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Visuotinis Bažnyčios susirinkimas-spalio 11 dieną
Susirinkimo tikslas-Susirinkimo tikslas:

PAGYVINTI KRIKŠČIONYBE PRIEŠ
ŠIŲ DIENŲ PAVOJUS

Susirinks apie 3,000 kardinolų, arkivyskupų, vyskupų, vienuolijų viršininkų

ROMA. — Popiežius Jonas kad Mergelė Marija yra Dievo 
XXIII vakar paskelbė, jog pir- Motina.
mas katalikų Bažnyčios visuo- Popiežius Jonas pranešė pla- 
tinis susirinkimas beveik per nūs sukviesti visuotinį Bažny- 
1AA — -4-.. 1---  ----- ’• . - - -100 metų bus pradėtas š. m. čios susirinkimą netrukus po 
spalio 11 dieną.

Į visuotinį Bažnyčios susirin kričio 4 d.
jo vainikavimo 1958 metų lap-

kimą Romoje atvyks apie 3,000 Popiežius praėjusioje kalėdi- 
kardinolų, arkivyskupų, vysku- nėję kalboje priminė, kad kai 
pų ir vienuolijų viršininkų iš vi kurios nekatalikų bažnyčios pri 
so pasaulio apsvarstyti ir spręs ėmė kvietimus dalyvauti susi- 
ti bažnytinių vidaus reikalų ir rinkime stebėtojomis. Šis visuo- 
santykius su nekatalikais. tinis susirinkimas bus pirmasis 

Bažnyčios komisijos prieš tre nuo 1870 metų ir 21-sis Baž- 
jus metus pradėjo ruoštis vi- nyčios istorijoje.
suotiniam susirinkimui. Susirinkimo tikslas; pagyvin-

Šv. Tėvas apie visuotinį Baž- ti krikščionybę prieš šių die- 
—x:-------—nų pavojus, įskaitant pasauli

nio masto ateizmą, ir siekti 
krikščionių vienybės.

Atsistatydino Fanfani 
vyriausybė

ROMA. — Italijos premjeras 
Fanfani vakar atsistatydino. Su 
daroma nauja vyriausybė, į ku
rią įeis krikščionys demokratai 
ir respublikonai. Pietro Nennio 
vadovaujami socialistai neįeis dams

Popiežius Jonas XXIII

KOKIA DABAR PADĖTIS KUBOJE?
Vatikanas atsako diktatoriui Castro

VATIKANAS. — “L’-Osser- 
vatore Romano” sausio 24 d. 
laidoje plačiai komentavo Ku
bos komunistinio diktatoriaus 
Fidei Castro sausio 17 dienos 
pasikalbėjimą su žurnalistais.

Pasikalbėjime su korespon-

Trumpai iš visur
į vyriausybę, bet ją parems.

Mūsų korespondentas Romoje

nyčios susirinkimą pranešė Švč. 
P. Marijos Įvedybų (Grabny
čių) šventėje.

Spalio 11 diena pasirinkta, 
nes ji supuola su Efezo susi
rinkimo pradžia prieš 1531 me
tus.

Efezo susirinkimas paskelbė,

— Indija Sovietų Sąjungoje 
užsakė dar šešiolika helikopte
rių ir aštuonis turbinius trans
porto lėktuvus.

Vieno hektaro žemės ploto 
istorija• •

ROMA. — Italų dienraštis Aleksandro II-jo minėtu potvar 
kiu.

Tėvai kapucinai, gindami sa
vo teises Lublino apskrities teis 
me, pasirėmė paties Lenino de
kretu, išleistu 1918 metais, ku
riame skelbiama, kad buvusio
je Rusijos provincijoje — Len 
kijoje, panaikinama visi carų 
išleisti potvarkiai ir įstatymai. 
Lublino apskrities teismas at- 

I sidūrė labai keblioje padėtyje 
ir nerasdamas kitos išeities, by
lą vėl grąžino vietiniam Lubar
tovo valsčiaus teismui.

“II Quotidiano” sausio 26 die
nos laidoje praneša charakte
ringą žinią iš Varšuvos. Lub- 
lino apskrities, Lubartovo ko
munistinė miesto taryba, norė
dama nusavinti tėvų kapucinų 
1 hektarą žemės ploto, pasinau 
dojo dar caro Aleksandro H-jo 
išleistu “ukazu” - įsakymu.

Kaip žinoma, 1861-63 valstie
čių sukilimo metais tėvas ka
pucinas Mackevičius vadovavo 
sukilėliams Lietuvoje ir buvo 
rusų nubaustas mirtimi Kaune 
kartu su savo broliais ir kitais 
sukilėliais. Po to 1864 m. gruo 
džio mėnesį caras Aleksandras 
II-sis, bausdamas visus vienuo
lynus, kurie dalyvavo sukilime, 
išleido įsakymą uždaryti vie
nuolynus ir atimti jų žemes. Len 
kijai atgavus laisvę vienuolynų 
žemės buvo jiems grąžintos, bet 
ir 1929 metų konkordatas ne
sutvarkė galutinai vienuolynų 
žemių juridinės nuosavybės tei
ses. Dabar tad komunistų tei
sininkai, norėdami neva lega
liai nusavinti kapucinų vienuo
lyno žemę, pasinaudojo caro

KALENDORIUS

Vasario 3 d.: šv. Blažiejus, 
Radvydis, Asta.

Vasario 4 d.: V sekm. po Tri
jų Karalių, šv. Andriejus, Bar- 
kus.

Vasario 5 d.: šv. Agota, Bi
rutė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 30 laipsnių; rytoj — tru
putį pasikeis oro temperatūra. 

♦ Saulė teka 7:01, leidžias 5:07.

Išmetė Ryty 
berlyniečius

Sargybiniai ištuštino du 
apartsnento rūmus

BERLYNAS. — Rytų Vo
kietijos pasienio sargybiniai už 
vakar išmetė gyventojus iš dvie • 
jų didelių apartmento namų T 
prie Rytų-Vakarų miesto pa- Urugvajuje, 
sienio netoli Friedrichstrasse 
kryžkelės.

Vakarų Berlyno policija pra
nešė, kad Rytų vokiečiai sar
gybiniai atėjo į keturių aukš
tų nuomojamą namą Zimmer- 
strasse ir iškraustė visus bal
dus ir žmones iškėlė kitur gy
venti.

Komunistų žygiai vis daugiau 
apsunkina pabėgimus iš Rytų 
Berlyno.

Metodistų ministeriai 
pas Kennedj

VVASHINGTONAS. — Dau
giau kaip 100 metodistų minis
terių iš Illinois sausio 31 dieną 
atsilankė į Baltuosius Rūmus 
ir buvo pasveikinti prezidento 

: Kennedžio.

Ūkininko dovana
NEW YORKAS. — JAV ū- 

kininkas padovanojo 20 akerių
Karaliaus vizitas

VVASHINGTONAS. — Prezi- ■ _ _
dentas Kennedy vasario 13 d. žemės (8 ha) Jungtinėms Tau- 
priims Saudi Arabijos karalių j toms pastatyti pabėgėliams na- 

i Saudi. mus.

Atmestas naujas Sovietu
Sąjungos planas

VVASHINGTONAS. — Jung
tinės Amerikos Valstybės, pa
sak pareigūnų pranešimo va
kar, atmetė Kremliaus pasiūly
mą, kad Vakarų Berlynas būtų 
paskelbtas nepriklausoma vals
tybe ir priimta į Jungtines Tau 
tas.

Rusijos planas, pateiktas pra 
ėjusio mėnesio pradžioje amba
sadoriui Thompsonui Maskvo
je, skatina baigti sąjungininkų 
okupaciją ir Berlyną paversti 
demilitarizuotu laisvuoju mies
tu. Tai būtų pirmasis žingsnis 
link šio žygio.

Thompson, kuris turėjo kelis 
pasikalbėjimus Berlyno klausi
mu su Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministerių Gromyko, neverti.

atmetė užvakar planą jų posė
dyje Maskvoje.

Washingtono pareigūnai šį 
Rusijos pasiūlymą apibūdino 
gudria propaganda.

Seniau Kremlius siūlė Vaka
rų Berlyną paversti “laisvu 
miestu”, bet dabar pridėjo, kad 
šią “naują valstybę” reiktų pri 
imti į Jungtines Tautas.

Tai yra siejama su pirmykš
čiu Sovietų Sąjungos pasiūly
mu priimti Rytų Vokietiją į 
Jungtines Tautas.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir jų sąjungininkai šį pla
ną atmetė ,nes tai suteiktų Ry
tų Vokietijos komunistams dip
lomatinį pripažinimą, kurio jie

— Argentinos kariniams va-
■> paspaudus prezidentą 

Frondizi, argentiniečių ambasa
dorius atšauktas iš Havanos, 
Kubos sostinės. Tai pirmasis 
žingsnis nutraukti diplomatinius 
santykius su Kuba.

— Ecuadoro konservatorių ir 
| dviejų mažumos partijų atsto
vai kritikavo vyriausybės poli
tiką, kad jos atstovas Ameri
kos Valstybių organizacijos (O 
AS) užsienio reikalų ministerių 

j konferencijoje Punta Dėl Este, 
, nepasisakė prieš 

| Fidei Castro komunistinį reži
mą. Konservatoriai siūlo suvar
žyti komunistinę 
dore.

— Ceilone dar 
areštuoti, įtarti dalyvavę są-. 
moksle nuversti vyriausybę.

— JAV senatas 71 balsu 
(prieš 12) John A. McCone pa
tvirtino Centro žvalgybos įstai
gos direktorium.

— Kanados premjeras Die- 
fenbaker vakar parlamente pa- i 
reiškė nepasitenkinimą Jungti- Į 
nių Amerikos Valstybių politi
ka, raginančia nepalaikyti pre
kybos su Kuba, nes ji užsienio 
valiuta atlieka priešvalstybinę 
veiklą Lotynų Amerikoje. Die- 
fenbaker nepritaria idėjai nu
traukti prekybinius santykius 
su Kuba, ir jis dar priminė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
dabar daugiau perka iš Kubos: 
negu jai parduoda.

veiklą Ecua-

du karininkai

I

dentais Kubos diktatorius Cast 
ro pareiškė, kad Kuboje religi
jos laisvė esanti absoliučiai res 
pektuojama ir, kad religinės 
apeigos vykstančios pilnoje lais 
vėje. Piliečiai galį be jokios bai 
mės jose dalyvauti ir kunigai 
galį laisvai ir ramiai eiti savo 
pastoracines pareigas. Kilę sun
kumai buvę iššaukti paties kle
ro, ypatingai kunigų, kilusių 
iš užisenio, kurie prasižengę su 
valstybės nuostatais. |

_ _ . Vatikano dienraštis aiškinda-kalbą, žinoma, daugiausiai puls mas įą kalbą pažymi, kad tiesa 

yra visai priešinga. Religijos

— Kubiečių diktatorius Fidei 
Castro rytoj Havanoje pasakys

Jungtines Amerikos Valstybes 
Castro režimas reikalauja ku
biečius kuo gausiausiai daly
vauti priešamerikiniame paren
gime.

Paryžiuje tankai
PARYŽIUS. — Vakar Pary- 

žiuje pastatyti tankai, karei
viai ir 27,000 saugumiečių. Jie 
pasiruošę spirtis bet kokiam 
slaptosios kariuomenės organi
zacijos (OAS) užpuolimui.

Bomba, sprogusi Alžiro radi
jo stotyje, nutraukė visokį su
sisiekimą su Paryžium.

laisvė tikintiesiems nėra vien tik 
teisė kalusyti mišias ar jas lai
kyti. Krikščionys religinę lais
vę supranta kaip teisę laisvai 

, gyventi pagal tikėjimo nuosta
bus ir pagal juos tvarkyti so
cialinius ir kitus klausimus ir 
laisvai ugdyti savo vaikus tėvų 
tikėjime. Tuo tarpu — pažymi

-rx i •
idienraštis — Kuboje visos ka

talikų mokyklos liko nusavin
tos, uždaryta katalikų šv. To
mo di Vilanova universitetas, 
jo rektorius- Masvidal, Hava- 

vyskupas - koadjutorius, 
r

kartu su 130 dvasiškių, ištrem
tas iš tėvynės, uždrausta visa 
katalikų spauda, kai tuo tarpu 
bedieviška antireliginė propa
ganda visomis priemonėmis ve
da kovą prieš tikėjimą ir tikin- 

! čiuosius.
“L’Osservatore Romano” la- 

, bai tiksliai pastebi, kad ir gali
mybė išklausyti mišias tikin- 
tiesems yra sunkai pasiekiama, 
nes iš 700 Kuboje buvusių dva- 

, siškių, 598 ištremta ir likę 125 
kunigai jokiu būdu negali tin
kamai aptarnauti tiekos tikin- 

! čiųjų dvasinius reikalus. “Tai 
konstatuojame su giliausiu liū
desiu — baigia Vatikano dien
raštis — Kubos tauta yra ka
talikiška ir ištikima savo krikš 
čioniškam pašaukimui. Reikia 
tikėtis, kad atsakingi tautos va
dai suteiks jai tikrąją laisvę, 
respektuojančią švenč. tautos 
teises, taip reikalingas morali
nei ir civil. pažangai”.

pagrindinę kalbą valstybės departamento konferencijoj Chicagoj kalhaci ai, _ z_ ti , ■ ... _ J ® J’
Specialus prez. John Kennedy atstovas, Chester Bowles, pasakęs 
pagrindinę kalbą valstybės departamento konferencijoj Chicagoj, 
kalbasi su Chicagos meru R. Daley pietų metu. Foto F. A. Bella.

PLAČIAI INFORMAVO APIE JAV 
UŽSIENIO POLITIKA
Berlyno problema tebėra aštri

CHICAGO. — Jungtinių A- 
merikos Valstybių vyriausybė 
pasiryžo plačiau ir smulkiau in
formuoti visuomenę apie užsie
ninę politiką ir kitus savo veiks 
mus. Praėjusį ketvirtadienį į 
Pick - Congress viešbutį Chica
goje susirinko apie penki šim
tai laikraštininkų, radijo ir te
levizijos žinių tarnybų atsto
vai, kad pasiinformuotų apie 
vyriausybės užsienio politikos 
reikalus. Šią pirmą tos rūšies 
konferenciją globojo Chicago 
Council on Foreign Relations. 
Jai vadovavo šios organizacijos 
pirmininkas Robert B. Wilcox.

Svarbiausiais kalbėtojais bu- 
I vo Chester Bowles ir Charles 
F. Bohlen. Pirmasis yra spe
cialus prezidento Kennedy at
stovas, buvęs valstybės vice- 
sekretorius, Connecticut guber- ( 
natorius, JAV ambasadorius In-.

dijai, JAV atstovų rūmų na
rys; antrasis — specialus vals
tybės sekretoriaus Dean Rusk 
padėjėjas, buvęs JAV ambasa
dorius Sovietų Rusijoje ir Fili
pinams. Abu kalbėtojai labai 
išsamiai kalbėjo apie dabarti
nius Jungtinių Amerikos Vals
tybių santykius ir rūpesčius, pa
brėždami, kad praėjusieji me- I 
tai buvo sunkūs ir, kad tais 
sunkumais tenka gyventi ir šie
met Tačiau Amerika ramiai 
gali žiūrėti į savo ateitį ir lais
vųjų pasaulio tautų saugumą, 
nes kariniai pasiruošimai žy
miai sustiprinti. Ekonominiai 
reikalai geriau stovi negu bet 
kada praeityje. Teikiamoji pa
rama vadinamiems atsiliku- 
siems kraštams duodanti rezul- 
,tatų. Karinių reikmenų atsar
ga yra pakankamai didelė.

Pripažintas faktas, kad ko-

J. Žmuidzinas — 
Lietuvos konsulas 

Kanadoje
CHICAGO. — Vakar sužino

ta, kad Kanadai paskirtas ne
priklausomos Lietuvos konsu
las J. Žmuidzinas, gyvenąs Mon 
trealyje. Naujas Lietuvos kon
sulas šį mėnesį ketina persikel
ti į Torontą ir ten pradėti pa
reigas. ,

Z. Žmuidzinas yra dirbęs Lie 
į tuvos užsienio reikalų ministeri
joje — centre ir užsienyje. Il
gesnį laiką yra buvęs ir Brita
nijoje. Kanadoje jis iki šiol bu
vo KLB politinės komisijos pir
mininkas.

