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Amerikietis sulaikė rūsy komendantą

Vakariečiu lėktuvai nepaisė 
Sovietu uždraudimo

Pulk. Solovjev norėjo įžengti į Vakarų Berlyną

BERLYNAS. — Sąjunginin
kų kalbėtojas vakar pranešė, 
kad vakariečių valstybės užva
kar ir vakar nepaisė Sovietų 
Sąjungos bandymo suvaržyti su 
sisiekimą trimis oro koridoriais 
į Vakarų Berlyną.

Anksčiau sovietų vadas atsi
sakė parodyti amerikiečiui sa
vo asmens tapatybės kortelės

i Amerikos karinis policininkas! 
paklausė, ar jis yra pulk. Solov
jev, Sovietų Sąjungos vadas į- 
sakė pasukti automobilį ir nu
važiavo į Rytų Berlyną, nepai
sydamas karinio policininko 
klausimo. Kelioms valandoms 
praslinkus, sąjungininkų kalbė
tojas pranešė, kad vakariečių 
lėktuvai nepaisė Sovietų perspė

ir nebuvo įleistas į Vakarų Ber
lyną.

Tai yra naujausi įvykiai iš 
visos eilės nesusipratimų tarp 
Sovietų Sąjungos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Berlyno 
ir Prancūzijos dėl susisiekimo 
teisių su izoliuotu Berlynu.

Sovietų komendantas pulk. 
A. Solojvev buvo pakeliui susi
tikti su maj. gen. Sir Rohan 
Delacombe, britų komendantu, 
vakar rytą, kai jis bandė įženg
ti į Vakarų Berlyną pro Frid- 
richstrasse perėjimo stotį. Kai

jimo, kad jie skristų koridoriais j 
nustatytoje aukštumoje, nes ru 
sų lėktuvai ten skrisią tuo pa
čiu metu.

Gynybos sekretorius Robert S. McNamara (kairėje) skaito prezi
dento Kennedžio laišką ginkluotų jėgų pakomisijos posėdyje. 
Prezidentas Kennedy savo laiške atsisako išvardyti cenzorius, ku
rie karpė kariškių kalbas, nes tai pakenktų visiems reikalams. 
Dešinėje yra Pentagono cenzorius William D. Lawrence. (UPI)

KONGRESE ĮSTRIGO MOKYKLOMS
PAGALBOS ĮSTATYMAS

Kennedy jau tris kartus ragino priimti įstatymą

WASHINGTONAS. — Pre
zidento Kennedžio prašymas pri 
imti pilną pagalbos planą mo
kykloms nesukėlė entuziazmo 
atstovų rūmuose. Tuo pačiu me 
tu ir jo norimas pravesti kole
gijoms paramos įstatymas su
laukė kliūčių, kai respubliko
nai sutrukdė pastangas sude
rinti skirtumus tarp atstovų rū 
mų ir senato projektų.

Iš Brazilijos gyvenimo

TRIUKŠMINGAS PARLAMENTO POSĖDIS

Kongresui susirinkus praeitą 
mėnesį, Kennedy jau tris kar
tus jį ragino priimt įstatymą, 
teikiantį pagalbą vaidinėms mo 
kykloms. Įstatymo projektas 
buvo sulaikytas atstovų rūmų 
darbotvarkės komitete, kai pra
eitais metais iškilo ginčai dėl 
pagalbos parapinėms mokyk
loms.I

Spaudos konferencijoje Ken
nedy skatino atstovų rūmų švie 
timo ir darbo komitetą įnešti 
naują įstatymo projektą, jeigu 
jau nebegalima pirmojo projek 
to išgelbėti iš darbotvarkės ko- 

I miteto. Visų sutinkama, kad 
senojo projekto jau neįmano
ma išgelbėti, ir tolimesnė akci
ja pareina nuo švietimo ir dar
bo komiteto.

renciją, pagal taisykles, gali 
sukliudyti nors vienas protesto 
balsas. Tokį protestą pareiškė 
atstovų rūmų narys A. H. Quie 
(respublikonas iš Minnesotos). 
To įstatymo šalininkai dabar 
tikisi, kad darbotvarkės komite 
tas balsų dauguma nuspręs per 
duoti įstatymo projektą konfe
rencijai. To laukiama poros sa
vaičių laikotarpy.

Amerika Turkijai 
duos 123 milijonus 

dolerių
Abu kraštai pasirašė sutartį

ANKARA, Turkija. — Jung- 
> — ----------- |tinės Amerikos Valstybės duos

Kolegijoms pagalbos įstaty- TurkiJai 123 milijonus dolerių
I mas buvo užblokuotas šiuo bū- finansmės pagalbos. Sutartis

Britanija Nevadoje 
bandys atominius 

įtaisus
WASHINGTONAS. — Pre

zidentas Kennedy ir Britanijos 
ministeris pirmininkas Macmil- 
lan Sov. Sąjungai užvakar pa- 

■ siūlė ,kad sekantį mėnesį nusi
ginklavimo konferencija būtų 
pakelta į užsienio reikalų minis 
terių lygį, dedant “didžiausias 
naujas pastangas” sustabdyti 
atominių ginklų varžytynes.

Britanija leis Jungtinėms A- 
• merikos Valstybėms naudotis

Užsienio reikalų ministeris Dantas pranešė apie Punta dėl Este konferenciją

BRASILIA. — Brazilijos už- Parlamento pirmininkas Ra- 
sienio reikalų ministeris vasario ■ nieri Mazzili buvo priverstas 
7 dieną kalbėjo neramiojo par
lamento sesijoje, jog Amerikos 
respublikos turėtų tartis su Ku 
ba vieton jos išskyrimo.

Ministeris dr. Francisco San
Tiago Dantas pareiškė: “Ne
tiesa, kad Kuba kaip tauta ne
tekusi sambūvio (koegzistenci
jos) su kitais vakarų pusrutu
lio kraštais”.

Daugumas iš 1,771 parlamen1 
to atstovų paplojo jo pareiški
mui. Bet vėliau kilo nerimas,

I
I

giau parduoti Rusijai ginklų, du: buvo nutarta sukviesti bend tarp ^abiejų kraštų pasirašyta

Perspėja senatorius
WASHINGTONAS. — Sau-

panaudoti elektrinius skambu
čius, prašydamas deputatų nu
rimti, salėje kilus šūkavimams 
Dr. Dantas galėjo paskutines 
15 minučių baigti savo dviejų va 
landų kalbos, Mazzili įsakius, 
kad debatai suspenduojami.

Sesijoje dalyvavo brazilų 
premjeras Tancredo Neves ir 

,trys prezidento Goularto kabi
neto nariai, įskaitant brig. Clo- 

I vis Travassos, aeronautikos mi 
—. nisterį. Premjeras Neves nekal-

__ ^ Kalėdų sala, Ramiame vande-J dr‘ ^^tai pasakius, jog ga-jbėjo.
Brazilų užsienio reikalų mi

nisteris pranešė apie Punta dėl 
Este, Urugvajuje, konferenci- bą iš kitur, negu per Jungtines 
ją- Tautas.

Raudonųjų policininkai 
pagrobė du 

jaunuolius
Ir privertė eiti į sovietų

BERLYNAS. • ”
policija užvakar areštavo du Va 
karų Berlyno jaunuolius, atsta
čiusi į juos ginklus, ir privertė 
juos šliaužti pro spygliuotų vie
lų pasienio barikadas į sovieti
nę zoną. Tai pranešė Vakarų 
Vokietijos policija.

Du jaunuoliai, abu apie 17 me 
tų, buvo pačiupti ant pasienio 
tilto prie Knesebeck, amerikie
čių Zehlendorf sektoriuje ir so
vietų zonoje Vokietijoje, kai jie 
žengė per baltąją liniją, pažy
mėtą tilte.

