytei, A. Kalašinskaitei ir kitoms.

Dėkojame visiems atsiuntusiems gėles, vainikus ir aukoju
siems šv. mišias. Dėkojam Seselėms Kazimierietėms ir Nekalto 
Prasidėjimo Seselėms už maldas ir šv. mišių aukas. Dėkojame 
daugeliui mūsų pažįstamų ir prietelių, telegramomis ir laiškais 
stiprinusiems paguodos žodžiais ir pareiškusiems mums užuo
jautą spaudoje, tarp jų organizacijoms:

Chicagos Balf’o Apskrities valdybai ir direktoriui, Chicagos . 
Auk. Lit. Mokyklos Tėvų komitetui ir Motinų klubui. “Draugo” 
Red., Admin. ir spaustuvės tarnautojams, Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungai, Kun. A. Lipniūno kuopai, Studentų Ateitininkų Chi. 
cagos Draugovei, Chicagos Auk. Lituanistinei Mokyklai, Peda
goginiam Lituanistikos Institutui, Chicagos Dukterų Draugijai, 
“Sūkurio” Redakcijai, “Ateities” Redakcijai.

Dėkojam lietuviškai spaudai: “Draugui”. “Sandarai”, “Nau
jienoms” už jautrų velionies paminėjimą straipsniu.

Dėkojam karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui p. Anta
nui M. Phillips už rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą.

ŽMONA, VAIKAI, BROLIAI IR SESUO

M

be. Ją sudaro: kun. A. šešto
kas, VI. Išganaitis, A. Valat- 
kaitis, J. Petrauskas S. Radzvi- 
ckas, Petrauskienė, Pr. Tomke- 
vičius, J. Padvaiskas, K. Ulevi
čius, Z. Urbonas; kontrolės ko
misiją — A. Juodka, A. Gint
neris ir J. Balčiūnas.

šio fondo vieni iš pionierių. Di
delė padėka priklauso visiems 
iniciatoriams už jų kantrybę ir 
darbą, teisininkui Alg. Rėže
liui, statuto autoriui, iniciato
rių sekretorei Alicijai Rūgytei, mo pasiryžimą dirbti ir kovoti. 
JAV Liet. Bendruomenės Ta- Paskui kalbėjo meno kuopelės 
rybos suvažiavimui New Yor-' vadovas J. Petrauskas, primin

damas, kad metų bėgy buvo su
rengti keturi parengimai, 1 vai 
dinimas, Joninės, pora išvykų į 
kitus miestus. Dabar rengia
mas Užgavėnių blynų 
kovo 3 d. Hollywoodo 
balandžio 28 d. viešas 
Lietuvių auditorijoje,
pareiškė, kad jaunimas 
noriai lanko repeticijas ir kitur 
kuopelės subuvimus. Įstojo 
daug naujų narių, kurie dar

ke 1961 m., jo išrinktam Ta
rybos prezidiumui su pirm. St. 
Barzduku ir sekr. Vyt. Ka
mantų, kuriuodu įdėjo daug 
darbo ir pašventė daug laiko 
redaguojant ir multiplikuojant 
L. F. statutą.

O dabar visus kviečiame į 
talką. Kas jau dabar gali pa
aukoti bet kokią auką Lietuvių 
Fondui, siunčia auką į sekan
čius bankus:

1. Kas nori siųsti auką per nėra šauliais, bet su laiku gali 
Liet. Bendruomenę, siunčia šiuo Būti šauliais. Malonu dirbti su 
adresu: The Superior Savings jaunimu. Panašiai kalbėjo ir 

■ and Loan Assoc., 6712 Supę- tautinių šokių vadovas K. Ule- 
rior Avė., Cleveland 3, Ohio. vičius. Jo grupė buvo labai ma

ža, bet dabar išsiplėtė iki 36 šo 
kėjų. Dalis jų nemoka lietuviš
kai kalbėti, bet jaunimo tarpe 
noriai mokosi lietuviškai. Šo
kėjų grupė turėjo $511 pajamų. 
Sumanaus pirmininko dėka, 
pranešimai užtruko tiktai 15 
min. laiko.i

Garbinga tradicija
j VI. Išganaitis pranešė, kad

l

vakaras 
salėje, o 
vakaras 
Vedėjas 

labai

rior Avė., Cleveland 3, Ohio.
Sąskaitos Nr. 20656.

2. Kas nori pats reprezen
tuoti paaukotą auką Liet. Fon
de, aukas siunčia šiais adresais:

a) Lithuanian Foundation,
Nr. 89463, Standard Federal
Savings and Loan Assoc., 4192 
Archer Avė., Chicago 32, UI.

Arba —
b) Lithuanian Foundation' 

Nr. 17192, St. Anthony Savings i 
and Loan Assoc., 1447 So. 49th šauliai vykdo gražią metinę tra- 
Court, Cicero 50, III.

Lietuvių Fondo statutą gali- garbingų aukotojų šaulių reika- 
ma gauti JAV Liet. Bendr. lams. Prieš pora metų davė 100 
Centro Valdyboje, arba pas A. dol. dail. Koverienė, pernai šau- 
Rūgytę adresu: 5746 So. Jus- lė Vyšniauskienė, o šįmet įtei- 
tine Str., Chicago 36, III.