Adoula Jungtinėse 
Tautose

JUNGTINES TAUTOS, N. Y. 
— Centro kongiečių vyriausy
bės premjeras Adoula vakar pa 
reiškė, kad Kongas neleis jo
kiam kraštui pasakyti jo žmo
nėms, kokiu būdu reikia tvar
kyti kraštą.

munistinio pasaulio frontas pas 
taruoju laiku šlubuoja, nes tarp 
Sovietų ir Kinijos komunistų 
vadovybių nėra sutikimo, ta
čiau į tuos “susiskaldymus” žiū 
rimą tam tikru atsargumu, re
zervuotai. Pabrėžtas ir kitas 
faktas, kad Sovietai, tiek daug 
grasinę Vakarams Berlyno rei
kalu .siuntę ultimatumą, skel
bę, kad darys atskirą sutartį 
su Rytų Vokietija, tačiau jų 
grėsmė ligšiol pasiliko nevyk
dyta, propagandinė. Tačiau Ber 
lyno problema tebėra aštri. Ar 
duos kiek naudos dabartiniai 
JAV ambasadoriaus Maskvoje 
Thompson pasitarimai su So
vietų užsienių reikalų ministe- 
riu Gromyko, nieks tikrai dar 
negali pasakyti. Sovietų pasta
tytoji siena pernai rugpiūčio 13 
d. nebuvo naudinga Vakarams, 
bet moraliniu požvilgiu jis bu-1

f

vo kenksmingas patiems komu
nistams, nes siena buvo pasta
tyta tam, kad sulaikytų bėgan
čius žmones iš rytinės Vokieti
jos į Vakarus. Tai jau tuo pa
čiu yra bloga atestacija komu
nistinei santvarkai komunisti
nėj Vokietijos dalyje. Kalbėto- 
jai pakartojo prez. Kennedy kai 
bose pareikštas mintis apie dau 
gelio kitų tarptautinių proble
mų tiek Afrikoj, tiek Azijoj, 
tiek Pietų Amerikoj, ypač Ku
boj, jas labiau išryškindami.

Kiti valstybės departamento 
pareigūnai papildė šių dviejų 
aukštųjų pareigūnų pranešimus. 
Jais buvo: William Gaud, Ed- 
ward Martin, Carl Rowan, Do- 
nald Wilson U. S. Information 
Agency vicedirektorius.

Chicago Council on Foreign 
Relations surengė konferenci- 

I jos dalyviams pietus, kuriuose 
Į dalyvavo ir miesto meras Ri- 
chard Daley. Jis pristatė svar
biausią kalbėtoją p. Chester 
Bowles.
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Salė išdabinta pasakiškomis 

jūros dungą ir pajūrę prime

nančiomis dekoracijomis. Gros 
puikus orkestras ir veiks praš
matnus įvairių valgių bei gė
rimų bufetas.

Širdingai visi kviečiami ir visi laukiami 1962 m. vasario mėn. 3-čią
WESTERN BALLROOM SALĖJE, 3504 SOUTH

dieną, šeštadienį — 8-tą valandą vakaro 
WESTERN AVENUE

RENGĖJAI: Baltijos Jūros ir 
Juodkrantės Jūrų Skautų 

Tuntai, Korp! Gintaras, tal
kininkaujant Chicagos Lie
tuvių Jūrų Skautijos Tėvų 

Rėmėjų komitetui.
y

SENJORAI VYČIAI PAAUGO 
NAUJAIS NARIAIS

LIETUVOS ATMINIMŲ PROGRAMA
Lietuvos atminimų programą 

sekmadienį, vasario 11 d., ruo
šia Illinois - Indianos apskri
ties Lietuvos vyčiai Sherman 
viešbuty, Tabarin salėje. Bus 
vaišės, programa ir šokiai. Šiuo 
parengimu norima paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą ir — Amerikoje gimu
sio jaunimo akivaizdoje primin
ti lietuvių kultūros vertybes. 
Programą pildys Lietuvos Vy
čių choras, vadovaujamas Faus
to Strolios, pasižymėjusio mu
ziko ir didelio jaunimo draugo. 
Naujai atkurtas choras jau ke
lis kartus yra pasirodęs, net 
ir tarptautinėse programose, 
ir susilaukęs didelio pasiseki
mo.

Faustas Strolia

tas kovo mėn. Prie šio gražaus 
sumanymo senjorai vyčiai nu
tarė prisidėti.

Buvo iškelta mintis, kad ir 
senjorai vyčiai prisidėtų prie 
organizuojamo Švč. P. N. Pa
galbos parap. veikiančiojo ko
miteto, kuris, galima sakyti, 
kad jau yra susitveręs ir pra
dės veikti. Į veikiantįjį draugi
jų komitetą buvo išrinkti: J. 
Sadauskas, Alesė Karklienė ir

vyga Pikturnienė $10. Taigi, 
ligi šiam laikui Clevelando sen
jorai vyčiai paaukoję per šimt- 
tą dolerių.

K. Sadauskienė, senjorų uo- 
į lioji narė, prirašė prie senjorų 
p. p. Tarulius, kurie, dalyvau
dami sus-me, gėrėjosi jo eiga 
ir gražia tvarka.
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Pirmininkas sus-mą baigė 

malda, o po sus-mo Aleksas ir 
Kazimiera Sadauskai visus sen
jorus ir svečius pavadino prie 
stalo, kuris buvo papuoštas 
įvairiais valgiais, gėrimais ir 

i skanumynais. Visi gėrėjosi šei
mininkės iškeptu skaniu tortu, 
kuris buvo papuoštas žvakutė- 

' mis, kurios priminė Antaninos 
Mackevičienės, Polos Glugodie- 

baigia pasveikti. Mūsų nės ir Jono Milo gimtadienius.

Prenumerata: Metams % metų 3 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

$7.00
$6.00

$4.00
$3.50

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

Sausio 21 d., mielų Sadauskų 
rezidencijoje, Clevelande, Ohio, 
vyčiai senjorai turėjo savo me
tinį sus-mą, kuriam vadovavo 
jų antrametis pirm. — A. Ma- 
čiokas, o plunksnos darbą dir
bo senjorų ilgametis nut. rašt. 
— J. Kuzas.

į Susirinkimas buvo gyvas, 
gausus nariais. Šiais metais 
senjorai yra sustiprėję finan
siškai, taip buvo suprasta iš
ižd. pranešimo. Toliau sekė at- Sofija Milienė. 
stovų ir komisijų pranešimai; 
gal svarbiausias — iš A. L. Ta
rybos skyriaus, kuris šiais me
tais, vasario 11 d., Švč. P. N. 
Pagalbos parap. didžiojoje au
ditorijoje rengia Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimą su didele programa ir 
įžymiais kalbėtojais. Menine 
programą išpildys Čiurlionio 
Ansamblis, o kalbas pasakys 
Lietuvos atstovas Washingtone 
J. Kajeckas ir Ohio valst. se
natorius p. Young. Pranešėjas 
J. Sakalauskas ragino visus 
senjorus remti šį minėjimą.

Iš veikiančios komisijos pra
nešimėlį padarė A. Mackevičie
nė ir Ag. Navickienė, trečioji 

Daina šios kom. narė — J. Salaševi- 
čienė šiuo laiku yra išvykusi 
su savo vyru Jurgiu atostogų; 
artimiausiu laiku jos mano su
rengti kokį parengimėlį — 
“card party”.

Pirmininkas pranešė, kad 
šiais metais senjorai minės Šv. 
Kazimiero šventę bendrai su

te-Taipgi programą pildys Atei
ties šokėjai, daug kartų pasi
žymėję save pasirodymais įvai
riose JAV ir Kanados vietose. 
Po vyresniųjų, pildys programą 
Ateities jauniai šokėjai, susida
rę iš vaikų vyresniosios gru
pės. Jie jau yra gražiai pasi
rodę Chicagos Mokslo ir Pra
monės muziejuje.

Pasakys kalbą Lietuvos gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis. 
Programą ves vyčių apskr. 
dvasios vadas kun. Ant. Za
karauskas. Visi kviečiami da
lyvauti. Dalis programos bus — Joseph F. Gribauskas. Grieš 
filmuojama ir vasario 12 d. 10 J. Byansko orkestras. T. P.

Visi nariai džiaugėsi išvydę 
savo tarpe mieląją senjorę — 
Cną Mikelickienę, kuri po sun
kies ir didelės operacijos pa
mažu
Onutė nuoširdžiai padėkojo vi- Jiems buvo prisegta korsažai 
siems senjorams už jų atsiųs- ir sudainuota laimingų metų, 
tas užuojautos atvirutes, ap- Visi 
lankymą ligoninėje, 
“Seneliui” už jos prisiminimą 
“Drauge”, kurį nuolatos skai
to ir juomi didžiuojasi. Sužino
jus, kad didžiuma senjorų yra 
davę aukas L. Vyčių org. isto
rijai išleisti, tai ir vytė 0. Mi- joje, 28920 Foxboro St., bus 
kelickienė paaukojo $5, o kiek . senjorų vyčių mėnesinis sus- 
anksč’au šiam pačiam tikslui mas. Visi nariai prašomi atsi- 
A. Buknis paaukojo $20, Jad- lankyti. Senelis

• Administracija dirba kas-, s 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- E 
niais — 8:30 — 12:00. <.E
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namuose, didį
reiškė namų savininkams 
vytišką ačiū.

Susirinkimas
I

Vasario 18 d., 3:30 po pietų, 
Jono ir Sofijos Milų rezidenci-

i^i paino mmp
I
TV-RADDAI - JUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIJOS - LĖMPUTES 
EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam žemiausios kainos ir garantija ..

i

VYČIŲ DOVANA PIRMAM 
JAV LIETUVIŲ VYSKUPUI

Lietuvos vyčių centro pirmi- 
ninkaš praneša, jog vyčių do
vana pirmam JAV lietuviui vys
kupui Kazimierui Salatkai yra 
prirengta. Jeigu kuopos, nariai, 
bendradarbiai ar pavieniai as
menys jaustųsi norį prisidėti, 
prašom pasiųsti auką centro 
pirmininkui Rcbert Boris, 7619 
Calhoun, Deaborn, Michigan.
IŠ VYČIŲ PIRMOS KUOPOS

Šiandien, vasario 3, Brock- 
ton, Mass., kuopa rengia “snie
go šokius”, kurie įvyks Walko- 
ver Klube. Užtikrina žavią mu
ziką, daug draugų ir linksmų 
valandų.

vai. v. bus parodyta WGN
levizijoje (kanalas 9).

Vakaras prasidės vaišėmis
4:30 v., vakarienė — 5:30 v., 
programa 7:30 v., po to — šo
kiai. Biletai gaunami: 1____
TV, 3321 S. Halsted St.; Priš- 
mantas Weaving, 1805 W. 46th 
st.; Balys Brazdžionis, 2646 W.
71st
and
and
43rd
yra Genevieve Giedraitis, 3227
S. Emeraid^ vaišių pirmininkas L Vyčių 25-ta kp. Iškilmingas 

pagerbimas mūsų tautos Šven-
, tojo įvyks Šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje, bet šv. mišios bus 
atnašaujamos ir Švč. P. N. Pa- tais: p- Bičkiene ir A. Braziu.

I 7 vai. vak. ukrainiečių salėje
' (Martin prie Michigan) su
skambės lietuviška daina iš lū
pų tų mūsų brolių, Kurie Lie- ną draugų atsives.

P. Zaranka

3321 S. Halsted St - CLiffside4-6565
“T

st.; St. Anthony Savings 
Loan, 1447 W. 49th et., 
Simaitis Realty, 2737 W. 
st. Parengimo pirmininkė

i

ŽIEMOS KARNAVALAS
Sekantį šeštadienį ir sekma

dienį, vasario 10 ir 11, Athol, 
Mass., 10 kuopa rengia šokius 
šeštadienio vakare, o sekmadie
nį po pama’dų Žiemos karna
valą su
įvairių pasilinksminimų.

VYČIAI SVEIKINA

galbos parap. bažnyčioje.
Buvo skaitytas L. Vyčių 

centro valdybos raštas, kad vi
sos kp. prisidėtų aukele nupirk- 
t.; dovaną pirmutiniam liet, vys-

užkandžiais ir daug kupui Amerikoje — prel. K. 
Salatkai, kuris bus konsekruo- 

skirtą klebonu Šv. Kazimiero 
parapijos Pittsburghe; sveiki
nam kun. A. Baltrušiūną naujai 
paskirtą klebonu Nekalto Pra
sidėjimo parapijos Cambridge, 
Mass.

Sveikinam ir linkim laimin
gos kloties — vyčių centro dva
sios vadui kun. J. W. Stanie- 
vich, naujai paskirtam admi
nistratorium Šv. Petro parapi
jos (Detroit) ir tuom pat sykiu 
— klebonu Šv. Antano parapi
jos, Detroite. Sveikinam centro 
valstijų vyčių dvasios vadą 
kun. W. Karavecką, naujai pa-

NEPAMIRŠKIT
Vasario 17 d. bus 36 kuopos 

šokiai Vyčįų salėje, Chicagoje.

LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDOS
Į

GALVOS ODOS IR PLAUKŲ 
PRIEŽIŪRA

DETROITAS LAUKIA CHICAGOS 
VYČIŲ CHORO

Neseniai dar Chicaga džiūga
vo atgimusiu vyčių choru ir 
gėrėjosi gražiu pirmuoju kon
certu, o štai ir detroitiečiai sa
vo ausis naujienom 
vasario mėn. 24 d. 
Strolia atgabena iš 
Vyčių Chorą, dar gi

lanksto:
Faustas 

Chicagos 
su solis-

certas keleriopai visus jungia. 
Bendram darbui ir džiaugsmui 
jungiasi kaimyninių miestų lie
tuviai, jungiasi “senieji” ir 
“naujieji” ateiviai, jungiasi 
naujosios kartos atstovai.

Koncerto rengimo komisijos 
pirmininku yra pats Lietuvos 
vyčių centro valdybos pirmi
ninkas Robertas Boris. Todėl 
tikra, kad kiekvienas vytis ne 
tik pats ateis, bet ir po tuzi-
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APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ 
ŠĮ PAVASARĮ

Keliaukite populiariu, draugišku laivu

“iBATORY
Iš Quebec išplauki—Bal. 4 d.; 
iš Monfreal — Gegužės 4 d. 

ir Birželio 8 d. ”
kelionė iki Southhampton, Copenhagen ir 
o iš ten traukiniu arba automobiliu į visas 

-M.
be dėmelės švarus laivas, su nepapras- 

išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis erdvio-

tuvos niekada nėra matę, bet 
ją ir jos dainas myli visa šir
dimi.

Ne vienas detroitiškis girdė- 
Į jo chorą Chicagoje ir kalba, 
kad choro dainos labai įdo
mios, naujos, o dainų išpildy
mas pralenkiąs visas viltis.

Koncertą rengia Lietuvos 
vyčių 102 - a kuopa su Detroi
to ateitininkais. Todėl šis kon-

MOS KOLONIJOSE 
Racine, Wis.

Rami ir patogi
Gdynia (lenkijoje), 
rytines Europos dalis.

Batory—tai modernus,
tai gražiai " . " ' . _ _
mis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, tradiciniai 
puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, siekiančiu paten- ... 

kinti keleivius ir jiems padėti.
275 sv. bagažo nemokamai!

Dėl rezervacijų ir informacijų pasitarkite su savo vietiniu 
kelionių agentu arba -

GDYNIA AMERICA LINE
220 BAY STREET TORONTO, CANADA.

: ■■■- - ...............f
ft i''

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

Laimėjo Pralaimėjo
. 37 26

35 y2 271/2
. 35 28
• 33’/2 29‘/2
. 33 30
. 33 30
. 29 34
. 29 34
. 26 37
. 24 39

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

Daktarų ir vartotojų ištirtas ir 
pripažintas J. 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.