Baltoji linija yra vakaruose 
nuo spygliuotos vielos. Jaunuo 
liams žengiant per ją, komunis 
tai pasienio sargybiniai atsta
tė į juos pistoletus ir privertė cija bus pradėta š. m. kovo 14 
eiti išilgai tilto.

— — v &
negu mašinų ginklams gaminti, 
nes ginklai pasensta, bet ma
šiną gali panaudoti ginklų ga
mybai neribotam laikui, — per^ 
spėjo senatorius James O. East 
land (D., Miss.) senato vidaus 
reikalų saugumo pakomisijos 
pirmininkas.

zoną

myne, ‘ atominiams bandymams' lin&os ^os veikiančios Brazili- 
erdvėje, jei prezidentas Ken- joj- remiančios terorizmo veiks 
nedy įsakytų tokius bandymus, j mus ’

! !
Jungtinės Amerikos Valsty

bės sutiko leisti Britanijai pa- 
:sinaudoti Nevada atominių įtai
sų išbandymui oloje kelių sa- į 
vaičių laikotarpyje.

iĮ Kennedy ir Macmillan savo1 
rašte Sovietų Sąjungos diktato- j 
riui Chruščevui sako, kad reik- [ 
tų dėti didžiausias pastangas 
18 valstybių nusiginklavimo kon 
ferencijoje Genevoje, Šveicari
joje, baigti bergždžius lenkty
niavimus atominių ginklų srity 
je. Ši nusiginklavimo konferen-

— Kongiečių premjeras Adou 
Ja užvakar TV programo
je pareiškė, kad Kongo respub
lika esanti perjauna imti pagal

dieną Genevoje.

Neseniai sprogusi bomba su
žalojo Rio de Janeiro mieste 
Sovietų Sąjungos naujos ko
mercinės įstaigos priešakį. Ant 

I ras įvykis: kairiojo sparno na- 
' cionalinės studentų sąjungos 
į būstinė buvusi apšaudyta iš pra 
I bėgančio automobilio.

Parlamento atstovas Caval- 
| canti pareikalavo dr. Dantą pa
sakyti, kas gi yra tos “galin
gos jėgos”. Užsienio reikalų mi 
nisteris atšovęs, kad tai esąs 
teisingumo ministerio reikalas 
suteikti informacijas, o jis čia 
atvykęs kalbėti tarptautiniais 
klausimais.

ra konferenciją išlyginti atsto- vasari° & dieną.
vų rūmų ir senato projektų skir Jungtinės Amerikos Vaisty
tume. Šitokią bendrą konfe- bės duoda dagiausiai pinigų 
_______________________j dabartiniam fiskaliniam turkų 

biudžetui ir primena, kad tie 
pinigai būtų panaudoti invest- 
mentams, išvystyti gamybai ir 
eksportui, o taipgi ir techninio 
bendradarbiavimo programai.

Sutartį pasirašė Turkijos fi
nansų ministeris Sefik Inan ir 
Amerikos ambasadorius Ray- 
mond Hare. Hare pareiškė, jog 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
yra patenkintos, galinčios pa
remti turkų pastangas turėti 
stiprią finansinę ir ekonominę 
politiką.

ŽVILGSNIS Į PASAULIO SPAU
JAV ir Kuba

Londono liber. The Guardian 
mano, kad, nelaimei, yra tiesos 
Kubos diktatoriaus Castro tei
gime, jog Jungtinės Amerikos 
Valstybės patyrė didelį morali
nį ir politinį smūgį Amerikos 
Valstybių Organizacijos (OAS) 
konferencijoje, ką tik pasibai
gusioje Punta dėl Este Urugva
juje. JAV ir jų aktyviausi drau 
gai iš Centrinės Amerikos šiek 
tiek laimėję didele kaina — il
gomis užkulisinėmis diskusijo
mis, kurių net mažiausios smul

KALENDORIUS
Vasario 10 d.; šv. Skolasti- 

ka, Mingėla.
Vasario 11 d.: VI sekmadie

nis po Trijų Karalių, Algirdas.
Vasario 12 d.: prezidento Lin j 

colno gimtadienis.

ORAS

Oro biuras praneša: 
goję ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 20 laipsnių; rytoj — 
aukštesnė oro temperatūra.

Saulė teka 6:58, leidžias 5:16.

Chica-

kmenos pateko į spaudą su fan
faromis.

JAV delegacija tepajėgė su
organizuoti reikalingus balsus 
tik labai praskiestoms rezoliu
cijoms pravesti — įgalioti AVO 
tarybą pajieškoti būdų Kubai 
iš organizacijos pašalinti (JAV 
norėjo, kad konferencija nutar
tų Kubą tuojau pašalinti) ir į dy biudžetą, kuriame daug išlai- 
pastudijuoti galimybes ūkinį 
embargo uždėti.

Kadangi už tas rezoliucijas 
nebalsavo dauguma didžiųjų Lo 
tynų Amerikos valstybių, tai 
reikia manyti, jog taryba dels 
su Kubos pašalinimu iš AVO 
narių tarpo.

The Guardian taip baigia sa
vo straipsnį:

“JAV sekretorius Dean
Rusk per visą konferencijos 
metą buvo tarp kūjo ir prie
kalo — tarp kongreso rūsty
bės ir tarp svyravimo tų Lo
tynų Amerikos valstybių, ku
rios nesijaučia tiesiogiai Ku
bos grasomos ir kurios, bal- 
suodamos už Kubos išmeti
mą, susikirs su savo krašto 
viešąja opinija. D. Rusk, at-

rodo, tvarkė jį lydėję Kon
greso nariai. Pasiektas kom
promisas stipriai pažeis jo 
reputaciją ir pusrutulio vie
nybę”.
Masina šaiposi ir baugina
Sausio įvykių apžvalgoje So

vietų vyriausybinis organas Iz- 
vestia kalba apie prez. Kenne-

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Tūkstančiai darbininkų Pa šosi priimti į šią ekonominę 

ryžiuje vakar vieną valandą per 
traukė darbą, protestuodami 
prieš policijos žiaurumus, ko
vojant su riaušininkais. Riau
šėse žuvo 8 asmenys, 200 su
žeistų, iš jų 184 buvo policinin
kai; 83 asmenys areštuoti. Po
licininkai teigia, kad riaušes su 
kėlė komunistai ir jų šalinin
kai.

— Europos Bendroji Rinka 
(ekonominė sąjunga) vakar pra 
nešė, jog tarp jos narių (Ita
lijos, Prancūzijos, Vakarų Vo
kietijos, Belgijos, Olandijos, 
Liuksemburgo) ir kitų kraštų 
praėjusiais metais pakilo pre
kyba 15 procentų. Ispanija pra-

dų apsaugos reikalams. Anot 
laikraščio, tai “idealus veidro- 
dis” JAV siekių. Jėga paremta 
politika seniai nebeduodanti no
rimų vaisių. Po to seka pašai
pos pilna pastaba: “JAV de
partamente nebėra nė jėgos nė 
politikos”. Punta dėl Este kon
ferencija geriausiai tai liudijan 
ti. JAV politika nepajėgianti ei
ti su laiko dvasia.

(Nukelta J 4 psl.)

Oficialus Baltųjų 
Rūmų laiškas Alto 

pirmininkui Šimučiui
CHICAGO. — Leonardas Ši

mutis, Amerikos Lietuvių Tary 
bos pirmininkas, vakar gavo 
oficialų laišką iš Baltųjų rū
mų VVashingtone, kuriuo patvir 
tina, kad Amerikos lietuvių de
legacija, sudaryta Alto Vykdo- 

;mojo komiteto ir JAV Lietuvių 
i Bendruomenės centro valdybos 
bendru susitarimu bus priimta 

' prezidento John F. Kennedy 
vasario 16 d. 12 valandą dieną.