Organizaciniai reikalai
Buvo kalbėta kaip aktyviau 

įsijungti į veiklos darbą ir au
kų rinkimą “Palik ašaras Mas
kvoje” knygos išpirkimui, kuri 
bus įteikta JAV kongresma- 
nams ir senatoriams. Be to, ji 
norima įteikti ir vietos visiems 
konsulams, kurių Chicagoje yra 
apie 50 asmenų. Kalbėta šaulių 
uniformos įsigijimo klausimu ir 
aktyviu pasirodymu Vasario 16 
d. iškilmėse Marijos Aukšt. 
mok. salėj, savo biuletenio spau 
sdinimo, jo turinio ir platinimo 
reikalu. Kun. B. Sugintas pra
šė jam pranešti apie mirusius 
šaulius ar Vasario 16 gimnazi
jos rėmėjus, nes jisai dalyvau
ja kiekvieno laidotuvėse. Pagei
davo, kad mirties pranešimai 
būtų atspausdinti abiejuose dien 
raščiuose.

Susirinkimas buvo trumpas, 
gyvas ir įdomus. Ir visi skirstė
si patenkinti atlikę savo parei
gą. Kuopa turi 200 narių.

A. Gintneris

į

diciją. Kas metai vis atsiranda

Su 1962 m. pradedame ant
rą L. F. organizavimo darbo 
periodą — piniginį vajų, kuris 
pareikalaus sumanumo, entuzi
azmo, kantrybės, kieto darbo 
ir visų talkos. Tam tikslui bus 
sudaryta valdyba ir kitos ko
misijos, kurių uždavinys bus 
šį antrą L. F. organizavimo 
periodą įgyvendinti. Kviečiame 
atsiliepti visus, kurie norėtų ir 
galėtų kuo nors prisidėti prie 
L. F. organizavimo. Siųskite 
savo adresus JAV L. B. C. Val
dybai, savo Apylinkės L. Bend
ruomenės skyriui ar L. F. ini
ciatorių Laik. 0. Komiteto sek
retorei A. Rūgytei, 5746 
Justine Str.. Chicago 
Tel.: PR 6-3209.

36.
So.
III.

Padėka

dėkoja- 
aukavu-

Pabaigoje dar kartą 
me lietuviškai spaudai, 
siems po tūkstantinę ar mažiau, 
kurių yra daugiau negu 20 
(daugiausia gydytojai), žadė
jusiems aukoti greitu laiku, 
kurių turime apie 60 asmenų.
Be tų aukotojų L. F. idėja se- do prieglaudą pas Salvation Ar 

( niai jau būtų mirusi. Jie ir yra my. Jos vyras ją yra apleidęs, ■

LAIŠKAI ''DRAUGUI

šįmet įtei
kė šimtinę adv. R. Skipitis, sa
vo mirusio brolio Juozo vardu, 
pagerbdamas jo atminimą. S. 
Radzvickas pranešė apie kasos 
stovį. Kasoje liko 299.28 dol. 
Kontrolės komisijos vardu ak- siais ir 
tą perskaitė A. Gintneris, pažy- šalies vagiliais.

neilgai bus laisvas už
$50,000

Paul Panczko, pereitą savai
tę Floridoje dalyvavęs 2 milijo
nų dol. vertės deimantų ir kitų 
brankakmenų pavogime, užsta
tęs $50,000, atvyko pasisvečiuo 
ti į Chicagą. Čia gyvena jo kiti 
du broliai, Joseph ir Edward. 
Policija juos laiko ambicingiau- 

“darbingiausiais” visos

A. f A. ’
ANTHONY RINKUN

Gyveno 3550 W. Monroe St.
Mirė vas. 16 d., 1962, 10:15 vai. ryto, sulaukęs 65 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr,, Naujamiesčio para- ; 

pijos. Trakiškių kaimo. ,
Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Kazinicra f’alonis, 3 pus

seserės: Anna ITaninskas su šeima. Modesta Davis su šeima. Ksa
vera Mitchell su šeima 3 pusbroliai — Antanas. KUeviėius su šei
ma. Pranciškus žilvitis su šeima ir Stasys Kileviėius, kiti giminės 
draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Marijona Makarauskienė su šeima.
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį Lackawicz koplyčioje. 2424 W. 

btith St.
laidotuves įvyks antrad. vas. 

bus nulydėtas' ) kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sesuo, pusseseres ir

laidotuvių direktorius Steponas Laekawicz. Tel. I’,E 7-1213.

20 d., iš koplyčios 10 vai. ryto 

gimines, draugus ir pažįstamus 

kiti giminės.

Iš kur Salatkų pavardė?
Esu Jums labai dėkingas už įdo‘ 

mų reportažą Drauge apie naująjį 
vyskupą Kaz. Salatką. Apie jj 
skaičiau ir kitur.

Ar Jums žinoma, iš kur jo tokia 
pavardė?