Kalbės prel. Krupavičius
Vietos Alto skyr. ruošia Lie

tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimą vasario 18 d., 3 
vai. p.p., šv. Kazimiero para
pijos svetainėje.

Prel. M. Krupavičius dalyvaus 
minėjime ir pasakys pagrindi
nę kalbą. Chicagiečiai solistai 
Birutė Kemėžaitė ir Valentą Lio 
rentas pasirodys meninėje pro
gramoje. Taip pat joje dalyvaus 
ir vietinės jaunųjų meno pajė
gos.

Tą pačią dieną, 9 vai. 30 min.
. Kazimiero bažnyčioje bus

laikomos pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės.

Investacijų klubas
Prieš porą metų Juozo Matai

čio pastangomis įsteigtos inves- 
tacijų klubas “Rūta” sėkmingai 
veikia. Turi 13 narių. Turtas 
viršija 2,000 dol. P. P.

SIUNTINIAI ' 
I 

LIETUVĄ 
* ———————

Jau dabar siųskite 
, VELYKOMS!

DĖL GARANTUOTO PRISTATYMO KREIPKITĖS I

CENTRAL PARCEL SERVICE
PAGRINDINE ĮSTAIGA:

220 South Statė Street 
Tel.: WA 2-9354
NAUJAS SKYRIUS:

2618 West 63rd Street
Tel.: WA 5-2466

» t
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REŽISŪRA —
Z. Kevalaitytės-
V i soc k i e n ė s

SCENOVAIZDIS
V. Petravičiaus

APŠVIETIMAS
K. C i j ū n ė 1 i o 

ŠOKIAI
L. B r a ž d i e n ė s

Olandijos princesė Beatričė šyp
sosi, minėdama savo 24 metų gim
tadienį. Sausio 31 dieną ji buvo 
24 metų. Kurią dieną ji bus kara
lienė. (UPI)

Atvykite ir apžiūrėkite mūsų gausų 
pasirinkimą prekių dovanoms.

4
/

JAU 15 METŲ
PRISTATOM SIUNTINIUS

Į LIETUVĄ
— VISADA LAIKU I

l ‘
I 4

7 XA

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

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

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

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

Petrokaitė-Rukuižienė, E. Gepnerie-
1 nė, A. Brinką, A. Dikinis, St Ber- 
į natavičius, J. Ilčiukas, N. Midus, 
I V. Petrauskas J- Raudonis, R.

Vaičaitis, A. Stočkus.

Bilstus galima gauti „Marginiuose”, 2511 West 69th Street i

Biletu kainas — 2 dol. vaikams ir 3 dol. suaugusiems. 1
12 brolių vaidina ir šoka Jannimo 

Centro Studentų Ansamblis.
►

. ■ •. .<
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Sava malda — I •

ŠIRDIES ATGARSYS

Pereitą sekmadienį “Katali
kų valandėlės” metu televizi
joje "buvo duodamos ištraukos 
iš Sibiro maldaknygės, kurią 
yra parašiusios kelios trem
tinės lietuvaitės. Širdį verian
čiais žodžiais aktorės kartojo 
tuos žodžius, tokius nuošir
džius ir paprastus, kuriais sa
vo -širdžių atgarsius Dievop 
siuntė sunkią dalią nešančios 
mūsų tremtinės.

Maldavimas yra iš giliausių 
širdies jausmų išeinąs balsas, 
norįs gauti kito malonę ar iš
šaukti pasigailėjimo jausmus. 
Malda yra toks širdies balsas, 
nukreiptas į Dievą, kaip aukš
čiausią Būtį, kaip geriausią 
Tėvą, kuria išsakomi visi skau 
džiausi išgyvenimai ir pareiš
kiami kilniausi prašymai. Mal
da užtat negali būtį tik atmin
tinai ■ išmoktų sakinių kartoji
mas, bet turi išsilieti iš šir
dies. Ji nereikalauja daug žo
džių^ bet jai yra būtinas vidi
nis 
kad: ji būtų ne varpo skam- 
bėjimąš, bet žmogiškosios šir 
dies atgarsys. .

Šv. /^Augustinas sako, kad 
malda yra ne tiek žodžiai, kiek 
tylinčibs širdies balsas. O tai 
gali būti nuoširdžiai išreikšta 
tik -savo kalba, ta kalba, ku- 
ria/;nno mažens žmogus yra 
kalbėjęs su savo motina, ku
ria yra pirmiausiai taręs Die
vo pagarbinimo žodžius. Gali 
suaugęs žmogus pilniau mokė
ti svetimą kalbą įvairiems gy
venimo reikalams išreikšti, bet 
ta kalba jis nepareikš savo vi
daus balso, kuris reikalingas, 
kad kreipimasis į savo Sutvė
rėją būtų tikrai nuoširdus.

- v
*

Gražu žiūrėti, kai motina 
pa kelia gležną vaikučio ran
kelę kryžiaus ženklui, kai ji 
moko tarti pirmuosius maldos 
žodžius, nors jie dar ištaria
mi tik švebeldžiuojant. Šis 
kryžiaus ženklas, šie maldos 
žodžiai yaikelio sieloje įspau
džia tokias žymes, kurių ne
pajėgs ištrinti jokia svetima 
įtaka, nors ji veiktų neigiama 
linkme mokykloje, visuomenė
je ar kasdieniuose žmonių san 
tykiuose.

enimas jos turinyje,

ma kalba, — nors ta svetima 
kalba šiose sąlygose yra būti
na, — tas sąmoningai žaloja 
vaiko sielą, prisideda prie jo 
atitrūkimo nuo dvasinio ry
šio su Dievu ir gal net nuo pa
ties Dievo. Tokie, kas jie be
būtų, užsideda sunkią atsako
mybės už vaiko nureliginimą 
naštą, už kurią reikės atsaky
ti aukščiausiajam teisingumui.

*
Mes galime pasidžiaugti, kad, 

svetur gyvendami, turime sa
vų parapijų, kurios religinius 
reikalus atlieka mūsų gimtąja 
kalba. Teisybė, nėra tiesioginis 
parapijų reikalas tarnauti tau 
tybei, bet netiesioginiu būdu 
jos uždavinių eilėn įsirikiuoja 
ir tautybės palaikymas, nes 
sava kalba dvasinių reikalų 
atlikimas padeda žmogui iš
likti tuo, kuo jis yra, ir ap
saugoja jį nuo santykių su 
Dievu nutraukimo. Bet pirma
eilis parapijos tikslas, kurio ji 
turi siekti — saugoti žmogaus 
tikėjimo turtą ir nežaloti 
sielos svetimybėmis, kurios 
naikina nuoširdžios maldos 
lygas.

Iškilus žodžių pasisvaidy- 
mams dėl katekizmo mokymo 
svetima kalba, buvo proga už
klausti Kunigų Vienybės pirmi 
ninko prel. Pr. Juro, kaip į šį 
klausimą žiūri toji organizaci
ja, kuri derina lietuvių ku
nigų veiklą. Jo žodžiai buvo 
tvirti ir aiškūs: “Kunigų Vie
nybės nutarimas, kad visur, 
kur tik galima, vaikai katekiz
mo ir maldų būtų mokomi lie
tuviškai. Jei yra išimčių, tai 
kalti atskiri individai, o ne ben 
dras nusistatymas”. Tačiau ku 
nigų, dirbančių parapijose, ir 
seselių, dirbančių mokyklose, 
nuoširdus troškimas, kad tė
vai vaikus paruoštų iš mažu
mės su Dievu santykiauti sa
va kalba, kad lietuvių kalba 
jiems nebūtų, dar prieš atei
nant į mokyklą, tapusi sveti
ma, kuria jau jis negalėtų iš
reikšti savo širdies balso. Mo
kyklon vaikus atsiimtus be 
tokio paruošimo, bet kokie mū 
sų, dejavimai būtų pavėluoti.

Kad lietuvių vaikai melstųsi 
lietuviškai, reikalinga ne skam

Užtat ir yra pirmasis tėvų bių šūksnių, bet suderintų pas- 
uždavinys savo vaikuose įskie tangų. Kiekvienas turi atlikti 
pyti tą gilų ir nuoširdų san- savo pareigą — tėvai išmokyti 
tykių su savo Kūrėju palaiky- vaikus santykiauti su Dievu 
mą, kad jis nevirstų tik me- sava kalba, mokytojai padėti 
chanuku žodžių kartojimu, jiems gilinti maldos suprati- 
bet tikru žmogaus su Dievu mą ir tikėjimą, gi visuomenė 
pasikalbėjimu. Nuo tėvų pri- prisidėti, kad būtų pakanka- 
klausp, kokia kalba paaugęs mai mokyklų, nešalojančių 

jaunas sielas, bet keliančių jas 
į dvasines aukštumas. Mes 
sugebėjome atsispirti prieš 
graždankines maldaknyges, tu 
rime būti kietai atsparūs ir

jo 
su 
są

jaunuolis ar vėliau subrendęs 
žmogus kalbėsis su aukščiau
siąja -'Būtimi.

Kas tokiam vaikeliui, kurio 
motinos kalba yra lietuviška, 
bruką svetimą maldaknygę ar prieš bet kokį svetimybių bru 
mėgina mokyti maldų sveti- kimą. Pr. Gr.

Spaudoje ir gyvenime

DIDŽIOJI SPAUDA REMIA LIPSCOMB 
KUCHEL REZOLIUCIJĄ

'' /!/

Dar ne 
kankamo 
natoriaus 
gresmano 
liucija J. 
jo valstybių reikalu jau rado gra
žų :pritarimą ir amerikinėje spau
doje: Mr tai turėtų būti džiugi ži
nia tiek to viso sumanymo inicia
toriams, tiek ir visai lietuviškajai 
vis^pftenei. Maždaug 400,000 tira
žą jturįs John S. Knight leidžiamas 
dienraštis “The Free Press”, sau
sio 17 d. laidoje, vieną vedamųjų 
skyrė ir minėtos rezoliucijos rei
kalu. Būdinga, kad šis balsas til
po niekam neprašant, niekam ne
tarpininkaujant, bet pačio laikraš
čio iniciatyva ir rūpesčiu.

visų tautiečių tarpe pa- 
dėmesio susilaukusi se- 

Th. K. Kuchel ir kon- 
G. P. Lipscomb rezo- 

A. V. kongrese Pabalti-

TARPSTANČIAME ŪKYJE

INFLIACIJOS GRĖSME
Alžirijos klausimai ir Prancūzijos ateitis

Prancūzijos ūkis praėjusiais 
metais, nežiūrint tarpimo ir pa
žangos, pajuto kai kuriuos vi
daus ir užsienio politikos smū
gius. Alžirijos byla sukėlė dar 
neužsibaigusį nerimastį krašte 
ir užsienyje. Valstybės planas 
1962-1965 metais gamybą ska
tinti, ypatingą dėmesį kreipti į 
pramonės įmonių sumodernini- 
mą ir naujų įkūrimą, sukėlė ne
pasitenkinimą kai kuriuose ūki
niuose sluoksniuose. Valstybė 
nusistačiusi 5į5% tautos paja
mų kasmet įdėti į gamybą. Vy
riausybė norėtų pramonės ga
mybą pakelti 7.5%, o žemės 
ūkio 4%. Šiam ūkiniam planui 
talkininkauja darbo jėgos prie
auglis, nes 1965 m. numatoma 
turėti 1 mil. naujų darbininkų. 
1950 m. pradėta statyti naujos 
vandens jėgainės, kanalai, kurie 
pagerino sunkiųjų prekių važ
mą. Išplėstoji dujų gamyba tal
kininkaus pramonę plėsti. Rei
kia pažymėti, kad šio plano įgy
vendinimas jau atsidaužė į ne
norą privatų kapitalą dėti į 
naujas pramonės įmones. 1961 
m. pabaigoje paryškėjusi inflia
cija sudarė slogutį, kuriam pa
šalinti dar nesurastas būdas.

Ūkinė ir pramoninė gamyba
Praėjusių metų javų derlius 

sumažėjęs. Kviečių ir vyno ga
mybos sumažėjimas paliečia ne 
tik vidaus rinką, bet ir krašto 
pajamas. Gyvulių ūkis sustip
rėjo, sviesto gamyba padidėjo.

Pramonės gamyba padidėjo 
7%, nors neramumai Alžirijoje 
neigiamai palietė ne tik pramo
nę, bet ir valstybės finansus. 
Rudeniop pasireiškę kai kurie 
negalavimai, pav. streikai, ne
padarė žymesnės įtakos į gamy
bą.

Statybos ir elektros reikmenų 
gamyba padidėjo 10%. Elekt
ros reikmenų gamybą spartino 
gauti užsakymai iš užsienio.

Chemijos pramonė sulėtino 
gamybą. Automobilių gamyba 
atsiliko nuo 1960 m., nes jų pa
klausa užsienyje sumažėjo. Per 
11 mėn. Prancūzija pagamino 
1.1 mil. automobilių.

Anglies Iškasimas palaipsniui 
kyla. Elektros gamyba padidė
jo 4 bil. kv. v. ir siekia 76 bil. 
kv. v. Žibalo gamyba Afrikoje 
veik du kartus padidėjo ir sie
kė 19 mil. tonų. Plieno gamyba 
žymiai kyla ir siekia 17.6 mil. 
tonų. Praėjusiais metais pasta
tyta 320,000 gyvenamų namų.

GEDIMINAS GALVA

Infliacijos ženklai
Per pastaruosius trejus 

tus infliacijos kirminas buvo su
valdytas. Praėjusių metų pa
baigoje žemės gaminių kainų 
kilimas sukėlė susirūpinimą. 
Lapkričio ir gruodžio mėne
siais kainos ėmė kilti net po 
3%, o per pastarąjį pusmetį 
maisto gaminių kainos pakilo 
10%. Žemės ūkio gaminių paki
limas aiškinamas blogu derliu
mi. Mėsos kainų kilimas susie
tas su vidaus rinkos netobulu
mais ir mokesčių tvarka, nors 
gyvulių skaičius yra padidėjęs. 
Pieno ūkio gaminių ir paukščių 
atpigimas neišlygino kainų ro
dyklių.

Pramonės gaminių kainų pa
kilimas yra nežymus.

Darbininkų atlyginimo paki
limas 10% turėjo nemažos įta
kos sustiprinti infliacijos ban
gą ,kuri šiuo metu dar nėra pa
vojinga. Darbo atlyginimo kili
mas susietas su darbo jėgos 
trūkumu. Nuo 1957 m. darbo 
atlyginimas pakilo 40%. Praė
jusių metų pabaigoje įvyko ge
ležinkeliečių, dujų, elektrinių ir 
eilės įmonių streikai. Vyriausy
bė siūlė darbdaviams kelti at
lyginimą darbininkams ne dau
giau 4% per metus. Valstybės 
keturmečio užsimojimai ir 20 
m. planas pakelti kai kurių Pran 
cūzijos sričių ūkį tarp gyvento
jų nesukėlė pasitenkinimo. Vy
riausybės reformos žemės ūky
je iššaukė Bretanijoje ir kitose 
srityse ūkininkų maištą, kuris 
privertė vyriausybę kreipti di
desnį dėmesį į žemės ūkio ga
minių finansavimą ir rinkos 
tvarkymą, kuriems ryški kor- 
poratyvizmo užuomazga.

Finansai ir ūkis

me-

■

Užsienio prekybos balansas 
aktyvus, t. y. prekių už 2.5 bil. 
fr. daugiau įvežta, kaip išvežta. 
Praėjusiais metais išvežimas pa 
didėjo 10%, o įvežimas 7%. Pre 
kybiniai santykiai 
valstybėmis, kurios 
goję su Prancūzija, 
įvykiais Alžirijoje.