Alto pirmininkas praneša, 
kad delegacija susidės iš 21 as
mens. Jon įeis Alto Vykdomojo 
komiteto keturi nariai, Lietuvių 
Bendruomenės šeši (keturi iš 
centro valdybos ir du iš LB Ta
rybos prezidiumo), Altą suda-

bendruomenę; Graikija yra da
linis narys. Europos Bendrosios 
Rinkos dalinimais nariais nori 
būti Turkija, Švedija, Austri
ja ir Šveicarija.

— Prezidento Kennedy pa
tarėjas Chester Bowles užva
kar iš New Yorko išvyko į dvy
lika Vidurio Rytų, Afrikos ir 
Azijos valstybių, kur išbus 37 
dienas. Kelionės metu jis tar
sis su JAV ambasadoriais. Sa
vo politinius įspūdžius pateiks 
prezidentui Kennedžiui.

— Paryžiuje vis dar neramu. 
Slaptosios kariuomenės organi
zacijos vyrai terorizuoja prezi
dento de Gaulle politikos šali
ninkus. Slaptosios armijos vy- 
rai susirėmė jau su komunis-j 
tais, kurie, neva remdami de | 
Gaulle politiką Alžirijoje, žve
joja drumstame vandenyje. | 
Prancūzai prisibijo, kad gali. 
kilti naujos riaušės.

— Dešinieji išsprogdino bom
bą Malraux name. Slaptosios 
armijos organizacijos (OAS) 
vyrai vasario 7 dieną Paryžiaus 
apylinkėje išsprogdino dešimt 
bombų, įskaitant vieną name rančių grupių pirmininkai, Su- 
A. Malraux,. rašytojo ir kultu- sivienijimų atstovai ir keli kiti, 
ros reikalų ministerio. Vardai bus paskelbti vėliau.

Poetas Robert Frost, 88 metų, 
buvo nuvežtas į Miami, Fla., ligo
ninę, kai pajuto plaučiuose spau
dimą. Frost praleidžia kelias sa
vaites .Miami mieste kasmet.

— Vokietijos Raudonasis Kry 
žius jau surado 305 angliaka
sius, kurie žuvo Saarbruecke, 

į Vokietijoje ,anglių kasyklose.

Trumpai iš visur
— Į Sovietų Sąjungą neįsilei- 

džiama Šv. Rašto rusų kalba. 
Amerikos Biblijos draugija ne
seniai pasisiūlė pristatyti Mask 
vos patriarchui biblijų rusų kal
ba, bet rusų ortodoksų Bažny
čia šį pasiūlymą atmetė. Pat
riarchas pareiškė, jog visas rei 
kalingas biblijas, reikalingas pa 
maldoms, “galįs atsispausdinti 
savo spaustuvėse”. Kaip tu ten 
atspausdinsi, jei Rusijoje nėra 
nei spaudos, nei tikėjimo, nei

— Katangos provincijos pre
zidentas Tshombe vakar pareiš 
kė korespondentams, kad jis 

' š. m. kovo mėnesį negalės at
vykti į New Yorką dalyvauti 

— JAV užvakar Nevadoje parengime, nes JAV neduoda 
išsprogdino 12-jį atominį įtaisą. Jam vizos. Amerikos valstybės

r departamentas prašo Tshombės 
paso, patvirtinto centro Kongo 
vyriausybės, bet jis nori naudo 
tis savo provincijos pasu.

— Attorney general Robert 
Kennedy sekantį pirmadienį iš 
Japonijos atvyksta į Jakartą, 
Indonezijos sostinę. Indonezijoje 
viešės šešias dienas.

— JAV ambasadorius Lle- 
wellyn Thompson vakar vėl su
sitiko su Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministerių Gromy 
ko apsvarstyti Berlyno klausi
mo. Vakar jie tarėsi valandą 
ir 45 min. Tai buvo ketvirtasis 
Thompsono susitikimas su Gro 
myko nuo sausio 2 d.

— Britanija suteiks Jamaicai 
. nepriklausomybę š. m. rugpiū- 
i čio 6 dieną.

Keraer, Illinois gubernatorius

Lietuvos Diena Illinois valstybėje
Ją paskelbė gubernatorius Kerner

Illinois gubernatorius Otto Kerner, ryšium su Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo minėjimu, paskelbė Lietuvos dieną- 
To paskelbimo tekstas skamba: “Kadangi 44-tos Lietuvos res
publikos nepriklausomybės paskelbimo metinės pripuola 1962 
m. vasario 16 d. ir kadangi ta 44 metu sukaktis lietuviškos kil
mės amerikiečių ir Lietuvos draugų minima visur su atitinka
momis minėjimo iškilmėmis, — kadangi pilnai pritinka, kad tos 
sukakties oficialus pripažinimas būtų visur padarytas laisvųjų 
tautų vardu, todėl aš šiuo skelbiu 1962 m. vasario 16 dieną Lie
tuvos respublikos diena visoje Illinois valstybėje ir prašau, kad 
tai būtų tinkamai paminėta”.
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VAIDINA:
A. Kėželienė, J. Cijūnelienė, E. 

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

Vaičaitis, A. Stočkus. -'N

12 brolių vaidina ir šoka Jaunimo' 
Centro Studentų Ansamblis.
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Lietuvos Vyčių komitetas “Lietuvos atsiminimų” programai su
rengti. Iš kairės j dešinę (sėdi): apskrities pirm. Eleanor Laurin, 
dvasios vadas kun. Ant. Zakarauskas, komiteto pirmininkė Geno
vaitė Giedraitis, Helen Zimmer (sekretorė); stovi: Bob Paul (bi- 
Letų), Loretta Kassell (programos), Ra y Sa.moska (iždininkas) ir 
Terry Pupinik (garsinimo). Parengimas įvyks vasario 11 d. 
Sh-erman viešbuty. Chicagoje.
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LIETUVA IR VYČIAI
11 d. 7:30 v. v. tikrai visų lau
kiamas. Visi lietuviai, kas tik 
gali, kviečiami atsilankyti.

Programa bus puiki ir įvairi, 
nes čia dalyvaus mielasis Vy
čių choras, Ateities šokėjai, tie 
jaunučiai, trečios ar net ket
virtos kartos lietuviukai. Muzi
ka ir dainos bei gerb. kons. 
Daužvardžio žodžiai mus visus 
sujungs ir duos progos rimtai 
pagalvoti apie savo gimtąjį, ir 

’ daug kam tik iš pasakojimų ir

Tikėjimas, kad Lietuva vėl 
prisikels laisvam gyvenimui, 
išeivijoj yra gyvas. Kaip kitos 
patriotinės organizacijos, taip 
ir Lietuvos vyčiai, plačiai išsi
blaškę po visą laisvą Ameriką, 
kiek galėdami, to tikslo siekia: 
kultūrinėmis priemonėmis ke
lia Lietuvos laisvės idėją, ieš
kodami ir rasdami žmonių, ku
rie šią idėją remtų.

Mus visus be galo džiugina, 
kad Chicagoje Lietuvos vyčiai, 
tie jaunieji patriotai, rūpinasi knygų, žinamąjį kraštą. 
Lietuvos laisvės reikalais. Ypa
tingai Illinois - Indianos vyčiai 
yra veiklūs. Puikiai veikia gar
sus vyčių choras, kuriam va
dovauja muzikas F. 1______
Vyčiai kovoja už Lietuvos lais
vę, protestuodami žodžiu ir raš
tu prieš visus žiaurumus, da
romus okupanto kankinamoj 
Lietuvoj. C kur dar savieji, 
kuopų darbai, kur vyčiai sen
draugiai, kurie savo veiklą vis 
plečia, 
vyčius 
vyčiai 
rašę 
daug kitų darbų nudirbo tėvų 
gimtajam kraštui. Tik nesusi
pratę neremia Lietuvos vyčių 
veiklos.