Lietuvoje gyvena labai retai 
sugaunama žuvis salata, tarmiškai 
dzūkiškai salatka. Daugelis meš
keriotojų net nežino, kad tokios 
žuvies esama, nes salatka nepa
prastai atsargi ir gudri. Gali būti, 
kad naujojo vyskupo proseneliai 
tokią pavardę gavo ne už ką kita, 
kaip tik už ypatingą gudrumą. 
Berods, ir pats vyskupas Kazimie
ras apsčiai turi paveldėjęs to ap
dairumo ir sumanumo.

Dmt. Cibas
i

RENGĖSI APSIGYVENTI 
TRAUKINIŲ POŽEMYJE

Ruth Erving, penkių vaikų 
motina, Chicagos policijos ras
ta North - Clybourn požeminių 
traukinių stotyje, kur su vai
kais rengėsi apsinakvoti. Na
mų savininkas ją ir šeimą iš
vijo iš namų, kai negalėjo už
mokėti nuomą. Policija jiems ra

A. -f- A.
JOSEPH GREGAR 

DAUGUNAS
(DOHIN)

Gyveno 4 202 S. Kockwell St.

Mirė vas. 15 d.. 1962. 9 v. r., 
sulaukęs 77 m, amžiaus.

Gimė Rusijoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Daniel, marti Marga- 
ret ir šeima, gyv. Kalifornijoje, 
Charles, marti Mary, gyv. Ra- 
leigh. North Carolina; duktė 
Sali y Eukensmeyer ir anūkas 
Daniel-Charles ir kiti giminės, 
draugai ir kiti pažįstami.

Velionies žmona Katherine 
(pagal tėvus Kasminskas) mi
rė 1955 metais.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Ca
lifornia Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
vas. 19 d., iš koplyčios 8:45 v. 
ryto bus atlydėtas į švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, 
gedulingos pamaldos 
ni'-s sielų. Po 
lydėtas į šv.
nes.

Nuoširdžiai 
gimines. _
dalyvauti šiose

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, mar
čios ir anūkai.

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

kurioje įvyks 
už velto- 

p;imaldų hus nu- 
Kazimiero kapi-

kvi<'< >ame virus: 
draugus ir pa/jsfamuš 

la idotiivėse.

LEO BUTNtUS
Gyveno 534 West 

Tel. Vlctory

Mirė vasario 16 
vai. r. sulaukęs 54

Gimė Chicago,

T’asiliko dideliame nuliudime 
dvi pusseserės: Kišk Marozas 
ir Eva Piktužis su šeima. Du 
pusbroliai: M/Sgt. Theodore
Thurston ir Stanley Piktužis su 
šeima ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 S. Li
tuanica Avenue.

Laidotuves įvyks vasario 19 
d., iš koplyčios S:30 v. r. bus 
atlydėtas i šv. Jurgio parapi
jos Ira-žnyčia. kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies 
siel.j. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

N u<> ar l/.‘a i kvieč iame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Pusseserės, pusbro
liai ir kHi giminės.

iAldot. direfct. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401.

33rd. str< < t
2-0586

d., 1962. 8
m. amžiaus.

III.
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Lietuvių tautos tauriausios asmeny- * paraginimų ir paaltklnlmų for- 

Arkivysk. Jurgio Matulaički- X moję.
Matulevičiau® 5 _ .g m. Vilniuje. Žvilgsnis J Arkt- 

Ury T? A f A T 2 vyskupo kančias perneštas senoj*
Iv O L. 2 Lietuvos sostinėje, kur Jis steng-

TRIJOSE DALYSE* 2 damasls būti visiems vlaakuo, kad
5 visus laimėtų Kristui, daugiausia 

I. C įrašai: Mintys, pastabos, past 2 yra nukentėjęs.
ryžimai Čia kaip tik atsiskleidžia g Knyga turi 220 pusi.. 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos jžvoi 5 luotą Ir Įrišta Į kietus 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar- g Kaina |2.50.
nauti Dievut, Bažnyčiai ir sielų IS- 2 
ganymui. 2 Užsakymus su pinigais

n. laiškai. Tai Įvairiems asmeninu y «T) R A U G A S”
išytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 2 . __ „ „ _ .
išminties perlai, išreikšti patarimų. 5 4545 W. 63 St, CMcagO 29, Ui.
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DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakcjytė-Inkenieng, Išleido Lithuanian Catholie Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl...................... $1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholie Press Society, Chicago, 1958 m. 128 psl......... $2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS. Povilas Cet kaus kas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl.................................. $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Crawley-B®evey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina................. 25 centai

, ............. . * -
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 17 d.

X Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį minint, Lietuvos ge 
neralinis konsulas dr. P. Dauž
vardis daug kalbėjo ne tik lie
tuviams, bet ir nelietuviams. 
Vasario 10 d. jis pasakė dvi 
kalbas ir konferavo su Chica
gos ir apylinkės Amerikos skau 
tėmis, o vasario 13 d., pasakė 
kalbą Southwest Lions klubui. 
Pastarąją kalbą plačiai apra
šė (pirmame puslapyje) South- 
west News Herald. Aprašymo 
antraštė: “Lithuanian Consul 
Štili Hopes for Liberation”. 
Straipsny, tarpe kito ko, pasa
kyta: 
ties, 
mės

“Mes neprarandam vil- 
Mes dirbame ir meldžia- 
dėl Lietuvos nepriklauso-

X Pauliaus Augiaus grafikos 
paroda baigsis kovo 4 d. 8 v. p. 
p. Norintieji parodą pamatyti 
prašomi nedelsti, nes kartais 
galerija būna užimta banko su
sirinkimų ir parodą reikia už
daryti. Taip atsitiko ir pereitą 
sekmadienį, vasario 11 d.

X Šv. Jurgio Moterų klubas 
vėl ruošia vartotų daiktų išpar
davimą kovo 1 ir 2 dienomis. 
Jos prašo visus atliekamus rū
bus bei kitus daiktus atnešti į 
parapijos salę vasario 15 ir 22 
dienomis nuo 9 v. iki 9 v. v. 
Pelnas skiriamas seselių Staty
bos fondui.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Chicagos skyrius ruošia 
Vasario 16 d. minėjimą, kuris į- 
vyksta vasario 17 d. 7:30 v. v. 
Jaunimo Centre, 5620 So. Cla- 
remont St. Sąjungos nariai ir 
visuomenė nuoširdžiai kviečia 
gausiai dalyvauti. Bus oficialio
ji ir meninė dalis, dalyvaujant 
sol. Genovaitei Peškienei 'bei

l

Britanijos karalienė Elizabeth 
šypsosi, besilankydama vaikų ligo- 

; ninėj Londone, kurioj guli ir jos 
; sūnus. (UPI)
I

Chicagoj ir apylinkėse CHICAGOJE

I

mybės. Lietuva yra atskirta deklamatoriams, 
nuo laisvojo pasaulio ir užda
ryta už dvigubos geležinės už
dangos. Labai mažas skaičius 
žmonių iš Lietuvos išvažiuoja 
ir Lietuvon įvažiuoja. Lietuva 
yra kalėjimas. Lietuviai okupa
cijai yra priešingi. Jeigu būtų 
balsavimai, 95% lietuvių bal
suotų už Lietuvos nepriklauso
mybę”.

X Vasario 16 d. proga Drau 
go redakcija, administracija ir 
spaustuvės darbininkai, įstaigos 

x vadovo kun. Spurgio iniciatyva, 
pusvalandžiui nutraukė darbą 
ir bendrai prisiminė dienos reik 
šmę, pakalbyje apie Lietuvą ir 
praleido valandėlę lietuviškai 
nuoširdžiose bendrose vaišėse. 
Trumpą žodį tarė kun. dr. J. 
Prunskis.

X Skubus prašymas. Skubiai 
reikalinga visų lituanistinių mo 
kyklų adresai. Reikalas rimtas. 
JAV valdžia susirūpino, kad vi
sų į JAV atvykusių ateivių kal
bos būtų mokomos, vartojamos 
ir nebūtų joms leista išnykti. 
Tuo reikalu Pensylvanijos uni
versiteto Language Research 
Project Švietimo tarybos pra
šo adresų. Mokyklų adresai me
tų bėgyje daug kur yra pasi
keitę. Tad visų lituanistinių mo
kyklų — lituanistinių klasių, 
šeštadieninių pradinių ir aukš
tesniųjų ir aukštųjų mokyklų 
bei kursų prašoma prisiųsti šias 
žinias: mokyklos pavadinimas, 
vedėjo pavardė ir vardas ir tik 
sius adresas, mokytojų ir mo
kinių skaičius. Žinias prašoma; 
siųsti — Jeronimas Ignatonis, i 

X Krnj Marijonų Bendra- So Prancisco Ave..
darbių apskrities labai svarbus; gQ 2Q jilinois 
susirinkimas įvyksta trečiadie- i
nį, vasario 21 d., vienuolyno pa ' X Busimieji laikraštininkai 
talpose, prie Draugo. Tai bus ir redaktoriai pradėjo lankyti 
lygiai 7:30 v. v. Bus kalbama Lituanistikos instituto duodamą 
apie 35-tą metinį seimą, kuris 
įvyksta šiais 1962 metais. Bus 
galima atsiimti draugijoms laiš 
kus ir pakvietimus.

X Šatrijiečiai ateitininkai^ šen 
draugiai, studentai ir visi menu 
besidomintieji kviečiami atvyk
ti kovo 4 d. 3 v. p. p. į kun. 
dr. P. Celiešiaus paskaitą “J. 
Maritain meno samprata”, kuri 
bus skaitoma Meno galerijoje, 
6254 So. Westem Avė.

X Šv. Kazimiero Seserų Rė- 
banketas įvyks vasario 
5 v. p. p. Marijos Aukšt. 
salėje. Bus minimas auk- 
seserų kazimieriečių įsis- 

Chicagoje jubiliejus.