Alžirija žymiai

atslūgs su 
yra sąjun- 
ryšium su
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Rimties valandėlei

sudrumstė 
Prancūzijos gyvenimą ir nejau
kiai palietė jos užsienių politi
ką. Pastarosiomis dienomis ne
ramumai Alžirijoje pasiekė di
delę įtampą. Prancūzija daug 
laimės, jei de Gaulliui iš tiesų 
pavyks įgyvendinti paliaubas 
Alžirijoje. Net jas paskelbus, ® 
vyks aštrios derybos dėl pran
cūzų autonomijos Alžirijoje — 
prancūziško kraujo ir dėl' 
Alžirijos žibalo — žemės krau- j 
jo. Nūnai Prancūzija yra poli
tinių negalavimų ženkle. Ūkiniai 
negalavimai gali padidėti, jei 
nebus rasta būdo išspręsti Al
žirijos klausimo.

I
KOVAI SU BADU IR LIGOMIS

Vokietijos vyskupai nuo 1959 
metų turi įsteigę kovai su badu 
ir ligomis fondą, į kurį to kraš
to katalikai jau yra suaukoję 
$32,000,000. Plačiai teikiama pa 
galba visame pasaulyje.

ANTROPOLOGAS
G. K. CHESTEKTON

Gaila, kad antropologija šiais,prasme jam labiau, negu kam 
laikais domisi ne žmonėmis, bet 
gyvuliais. Ji dabar neatskiria
mai susibičiuliavo su proistori- 
jos profesoriais, besiginčyjan- 
čiais prie kokio akmenėlio: ar 
čia yra žmogaus ar beždžionės 
dantis. Kartais, kaip atsitiko 
vienu išgarsėjusiu atveju, pa- į 
sirodė, kad tas dantis buvo 
kiaulės. Visai teisinga, kad ši
tokiems klausimams tyrinėti 
būtų atskiras fizinio pobūdžio 
mokslas. Bet antropologija tu
rėtų žvelgti ne tik plačiau bei 
giliau, bet ir veikti pakelian- 

’ čiai. Amerikos humanistai prieš 
kiek laiko prikišo seniesiems

■ humanistams, kad jie domisi 
; tokiais dalykais, kurie nėra bū
dingi žmogui, pvz. fizinėmis są
lygomis, apetitu, ekonominiais 
reikalais, aplinka ir kit. Pana
šiai antropologai susiaurino sa
vo dėmesį vien materialiniams 
dalykams. Jie nusivijo per is
torijos ir proistorijos laukus 
kažką, kas yra ne Homo Sa- 
piens (protingas žmogus), bet 
Sinus Insipiens (neprotinga 
beždžionė). Homo Sapiens yra 
glaudžiai susijęs su išmintimi, i 
Tomas Akvinietis yra atsidė
jęs išminties studijoms. Šita

Valstybės biudžetas buvo 
didintas ir siekė 62.8 bil. 
Biudžeto papildomos sumos 
vo sunaudotos žemės ūkiui rem
ti ir valstybės tarnautojų al
goms pakelti. Šiemetinis biudže
tas padidintas 11%, nes numa
tyta dar stipriau žemės ūkį rem 
ti ir didesnes pensijas -mokėti 
valstybės tarnautojams. Praėju 
šių metų valstybės biudžetas ne 
subalansuotas, trūkumas siekė 
7 bil. fr.

Attorney General Robert Kennedy stebi Washingtone, kai James 
U. Bennett mini savo 25 metų sukaktį kaip kalėjimų biuro direk
torius, išimdamas brūžeklį iš pyragaičio (kekso). Vaišes suruošė 
Robert Kennedy, pradėdamas kelionę aplink pasaulį. (UPI)

kitam, dera antropologo var
das.

Aš atsiprašau tų puikių ir 
žymių žmonių, kurie yra atsi
dėję biologinėmis žmogaus stu
dijoms, kad tokiais žodžiais aš 
šį skyrių pradedu. Bet aš spė
ju, kad jie greičiau negu kiti 
su manim sutiks, jog populia
rieji mokslininkai žmogaus 
mokslą dažnai suveda į lauki
nio mokslą. Barbarija iš tikro 
nėra istorija. Ji yra arba jos 
pradžia, arba pabaiga. Man at
rodo, kad didieji scientistai su
tiks, jog perdaug profesorių 
pasiklydo krūmuose ir džiung
lėse. Jie norėjo studijuoti ant
ropologiją, bet priėjo tik iki 
antropofogų (žmogėdrų).

Aš ne be tikslo atsiprašau 
tikrųjų biologų, kurių neliečia 
mano užsipuolimas. Mat, pirma
sis dalykas, kurį reikia pasa
kyti apie Tomą Akvinietį, kaip 
antropologą, yra tas, kad jis

i yra panašus geriausios rūšies 
mūsų biologams ir antropolo
gams.

Tomą Akvinietį galima tam 
tikru atžvilgiu laikyti panašiu 
didžiajam profesoriui Huxley \ 
agnostikui, kuris išrado agnos
ticizmo vardą. Tomas beveik 
Huxley žodžiais aprašo savo 
metodą: “Sekti protu taip toli, 
kaip toli jis siekia”. Visas klau
simas yra, kaip toli protas sie
kia. Į šį klausimą Tomas atsa
ko beveik kaip koks modemiš
kas materialistas: “Viskas, kas 
yra prote, yra atėję per pojū
čius”. Nuo šios vietos Tomas 
pradėjo savo mokslinę sistemą. 
Jis pradėjo ją taip, kaip koks 
modemus scientistas ar net 
materialistas, kurį šiandien jau 
vargiai ar galima laikyti moks
lininku. Kaip matome, Tomas 
Akvinietis pradėjo visai kitoje 
pusėje, negu yra mistika.

Platonistai arba neoplatonis- 
tai manė, kad žmogaus protas 
yra nušviečiamas tik iš vidaus. 
O Tomas tvirtino, kad jis yra 
nušviečiamas per penkis lan
gus, kuriuos mes vadiname po
jūčiais. Bet jis norėjo, kad ta 
išorinė šviesa nušviestų tai, kas 
yra žmogaus viduje. Jis norė
jo studijuoti žmogaus prigimtį, 
o ne pelėsius ir grybus, kuriuos 
galima iš lauko pamatyti per 
langus. Nuo čia pradedamas, 
jis stengiasi lipti į Žmogaus 

(Nukelta į 4 pusi.)
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS

llllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll
(Tęsinys)

(elgesiu portugalas dar kartą iš
kėlė klausimą — kokia, iš tiesų, 
yra Jungtinių Tautų misija? Sta
tutas leidžia intervenciją agresijos 
atveju, bet draudžia bet kurį įsi
kišimą į valstybių vidaus reikalus. 

Angola, esą, yra Portugalijos 
kolonija jau daugiau kaip 400 me
tų. Portugalijos politika Angolos 

(atžvilgiu, galimas dalykas, yra blo- 
iga, kaip ir jos tolimesnė laikyse
na kolonializmo atžvilgiu. Bet dau
geliui žmonių, jų tarpe patiems 
portugalams, visa ši problema yra 
grynai jų vidaus reikalas, į kurį 
JT neturi teisės kištis ir kaip tik 

,dėl to Portugalijos elgsena gali 
būti suprantama.

i Jungtinių Valstybių užimtoji 
šiuo atžvilgiu pozicija yra savo-

Panaudojant progą tiška. Lenkų-bulgarų rezoliucijai i
Buvo parinkta ir puiki proga i amerikiečiai pritarė. Brazilijos de-» 

bei abiejų dalykų sugretinimas: e^a as’ ir siūlęs Portugalijos 
Jungtinės Tautos, jų akcija, Por- : C2nzurayimą, buvo pasveikintas 
tugalija, Angola ir Lietuvos. Lat- Po.
vijos ir Estijos okupacija, 
majanae prisimintas faktas, ___
JT Lenkijai ir Bulgarijai iškėlus 
Portugalijos Angolos kolonijos 
klausimą, portugalų delegatas pro- i - ,. . . A .
testo ženklan apleido posėdžių i Tuo pačiu metu musų Valstybes 
saię. Laikraštis sako, kad tuo (Nukelta į 4 psl.)

„Tava žadiuons visada nešva galvajen.”
„Teesie! Girdmi dundesin. Ten Vilnias kalvėsen 

sniegti kibirkštys. Sunkūs dūžiai, raudi geležis. Až- 
uodjuo naujuons kalavijuons, kirviuons ir jietgaliuons. 
A! Slidūs spygliai, šnabžda lapai, buoluoja beržai, 
degti šermukšnia uogas... Narėtja jati ing Vilnian 
mėlynamen sambrėškyjen... Eš šaukmi: Tautvilą vy
riausias veišpatis Leituvojen!” — šaukia net pamė
lynavęs tėvas.

„Žadmi, tėve!” — Tautvilą įduria savo dešinės 
nykštį ir nulašina ugnin kraujo.

„Teesie, sūnau! Eš smilkmi: tegu jietis, strėlė 
ir kalavijas aplenkia tave ir Eitvydan. Eš smilkmi: 
teliekti Tautvilą veinas veišpatis visasen leituviuon 
žemėsen!”...

Sužvinga šyvis, suklega sakalas pakildamas... Tė- 
pranyksta.
... O jau ir Saulė anapus Neries leidžiasi juodan 

debesin. Va ir žynys Viltautas, anot jo, nepamatęs, 
kaip paseno, besiklausydamas vėjo šlamesio, ugnies 
degimo, vandenin įmerktų beržo šakų... Anot jo, žmo
guje yra visa tai, kas ir miške: prabūtiška vėjo, ug
nies ir vandens gyvata...

Anava, žynys Viltautas užsideda ant peties pe
lytę ir palenkia prie jos ausį, lyg būtų kurčias. Pilkas 
kertukas atsistoja ant užpakalinių kojyčių, o pirmu
tinėmis atsiremia į ausies grybą.

„Pirmiau negu upės ažuošals, didi kaunia bus,” — 
liūdnas Viltautas kubiliniu balsu perduoda kertuko 
pranoksti, užsimerkęs, tartum miegąs.

„Kas par dadestis bus?” — klausia Tautvilą.
Krutus kertukas perbėga per ąžuolinio barzdą 

prie antrosios ausies.
Viltautas tik vos pastebimai linkteri, pritarda

mas pilkosios pelytės dieviniam slaptažodžiui. Ir tyli, 
vis tebeužsimcrkęs.

„Kas musmup ataiti?” — rikteli nekantraudamas
Tautvilą.

Pasibaidęs kertukas pasislepia po žynio barzda 
ir palieka tenai pilkasis lindėti...

„Marškiniai ne vein iš liną, bet ir iš kantrybės,” 
— atsimerkia Viltautas ir nusigandęs rodo šaltinį: 
„Veizdi!”

Tautvilą nustemba — verdenės dugne laumiška 
mėnesiena... Auksu ir aivų sumirguliuoja karosas... 
Tautvilą krūpteli: ne karosas — gi tėvas Dausprun
gas lyg ką tikrindamas eidinėja... Gal čia anga į tas 
prabūtiškas dausas?... Bet iš po gudkarklio įvėžlina 
baisas...

Tautvilą nupurto pagaugai: vėžys — ne vėžys, 
voras — ne voras... Veido nematyti, nes kryžvoris su 
Rygos kalavininko šalmu... Turi daugel kojų su ge- 
luoniniais pirštais, lyg jietgaliais... Taikosi žnyple 
nutverti tėvą... Prispiria į prigrybėjusį kampą... Tė
vas — pabalęs ir labai išplėstomis akimis — ginasi 
žaibuodamas kalaviju...

Tautvilą šūkteli džiaugsmu: tėvui pasisekė nu
kirsti kryžvorio žnyplę, kuri nukrinta kampan. Kryž
voris atbulas traukiasi... Bet!... Šis atsitraukimas — 
tiktai klasta: kampe atgyja nukirstoji žnyplė... Spąs
tai! Žnyplė rupūžės kojos vingiu atsistoja už tėvo 
pečių...

Tautvilą šaukia, geisdamas tėvą įspėti, bet ne
išrėkia... Žnyplė iš gudkarklio šešėlio pasalūniškai 
smogia tėvui kaklan... Ir susigūžiančiam — antrą 
kartą!... Ir jau parklumpantį — dar kartą!. Visa ver
denė pasrūva tėvo krauju... Ne verdenė — ežeras!...

Tartum krestelėtas, Tautvilą išbunda ir atsisėda 
kailių patale. Tuo tarpu išnyksta smurto ribos ir 
pėdsakai. Visa vėl paslaptis. Ką atidengė šis sapnas, 
lyg atverstas akmuo? Kas tas kryžvoris, kurs iš pa
salų nužudė tėvą?...

Sucypia pelė, pašaukdama atmintin aną prieš
mirtinį paukštelio nuogąstį... Tautvilą perpučia nauja, 
šiurpi banga. Intymiausiąja gelme pajaučia: pavojin
giausias smūgis — tai už nugaros šešėlyje prityko
tas...

7.
...Žiū — tėvo aprėdas jotinis. Ir autlė jotinė. 

Kas tik metalinio, tas palšai rauda. Tėvas jau nebe 
tas. Jis toks timsras, pasmėlęs...

Ne, oi ne! Tautvilą neužmiršo. Kaip nežinotų, 
kad tėvas jau padausotas...

Miškas... Tokie keisti medžiai... Kirminai ant 
atkritusios žievės luobo...

Tautvilą susirūpina:
„Tėve, ar tevei ten gerai?”
Velionis Dausprungas nieko neatsako. 
„Tėve, ar tevei ten gerai?”
Velionis rikis vis nieko netaria. Tai tėvui ten 

negerai?
„Tėve! Kaipgi?”
Įskrenda du drugeliu ir drebėdami nutupia ant 

tauro rago... Sakalo akyse suspindi rasa...
Dusliai prabyla tėvo povyza, blizgėdama šarvuo

tu aprėdu ir karo žygin išranga:
„Veizi, rasa sakala akynsen. Atgal neesti kelia. 

Ale Giltinė nesuonaikina. Viltautas teisyben saka: 
mirtis esti tiektai antras gimimas.”

„Bet tėve! Dėdė Minidaugas atėmė Trakuons. Jis 
geidja irgi Kernavės.”

„Minidaugas gudrus ir griežtas. Jis žiaurus. Mi- 
nidauge lindi šernas piktas visas!” — nužudyto dre
ba balsas. „Sergėkiatavas! Atminkiet, kan sakmi!”

I

Veda- minčiU vedamojo autorius prieina 
kad ’r pr^e mums taip rūpimos proble

mos. Pasekime jį toliau.

Apie JAV politiką

vas

(Bus daugiau)
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ANTROPOLOGAS

(Nukelta į 3 psl.)
Namus laiptas po laipto 
aukštas po aukšto, iki jis pa
siekia aukščiausiąjį bokštą ir 
laimi plačiausią žvilgsnį.

Kitais žodžiais betariant, jis 
yra antropologas su pilnutine 
teorija apie žmogų (vistiek, ar 
ji būtų teisinga ar klaidinga). 
Mūsų antropologai savo susi
varžymų dėka negali sudaryti 
pilnos teorijos apie žmogų. Jie 
padėjo kažką formuluoti, ką 
jie pavadino Nepažįstamuoju. 
Bet jeigu žmogus yra nepažįs
tamasis pilnutine prasme, tai 
tada daug dalykų, kuriuos 
žmogui reiktų žinoti, pasidaro | 
taip pat nežinomais. Žmogui, j 
pvz. reikia žinoti, ir jis yra at-

ar ne; ar jis yra to- 
netobulas; ar patobu- 
ar nepatobulinamas;

j sakingas 
bulas ar 
linamas 
pavergtas ar laisvas. Ir šiuos 
dalykus reikia išsiaiškinti ne 
tam, kad Dievą pažintume, bet 
tam, kad žmogų pažintume. Ne-!

šių dalykų palikti ko- , jiT.ouo?galima
kioje religinėje abejonėje ir 'tin^^bu?ųtaSnaST$iP2.5oo.

sukūrus mokslą apie

Vertė V. Bgd.
I

1 Tomas H. Huxley, anglų 
natūralistas, gyv. 1825-1895, 
buvo pasinešęs įrodinėti pana
šumus tarp žmogaus ir beždžio
nės. Agnosticizmas yra filosofi
nė srovė, tvirtinanti, kad žmo
gus iš esmės yra toks, jog ne
gali pažinti absoliučios būtybės 
arba Dievo.