Kiekvienas geras vyčių vie
šas pasirodymas, kaip televizi
joj vasario mėn. 11 d. atneš la
bai daug naudos. Kiekvienas 
paklaus, kur tie lietuviai gyve
na, iš kur yra kilę tie vyčiai, 
ko jie siekia, ką jie dirba ir 
t. t. Todėl visų patriotų lietu
vių pareiga paremti vyčius, ne
žiūrint nei įsitikinimų skirtu
mų, nei organizacijų bei drau
gijų, nes vyčiai trokšta ir dir
ba tik Lietuvos laisvės reika
lui. Amerika remia Lietuvos 
laisvės bylą ir rems, kol ji vėl 
laisvę atgaus. Todėl Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
Sherman viešbuty vasario mėn.

ATHOL, MASS, VYČIŲ 
10 KUOPA

Vasario - February 10, šeš- 
I tadienio vakare, įvyks žiemos 

karnavalo šokis, laike kurio 
bus išrinkta karnavalo karalai
tė. Sekmadienį, po pamaldų, 
bus pietūs pirmą valandą Tully 
Brook Inn. Po pietų įvyks įvai
rios žiemos sporto rungtynės 
ir žaidimai. Po lauko pramo
gų bus šokiai, bendras dainavi
mas ir vakarienė 6 vai.

MŪSŲ KOLONIJOSE

ERIGHTON PARK, 36 KUOPA
Sekantį šeštadienį, vasario 

17, ruošiamas metinis “širdžių , 
šokis”, Vyčių salėje, 2455 W. 
47th S t. Šokiams grieš Wally 
Tenclinger ir jo grupė. Stella 
Danielius, Bob Paul ir Richard 
Shlaustas sudaro komisiją, ku
ri padabins salę. Tarpe 8 ir 9 
valandos visi susirinkę svečiai 
bus pavaišinti alum ir “punch” 
nemokamai.

WATERBURY, CONN., 
VYČIŲ 7 KUOPA

Valentine Party — čia ruo
šiama vasario 17 dieną.
VYČIŲ ILLINOIS - INDIANA 

APSKRITIS
Šv. Mykolo parapijos 5 kuo

pa rengia “Bowling Party and 
Supper”. Kėglių žaidimai įvyks 
Cermak Bowl, 2645 W. Cer
mak Rd., 3 v. p. p., vakarienė 
— 7 v. v. Vyčių salėje, 2455 
W. 47th St. Vytė T. Norbutas 
priruoš skanumynų mūsų sve
čiams ir dalyviams. Mūsų tar
pe dalyvaus gerai žinomas 
sportininkų tarpe Joe Wilma- 
nas, praeityje buvęs gabus beis- 
bolininkas, gi dabartiniu laiku 
garsus kėglininkas. Antras 
svečias — Sam Weinstein, ge
rai žinomas iš radijo “Tenpin 
Tattler” bei vedėjas televizijos 
“Bowling Queens”. Įsigykit bi
lietus iš anksto pas Al. Mans- 
tavičių ar nuo kitų vyčių kėgli- 
ninkų.

Visi, kaip vienas, dėkim ply
tą prie plytos vieningam Lie
tuvos laisvinimui; tikėkime, ■ 

Strolia. visos viltys ir troškimai
— Lietuvą laisvą matyti —- iš
sipildys, jei mes visi lietuviai 
išvien to sieksime.

Eal. Brazdžionis

NORTH SIDE
Po šešių savaičių Šv. Juoza

po ligoninėj, Diana Rėkus su
grįžo namo. Po nelaimingo su
sidūrimo su kitu automobiliu 
dar turės praleisti apie mėnesį 
laiko namie. ‘Malonu girdėt, 
kad vytė Rėkus sveiksta.

16 
kuopa

Newark, N. J.
Vyčiai mini Vasario

Lietuvos vyčių 29-ji
rengia Lietuvos nepriklausomy
bės 44 metinių minėjimą vasa
rio 18 d. Šv. Jurgio draugijos 
salėje, 180 New York Avenue, 
Newark, N. J.

Minėjimas prasidės iškilmin
gomis pamaldomis Šv. Trejy
bės lietuvių par. bažnyčioje 
10:30 v. už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės. Minėjimo progra
moje 3:30 vai. p. p. kalbės prel. 
Ign. Kelmelis, kun. P. Totorai
tis, žurn. Emilija Čekienė, New 
arko miesto meras Leo P. Car- 
En, prok. Kazys Paulius, mies
to tarybos narys Philip E. Gor- 
don, Jokūbas Stukas ir kiti.

Meninėje programoje daly
vaus Aušros Vartų šeštadieni-

Į

i

ku- 
Tik- 
Rū- 
Stu-

Lietuviškoji visuomenė 
myli ir remia. Lietuvos 
per eilę metų yra pa- 
per 20 tūkst. laiškų ir

LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDOS

Standard Federal Savings & Loan Assi
Lounge .......................... .....................

St. Anthony Savings & Loan Assn. ... 
Petkus and Son 
Mažeika - Evans 
Zbella’s Lounge 
Chicago Savings
Gaiva Rcstaurant 
Cermak Bowl . ..
Ealzekas ■ Motor Sales

Funeral Home

& Loan Assn.
«

būtent,

Laimėjo Pralaimėjo
i. 35’/2 27i/2
. 37 29
■ 36y2 29%
. 36 30
. 36 30
. 36 30
. 31 35
. 29 34
. 26 40
. 24 42

nės mokyklos vaikučiai, 
, riems vadovauja Paulina 
inienė ir Ona Skurvydienė, 
tos ansamblis, sol. Liudas
kas, diriguos muz. Algirdas Ka 
čanauskas.

Taip pat dalyvaus karo vete- 
!»j ranai ir Moterų skyrius su sa

vo vėliavomis.
Visi Newarko ir apylinkės lie 

tuviai maloniai kviečiami daly
vauti. Įėjimas nemokamas.

Jieva Trečiokienė

Utica, N. Y.
Nauja Ralfo valdyba

i Amerikos Lietuvių Šalpos 
fondo 103 sk. 1962 m. valdybon 
išrinkta: pirm. — Ona Dilene, 

(vicepirm. Adelia Markaitis, ižd.
— Juozas Palaima, sekr. — S. 
Klimaitis. Nutarta Lietuvos ne
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nas. Kun. E. Krancevičius. Po 
mišių Lietuvių svetainėj bendri 
pusryčiai. Rengėjai kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti pamal
dose ir pusryčiuose. Žmg.

priklausomybės šventę minėti 
vasario 18 d., sekmadienį. Ry
tą šv. mišios 8.30 v. šv. Jurgio 
oarap. lietuvių bažnyčioje. Pa
mokslą pasakys vietos klebo-

Standard Federal ratelis pa
galiau pasiekė pirmą vietą, 
nors jų žaidimai prieš Gaivą 
buvo atidėti iki sekančios sa
vaitės. Priežastis šios atmainos 
— Zbella komanda supliekė 

Lounge tris kartus.
Mažeika - Evans grupė lai

mėjo pirmenybę visuose trijuo
se- susirėmimuose prieš Cer
mak Bowl. Betty Mikalauskas 
laimėjo didžiausią skaičių kėg

lių per tris rungtynes, 
671.

S t. Anthony Savings toliau 
tęsė savo laimės kelią ir dar 
triskart laimėjo prieš Balzekas 
Motors ir per šešias kovojimo 
savaites iš septintos vietos pa
siekė trečią garbės vietą.