X Juoktis sveika. Balio Sruo
gos 3-jų veiksmų komediją 
“Uošvė” chicagiečiams rodys 
Clevelando VI. Brazulio dra
mos studija Jaunimo Centre 
šiandien, vas. 17 d. 7:30 v. vak. 
Dekoracijos ir režisūra V. Ma
tulionio. (Pr.)

ne visi iš jų gali apleisti lovas.
“Sveikos, sveikos sesutės”, 

sveikinas mus nušvitusiais vei
dais seneliai. B. Brazdžionis 
tuoj išskeidžia savo ekraną, iš 
rikuoja pusračiu senelius, ir pa
leidžia filmą. Senukai žiūri su- 

| sikaupę. Nevienas nubraukia 
ašarą.

Mūsų moterys tuo tarpu ati
daro savo ryšulius ir baltai ap
dengtas stalas apkraunamas vai 
šėmis. Tai buvo nepaprasta 
šventė senelių liūdname ir mo
notoniškame gyvenime. Pasi
gardžiuodami valgo maistą. 
“Kad taip rūgščių kopūstų, tai 

■bent nušveistų širdę”, prataria 
vienas. Mūsų narės pilsto kavą, 
vaišina ir kalbina senelius, lei
džia jiems išsipasakoti savo var 
gus ir juos paguodžia.

Po vaišių einame aplankyti 19 UGNIAGESIŲ APSIRGO 
silpnų senelių, kurie nuolat gu- ! 
li lovose. Apsiverkia bejėgės se 
nutės, išgirdusios lietuvių kai- Varnish kompanijoje, 520 W. 
bą. Kaikurių niekas neaplanko. 25 St., 19 Chicagos ugniagesių 
Viena paklausta ar turi gimi- apsirgo ir apsvaigo nuo dujų ir 
nių, pasako: “Visi toli gyvena, dūmų, 
dirba, neturi laiko...” Tikrai iš- buvo suteikta deguonies. Devy- 
sinešame iš prieglaudos jausmą, ni buvo nuvežti ligoninėn, 
kad mūsų apsilankymas buvo

LIETUVOS DUKTERYS LAN- itenai labai reikalingas.
Lietuvos Dukterų draugija su 

silaukė karšto pritarimo iš 
Vasario 4 d. Chicagoj buvo Qaį Forest ligoninės administ- 

Mr. Perry M. Latham 
mus priėmė ir kvietė

j ryčiams. Vasario 10 d., Gold 
Coast Inn salėje, įvyko puota, 
kurią suruošė sūrius ir dukra. 
Dalyvavo virš 100 žmonių, lin
kėdami celebrantams viso ge
riausio. Kun. Stanley Gaučias 
buvo pagerbtuvių vedėjas. Da
lyvavo ir kun. Walter Urba. 
Pora susituokė 1912 m. vasario 
6 d. Šv. Mykolo banyčioje. 
Gyveno Ciceroje, kur daug pri-

i

WASHINGTONO GIMTADIE
NIS

Washingtono gimtadienis va
sario 22 d. yra tautinė šventė. 
Chicagos paštas praneša, jog 
tą dieną pašto įstaigos neveiks 
ir paštas nebus išnešiojamas.

UŽPILS DALĮ EŽERO UŽ 
$2.5 MILIJONUS

Bevardis geradaris padovano
jo Evanstono Northwestern uni 
versitetui $2,500,000. Universi
tetas žada tais pinigais praplė
sti savo nuosavybę 71 akeriu, 
užpildamas žemėmis dalį Michi- 
gano ežero, prie kurio kranto 
jis yra. Pylimo darbas iš viso 
kainuos $6.5 mil. dol.

I

DR. SIDRYS PAAUKOJO
TŪKSTANTINĘ

Lietuvių Fondui dr. Rimas ir. 
dr. Giedrė Sidriai (Sideravičiai) 
atsiuntė tūkstantinę dol. Jie gy
vena Streator, UI., ir augina 
tikrai pavyzdingą lietuvišką šei 
mą, turi septynis vaikus. Jie 
kasmet siunčia savo vaikus į 
lietuviškas vasaros stovyklas ir 
džiaugiasi, kad jie ten lietuviš-,
kai auklėjami. Dr. Giedrė bai- sidėjo prie pastatymo Šv. An- 
gė 1948 m. medicinos mokslus tano bažnyčios, o paskui, prieš 
ir po to padarė doktoratą iš 30 metų persikėlė į Marąuette 
dermotologijos srities Tuebin- 
geno universitete, Vokietijoje.

Dr. Rimas baigė medicinos 
mokslus Tuebingeno universite
te 1946 m.; po to padarė dok
toratą iš neurologijos srities. 
2 metus specializavosi akių spe
cialybėje prof. Stock vadovau
jamoje klinikoje prie Tuebinge
no universiteto. Atvykęs čia į 
Ameriką dar 2 metus speciali- 
zavoti akių ligų specialybėje 
Chicagos Cook County ligoni
nėse ir -1957 metais išlaikė tos 
specialybės egzaminus. Jam te
ko 2 metus tarnauti kariuome
nėje akių specialistu ir aplankė 
daug Azijos kraštų. Nuo 1956 
m. turi savo praktiką akių spe
cialybėje Streator, UI. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų L. F. inicia
torių ir rėmė tą idėją ir mora
liai ir finansiškai.