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb.

Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. 
Platus lotas. Prie Dat parko. $29,700.

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

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

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

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

i $15.000.
Į Tuščias lotas Gage parke, platus

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

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

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

8-jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1J4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie 
$2,500 nuomos. Tik $11.900,

!

i
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J. MOLJERO “ŠYKŠTUOLIS” 
ROCHESTERIO LIET. SCENOJE

Sausio 20 d., šeštadienį, Ro- Anzelmas (K. Bungarda), Brin- 
chesterio lietuviai buvo gausiai 
susirinkę į Šv. Jurgio liet, pa
rapijos salę pamatyti 5 veiksm. 
komediją “šykštuolį”, sukurtą 
vieno žymiausio Prancūzijos 
klasikinės komedijos pradinin
ko, režisieriaus, artisto ir rašy
tojo J. Moljero, gyvenusio prieš | 
300 metų.

J. Moljero komedijos ir šian
dieną nėra pasenusios. Jos mie
lai yra statomos ir žiūrimos, 
nes jose vaizduojami žmonės 
yra apsėsti tų pačių ydų ir ne
geistinų papročių, kaip ir jų 
vaikaičiai, šių dienų modernie
ji žmonės. 17—18 šimt žmo
nių rūbai ir jų butų baldai yra 
smarkiai pasikeitę gerojon pu
sėn, bet tik ne patys žmonės. 
J. Moljero “šykštuolio”, kaip 
ir daugelio kitų jo komedijų, 
intriga yra nesudėtinga, dažnai 
su laiminga pabaiga, atomazga.

Spektaklį parengė Hamiltono 
liet. Aukuro dramos būrelio 
vaidintojai.

Jei jaunimas — Eliza, Valen
tas, tarnai ir senis turtuolis 
(Anzelmas) ir buvo permažai 
įsigyvenę į savo roles, tai pats 
vyriausias šykštuolio veikėjas 
Harpogonas (šykštuolis) buvo 
kaip tik savo vietoje ir apie jį 
sukosi visas veiksmas. Neblo
gai suprato savo vaidmenį Fro- 
zina (A. Matulienė) ir tarnas 
— virėjas Jacob (A. Ulbinas). 
Kiti: komisaras (E. Petrušai- 
tis), Laplashe (G. Vindžius),

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psL)

Nauja $100,000 likeriu prekyba.
Taverna ir liuksus butas. Mūro na
mas su nuostuoliu parduoda 
$57,800.

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

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

Modernus restoranas, rinktine vie
ta, tik $4,000 įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidenciją. Garažai ir priedai. 
$20,500.

Geriausias Brighton parke m n ra s 
3 butai, naujas gazu šildymas, gara
žai, $36,400.

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

Naujas mūras. 514 kamb. Tvirta 
statyba. 1% vonios. $16.800.

8 butų mūras. Alumin. langai. 
Virš $8x000 nuomos. $66,900.

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

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

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

NAUJA ĮSTAIGA DIRBA KASDIEN

K. VALDI S REAL ESTATE
2815 W. 7lst Si. Tel. RE 1-1200 arba RE 1-8534

už
Medinis. 2 butai — 5 Ir 4 kamb. 

Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
i Cementiniai pamatai. Naujai atre- 
i montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

Mūrinis bungalovv, 6 kamb., 30 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 įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las, notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

SIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

Vokiečiai nekenčia 
komunistų

BONNA, Vokietija. — Praė
jusį mėnesį iš Rytų Vokietijos 
74 kariai ir policininkai atbėgo 
į Vakarus — laisvėn. Jie tei
gia Jog jiems įgriso žmonių ne
apykanta, ir, jei būtų įsakyta, 
nebūtų kovoję prieš savo bro-

REAL ESTATE

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

2 apt. S ir 4 kamb. Gazo Šildy
mas. Marąuette pk. $26,500.

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

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

12 apt. po 4 kamb. Metinės pa
jamos virš $13.000. $98.000.

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

$73,000 mūras, 6 butai, labai gra- $65,000 mūrinis Rooming House, 
žūs. Maąuette p. milžiniškos pajamos, savininkas duo-

$55,000 mūrinis, 4 butai po 5, 4 da morgičių.
garažai, geros pajamos, M. parke. “ ----- - - -

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

$99,500 mūrinis daug butų su rezidencija, priešais Marąuette parką. 
$15,000 pajamų metams, M. Parke. C-l.CCC___ ............ •

$44,000 naujas mūras ir mūro ga- p. lotas, atsk. šild. 
ražai, įrengtas rūsys, M. parke. C",“C

$12,500 mūrinis su garažu, $200 Hills rajone, lotas 100x285. skubiai, 
paj. mėn., arti M. parko.

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

$10,000 įmokėti, 4 m. i_* 
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.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

p..

Nauji 10 ir 11 butų namai, -labai 
ir puiki vieta, kaina — 8 kart pajamos.

$46,000 liuksusinė 3 metų 6 kamb.

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
. __ gazu, pastogė.

$25,000 medinis 2 po 5, Beverly

$19,500 naujas 3 mieg. mūrinis a.r- 
2 ti mūsų įstaigos, gazo šild.

$30,700 mūrinis 2 po 5 su daug 
mūrinis, 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.

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St WA 5-5030

Ciceroje gražioje vietoje išnuom. 
5 kamb. šviesus, gražus butas. 
Naujai visas pataisytas. 2-ras 
aukštas. 1604 S. 50th Court

davoine (A. Kaupšėda) perma- 
žai buvo įsijautę į savo atlie
kamas roles. Režisavo E. Dau
guvietytė - Kudabienė, dekora
cijos A. Matulienės, grimas St. liūs vokiečius, ir jie klausydavo
Ilgūno, režisieriaus pavad. A.! Vakarų Vokietijos radijo pra- 
Kaupšėda.

Ir vis dėlto Hamiltono lietu
vių Aukuro dramos būrelio pa
stangos pasirodyti su J. Mol
jero klasiškąja 5 veiksmų ko
medija “Šykštuoliu” yra labai 
girtinas darbas. Rochesterio lie
tuvių visuomenė nuoširdžiai 
juos priėmė. Ir kitos lietuvių 
kolonijos būtinai turėtų juos 
pasikviesti savojon scenon. 
Veiksmas vyksta gyvai, todėl 
ir 3 valandų vaidinimas nepra
ilgsta. A. Sb.

nešimų, nors už tai jiems grė
sė didžiausios bausmės.

Robert Kennedy išvyko
WASHINGTONAS. — Atty. 

General Robert Kennedy vakar 
išvyko j kelionę aplink pasau
lį Kelionėje išbus 26 dienas. 
Vakar buvo sustojęs Havajuo
se, o rytoj jau viešės Tokio 
mieste.

GILINS IR PLATINS UOSTĄ

Jungt. A. Valstybių kariuo
menės inžinieriai patvirtino pro 
jektą pagilinti ir praplėsti lai
vų kanalą, vedantį į uostą prie 
Chicagos upės žiočių arti Navy 
Pier. Tam federalinė valdžia 

! skiria pusantro mil. dolerių.

PARAPINES MOKYKLOS

Chicagoje yra 533 parapinės 
katalikų mokyklos. Jose moky
tojauja seserys vienuolės. Vie
nuolėms talkininkauja 2,228 
samdomi pasauliniai mokytojai. 
Katalikiškas mokyklas lanko 
350,974 moksleiviai.

MISCELLANEOUS

BERWYN. ROOMING HOUSE. 
6 butai. 4 po 2 kamb.. 4 kamb. ir 
3 kamb. Visi modernūs. Pajamų 
$5,130. Išlaidų $1,001.50. $37,500; 
įmokėti $8,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Road, Cicero. OLvmpic 
2-6710; arba BIshop 2-2162.

PRIE MARQUETTE PARKO
2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 

Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Western Avė. Viskas tik 
$20,900.

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

j pajamų $365.
' mas. Naujas garažas. Mėnesinių 

Arti Šv. Kryžiaus 
į bažn. Pilna kaina $21,900.
j 5 butų mūrinis Gage Parke. Vi- 
įSi 4% kamb. butai: Naujas sto- 

Savininkas parduoda 2-jų aukš- | keris. Kampinis namas. Savininkas 
tų po 4% kamb. mūr. namą. Karš- i§wksta į California. Nužeminta 
tas vanduo. Autom, alyva apšild. j kaina — $45,250. 
Kaina $23,500.
3021 S. Poplar Avė. DA 6-2594

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

2x5 ir 6x4 ir krautuvė, šviesus, sti
prus 1 rlabai gerai išlaikytas. $61,000.

NAUJAS MfR BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE
Krautuvė lietuvių kolonijoje, 

biznio gatvės. 4% metų nuomos 
tartis. $9,000.

3 BUTŲ MED. —
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė karšto vandens
2 auto garažas.
H BLOKO NUO PARKO 

metų 2x4% kamb. mūr. Mar- 
Pk. 2 šildymo sistemos,

ma.

ant 
su-

816,500
Nauja cen- 

alyvos šilu-

Modernus 10 veinetų mūr. motelis.
Restoranas ir didelis 6 kamb. mo
dernus butas. Pajamų apie $40,000 

t per metus. Galimybė biznį dar dau- 
|giau išplėsti Tik 15 min nuo Mar- 
1 ąuette Parko. Teirautis RE 7-2646.

GRAŽUS MŪRINIS 6 butų. 3 po 
6 kamb. ir 3 po 4 kamb. Pajamų 
$4,200. Apylinkėje 28th ir Lawn- 
dale. Žemos išlaidos. $34,900;

A- įmokėti $5,000. SVOBODA. 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

I

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
J. BACEVIČIUS

RANGOONAS, Burma.I
i pie 80 studentų užvakar įsi
brovė į Olandijos ambasados 
kiemą, nuplėšė olandų vėliavą 
ir ją sudegino, protestuodami 
prieš Olandijos priešinimąsi pri 
pažinti Indonezijai teises į va
karų Naująją Gvinėją.

f
DĖMESIO !

Saviningas parduoda 7y2 kamb. 
mūr. bungalow (2 mieg. viršuje). 
Alyva apšild. Tarp 63-čios ir par
ko. Francisco Avė. Kaina prieina- 

i ma. Tel. 8-8542.

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tei. PRospect 8-2233

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 į O‘- 
Hare aerodromą. Parduos už $18,500.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lsf Street
TeL WAlbrook 5-6015

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

garažas. $21,500.
Pelningas, švarus, r 

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

rūsys. 30 p. sklypas. i 
$14,200.

3 moderniški butai (2 : 
kamb. ir 4 kamb.). ir i 
tuvė: tinka bet kokiam 1___ ___ ____
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Arti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PB 8-1595

8 butų, 2-jų

medinis. Pilnas 
Gera, vieta.

po B kamb. 
graži krau- 
bizninl. Ar-

MAROUETTE PARKE
Prie Marąuette Parko, mūr. « 

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

Palikimas. Prie 46-os ir Francisco 
2 med. namai. Vienas 6 kambarių, 
antras 4 kamb. ir biznis $14,'000.

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba BE 7-4639

CONTRACTORS
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūši] 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

NEED A GARAGE?
See Chicagoland’s finest DURO- 

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

See Models on Displav 
CAPITOL LUMBER CO.

8210 W. Grand, Chi<«go,
Call 625-2626.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

CICERO. Lietuvių apgyventoje 
apylinkėje parduodamas geriau
sias pirkinys — 2-jų butų namas. 
5 ir 4 kamb. 3 miegam. Naujas 
“boileris”. 2 auto.- garažas. Apy
linkėje 16th ir 51 Avė. $17,900; 
įmokėti $3,500. SVOBODA, 6013 
W. Cermak Rd.. Cicero. OLympic 
2-6710. BIshop 2-2162.

I

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBI.IC

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

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

1

Tik apie $10,000 įmokėti už $15,000 
pajamų per metus. Puikus labai ge
rai sutvarkytas rooming house. Vi
sada viskas išnuomota. Geri baldai. 
Puikus butas savininkui. Teirautis 
RE 7-2646.

INCOME TAX

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

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

LA 1-6047, RO 2-8778

PARDAVIMUI

Parduodamas baltas Siegler ap
šild. pečius. 45,000 B. T. U.

HE 6-5297, po 6 v. v.

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

V LEDOSE

t
7403 ^O. WESTERN AVĖ. i

Chicago 86, Ulinois

departamentas nepalankiai pažvel
gė į kongresui pateiktą rezoliuci
ją, kurioje reikalaujama, kad JT 
ištirtų Sovietų Rusijos teisę oku
puoti Pabaltijo valstybes. Ši rezo
liucija buvo pateikta rep. Lips
comb (R., Calif.) ir šen. Kuchel 
(R., Calif.). Joje sakoma, kad Lat
vija, Lietuva ir Estija buvo užim
tos rusų karinės jėgos ir Jungti
nės Valstybės nepripažino šitos 
agresijos.

Priešingai, pabrėžiama, kad šis 
kraštas palaiko diplomatinius san 
tykius su okupubtų Pabaltijo, 
valstybių atstovais. Valstybės de- J The biggest savings on FREE2 
parlamento laiškas, prašąs Lips- MEATS for 1962 is with 
comb “reikalo neforsuoti”, per
spėja, kad rezoliucijos pravedi- 
mas būtų pastatymas Sovietų Ru
sijos nepatogion padėtin. Tuo tar
pu mes visai nesisielojome pana- 
šion padėtin pastatyti Portuga
liją, kuri yra mūsų sąjunginin
kas ir NATO narys. Mat, tokia 
mūsų užimta pozicija geriau pa
sitarnauja JAV politiniams tiks
lams Afrikoje. Bet mes negalime 
daryti nemalonumų ar užimti vie
šą poziciją prieš Rusiją už jos 
tikrą ir brutalią agresiją! —iro- 
ntzuoja kiikraštis. Atrodo, kad 
JT statutas telieka tik truputį 
daugiau kaip priemonė, kuri gali 
būti interpretuota kaip tik didžio
sioms politinėms galybėms pa
tinka.

šie visi žodžiai reiškia nedvi
prasmišką pasisakymą už mums 
rūpimos Lipscomb - Kuchel re
zoliucijos priėmimą, jai eigos da
vimą. Kartu tai yra gražus pa
skatinimas rezoliucijos rėmėjams 
dar daugiau pasistengti.

.. Al. Ghnantas

& Chicago 29,11L
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MISCELLANEOUS

CAROLE INTERIORS
Išparduodame gražius pavyzdinius 

baldus iš 3-jų statybininko mode- 
Parduodami atskirai. 

75% nuolaida. Parūpinsime 
pristatymų ir išsimokėjimo sąlygas.

Tel. 636-0016

I linių namų. 
; 50%

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.

parap“ W»X20ikPe R#ek*e" S*“1
$4,000.

Tel. 656-2849
TeL GRovehill 6-7875

FOR AN EVENING OF PDEASURE 
NEVER 'TO FORGET 

Hawaiian atmosphere and delicions 
foods. Be sure to visit

CLUB WAIKIKI 
your party & weddingMake

now. LO 1-3446, 804 W. Wilson Avė. 
.............. ............... ±±±?

__ jEK
MEATS for 1962 is with 

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

Phone NE 6-3440

res.

SCHMID—L0FGREN
Prescription laboratory. Ask your 
doctor to phone your Rx to us.. 
We deliver. Expert truss fittings.

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

f HELP WANTED MOTERYS

i

I

It’a am art to save money in 1962 
on 
or

decorating or painting. Interior 
outside. Neat - clean - reliable.
Call MABTY — ED. 3-8637

Nitas call ED. 1-3015

SIGNORELLO HEATING 
and GAS EQUIPMENT CO. 

City wMe Sales & Service. 
Guaranteed Work. Member 

Mechanical Contractors Ass’n 
ResidontteU—Commercia.1— 

Indus trial.
3839 S. Archer

of

LA 3-1002

PAINTING & DECORATING 
STAN De CALUWE 

Paperhanging & floor sanding. 
Fully insured. Ali work guaranteed

Free estimates. Call anytime
RO. 4-7907

TOP NOTCH MOVING AT ROCK1 
BOTTOM PRICES

No other mover does so much for 
so little. Big savings with your 
help. Dial 881-9738.