Chicago Savings sulaikė Pet
kaus komandą nuo žingsniavi
mo į aukštesnę poziciją, laimė
dami dusyk iš trijų mėginimų.

Originaliai $10.95 iki $49.95

abi krautuvės atidarytos pirmadienio vakarais

S U K N E L I

• •• •

rudeniniu ir žieminiu

dabar ĮO

PRADEDANT PIRMADIENĮ

GALUTINAS 
IŠPARDAVIMAS

Paprastos ir puošnios suknelės — puikios vilnos, šilko, lygaus mezgimo vilnonės, dirbtino šilko, miš
rios, permatomos. Vieno ir dviejų gabalų stiliai. Vienos spalvos pastelinės ir tamsių spalvų; languo
tos, raštuotos.

Popietinės suknelės — šilko “organza”, brokatai, mezginiai, taftos, šilkinis satinas, pastelinės 
ir tamsios spalvos. Kai kurios balinės suknelės taip pat papigintos.

Dydžiaj kiekvienam: mergaitėms, panelėms, moterų pusiniai dydžiai, aukštoms, mergaitėms maži 
dydžiai.

Pavyzdinės vestuvines suknelės $7^1
buvo 119.95 iki 189.95 ............................................................... dabar Įj W and ■

Pavyzdines pamergių suknelės
buvo 29.95 iki 44.95 ................ ................................................... dabar ‘12 ..‘19

Pirkite pirmadienį mieste — Statė & Monroe — U iš ryto iki 9 vai. vak. 

pietuose — 6638 S. Halsted — 12 iki 10 vai. vak.
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Mūsų uždaviniai

1 KOVOJE UŽ LAISVĘ

Vasario 16-toji mums duoda 
progą prisiminti prieš 44 me
tus atkovotą Lietuvos laisvę. 
Nepriklausomybė lietuvių tau
tai nebuvo niekeno padovano
ta, bet herojiškomis pastango
mis atkovota tų idealistų, ku
rie nesigailėjo nei savo gyvy- 
bių^Tpei kraujo, nei galimo pra 
laimėjimo, kad tik ateinan
čioms kartoms gyvenimas bū
tų lengvesnis. Laisvės kaina 
buvo sumokėta brangiai, bet 
savanoriškai.

Lietuvių tautos geriausiųjų 
sūnų auka, padėta ant Lietu
vos laisvės aukuro, yra aks
tinas, verčiąs ir dabartines mū 
sų kartas prie to aukuro susi
mąstyti. Dėlto vertintinos yra 
pastangos net ir mažesniųjų 
organizacinių vienetų ir lietu
viškų vietovių, kurios Vasa
rio- 16-tosios proga rengia 
Švęntes ir primena didvyrių 
ainiams ir visam pasauliui ver 
tę tos nedalomos laisvės, kuri 
yra žmonijos laimingesnio gy
venimo laidas.

Mažesniųjų vienetų susibū
rimai, rengdami Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimus, tu 
retų tiktai atsiminti ir kitiems 
priminti, kad laisvė niekam nė 
ra veltui duodama, kad jos 
kaina reikalinga didelių pas
tangų bei aukų ir kad tik su
jungtomis gretomis tegalima 
pasiekti didesnių laimėjimų. 
Šių uždavinių turėtų siekti net 
magiausios organizacijos ir lie 
tuvių kolonijos, kad laisvės 
kovoje vadovautų bendros jė
gose pradas.

*
Savo vadovaujančius viene- 

tuš^mes įpratome vadinti tie
siog veiksniais. Pačia savo 
reikšme tas pavadinimas reiš- 
kiaJvariklį, judintoją, tą, kuris 
skatina veikimui. Tačiau veiks 
nys apsprendžiamas tarinio. 
Daikas stovi, žmogus dir
ba. Abu veiksniai apspręs
ti turinio, bet tik antrasis a- 
t i tinka mūsų vartojamai reikš 
mei. Užtat mūsų veiksnių vie
nas iš pagrindinių uždavinių 
yra kaip tik veikimas tikrąja 
žodžio prasme, laisvės kovoms 
vadovavimas, jungimas dar
ban tų, kurie jau sustojo.

Lietuviškieji veiksniai kovo 
je už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę turi šventą parei
gą siekti reikalingų uždavinių. 
Neužtenka gyventi praeities 
nuopelnais ir nešioti veiksnio 
vardą, bet reikalinga tą vardą 
pateisinti darbais. Reikalinga 
nūnai susimąstyti prie to tiks
lo, kuris reikalingas laimėti, 
kad Lietuvos laisvės byla ne
būtų nusviesta užmarštin, bet 
nuolat būtų gyvas klausimas 
tarptautiniuose politikos vie
netuose.

Iniciatyva vaidila svarbų 
vaidmenį. Reikalinga ieškoti 
vis naujų ir naujų priemonių 
bei būdų savo reikalais įsi
skverbti į įtakingų žmonių

galvoseną, ypač šio krašto vai 
ruotojų politinių planų tvar
kymą, į paskirus politinius jun 
ginius. Mūsų nepriklausomybės 
atgavimo idėja turi tapti bent 
pagelbiniu veiksniu pasaulio 
tvarkyme. Be šios iniciatyvos, 
be naujų kelių suradimo mūsų 
laisvės byla tik merdės.

Vasario 16-tosios prisimini
mas turėtų priminti tautinius 
uždavinius tiems mūsų vado
vaujantiems veiksniams jų stip 
riau siekti, duoti naujų paska
tų visuomenei, skatinti veik
lesniųjų iniciatyvą ir padėti 
siekti bendrųjų tautos tikslų. 
Be šios energijos parodymo 
veiksniai nustotų savo reikš
mės. o visuomenė dar labiau 
darytųsi inertiška ir atitrūktų 
nuo pagrindinių mūsų tautai 
atliktinų darbų.

*

Lietuviškoji visuomenė savo 
tautos laisvei taip pat turi pa
reigų, kurios jai uždeda naš
tą jungtis su vaovaujančiais 
vienetais, kad jų darbas pa
lengvėtų ir išdavos būtų gėrės 
nės. Nepriklausomybės šventė 
turėtų būti toji didžioji pas
kata, stumianti visus jungtis 
į laisvės kovą visomis išgalė
mis ir pilnu pritarimu. Jokia 
auka už tautos laisvę šiuo me
tu nėra per didelė, nors ir ne
reikalauja savanorių ir lais
vės gynėjų atiduotos aukos. 
Bet atsilankymu minėjimuose 
parodyti savo vieningumą ir 
aukojimu politinės kovos ve
dimui parodyti savo stiprybę 
yra būtina.

Mažesnieji vienetai ir lietu
vių išeivių visuomenė savo už
davinių eilėn turėtų įsirašyti, 
kad dabartis reikalauja politi
nės išminties ir geros iniciaty
vos. Niekas neturi ir inegal 
turėti laisvinimo monopolio — 
už laisvę visi esame atsakin
gi. Todėl kiekviena gera pas
tanga, kiekvienas geresnio ke
lio suradimas, kiekviena nau
ja iniciatyva, kuri iškelia Lie
tuvos vardą, primena jos kan
čias ir pagyvina laisvės bylą, 
yra naudinga ir vertinga. To
kiais reikia laikyti pvz. Los 
Angeles lietuvių veiklą ar L. 
B. paskatą sudaryti visuome
nės delegaciją pas prez. Ken
nedy.

Jei Vasario 16-ji mums pri
mintų bent tiek, kad mes kiek 
vienas esame karys laisvės ko 
voje, būtų didelis laimėjimas, 
nes mums padėtų atsižadėti 
nereikalingų ambicijų ir suras 
ti naujų žmonių veiklos suak
tyvinimui. Lietuvos laisvės rei 
kalas tada gaivališkiau būtų 
keliamas viešojoje politikoje, 
kuri ne visuomet yra palanki 
silpnesniesiems.