Parką, kur irgi daug reiškėsi 
parapijos veikloje. Yra gavę iš 
Romos apaštališką palaimini
mą.

Akramavičiai išaugino sūnų 
Liudviką Ackerman, kuris su 
žmona Bernice augina sūnų Ro
bertą, ir dukrą Dolores, kuri 
su vyru Al Ganch augina sū
nų Ričardą ir dukrą Kotryną. 
Visi siunčia gražiausius linkė
jimus, kad ir toliau jų gyveni
mas būtų pilnas džiaugsmo ir 
laimės. Melsvakutė

NUO DUJŲ
Begesindami gaisrą Tousey

Dešimčiai iš jų vietoje

KO SENELIUS

graži diena. Tą dieną Lietuvos racjjos. 
Dukterų draugijos narės va- maloniai

I žiavo į Oak Forest ligoninę a-P_<įažniau apsilankyti, žadėdamasI

GYDĖ BE LEIDIMO
Ali Debeh iš Lake Bluff bu

vo nuteistas kalėti 6 mėnesius 
Chicagos Cook apskrities kalė
jime už medicinos praktiką be 
leidimo. Jis nudavė esąs gydy
tojas iridologistas.

lankyti senelių - .ligonių. Jas ly- j su mumis bendradarbiauti ir pa Į APKIRPO UŽ 5 DOLERIUS 
Į dėjo B. Brazdžionis, vežąs sene

AUKSINIS JUBILIEJUS į liams filmą apie Lietuvą. Oak
Justinas ir Regina Akrama- Forest prieglaudos administra-

vičiai, 7039 So. Artesian Ave., cija, su kuria L. D. draugijos

mėjų 
25 d. 
mok. 
sinis
teigimo 
Iškilmėms rengiasi visi skyriai, 
taipgi ir centro valdyba, ypač 
pirm. A. Nausėdienė, J. Kuzmic 
kienė, V. Galnaitė, M. Stankai- 
tė, K. Pocienė. Kviečiama visuo 
menė gausiai atsilankyti. Bus 
gera proga įsirašyti į Seselių 
Rėmėjų amžinus narius. Galimą 
įrašyti ir savo mirusiuosius ir 
pavesti juos seselių vienuolyno 

į maldoms.
X J. P. Varkala & Co. galbūt 

i vienintelė auditorių (sąskaiti- 
‘ ninku) firma su lietuvišku var
du. Įsteigta Juozo Varkalos lie
tuvių kolonijoje, dabar yra 
2401 W. 63rd St., ir tur tris 
partnerius. Viena jų —Frances 
Sadauskas Buczek jau virš 20 
metų bendradarbiauja įstaigoj 
ir yra plačiai žinoma. William 
F. Zwit gerai susipažinęs su 
taupymo bendrovių reikalais. 
John J. Juodikis padės klien
tams mokesčių užpildymo klau
simais. Visi J. P. Varkala & 
Co. partneriai yra baigę univer į 
sitetus ir yra registruoti atitin
kamose įstaigose.

X Sol. J e rome Majauskas dai 
nuoja Lyric operoje. Tai yra 
jauna, 28 m., pradedanti gra
žiai kilti lietuvių pajėga. Solis- ; 
tas, gyvenąs 1720 W. 63 st. 

►yra elektronikos technikas.
X Šimtas geraširdžių moterų 

aukoja savo laisvalaikį, kad sa
vanoriškai galėtų patarnauti li
goniams Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Jos per 1961 m. taip išdirbo

I
žadėdamas duoti sąrašą lietu-* Evanstono Northwestem uni 
vių, kurių niekas nelanko. Tik- versiteto studentų taryba mi
rai džiugu, kad mūsų draugijos tarė studentams įsakyti nesi- 
kilnūs tikslai yra įvertinami ir 
remiami. Draugija yra dėkinga 
B. Brazdžioniui, kuris įsijungė 
į mūsų darbą. Taip pat tenka 
šiltai paminėti mūsų bičiulius 
Bakaitį ir Sekmoką, nuvežusius 
mus į prieglaudą.

Grupei vadovavo dr. O. Ba- 
kaitienė. Išvykoje dalyvavo O. 
Daukšienė, E. Jankauskienė, A. 
Jankauskaitė, A. Lotanienė, B. i 
Perrey, O. Piežienė, I. Railienė, 
O. Šilas ir P. Skrinka.

Ateityje numatomos iškylos išsinešdino.
ir į kitas ligonines bei prieg
laudas, kuriose yra daugiau 
tuvių. Draugija su dideliu 
kingumu priima bet kokią 
galbą, o ypač laukia naujų 
rių, kurios ryžtųsi stoti artimo 
meilės tarnybon.

kirpdinti vienoje kirpykloje, 
kur kirpėjas išlupo penkis do
lerius už negro studento ap
kirpimą.