**
TBEMPER LUMBER& O0ALC0.
Hardware - Farm & Home Supplies 
Cement - Brick - Gravel - Fueį etc. 
Save money $$$ on every buy!
Phone 180, Washbum, Illinois

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

RO 1-0728 YO 5-2424

LA PLACA COAL & OIL CO.
Retail 24 hr. Service
MOBILE HEAT

Quality F«e| Olls. Stoker. Stcam 
& Domestic Coal Sales & Service. 

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

REIKALINGA ŠEIMININKE
Iki 50 m. amž. Keturių suaugusių 
šeima; lengvas namų ruošos dar
bas. Gyventi vietoje; didelis at
skiras kambarys, puiki aplinka. 
$40 iki $45 į sav. Skambinti die
nomis BI 2-1448, vakarais VI 
8-7767.

33-jų kambarių viešbutis. Nėra 
statybos prasižengimų. $24,000 
metinių pajamų. Kaina $65,000. 
Savininkas parduos ant kontrakto. 
Dėl smulkesnių informacijų pašau
kite Pranckevičių — VVAIbrook 

15-6017.

i

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Reikalinga auklė dviem vaikams,
Brighton Parke. Skambinti po 6 v. 
v. Vlrginia 7-5643.

Restoranui NERINGA reikalin
ga PADAVĖJA. Teirautis — 7050 
S. Talman Avė.

Tel. HEmlock 4-1734

PROGOS — OPPORTUNTHF>

RESPONSIBLE PERSON
Highly profitable business esta- 

blished for you in your area. Full 
or part time. No seilins or solicit- 
ing involved. Experience not neces- 
sary. $2,290 totai capital investment 
in cash, reąuired. You mušt be in 
posltion to invest and start imme- 
diately. Wc protect you in wrlting. 
guarantf'elng full rotum of your in
vestment. If you feel ydų have the 
ability and d«*ire to opcrate your 
own business. us a brief rosurne 
of your background. We do not w.mt 
any ‘Get Rich Quick” inąufrios. 
This Is a sound st'.ady income busi
ness. If you mest our auaJifieations. 
you will be con tarto, I pvrsonally.

I’AK DIST. CO.
4150 Centrai Avė., Minneapolis 21, 

Minti.

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATUEKA P L ANAM tų 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKABĖ. ST 8-9972
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildomus pečius (furnačee 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki S metų lšsi- 
mokšjimas.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI.

2431 8. Kedzie Arenu*
Chicaso 23, Illlnoie

Tel. 277-1442 Res. OL. C-S41S.

REZIDENCINIAI 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IRT 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

i
I

Išnuom. 6 kamb. butas, 2-me 
aukšte. Gazu apšild. Pageidauja
mi suaugę. Vlrginia 7-6749.

Advokato ofise išnuomojamas 
modemiškai įrengtas kambarys. 
Tinka advokatui, buhalteriui arba 
real estate. 6322 S. WESTERN 
AVĖ. Tel. PR 6-5162.

Išnuom. mieg. kamb. suaugusių 
šeimoj. Galimybė naudotis virtuve. 
6634 S. California Avė.

Tel. 434-2993
Citra mod'Tn 2 bedroom apt. Ra- 

diant, tenant controlled, hcat. Va- 
nity. Hollywood typ< batdirooin 
Built-ln oven. Facinj; park. Immcd. 
occupancy. Vic. 71st and
Franciaco G R 6-6394.

Pirkite JAV Apsaugos

B o n u i i

„ V I K D O “
HEATING SERVICE

Įrengia naujus tr perstatė se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “oonversion burners”, 
vandens ■■'boilers”, vandens nu
tekėjimo rinaa (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WF.STERN AVĖ.. Chi
cago. III., VI 7-3447 — D. Žti- 
kaaskas.

Apsimoka akelbtia “DRAUGE 
nes 1ia plačiausiai skaitoma* liet'.' 
vių dienraštis. Gi stelbimu kaino

I
Į visiems prieinamos
i------------- ——-------------- --

Remkit dien. “Draugę”

=1
IL- STASAITISi

Statybos Kontraktorins
I 6043 SO. SAWYER AVENUE y 

CHICAGO 29, ILL. 1
Namų TeL PR 8-8378 N

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

♦ Gyvenami namai. Biznio, ta-; 
dustrijos bei ofisų pastatai.

■' 'Taip pat įvairūs pastatų i 
Wmontai.

|

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS XR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2004 Chicaso, Hl.

VŠINIKUSI
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 UEST 71st STREET

I Tei. PR 8-4268 ir TE 9-5531

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 3 d.

BAN KUTAS IR PROGRAMA — $8.50 asmeniui. Gali
ma rezervuoti stalą 10 asmenims. Tik Programa — $3.50 
Biletai gaunami: DAINA TV. 3321 S. Halsted St., JUOS
TA (Prišmantas), 1805 NV. 4«tli St., BALYS BRAZDŽIO
NIS. 2646 W. "Ist St., ST. ANTHONY SAVINGS & 
LOAN, 1447 S. 4»tli Court. Cicero, Illinois, ŠIMAITIS 
REALTY, 2737 W. 43rd Street.

5

Pastabos ir nuomonės

JUODA, JUODA IR VIS JUODA!

i I

Ir dėl Drauge gretimais strai 
psniais pasivaideno mielas P. 
Dailidė ir G. Galva.

PAMALDOS UŽ NUŽUDYTUO
SIUS MISIONIERIUS

LIETUVOS vreiy illinois-indiaha apskritys ruošia 
LIET 
SEKMADIEN], 1962 M. VASARIO MEN. II DIENA, BAL TABARIN KAMBARY, SHERMAN HOTEL

VOS ATSIMINIMAI
KOKTEILIAI 4:30, pietūs 5:30. Programa 7:30. 
Programoj dalyvauja: Lietuvos Vyčių choras, vad. 
Fausto Strolios. solistė Genovaitė Giedraitienė, taip
gi ATEITIES šokėjai ir jaunesnieji ATEITIES šokė
jai. Muzika John Bianskio

ARKLIŲ LENKTYNĖS DUSĖTUOSE

Per “Grabnyčias” ne vieną gei. Tą dieną programai papil- 
l^iaures rytų lietuvį nuveda 
į Dusetas, kur kas metai ta 
diena yra atšvenčiama ant Sar
tų ežero garsiomis arklių lenk
tynėmis. Tos lenktynės taip 
yra įsigyvenę to krašto lietu
viuose, kad jų nesustabdė nė 
karo audtjs, nei krašto okupa
cijos. Jos- kas metai yra vyk
domos ir dabartinėje Lietuvoje. 
Tačiau, kada jos prasidėjo ar
ba kada įvyko pirmosios — 
niekas negąli pasakyti. Daug 
pasakė ir daug legendų yra su
kurta apie Sartų ežerą ir pa
čių, lenktynių atsiradimą. Be
ne garsiausias pasakojimas yra 
tas, kaip vienų “Grabnyčių” 
metu vietos klebonas išsiskubi- 

ijho pora sartų arklių pas mirš
tantį ligonį ir bevažiuodamas 
ežeru su abiem arkliais nusken
do. Tas įvykis vietos žmonių 
buvo skaudžiai pergyventas ir sų tautiečiams čia yra parodę, 
jam atminti ežeras buvo pava- Šiais metais sukanka lygiai 
dintas Sartais, o per jį ištekan- 30 metų, kai šiomis garsiomis 
ti upė —'“Šventąja, gi kiekvie- lenktynėmis susidomėjo ir vie
nos jo metinės buvo arklių lenk 
tynėmis paminėtos.

Kiti gi pasakoja, kad po ne- 
>avykusio 1863 metų sukilimo, 
kuriame daug dusetiškių akty
viai dalyvavo ir skaudžiai nu
kentėjo, Sibiran ištremtųjų lie
tuvių vieton atgabenti 
tas lenktynes pradėjo.

Kaip ten bebūtų ,tos 
lenktynės pasidarė taip 
liarios, kad dėka buvusiam jau

kiam ir energingam Dusetų ra-1 
\jono agronomui Vaclovui But- 
kiui, 1932 metais jomis susido
mėjo Žemės Ūkio Rūmai pas
kirdami pirmiesiems lenktynių 
laimėtojams pinigines dovanas. 
Tas labai paskatino ne tik du- 
setiškius, bet ir tolimųjų apylin 
kių ūkininkus auginti eikliuo
sius žirgelius ir savo laimę iš
bandyti lenktynėse.

Be Ž. (ZtRūmų šias arklių 
lenktynes 'gausiai rėmė ir mū
sų stambiosios pramonės įmo
nės, kaip “Maistas”, “Lietūkis” 
ir “Pieno Centras”. 1935 metais 
savo šiltą.jiritarimą parodė ir 
Žemės Ūkio Ministerija nupirk 
dama Kėdainių Valstybiniam 
Žirgynui -grynakraujį Orlovų 

ft-eislės efžuą, kuris vėliau bu
vo pervestas Dusetų apylinkei. 
Pirmutinį gi Orlovą savo pajė
gomis įsigijo bene garsiausias 
lenktynininkas dusetiškis Riš- 
konių Grifes.

1936 metais arklių lenktynės 
buvo papildytos antrąja diena, 
skirta jauniesiems lenktyninin-

lenktynėse būdavo su- 
gražūs lietuviški var- 

žiūrovams palinksminti 
įterpiama keletas ko-

dyti ir jai paįvairinti buvo įve
sta arklių “krikštynos”, kurių 
metu visiems arkliams, dalyva
vusiems 
teikiami

: dai. O 
būdavo
miškų scenų ,kaip pasirodymas 
keistai apsirengusių vyrukų su 

, nusmukusiomis kumelaitėmis, į- 
kinkytomis į pusiau sulūžusias 
rogutes, kurie taip pat “lenkty- 
niuodavo” laimėjimui atitinka
mų prizų.

Ne kartą lenktynes stebėti iš
Kauno atvažiuodavo gana aukš-. 
tų valdžios pareigūnų, spaudos 
atstovų, fotografų ir filmuoto- 
jų. Įdomu paminėti, kad šias 
lenktynes yra gražiai nufilma
vę žinomi Amerikos lietuvių fil- 
mininkai broliai Motuzai, kurie 

j šias filmas ne viena proga mū-

Jana Schepp, 17 m. cirko trupės dalyvė, išeina iš ligoninės, 
buvo sužeista Detroite, kur gastroliavo Wallenda cirkas ir vienos 
programos metu užsimušė du akrobatai, o kiti du sužeisti. (UPI)

MŪSŲ KOLONIJOSE

Buffalo, N. Y,

rusai

arklių 
popu-

' „ . . ...sai jas pripažino musų vyriau
sybė. Neabejotinai šios lenkty
nės įvyks ir» šiais metais, ta
čiau jose nebedalyvaus mūsų 
garsūs lenktyniuotojai, kaip 

j Riškcnių Grižas, Žvilbučių Prun 
skis, Šlininkos Gučius, Utenos 
Graužinis, Obelių Skvemavičius 
ir kiti. Juos tenai atstovaus 
valstybinių kolūkių vadovai su 
nenuosavais, bet kolūkiuose už
augintais žirgeliais.

Tadas Ežerėnas-

CHICAGOJE

SAULES IK MĖNULIO 
UŽTEMIMAI

Apie saulės "bei mėnulio užtė-
mimus bus duodamos paskaitos 
su iliustracijomis visą vasario 
mėnesį Chicagos Adlerio plane
tariume ir astronomijos muzie
juje, Roosevelt rd. prie ežero.

VYKS GĖLIŲ PARODA
Dvidešimta metinė azalijų ir 

kamelijų gėlių paroda prasidės 
vasario 11 d. Chicagos Garfield 
ir Lincoln parkų gėlynuose. Tę
sis iki kovo 4 d. Gėlynai lan
komi nuo 9 v. r. iki 9 v. vak. 
Įėjimas nemokamas.

DAUG BAŽNYČIŲ
Chicagoje yra 3,000 įvairių 

tikybų bažnyčių, sinagogų 
maldnamių.

LIGONIAI PRIŽIŪRIMI
Chicagoj yra 72 ligoninės 

22,000 lovų. Kasmet 700,000
kams ir garsią  jai Dusetų mū- gonių pasinaudoja ligoninėmis.

ir

su
li-

Vasario 16 d. minėjime demons
truos antikomunistinį filmą
Vasario 16 paminėjimas, ren

giamas Buffalo Lietuvių klubo, 
įvyks sekmadienį, vasario 11 d. 
šia tvarka:

10 vai. r. bus laikomos pa
maldos Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, Niagara 
Falls, N. Y., už kritusius kovo
se dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės.

3.30 vai. p. p. įvyks paminėji
mas International Instituto pa
talpose, 1260 Delaware Ave., 
Buffalo, N. Y.

Kalbės mūsų nepriklausomy- 
i bės laikų pedagogas ir dabar
tinis lietuviškos spaudos dar- 

ibuotojas Jonas Miškinis iš Ro- 
j chester. Po to bus parodytas 
garsinis spalvotas filmas “Co- 
mmunist Encirclement 1961”. 
Šis grynai dokumentinis filmas

J

PARLAMENTO NARYS 
TAPO KATALIKU

Britų parlamento narys Alan 
Grahame Brown atsivertė į ka
talikybę. Jis anksčiau buvo dar 
biečių partijos narys, bet, ne
pritardamas jų linkimui prie
šintis Britanijos apginklavimo 
atominiais ginklais, buvo iš par 
tijos pasitraukęs.

;na ir mūsų brolį lietuvį, kurį 
teišgelbėtų mūsų organizacijų 
“pasistiebimas” ir didesnė veik 
la. Paprastai manoma, kad svar 
blausias veiksnys tautinį jaus
mą įdiegti yra tėvas ir motina, 
ne organizacijos. Be to, jei me
džiaginė kultūra tokia pavojin
ga, naikinkime ją — bolševikai 
sunaikino rusų turėtą medžiagi
nę kultūrą, nors ir neaukštą, 
žiūrėkite gi kokių “puikių” dva
sinių vaisių dabar ten pridygo!

G. Galva komentuoja prez. 
Kennedžio pranešimą kongresui 
ir, įdomu, nieko girtino neran
da! Žvilgterėkime tik vieną jo 
atbulinę: “Prezidento siūlymai 
pagrįsti ne socialiniais, bet gry 
nai ūkiniais samprotavimais”. 
Bet kiek tolėliau pripažįsta: 
“JAV žemės ūkis išsiverčia tik 
gavęs 1 bil. dol. valstybės pa
ramos.” Ši parama ,rodos, kaip 
tik socialiniu pagrindu teikia
ma: ūkiniu būtų leidžiama že
mės ūkiui “rasti savo vietą”. 
Sovietijoje, pavyzdžiui, jei ūkis 
negali komisarų išpenėti, stipk! 
Čia veikiama grynai ūkiniais su 
metimais.

Bendrai, Galva stovi nuliū
dęs, kaip putinėlis prie ežerėlio: 
“Prezidento pranešimo miglas 
teišsklaidys ateities darbai”. A- 
bejoju, kad ir tada p. Galva pra 
linksmės. Prancūzų patarlė: gė
da tam, kuris gėdingai galvoja. 
Kiek tai liečia Ameriką, galvo
jimai vis kitokie.

Vyt. Sirvydas

Pirmasis galvoja, ne nuo tau
tos kamieno Lietuvoje, bet nuo 
išeivijos užsienyje “labai žymia 
dalimi” pareis Lietuvai laisvės 
laimėjimas. Pirmo Pasaulinio ka 
ro metu, tiesa, Amerikos lietu
viai davė puikų įnašą (ekono
mine parama ir Amerikos pri
pažinimo išrūpinimu), bet, nei 
žymiai, nei žymiau, nei užvis 
žymiausiai laisvės kovos nenu- 
lėmė. Tai padarė kamienas Lie
tuvoje. Panašiai ,rodos, bus ir 
visais istorijos atvejais: jei ka
miene laisvės troškulio nebus, 
užsienis jo neuždegs.