Nepriklausomybės prisimini 
mas turėtų priminti visų bend 
ruosius tautinius uždavinius ir 
sujungti bendras jėgas -vienam 
dideliam tikslui — Lietuvos 
laisvės atgavimui. Pr. Gr.

Spaudoje ir gyvenime

LIETUVIAI SUSPAUSTI MASKVOS
PARODOJE

Maskvoje vykstančioje vaizduo
jamojo meno parodoje Lietuvos 
menininkams nebuvo galimybių iš
statyti visų savo geriausių kūri
nių.. Kaip rašo pati “Tiesa” (lei
džiama Vilniuje, Nr. 27): “Viena 
nedidelė salė, paskirta Lietuvos 
menininkų kūriniams eksponuoti, 
neįstengė sutalpinti daugelio kū
rinių. vertų atstovauti visasąjun
ginėje apžiūroje šių dienų lietu
vių menui. Bet, norint būti visiš 
kai objektyviems, reikia pasakyti, 
kad ir šioje vienoje salėje būtų 
galima geriau ir aiškiau parodyti 
menininkų kūrybinius pasiekimus 
per pastaruosius dvejus metus. 
Ypač tai liečia tapybos skyrių, ku
riame, neeksponavus visos eilės 
dailininkų (A. Savicko, A. Glins
kio, J. Švažo ir kt.) turiningiausių 
drobių, nėra galimybes susidaryti 
pakankamai teisingą nuomonę apie 
pasiekimus šiame žanre. Ogi ir 
skulptūroje, kur respublikos meni
ninkų kūryboje pasireiškė pažan
gios tendencijos, ne tik kad perne
lyg siaurai supažindinama su kai

SERGA DIDYB ES SIEKIANTI
PRANCŪZIJA

Tautų mišinio ai niai — be drausmes

Šiuo metu reikia atsiversti 
William Shakespeare “Karalių 
Henriką VI” ir I veiksmo, 1 pa
veikslo nerimu dvelkiančius žo
džius pakartoti: “Aš atnešu 
jums liūdnus atgarsius iš Pran
cūzijos apie žudynes, negandus 
ir pralaimėjimus. Kodėl pralai
mėta? Ar kas klasta juos pa
klupdė? Ne klasta, bet trūku
mas pinigo ir vyrų. Kariai su
kyla. Juose vyrauja nesutarian
čios atskalos. Kai reikia kovo
ti, jūs galite užtikti besiginčy- į 
jančius generolus”. Į

> vena pažeminimą ir kartėlį. 
Prancūzija pasiekė didelės Kai kurie neviltyje pasirenka 

materialinės gerovės, bet pran- , kelią, kuris veda į Prancūzijos

GEDIMINAS GALVA

karininkija, užsimoja įgyven
dinti patriotinius idealus, bet 
ji sugeba užsidėti pralaimėtų 

i karų vainiką. Ji pralaimėjo 
! prieš vokiečius, komunistus ir 
arabus. Prancūzija neteko Li
bano, Sirijos, Tunisijos, Maro
ko ir didžiosios Indokinijos. 
Nūnai Alžirija nori eiti savo 
keliu. Prancūzai kariai pergy- 

pažeminimą ir kartėlį.

>

nuotykiai puošiami gra- 
pasakomis, 63 m. am- 
gimęs Cevennes kaime, 
Nimes, liudytojas gau-

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 10 d. S

Rimties valandėlei

KODĖL “ANGELIŠKASIS 
DAKTARAS”?

G. K. CHESTERTON

4
Monistiški1 materialistai klau 

simą sprendžia paprasčiausiai. 
Jie sako, kad žmogui nėra jo-, 
kio pasirinkimo. Tačiau jis tu.- 
ri herojiškai mąstyti ir gyven-' 
ti taip, lyg toks pasirinkimas 
būtų galimas. Huxley tokiu bū
du sukūrė Viktorijos laikų do
rovę, kuri yra tikrai “antgam
tinė”, t. y. anapus prigimties. 
Atsirado teologija be Dievo.

Iš tikrųjų, aš nežinau, kodėl 
Tomas Akvinietis yra vadina
mas Angeliškuoju Daktaru. 
Gal dėl to, kad jis buvo ange
liško būdo, o gal dėl to, kad 
jis mokė apie angelus? Aš ne
suprantu, kodėl susidarė sąry
šis tarp angeliškumo ir Tomo 
Akviniečio. Bet istorija dažnai 
padaro tokių nebūdingų sujun
gimų, lyg kad būdingesnių ne
būtų. Kažkodėl dauguma žmo
nių didelę ir toli siekiančią 
Paskalio dvasią būtinai nori 
sujungti su pačia jo siauruma, 
su ta aštruma, kurią jansenis- 
tai iš jo nudrožė prieš jėzuitus.

Gal būt (nors aš nežinau), 
kad noras iš Tomo Akviniečio 
padaryti vieno klausimo spe- 

i cialistą buvo nukreiptas prieš 
■jį, kaip prieš universalistą. Tai 

Jean Jacąues yra gerai žinomas triksas su
mažinti literatūros ar mokslo 
žmogui. Tomas, be abejo, bus 

Į turėjęs tam tikrą skaičių prie
šų, nors vargiai, ar jis su jais 
elgėsi, kaip su priešais. (Deja, 
geras nusiteikimas priešų at
žvilgiu juos labiau erzina, ne
gu blogas.) Tačiau Tomas Ak
vinietis savo priešams padarė 
didesnių nuostolių, negu vidur
amžio žmonės įstengė suprasti. 
Ir, kas keisčiau, kad tų nuos
tolių pajuto abi pusės. Jis bu
vo revoliucionierius prieš Au
gustiną, bet konservatorius 
prieš Averoes2. Kai kam ga
lėjo atrodyti, kad jis kėsinasi 
sugriauti senąjį Augustino 
“Dievo karalystės”3 grožį, ku
ris bent kiek buvo panašus j 
Platono “Respubliką”. Bet iš 
kitos pusės jo smūgis bekylan
čioms islamo jėgoms galėjo at
rodyti toks pat dramatiškas, 
kaip Godfrydo4 Jeruzalės pa
ėmimas.

Ar turi žmogus laisvą valią, 
gal jo rinkimosi sąmonė yra

sius patapęs mistine būtybe, 
kurios 
žiomis 
žiaus, 
netoli
saus Romos palikimo. Jo tėvas 
žemas valdininkas, socialistas. 

I Roul, baigęs St. Cyr karo aka- 
| demiją, įsijungė į kovas Siri
joje, Libane, Indokinijoje. To
limoje Azijoje jis persisunkė 
tenykšte galvosena ir net ast
rologija. Kaip ir daugelis pran
cūzų karių, jis parsivežė netei
sėtą sūnų, Azijos dovaną Pran
cūzijai. Praėjusio karo metu 
jis tūnojo ketverius metus, iki mai\ ar 
prisijungė prie de Gaullio va- 

I dovaujamo sąjūdžio išlaisvinti 
Alžirijos juodapėdžiai : Prancūziją.