PRITRŪKO KAM NORS 
BATŲ

Du gražiai apsirengę vagiliai 
iš bandė šešias poras brangių 

‘ batų Stetson Shoe krautuvėje, 
58 W. Adams gt. Kiekviena po
ra parduodama už $35. Pasiė
mę batus ir priedui dar $50 pi
nigais ir pagrasinę pardavėjui

Justinas ir Regina Akramavičiai

žurnalistikos kursą. Paskaitos 
būna šeštadienių rytais 11 vai. 
10 min. Jaunimo Centro patal
pose. Dabar dėsto red. dr. J. 
Prunskis. Lankytojų didžią dau 
gumą sudaro studentiškas jau
nimas, baigęs Aukštesniąją Li
tuanistinę mokyklą.

X Varpininkų ir Filisterių 
draugija maloniai kviečia visus 
tautiečius atsilankyti šį vakarą, 
vasario 17 d. į koncertą - ba
lių, kuris įvyks Pakšto sa
lėje, 2801 West 38 Street, Chi
cago, UI. Programoje bus Po
vilo Mafjuko smuiko koncertas, 
vyrų kvinteto dainos, ir B. 
Pakšto šokių orkestras. Vai
šėms bus gausus ponių namie 
pagamintų užkandžių bufetas ir 
įvairių gėrimų baras. Baliaus 
pradžia 7 vai. vak. Koncertas 
prasidės 9 vai. Staliukų rezer
vacijos priimamos iki 4 vai. 
vak. tel. GA 3-0399. (Pr.)

X MURGT! URGšTINfiJ — i Padeda ligoniams maitintis, pa-Jumb^ete Ana Elvira Florez Ko 
Pakšto salėje, Lietuvių Studen
tų šokiai įvyks vasario 24 die
ną, 7:30 vai. vak. (Pr.)

X Pirmas viešas perdavimas 
per televiziją buvo 1936 m: Te- 
lefunken perdavė sporto olim
piadą iš Berlyno. Dabar Tele- 
funken radijus ir patefonus 
parduoda Gradinsko televizijų, 
radijų, patefonų ir vėsintuvų 
krautuvė, 2512 W. 47th St. Tel. 
FR 6-1998. (Sk.)

vasario 6 d. atšventė auksinę 
vedybų sukaktį. Šv. P. Marijos 
Gimimo bažnyčioje kun. J. Vyš
niauskas atlaikė šv. mišias, ku

prių metu giedojo sol. Marijona
Banky. lidų. Gautomis žiniomis, Oak

Po pamaldų, giminės susirin- Forest prieglaudoje mūsų tau- 
ko į Akramavičių namus pus- i tiečių yra apie šešiasdešimt, bet

vicepirm. dr. A. Domanskienė 
iš anksto susitarė, davė mums 
atskirą patalpą pramogų sky
riuje. Patalpoje jau mūsų lau
kia apie dvidešimt senelių-inva- 
lidų.

lie- 
dė- 
pa- 
na-

O. D

PASKAITA APIE PAŠTO 
ŽENKLUS

Pranešimus apie pašto ženk
lus, graviravimą ir darbą U. S. 
pašto ženklų, įvyko 8 v. v. šį 
penktadienį, vasario 16 d., La 
Šalie viešbuty.

Šią įdomią popietę rengia 
Bureau of Engraving and Prin- 
ting ir Post Office Depart-1 
ment’s Citizen’s Stamp adviso- j 
ry Committee.

Komitetas rinks piešinius nau 
joms pašto ženklų laidoms. 

Prieš išvy-.** 7*““^ i Kviečiami dalyvauti ir lietuviai
|kų telkimo valdyba. Sausio 19 filatdistai_ Iev» Lukas
d. skelbimais spaudoje ji krei-1 I
pėsi į Lietuvos gyventojus, siū- ■//' 
lydama perkelti šeimas į Kaza
chijos respublikos Karagandos 
srities plėšinių sovehozus.—Ga
lima kreiptis į Lietuvos rajonų' 
vykd. komitetus.

— Botagas kolchozininkams 
plakti. Artėjant pavasariui Lie
tuvos kolchozai vėl spaudžiami 
sukaupti daugiau trąšų, pasi
ruošti sėjai. Kolchozams ragin
ti sudarytos taip vadinamos 
reido brigados, kurios patikrina 
visus rajonų ūkius. Tokios bri
gados ir anksčiau tikrindavo 
kolchozus, bet ne taip masiškai, Į 
kaip šiuo metu.

Reido brigadą viename ra jo- i 
ne sudaro net apie 150 žmonių. I 
Tokios brigados sudėtyje yra 
rajono partijos komiteto sekre- ’ 
torius, rajono vykdomojo komi
teto pirmininkas ar jo pavaduo- 

nus’pelniusio inžinie- to jas, komjaunimo komiteto sek 
retorius, kolchozų pirmininkai,

Džiugas, 7133 S. Rockvrell St, 2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390. tik daug darbo valandų, bet ir sniui gauti turį būti išdirbę ne žemės ūkio specialistai, brigadi-.
t

X Pildome pajamų mokesčių 
pareiškimus — INCOME TAX 
įvairių profesijų asmenims ir 
bendrovėms (corporations) H. 
L.YANG, Ph. D., 7110S.Rock- 
wefl St., HEmloek 6-2702. Ofiso 
vai. nuo 2 iki 7 p. p.; šeštad., 
nuo 12 iki 6 p. p. (Sk.)