Toliau pasakoja, 
ir tautinio pagrindo 

i” 
girdi, negalįs daryti 
pažangos”. Mintin ateina len- 

' kiškai rašęs Mickevičius, pran- 
jcūziškai Milašius, angliškai len
kas Korzeniowski Conrad ir ai
ris Bernard Shaw, net “suan
glėjęs” amerikietis poetas El- 
liot. Talentas čia vyrauja, ne 
tautinis pagrindas.

Viskas apkepurėjama teigimu 
Amerikoje, esą, nėra “vienos 
kurios tautos pirmavimo” (kur 
dingo protestantiški anglo-sak- 
sai?), o amerikietiška kultūra 
esanti “susidariusi iš tautinių 
kultūrų sintezės”, todėl, girdi, 
turinti “kosmopolitinį” pobūdį. 
Nepasakyk to patriotui ameri
kiečiui! Todėl ji negalinti dary
ti ir “kultūros pažangos”.

1

j yra paruoštas vadovaujant Tau
Į tinto Auklėjimo programos pir- betekęs
mininkui dr. George Benson. 
Filme pavaizduotas beatodairi- 
nis komunizmo veržimasis ap
rėpti visą pasaulį. Tarp kitų 
vaizdų, yra ir Castro įkopimas 
į valdžią, taip pat ir komunis
tų surengtos San Francisco stu 
dentų riaušės.

Meninę programos dalį išpil
dys J. Adomaičio vadovauja
mas Rochesterio lietuvių vyrų 
kvartetas ir Izabelė Žmuidzinie- 
nė.

Lietuvių klubo valdyba kvie- Į 
čia visus Buffalo ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti į šį paren- i 
girną ir prašo nevėluoti, nes mi 1 
nėjimas bus pradedamas punk
tualiai.

— Krikščionis yra tas, kuris 
tki Kristaus Dievystę, kuris lai
kosi Jo įsakymų, o ypač Dievo 
ir Artimo meilės įsakymų.

—Kard. Faulhaber

I

Daugiau kaip 1,000 žmonių, 
jų tarpe ir 15 užsienio tautų 
atstovai, dalyvavo New Yorke 
pamaldose už Katangoje nužu
dytus misijonierius. Šv. mišias 
atnašavo kard. F. Spellman.

“nutautęs 
dvasiniam 

žmogus, 
“kultūros

Be to, čia pirmauja medžiagi 
nė kultūra, todėl Amerika “ma
žai teprisideda prie dvasinės 
žmonijos progreso”. Ji nutauti-

Remkit dien. “Draugą”

i

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU 

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupyme 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Turtas $82,000,000.00 Atsargos Fondas $7,500,000.00

Manavaki, Quebec 
svarų. Seimą jau turi

ligoninėje
11 vaikų,

pagimdė 
kurių du 

(UPI)

JUSTIN MACKlEvVICH Sr.
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr.,
President

Julien Hfcįrt, 37 
dukrą, sveriančią 16 

y gimė po 12 svarų.

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

Valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 
ryto iki 4 popiet.
Ketvirtadienį nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieniais neatidarome.

i
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, PUIKUS ANGLŲ KALBOS 
VADOVAS LIETUVIAMS

Jau išėjo iš spaudos ir 
administracijoje 
“anglų kalbos gramatika”, 
suprantamai ir metodingai . ......... _
tas anglų kalbos vadovas lietuviams, 
tiek mažai su šių kalba susipažiiiu- 
siems, tiek ir visiems, norintiems 
šioje kalboje pasitobulinti. Gramati
koje išsamiai supažindinama su vi
somis kalbos dalimis, plačiau apsi- 
stojant prie veiksmažodžių, daikta
vardžių ir skaitvardžių, supažindi
nama su sintakse ir anglicizmais. 
Visi paaiškinimai — lietuviškai, šim
tai pavyzdžių, parodančių žodžių ir 
posakių varotjimų, kartu su tų pa
vyzdžių vertimais j lietuvių kalba.

Knyga stamboko formato, 216 
psl., kietuose ir tvirtuose viršeliuo
se, kaina — $3.50.

Užsakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS, 4545 W. 63 St. 
Chicago 29, III.

gaunama
Draugo 

pulki 
aiškiai, 
paruofr-

Kuomet svarstote duoti dovaną 

savo giminėms, arba draugams, at- , 
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.

A. A.
LEO SHVEGŽDA

Gyveno 5428 W. 25th St, Chicago, I1L
Mirė vasario 1 d., 1962, 9:55 vai. vak., sulaukęs puses 

amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Kėdainių apskr., Grinkiškės 
parap., Juodžių kaimo. Amerikoje išgyveno 54 m.

Pasiliko dideliame nuliūdinę žmona Anna (Bojoninaitė), 
2 sūnūs Albert ir Robert ir jų šeimos, duktė Bernice Hanisko 
su šeima, 5 anūkai, 2 šovgerkos Josephine Wastak, ir Alice 
Mikutis ir jų šeimos, sesers vaikai: Joseph Bernotas, Bronius 
Underys, Josephine Liszwek, Genevieve Jaruckis ir jų šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Raudonos Rožės Klubui ir S.L.A. 301 kuopai.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 

S. 50th Ave., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, vas. 5 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas i Šv. Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. »

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė ir anūkai
Laidotuvių direktorius Ą. Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108

DRAUGO Administracijoje dar galima 
saleziečių išleistų knygų:

St. Džiugas: NEKLAUŽADOS, eiliuota, iliustruota pasaka, 
kaina ...................................................................................... 2 dol.

A. Colbacchini: UKE-VAGŪU, apysaka iš Brazilijos indėnų gy
venimo, fotografinė dokumentacija, kaina ................... 2 dol.

M. Krupavičius: LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA, dabartinės išeivi
jos studija, kaina ................................................................. 2 dol.

S. Antanaitis: ARCHIMEDAS, DIDYSIS GRAIKŲ MOKSLININ
KAS, studija, kaina ............................................................. 2 dol.

F. Bartkus: PAŽVELKIME Į MARIJĄ, trumpas šv. Marijos 
gyvenimas, iliustruotas, kaina ........................................ 2 dol.

Br. Zumeris: GYVENIMO KELIU, mintys jaunimui, jaunimo 
literatūros premijuotas veikalas, kaina ............................ 2

A. Tyruolis: MARIJOS ŽEME, lietuvių poetų eilių vainikas 
liaudies meno užsklandom), kaina ................................ 2

St. Džiugas: KETURI VALDOVAI, iliustruota apysakaitė,
šiniai VI. Stančikaites, kaina ............................................. 2

Pr. Gavėnas: JAUNOJO GALIŪNO KELIU, Domininko Savio 
gyvenimo bruožai, 4 spalvų iliustracijos, kaina........... 2 doL

----------- - J

dol. 
(«u 
dol. 
pie 
dol.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 3 d.e

X L. B. Marąuette Parko 
apyl. naujosios valdybos posė
dis buvo sausio 31 d. Posėdyje 

i buvo pasiskirstyta pareigomis: 
pirm. V. Glebliūnas, I vicepirm. 
K. Barzdukas, II vicepirm. V. 
Diminskis, sekr. B. Liškus, ižd. 
K. Rožanskas, kult, fondui į- 
galiot. S. Endrijonienė, biule
tenio reik. J. Vepštas, kartote
kų ved. O. Rozniekienė ir V. 
Garbenis.

X Dail. Telesforas Valius šį 
savaitgalį atvyksta iš Toronto, 
Kanados, ir šiandien Pauliaus 
Augiaus grafikos darbų paro
dos atidaryme apibūdins Au-» 
giaus kūrybą.

X St. Semėnienė, Draugo Mo 
terų skyriaus redaktorė, jau ku 
ris laikas serga ir guli Loretto 
ligoninėje. Sekmadienį ar kitos 
savaitės pradžioje žada grįžti į 
namus.

X Marąuette Parko jaunučių 
ateitininkų susirinkimas pirmo
sios ir antrosios grupės kartu 
įvyks šį šeštadienį, vasario 3 
d., 2 v. p. p. Chicago Savings 
and Loan Association patalpose 
6239 So. Westem Avė.

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų banketas, įvyks vasario 
25 d. 5 v. v. Marijos Aukštn. 
mok. salėje, Marąuette Road 

j ir California avė. Iškilmėm ren
giasi visi skyriai, platindami bi
lietus ir renka narius jubilieji
nei knygai. Seselės paruoš gerą 
vakarienę ir turtingą progra
mą. Centro pirm. Antanina 
Nausėdienė rūpinasi banketo 
pasisekimu. Nausėdienė rūpi
nasi ne tik centru, bet ir sky
rių veikimu. Kviečiama visuo- 

j menė vasario 25 d. rezervuoti 
seselių pagerbimui.

X Kun. Jono Kuzinskio tė
veliai, Jonas ir Anelė Kuzins- 

> kiai, vasario 5 d. švęs savo lai- 
. mingo 40 m. vedybų gyvenimo 

Albinas Spurgis,| sukakti- dieną sūnus kun.
1 Jonas atnašaus šv. mišias tė
velių intencija. Visi linki tai 
gražiai šeimai sulaukti auksi
nio jubiliejaus.

X A. L. B-nės K. Donelaičio 
lit. mokyklos vedėjas praneša 
visuomenei, kad kai kurie asme 
nys ir organizacijos, rinkdamos 
aukas, su tikslu ar per apsiriki
mą mini ir mūsų lit. mokyklą. 
Mokyklos mokytojai ir tėvų ko
mitetas neveda jokių rinkliavų 
ir neturi jokių aukų lapų.

X Dr. Aldona Balčytė-Grav- 
rokienė, Vasario 16-tos minėji
me moterims, skaitys paskaitą 
tema: Lietuvių jaunimo tautiš
kumo problema Amerikoje. Mi
nėjimas įvyks š. m. vas. mėn. 
11 d., 4 v. v. Jaunimo Centre, 
“Čiurlionio galerijoje”. Minėji
mą ruošia vyrės, giedrininkės. 
Moterys kviečiamos dalyvauti. 
Ateikite pasipuošę tautiškais 
rūbais. Minėjimą filmuos J.Lie- 
popienė. (Pr.)

X Už a. a. generolo vet. gyd. 
Jono Bulotos vėlę, minint jo 20 
m. mirties sukaktį, šį sekmad., 
vas. 4 d. 11 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje bus atnašau
jamos šv. mišios. (Pr.)

X Tarp Vokietijos ir Ame
rikos pirmas susižinojimas radi
ju buvo pasiektas Telefunken 
1913 metais. Puikiausius vokiš
kus Telefunken radijus ir pate
fonus parduoda Gradinsko te
levizijų, patefonų ir radijų krau
tuvė, 2512 W. 47th St., tel. FR 
6-1998. (Sk.)

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390. 

(Sk.)
X Už a a. Domininko Sako 

sielą sekmad., vasario 4 d., 10 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje, mirties metinėse, bus at
našaujamos šv. mišios. Gimi
nės, draugai, pažįstami ir papi
liečiai prašomi atsilankyti. 
Zdanavičių

X Aida yra viena iš 20 po
puliariausių operų, statomų New 
Yorko Metropolitan operų sąs
tate. Šalia jos eina Madame Būt 
terfly, Bohema, Carmen, Faus
tas, Lohengrin, Traviata, Paja
cai, Tristanas ir Izolda. Kitų 
metų sezonui Aida bus statoma 
net 26 savaites. Priimtina, kad 
lietuviai Aidą galės išgirsti sa
vo kalboj balandžio 1, 7 ir 15 
dienomis Chicagoje.

X Dr. Milda Budrienė, sėk
mingai pasveikusi po ligos, su
stiprinti sveikatą išvyko į Mia
mi, Fla. Išvyko su savo dukte
rimi studente Gražina, kuri po 
sėkmingų egzaminų universite
te, atsigavusi trumpose atosto
gose, vėl tęs studijas. Abidvi 
grįžta prasidedant semestrui. 
Dr. Budrienė be savo praktikos 
dar dirba Illinois universitete.

Carlos Camossi (viduryje) iš Milano, Italijoj, žiūri į lėktuvnešio 
katalogo iliustracijas, kurį jis pirko iš JAV, gynybos departa
mento išpardavime Chicagoj. 2 mil. vertės laivą nupirko už 
130,000 dol. ir žada jį paversti plaukiojančiu viešbučiu. Šalia jo 
L. Cuttica, Italijos laivyno architektas ir vertėja B. Luttgens iš 
New Yorko. (UPI)

IS ARTI IR TOLI

PIRMĄ KARTĄ ŠVENTINO 1 
KUNIGUS

Vyskupas Aloyzas Wycislo, 
Chicagos augziliaras, vakar su
teikė kunigiškus šventimus 13- 
kai Dieviškojo Žodžio vienuoli
jos klierikų Techny seminarijos 
koplyčioje. Tai yra jo pirmuti
niai nuo konsekracijos į vysku
pus suteikti kunigiški šventi
mai.

AUKSO KASYKLA
CHICAGOJE

Chicagoj yra 60,000 įvairiau
sių rūšių smulkiųjų pramoninin 
kų, kurie kas met bendrai par
duoda 9.4 bilijonų dolerių ver
tės prekių.

SVETIMŠALIAI REGISTRA
VOSI |

Chicagos rajono imigracijos 
pareigūnas Wilbur Flagg pra
neša, jog pagal įstatymą sau
sio mėnesį 165,693 svetimšaliai 
nepiliečiai užsiregistravo. Galu
tinis skaičius galės siekti 200,- 
000.

Ne- 
va- 

mo- 
Ka-

X Lietuviai televizijoj. Lie
tuvos generalinio konsulato 
tarpininkavimu, žymesnieji bei 
svarbesnieji lietuvių parengi
mai Chicagoje gali pradėti ro
dytis televizijoje. Sekantieji į- 
vykiai jau pažadėti parodyti 
WGN-TV, tinklas 9, žinių kro
nikoje 10 v. v. ir 11:45 v. r.: 
ALIAS Chicagos sk. balius va
sario 3 d., Drake viešbuty; Lie
tuvos Vyčių Lietuvos nepriklau 
somybės minėjimo banketas va 
sario 11 d., Sherman viešbuty, 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
priklausomybės minėjimas 
sario 18, Marijos Aukšt. 
kyklos auditorijoj, Skautų
ziuko mugė kovo 4, Jaunimo 
Centre. Kam teks vaizdus ma
tyti .patartina parašyti padė
kos laiškelius televizijos stočiai 
(WGN-TV, 2501 W. Bradley 
PI., Chicago). Jeigu bus užtek
tinai iš lietuvių atsiliepimų, bus 
galima laukti stoties palanku
mo ir kitų didesnių lietuvių pa
rengimų filmavimo ir rodymo 
televizijoj.

X Kun. Vyt. Bagdanavičius, 
MIC, Laivo savaitraštyje jau 
duoda 8-tą tęsinį iš kard. J. 
H. Newman raštų. Vėliausiame, 
vasario 10 d. numeryje yra iš
spausdintas straipsnis “Mano 
religinės pažiūros nuo 1839 iki 
1841 m. Be šio dar yra kun. 
Pr. Garšvos, kun. J. Prunskio, 
kun^ J. Budzeikos, kun. dr. J. 
Vaišnoros, MIC, ir kt. autorių 
įdomių straipsnių. Laivą reda
guoja kun. dr. A. Matulaitis. 
Savaitraščio adresas tas pat 
kaip “Draugo”.

X Kun. j _ „ .

MIC, Draugo administratorius, 
yra susirgęs ir jau virš savai
tės guli St. Joseph ligoninėje, 
Elgin, Dl., dr. K. Bobelio prie
žiūroje. Dr. K. Bobelis toje li
goninėje yra išdirbęs apie 10 
metų ir turi labai gerą' vardą 
kaip chirurgas ir gydytojas. Li
gonis grįš prie darbo kitos sa
vaitės pradžioje.

X Jack L. Jatis yra išrink
tas Don Varno posto koman
dėlių 1962 m. Jatis tarnauja 
Cook apskrities teisme ir yra 
vyr. sekretorius.