Jis pasiunčiamas į Alžiriją 
pe La Fayette sulaužo kario' darė didžiausių pastangų baig- j ^gniaužti neramumus. Ten jis 
drausmę ir, amerikiečio agen- ti Alžirijoje pilietinį karą, ku- j neatsiliko nuo pirmtakūno de ( 
to paskatįntas, vyksta kovoti ris per pastaruosius 7 metus Lattre> ir nepralenkė jo. 
į nežinomą Ameriką. Vėliau pareikalavo nepaprastų aukų: Ten Ts suėj° į sąlytį su juoda- 
Prancūzijos didybė ir menkybė 18,000 prancūzų ir apytikriai P3^3^- 1960 m. birželio mė- 
susieta su generolais. Napole- virš trečdalio milijono Alžiri- nes^ Pasitraukė į atsargą 

ir neteisėtai išvyko į Ispaniją. 
Kai kurie jo talkininkai Madri
de buvo suimti. Keistu supuoli
mu Salan liko laisvas. Kur jis? 
Greičiausia Alžirijoje. Saugu
mas jo negali surasti, o ameri
kiečiai žurnalistai skelbia jo 
veiklos aprašymus ir deda jo 
atvaizdus dažytais plaukais. 
Šis reikalas yra svarbesnis už 
ieškojimą būdų skiltis ir tele
vizijos programą užkimšti ne
paprastais nuotykiais.

Salano dešinioji ranka yra 
pulk. Yves Godard, vokiečių 
belaisvis, pogrindžio veikėjas, 
kurio budeliai Alžirijoje nužu-

cūzai negali apvaldyti savęs, suirutę, 
savo individualizmo. Šis indivi- Į 
dualizmas, susietas su garbe i 
ir negarbe. Garbėtroška Philip-1 Pastaruoju metu de Gaulle

l

onas I ir Boulanger, Mac Ma- 
hon, de Gaulle ir Petain ir 
galiau Salan spraudžiasi į 
litiką.

Praėjusio karo metu

pa- 
po-

de

O

tik iliuzija? Ar jis turi sąžinę 
ir jo sąžinė kokį autoritetą? 
O gal tai yra tik prietaras, už
silikęs iš laukinės praeities ? 
Ar yra kokia viltis tuos daly
kus sutvarkyti žmogaus pro
tu? Ar į mirtį reikia žiūrėti 
kaip į galutinį dalyką? Ir keis
ta, kad šie tokie praktiški klau
simai mums yra pasidarę taip 
neaiškūs, kaip skirtumas tarp 
cherubino ir Serafino. Klausi- 
—' žmogus gali rinktis, 
ar jis miršta — juk yra na
tūralios gyvenimo eigos klau
simai, tokie, kaip: ar gali ka
tė drėksti, ar šuo gali užuos
ti. Joks mokslas apie žmogų 
negali tartis esąs pilnas, kol 
šių klausimų neatsako. Ir mū
sų agnostikai jų neatsako. Ga
lėjo jie pasakyti, kad jie netu
ri mokslinio tikrumo ir vietoj 
to sudaryti kokią mokslinę hi
potezę. Bet jie ir to nepadarė 
ir mus nuvedė į laukinius prieš
taravimus.

jos arabų. O.A.S. imasi kraš
tutinių priemonių užbėgti už 
akių, kad Alžirijos arabams ne
būtų suteikta laisvė. Sąjūdis 
ima naikinti nedraugus arabus

Gaulle maąuis - pogrindininkai ir prancūzus. Abiejuose kraš- 
įrodė nepaprastą ryžtą ir I tuose nori sukurti nepaprastą 
drausmę kovoje prieš nacišką- įtampą ir apspręsti Alžirijos 
jį pavergimą. Anuo metu jų likimą. Kai Paryžius vėl patei- 
užnugaryje buvo Anglijos sau
gumas. Kas gi nūnai stovi Sa- 
lano užnugaryje? Mes žinome, 
kad anglosaksai seniai dantį 
galanda sužlugdyti de Gaullį. 
0 kas seks jį nušalinus? Ateis 
tikrieji anglosaksų priešai.

Pralaimėtų karų vainikas

Per pastarąjį tūkstantmetį 
prancūzai kovojo prieš feoda
lizmą ir išugdė Kapetingų ka
rališkąją dinastiją, sunaikino 
karaliaus sostą ir revoliucijos 
pavėsyje sukūrė respubliką, ku
ri sunyko vidinėse kovose. 
Penktoji respublika bandė ap
jungti autoritetą ir laisvę, bet 
naujos jėgos siekia juos sunai
kinti. Prancūzai idėjų skelbė
jai, bet ne vykdytojai. Jie ana
lizės genijai, bet sunkiai pake
lia jų sukurtos sintezės rėmus. 
Jie patriotai, nepaprastos draus 
mės pogrindžio kovotojai ir bet 
kurio autoriteto griovėjai. 
Prancūzų kariuomenė, ypač

kė F. L. N. — arabų sąjūdžiui 
sąlygą šį mėnesį įgyvendinti 
paliaubas, O.A.S. atsakė sustip 
rintu teroru.

Prancūzijos piliečių skaičius 
Alžirijoje siekia milijoną, ku
rio ketvirtadalis yra prancūzai. 
Trys ketvirtadaliai šio mišinio, 
kuris save vadina pieds-noirs 
— juodakojais, kilę iš Italijos, 
Graikijos ir kitų Viduržemio 
jūros sričių. Jie pasižymi ita
lišku judrumu, ispanų išdidu
mu ir rytietiška klasta. Jie 
drąsūs kovotojai už savo tei
ses, bet neturi politinio nugar
kaulio. Ateitis jiems žada liūd
ną ūkimą: karstą ar lagaminą. 
Dalis stevėrėsi lagamino. Kiti 
dar tebeieško karsto. 130,000 
žydų neretai pasirenka dvigu
bą vaidmenį: santykiauti su 
savo tautiečiu Debre, prisilai
kyti O.A.S. ir šaukti: Algerie 
Francaise.

Generolas sukilėlis
Roul Salan, per kelis mėne- !
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(Tęsinys)

Bet žynys jau mažiau linksmas ir ne toks šne
kus. Tai ir Viltautas bodisi būti su juo? Tikrai ne- 

|nori ir jis, kaip Traidenis ir Kintvilė...
i 

ne |

dė 347 asmenis ir nūnai siau
čia Prancūzijoje.

Jo politinis vadovas ir pro
pagandininkas
Susini, jaunas korsikietis, kas- 

i dieną skelbia naujus prieštara
vimus. Salan veikia, tyli ir lau- 

l kia. Šiandieną jis leidžia šne
kėti brolžudžiams budeliams, 
kurie yra šio pokario pati di
džioji Prancūzijos rykštė. Pran
cūzija serga.

Prez. Kennedy žmona šypsosi, kai ji priima Baltuose Rūmuose 
diplomatinio korpuso jaunimą Mozarto komiškos operos pastaty
mo metu. Šalia jos yra Don Alfonso vaidmenį turėjęs Bimi Beni 
ir viceprez. Johnson dukros. (UPI) (Nukelta į 4 psl.) t»

— nudžiugo atleistas eiti žynys Vii-, — o į vieną žodį. Dvidešimt vienas — o kaip tikrieji 
vienos šnekos ir vieno aumens braterėliai...

Kas gi pasikėsino tą šventą vienybę išardyti? 
Živibuntas. Jis griebėsi kruvinos prievartos prieš gi
miniškus rikius. O ar išstojo tada krivė prieš Živi- 
buntą?

Dabar vėl Mindaugas. Ir visai lyg Živibuntas.

„Tu geras,”
tautas.

Eitvydas neatsigręždamas dūlino susikūprinęs. Į 
Dabar bent nė vienas nematys, koks didelis sopulys 
jo veide ir verksme. Ir niekas tąsyk nežinojo, kaip 
buvo jam sunku...

Tada, o lyg dar vakar tik...
Dabar Eitvydas ir Tautvilą prajoja nuogriųvą, Tik šis geriau įsitvirtinęs negu buvo anas. Šiam ir 

| metas palankesnis negu buvo Zivibuntui. Už aną šis 
suktesnis, uždaresnis ir savo dienos laukti kantres
nis. Atsargiai ir susitramdęs laikėsi, kol buvo gyvas

,,Eš jas bijau!” — virpteli Eitvydas.
„Rupūžė šventa,” — pagarbiai taria žynys Vil

tautas.
„Eš jas bijau,” — pakartoja Dausprungo sūnus. 
Rupūžė nieko neatsako, kai paklausi ją ko nors. 