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 
Šešt.

x

m.: bal.

vai., Ketv. 1—9 v., Penk., 
ir Sekm. 1—5 vai. p. p.

(Sk.)
Chicagos Lietuvių Opera

stato Verdi 4 veiksmų operą 
AIDA.

Spelųtaklai—1962
1 d., 3 vai. p. p., bal. 7 d., 8
vai. vak. ir bal. 15 d., 3 v. p. p.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. ir Karve
lio prekyboje, 3322 S. Halsted 
St

Bilietų kainos: 6, 5, 4 ir 3 
doleriai.

Bilietai paštu užsakomi, kar
tu siunčiant aptinkamai sumai 
čekį ir pažymint spektaklio da
tą, šiuo adresu: 1

'•9
IŠ ARTI IR TOLI
KOLUMBIJOJ ant

__ . « v i • i naujus specialistų kadrus.— Kun. A. Sabaliauskas, mi- .. ................ ...
.... , . .. , — Piliečiai, jus perkeliame isijonienus salezietis šiuo metu _ .. ...... ., . . . , Kazachstaną. Vilniui pne Min.yra išvykęs į raupsuotųjų ko- _ , ... . ., .. / ,... , .. Tarybos veikia vyriausioji per-lomją Kolumbijoje, k"” 1

25,000, neieškodamos jokio at- veda rekolekcijas.
lyginimo. Joms talkina taipgi kdamas, vasario mėn. 17 d. pa-

I lietuviškų mokyklų aukštesnių laimino moterystę JAV piliečio 
skyrių mergaitės ir berniukai. |Mathew Mark De Forest su ko-

ur Jiems j jęgjjmo įr organizuoto darbinin-

duoda jų prašomus dalykus, j lumbijos sostinėje Bogotoje, EI 
talkina raštinės darbuose, veda Salvador parapijos bažnyčioje, 
dovanų krautuvėlę. Viena iš to
kių talkininkių —Marija Ralph 
— ligoninėje per keletą metų 
talkino net 2,494 valandas.

X Tradicinis vaikams užga- 
vėniškas kaukių balius bus va
sario 25 d., 2 v. p. p. Jaunimo 
Centre. Cicero ateitininkai pa
sirūpins, kad visi į balių atvykę 
vaikai būtų įtraukti į žaidimus.

t

Minėtasis amerikietis yra iš Chi 
cagos, pirmosios, čia atvykusios 
Peace Corps grupės vadovas ir 
pirmas iš tos grupės čia vedęs. 
Jo sesuo yra ištekėjusi Chica
goje už lietuvio Leonardo Pe
čeliūno, kurio tėvai priklauso 
Marąuette Parko liet, parapi
jai. Apie šias vestuves Bogotos 
laikraščiai plačiai rašė, įdėdami 
ir nuotraukas.

X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
4259 S. Maplewood, labai tvar
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 

'4-7450, sekmad. YA 7-2046.

ELEKTRINES SMEGENYS

Chicagos policijos departa
mentas jau pradėjo naudoti elek 
tronines smegenis, kurios per 

(Sk ) ? minutes gali peržiūrėti, patik
rinti ir palyginti 40,000 vagys- 

_____  _ X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 čių pranešimus ir pramatyti, 
Lithuanian metų kai padeda lietuviams už- kur ir kada reikia daugiau po- 

Opera of Chicago, c/o Mrs. S. pildyti Income Tax pareiškimus, licijos sutelkti. Tai sutaupys ne

OXUP. LIETUVOJE
— Naujas “nusipelnusio in

žinieriaus” vardas. Savo sausio 
17 d. įsaku Aukšč. taryba Lie
tuvoje, šalia visos eilės kitų 
garbės vardų, dabar įsteigė dar 
vieną — “i 
riaus”. Kandadatai tokiam laip

Chicago 29, Dl. (Sk.) išlaidų. mažiau kaip 10 m. ir turi būti ninkai, laikraščių darbuotojai.

looooooooooooooooojpooooooo 
LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 

Fotografavo V. Augustinas
POPULAR LITHUANIAN 
RECTPES...............................  $2.00

Redagavo J. Dairžvartlien?
LTTHTTANIA THROUGH
THE AGES ....................... $3.5®

ParašS Dr. A. Šapokai

THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 

ParaSS Ig. Šlapeli*
LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ............................... $1.25

Išleido Marlborough
Užsakymus su ninigais prašome siųsti 

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, Dl.
oooooooooooooooooooooooooc

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

ŠIANDIEN
1962 M. VAS. 17 D., 7:30 V. VAK., PUNKTUALIAI

JAUNIMO CENTRO SALĖJ
5620 So. Claremont Avenue

BALIO SRUOGOS
TRIJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA

UOŠVE
Režisūra ir dekoracijos V. MATULIONIO

Vaidina Clevelando V. BRAZIULIO vadovaujama Dramos Studija
Biletai iš anksto gaunami: JAUNIMO CENTRE,
J. KARVELIO prekyboje ir “MARGINIUOSE”
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