X Chicagos Lietuvių 
stato Verdi 4 veiksmų 
AIDA.

Spekjfcakltai—1962 m.: bal. 
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 atitinkamai sumai 
čekį ir pažymint spektaklio da
tą, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S. 
Džiugas, 7133 S. Rockvvell St., 
Chicago 29, III.

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

(Sk.)

X Televizijos filmų gaminto
jas Lavvrence V. Morrison suka 
filmą dail. A. Valeškos meno 
studijoje apie skaldyto stiklo 
(slab glass) langų vykdymo 
procesą. Dail. A. Valeška fil
mai demonstruoja lango išpil
dymą nuo pirmųjų žingsnių es
kizo, piešimą kartūno ir stiklo 
skaldymo techniką. Filmuoja
mas langas vėliau bus įstatytas 
Gloria Dei bažnyčioje. Spalvo
tas filmas bus rodoma televizi
joje ir platinamas mokslo insti
tucijoms. Filmavimas truks tris 
mėnesius.

X Stasys Kernagis, Visų 
Šventųjų parap. komiteto pir
mininkas, choro dalyvis, ankš
čiau dainuodavo Šaltimiero ra
dijo programose, šiuo metu 
kruopščiai dirba, kad tik para
pijos metinė šventė - vakarienė 
šį sekmadienį, vasario 4 d., 6 
v. v. Visų Šventųjų parap. sa
lėje gerai pavyktų. Šiais metais 
šalia vaišių ir meninės dalies 
yra įvestas naujas dalykas, šo
kiai, grojant geram džazui.

X J. Gribauskas, Šv. Antano 
Taupymo ir Skolinimo įstaigos 
vedėjas, apmokės kokteilio vai
šes Lietuvos Vyčių “Lietuvos 
atsiminimų” valandoj, kuri į- 
vyks vasario 11 d. Sherman 
viešbuty.

Opera
operą

X Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų sąjungos 
Chicagos skyriaus tradicinio ba 
liaus rengėjus maloniai nuste
bino Jim Conway pasiūlymas, 
padarytas per mūsų konšulatą, 
nufilmuoti inžinierių balių. Ba
liaus atidarymas bus rodomas 
sekmadienį, vasario 4 d. 10 v. 
v. ir pirmadienį, vasario 5 d.

X Pildome pajamų mokesčių 
pareiškimus — INCOME TAK
SUS įvairių profesijų asmenims 
ir biznio įmonėms. H. L. YANG, 
Ph.D., 7110 S. RockweII St., 
HEmlock 6-2702. Ofiso vai. nuo 
2 iki 7 p. p.; šeštad., 
iki 6 p. p. (Sk.)

nuo 12

UŽTIKRINTA 32 VALANDŲ 
DARBO SAVAITĖ

Automobilių darbininkų (U- 
AW) unija pasirašė su Natio- 
nal Malleable & Steel kompani
ja kontraktą, kuriuo 1,100 Chi
cagos rajone darbininkų užtik
rinama mažiausiai 32 darbo va
landos kas savaitę. Pakėlus dar 
bininkams algas, jie dabar už
dirbs $2.19 į vai.

KARDINOLAS IŠ ROMOS SU
POLICIJA

Kardinolas Arcadio Larraona 
iš Romos atvyksta į Chicagą 
birželio pradžioje. Čia jis daly-, 
vaus šv. Judo (policininkų) ly
gos 30 metų sukakties minėji- P333^ gero vyno. 

. me šv. Petro bažnyčioje miesto 
centre.

JAUNAS VYNAS
Keletas čikagiečių pagaliau 

sužinojo, jog federalės valdžios 
įstatymas leidžia pagaminti iki 

1200 galionų naminio vyno vien 
tik šeimos naudojimui, bet ne 
pardavimui. Už $200 jie nusi
pirko vynuogių, cukraus, stati
naičių ir kitų reikmenų. Po 34 
dienų jie jau turėjo 60 galionų,

skelbimas, savanorių gyveni
mas, mūšiai karo lauke fron
tuose. Įdėtas svarbesnių mūšių 
vietų žemėlapis ir autoriaus 
nuotrauka. Knygą išleido pats 
autorius, Lietuvos kariuomenės 
savanoris - kūrėjas, ir laisvės 
kovų karo invalidas. Knyga yra 
labai įdomi, ir tinka visiems 
skaityti kaip seniems, taip ir 
jauniems. Užsisakę šią knygą 
paremsite, netekusį sveikatos, 
ir darbingą Lietuvos karo in
validą. Knyga gaunama Drau- 
ge.

KOLUMBIJOJ
— Kun. N.

Colegio Salesiano,
Colombia,

J. A. VALSTYBĖSE
— Danutė Šliogerytė, Hart- 

ford, Conn., laimėjusi Eglutės 
konkurse premiją, premijos me 
cenatui kun. dr. J. Prunskiui 
rašo: “Nuoširdžiai dėkoju už 
mums jauniesiems suteiktą pro
gą pasireikšti lietuvių literatū
roje.

Manau laimėtą premiją skir
ti padidinti savo lietuviškam 
knygynėliui.

Stengsiuosi ir ateityje daly
vauti panašiuose konkursuose”.

— Los Angeles Dailiųjų Me
nų klubo susirinkimas įvyko 
sausio 27 d. Hollywoode, Calif., 
rašyt. Alės ir arch. Edmundo 
Arbų rezidencijoje. Su savo kū
ryba pasirodė Algirdas Gustai
tis, Juozas Švaistas, Bernardas 
Brazdžionis, Juozas Tininis, 
Alfonsas Gricius, Jurgis Gliau
dą. Pirmininkavo Alė Rūta. 
Naujuoju DaiUųjų Menų klubo 
pirmininku išrinktas Juozas 
Švaistas.

— Dr. Pranas Padalis, Arizo
nos universiteto profesorius, 
Phoenix, Ariz., vasario 9 d. at
vyksta į Los Angeles. Dalyvaus 
nepriklausomybės šventės 
nėjime ir iškilmingų pietų 
tu pasakys kalbą.

Dr. Padalis buvo 1941 
sukilimo vienas iš aktyvių 
ganizatorių ii* Laikinosios 
riausybės narys.

Vietos LFB sambūris prof. j ios *r užsienio.
IBrazaičiui ir dr. Padalini pa-' Kiek man yra žinoma lietuvių 
gerbti vasario 10 d. organizuoja 
priėmimą.

KANADOJ

i

mi- 
me-

m. 
or- 
vy-

POPIEŽIUS LEIDO PRIIMTI 
MOTERIS

Popiežiaus Jono XXTTĮ leidi
mu ir kardinolo Albert Meyer

Saldukas, gyv. pritarimu Alexian Brothers li- 
Cartagena, goninė, 1200 W. Belden av. 

šių metų pradžioje pradės priiminėti moteris ligo- 
atsikėlė į Cartageną. Savo laiš- nes. Tačiau nebus gimdymų sky 
ke rašo: “Jaučiuosiu esąs kaž riaus. Ligoninė Chicagoje vei- 
kur užburtame sirenų ir hadų 96 metus, 
krašte, o mes patys čia nėšio- ' 
jame kaip kadaise neofitai Po
velykiniu laiku, baltus rūbus. ■ 
Matote reikia apsiginti nuo ši
limos, kuri visuomet yra vie
noda: karštos vasaros pobū
džio. Šiais mėnesiais yra gaivi
nančio jūrų vėjelio sezonas.

! Kartagena yra, senas kadai
se ispanų įkurtas miestas su 
dideliu jūrų uostu. Miestas tvir
tais mūrais, išlikusiais nuo 
XVII amžiaus, yra laikomas 
kaipo istorinis paminklas. To
kiu būdu kas metai susilaukia 

i daug turistų iš visos Kolumbi-

KAS, KĄ IR KUR
— Brighton Parko Šv. Kazimiero 

Seselių Rėmėjų 6-to sk. susirinki
mas įvyks sekmadienį, vasario 4 
d., 2 v. p. p. mokyklos kambary
je. Prašome visas rėmėjas atsilan
kyti. — Valdyba

— Chicagos Lietuvių Kęstučio 
pašalpos klubo mėnesinis narių 
susirinkimas įvyksta sekmadienį, 
vasario 4 d., Iv. p. p. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43 gatvė. Na
rių mokesčiai bus 
10 vai. ryto:

— Town of Lake
21 kp. susirinkimas
dienį, vasario 4 d. 1 v. p. p. Šv. ' 
Kryžiaus parapijos susirinkimų

' kambary. Visos narės malonėkite

priimami nuo 
— Valdyba 
Moterų S-gos 
įvyks sekma-

TIKRINS SLAUGIŲ 
LEIDIMUS

Illinois Slaugių sąjunga 
mėnesį tikrins visų registruotų i

. . . . . . i naiuuai y • r xi<xxci3 uicuuuvn.n,c
slaugių teisinį stovį, ar jos at- Į atsilankyti ir naujų narių atsives- 
naujino įstatymų reikalaujamą ti. — Valdyba

— Town of Lake Šv. Kazimiero
Į Akademijos Rėmėjų 1 sk. labai 
svarbus susirinkimas įvyks sekma- ▼ 
dienį, vasario 4 d. 2 vai. p. p. Šv. 
Kryžiaus parapijos susirinkimų 
kambary. Maloniai kviečiame vi
sas rėmėjas atsilankyti, nes turi
me tinkamai pasirengti Centro 
banketui, kuris įvyks vasario 25 
d. Marijos Aukštesniosios mok. 
salėje. Rėmėjos turėtų visus bile- 
tus įsigyti iš anksto- — Valdyba

kitą

— Ūkininko Šimkaus,
Hamiltono, sudegė gyv. :

, netoli 
namas.

Žmonės spėjo iš degančio namo 
pabėgti į didelį šaltį.

11 "vaL 45~miV'r. per*WGN-TV Į -J‘Mes nešėmė Wsv«” *»y-
kanalą 9.

kad šian-X Neužmirškite, 
dien Westem Ballroom salėje 
bus puota Jūros Dugne. Pra
džia 8 v. v. Telefonu rezervuo
tus stalus prašome užimti iki 
9:30 vai. vak. (Pr.)

gą išleido Hamiltono leidykla 
Rūta. Ją parašė Petras Pleske- 
vičius. Knyga gražiai išleista, 
139 pusi. Joje aprašyta I-jo pa
saulinio karo pradžia 1914 — 
1915 m., lietuvių gyvenimas po 

• rusų carų, vokiečių okupacija,
Lietuvos nepriklausomybės pa-

čia beveik nėra, vos tik dvi šei- 
‘ mos, būtent: inž. Rimdžius ir 
muz. Z. Jonušas. Pirmas iš jų 
yra rimtas ir prityręs inžinie
rius ,o antras yra jau ilgame
tis Kolumbijos karo laivyno or
kestro direktorius, be to dirba 
muzikos mokykloje ir turi suor 
ganizavęs gana pagarsėjusį cho 
rą”.

Chicagoj ir apylinkėse

( metinį leidimą ir iš viso ar turi į 
‘ reikalingas leidimui gauti kvali- 
fikacijas. Illinois kasmet išduo
da 70,000 registruotoms slau
gėms (R. N.) leidimų.

PENKIOS KATĖS SUDARO 
MOKESČIŲ GALVOSŪKĮ
Turtinga čikagietė Margaret 

Montgomery penkioms katėms 
paliko $25,000, iš kurių procen
tų jos turėsiančios pragyventi. 
Turtuolė nebuvo ištekėjus. Val
stybės mokesčių rinkėjams tai 
sudaro galvosūkį, nes įstatymai 
nenurodo, kokius mokesčius iš
rinkti iš tokio palikimo.

ATĖMĖ VAIRAVIMO 
LEIDIMUS

Illinois valstybės sekretorių- 
Charles Carpentier per pasku
tines tris savaites atšaukė 594 
ir suspendavo 1,194 vairavimo 
leidimus. Girtų važiavusių bū
ta 438, o 1,842 piliečiai tris 
kartus metų bėgyje nusikalto 
eismo įstatymams.

CIGARETĖ IR VIEŠBUTIS

ĮSIGYKITE DABAR!

“ooooooooooooooooooooooooo

LTTHUANIA (Paveiksluose) $6.00
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES .............................

Redagavo J. DaužvardienB

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES .....................

Parade Dr. A. Šapokai 
THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, 

Parade Ig. ftlapeMa 
LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT .................................

Išleido Mariborough

$2.00

$3.66

$5.00

$1.26

karalaitė — Margaret 
Ann Goldwater bus devintojo 
tarptautinio Azalea (gėlė) festiva- 

1 lio Norfolk, Va., karalaitė. Pane- 
lė Goldwater, 17 metų, bus apvai- 

i nikuota savo tėvo senatoriaus 
i Barry Goldwater (R., Ariz.)

Užsakymus au Pinigais prašome siųsti 

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
oooooooooooooooooooooooooc

Chicagos Wabash viešbutyje 
svečias užmigo berūkydamas ei 
garetę. Kilęs gaisras į šaltą orą 
išvarė 65 nakvotojus. Nuosto
lių mažai padaryta, bet išgąstis 
buvo didelė.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

SPALVA, STILIUS, SILUETAI sariniai siluetai, kurie bus tie-
Šalia kasmetinės Draugo ski- Į siog iš New Yorko atgabenti, i 

Kolekciją sudarys apsiautai, ko 
stiumėliai, sportiški drabužiai, 
dieninės, vakarinės bei balinės 
suknelės.

Modeliai, kuriuos sudarys 
prityrusios modelistės, bus in
dividualiai sušukuoti Kaniaus
kienės šukosenų salione.

Dail. J. Pautienius, suprasda
mas minėto reikalo svarbą, do
vanojo savo kūrybos paveikslą 
(200 — 300 dol. vertės), kuris 
šia proga bus galima laimėti. 
Kiekviena moteris turės gali
mybę laimėti 15 ar 25 dol. ver
tės pažymėjimą, kuriuo galės 
įsigyti skoningą rūbą, jie suda
rys taip vadinamus “door 

•zes”.

riamos tūkstantinės premijos 
Korp. Giedra! ir vyresniosios 
gicdrininkės prieš porą mėne
sių paskelbė romano konkursą. 
Romane prašoma atvaizduoti 
idealią lietuvę moterį.

Skiriama vienkartinė, tūks
tantinė premija radus, kad ro
manas atitinka skelbtoms tai
syklėms, savo turiniu praturtin 
damas literatūros lobyną.

Šio užsimojimo realizavimui 
ir tūkstantinės sutelkimui Korp. 
Giedra! ruošia madų parodą, 
tikėdamos sutraukti Chicagos 
moteris.

šioje parodoje, kaip ir pats 
žodis apibrėžia, bus atvaizduo
tas moters idealas jos apsiren
gime, išvaizdoje, laikysenoje.

I

ir Paškevičių šeimos Daug teko rūpintis kol buvo 
gauti spalvingi,(Pr.)

DĖMESIO!
Maloniai pranešame Albany, Troy, Amsterdam, 

Schenectady ir jų apylinkių gyventojams, kad mūsų 

klientų patogumui atidarome naują įgaliotą skyrių 

siuntinių persiuntimui į visas U.S.S.R. dalis.

♦

mui, kiekviena atsilankiusi mo
teris galės jaustis, kad ji savo 
duokle prisidėjo. Gal tai bus 
tik lašas jūroj, bet jei jų ne
būtų ar būtų jūra? Giedrietės 

1 nepretenduoja šią premiją pa-) 
daryti tik savo premija, jos lai-! 
ko save tik organizatorėmis, 
tik įrankiu. Paroda įvyks Jau-

Kadangi parodos pelnas bus nimo Centre, kovo 11 d. 3 vai 
stilingi, pava- skiriamas romano premijavi- P- P- Dalia Giedrininkienė

Šio skyriaus vedėjas yra prityręs žmogus, kuris greit ir kuo 
geriausiai Jums patarnaus. Šiame skyriuje, kaip ir centrinėje 
įstaigoje, rasite didelį pasirinkimą įvairių medžiagų, geriausios 
kokybes, už prieinamas kainas. ♦
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