Ji tik žiūri. Labai rūsčiai žiūri. Visą kiaurai per
žvelgia nemirksėdama. Akys valdančio vyresniojo, ti
riančios, ar nesi kuo nusikaltęs...

Rupūžė šalta, žiauri, pikta. Ji šiurpią baimę ke
lia: gerai bent, kad tėra nedidelė. Nors kaip kentė
tum, ji nepasigailės, kaip nepasigaili ir tėvas. Ne
kenčia tėvas verkiančių, nenori nė pažiūrėti...

Rupūžė visada tyli. Ji tyli užkietėjusi, kaip ak
muo. Ir tik žiūri sunkiom akim. Net kas žino, ar 
ji tikrai girdi? Kurgi jos ausys? O jos balsas!...

Net žolelė, kmynas ar aviža turi širdžiai mielus vardo krivė: jis jau nebe kilčių teisingasis tėvas. Jis 
balselius. Kai vėjas pučia, niūniuoja ir smilgelė ir 
stagarėlis: juk tiek prisiklausęs...

Ir viksvelė ir kadugėlis vėjuje niūniuoja garsiau

kaip rausvą žaizdą pagraužtame krante...
Paleidžia žirgus pievelėje atsipūsti. Šiedu godžiai

įninka ganytis: gramžt grumšt, gramžt grumšt... ________o____
Iš priebalnio išsiima keptos žąsienos ir rūgštinį jotigaila Dausprungas...

miežių plotinį: apskritą ir plokščią, tarytum skritulį.
Nuo plotinio apačios nukrapšto ajierus. Atlaužia tris 
gabalėlius: kelionėje savo duoną privalu su Žemyna 
ir žirgais dalytis.

Didesniąją atlaužėlę užkasa prie erškėčio — tai 
duoninė dovana Žemynai. Du mežesnius gabalėlius 
padalina žirgams.

Antrame krante blizga žilvičiai. Viršum vandens
— blykčioja kregždės. Tai šen, tai va iššoka žuvytė.

„Prūta žadjai bene deivuon valia?” — Eitvydas 
susirūpinęs. Jis bijo. Naktimis mato blogareikšmius 
ir grėsmingus sapnus.

Bet Tautvilos balse vien tik geležinis įsitikini
mas ir pagieža:

„Prutas — mums pryštara. Šuo Mindaugo —
veina ranka, veinas dvasas.”

E, senoji Vilnios Romuva jau nebe visų kilčių:
ji bepaliko jau tik Vilnios. Ir Prutas — jau tik iš lūpas. „Ateina metas, kada jis atlinks mūsump.’

„Kan darysva?” — Eitvydas būkštauja atvirai 
ir žūtbūtinai išeiti prieš Mindaugą.

„Pryš tėvan buvo Živibuntas. A kan darė tėvas?

Aukotis? Prutas ramus šypsojo, nuodus užtep
damas medumi: už tautą ir liaudį, kurios turi gyven- 

j ti be pabaigos. Ne dėl tautos, bet tik dėl Mindaugo 
su Vaišilga, dėl krivės su giminėmis.

Šventikai greitai pamato, katron šalin medžiai 
linksta. Žyniai visad greiti pasigerinti tam, katras 
jiems atrodo galingesnis. Jie visados skubėjo atsisto
ti to pusėn, katro manė bus viršus...

Prutas šypsodamas reikalavo paklusnybės. Šitai 
niekados nebus užmiršta. Geriau uosiu berželiu at
gimti, devynšake linguoti, sakalu lekioti, dausosna 
skristi, negu Mindaugo klausyti...

„Takia Prūta iškvapa — ne deivuon valia!” — 
piktinasi Tautvilą.

Jis iš viso abejoja, kad koks nors žmogus galė
tų žinoti dievų valią.

„Prutas!” — Tautvilą paniekinančiai iškreipia >>

kuriais autoriais, bet ir pateikti 
geriausi jų kūriniai.”

Matyt, kad, kūrinius parenkant 
parodai, lėmė ne tiek jų meninė 
vertė, kiek partiniai motyvai.

Vertindamas išstatytuosius pa
veikslus, meno kritikas labiau iš
kelia kūrinius J. Mikėno, N. Gai
galaitės, V. Vildžiūno, J. Kįdainio, 
E. Radauskaitės, V. Vyšniausko, 
K. Stoškienės, J. Možūraitės, L. 
Striogos. Vertinama kūryba gra
fikų: V. Jurkūno, A. Makūnaitės, 
A. Skirutytės, V. Demkutės, B. 
Žiiytės, A. Vaivadaitės, V. Va
liaus: minimos V. Valiaus graviū
ros, Steponavičiaus industrinis pei- 
sažas, Lagausko ofortas, S. Kra
sausko iliustracijos, V. Gečo ir A. 
Gudaičio kompozicija, A. Žmuidzi
navičiaus tradicinė tapyba, A. Mo
tiejūno, V. Povilaičio, A. Savicko 
peisažai.

Maskvos kritikas tik įspėja lie-Ida jie, be abejo tikresnę ir pilnesnę teisybę, negu mus visus griebs Giltinė. Bet argi tėvas neminėdavo/_ Eitvydas lyg būtų pajutęs burnoje didelį kartumą.
Tautvilą tyli. Mažomis akimis, juodai blizgančio- 

septyniolika metų? Visi drauge darė taikos santarvę;mijJ seka sklandantį vanagą.
„Dabar jau esi sau. Eisi, eisi!” — nusisuko su Galičo kniaziaus Romano našle ir jos sūnumis, 

Eitvydas. i šituo pačiu Darnia ir Vasilku. Dvidešimt vienas rikis

ir viKsveie ir Kaaugens vejuje niūniuoja garsiau tas skelbia iš Vilmos j visas keturias saus: arba 
i už uodą. Tik negalima jų nė vieno suprasti. O šnibž- kuo greičiau visi vienybėn po Mindaugo sparnu, arba

tik Mindaugą įsižiūrėjęs.
Tai ne dievų valia, o tik gudrios žabangos! Pru

tas skelbia iš Vilnios į visas keturias šalis: arba Tėvas padarė sandaran šuo draugais bei sėbrais.” 
„Kas mūsuon draugai? Kur tie geriejie sėbrai?”

tuvius dailininkus, kad kūryboje žmonės. Ir švelniai gražiai — ne piktuoju: ne taip, kokia graži buvo dvidešimt vieno rikio vienybė prieš 
reikia daugiau gilintis į komuniz- kaip tėvas... ! a zIaaa ^oIVaa „ontorvA
mą tarybinėje liaudyje... Tokia jau 
kompartijos direktyva...

J. Daugi.
I

(Bus daugiau)
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Gal būt, kad šitie priešai! 

nusistatė pasmerkti Tomą Ak- 
vinietį menkaverčiu pagyrimu: 
su pagarba kalbėdami apie jo 
mažą darbelį, liečiantį ange
lus. Tai būtų buvę panašiai, 
lyg kad Darvinas kieno būtų 
vertinamas už tai, kad jis yra 
labai patikimas autorius koralų 
vabzdžių klausimu.

Bet tai tik spėliojimas. Ir ki
tokie spėliojimai yra galimi. 
Man greičiau atrodo, kad To
mas domėjosi angelų prigimti
mi dėl to, kad jis labiau domė
josi žmogaus prigimtimi. Tai 
buvo tik dalis jo didžiojo do
mėjimosi dalykų priklausomy
be vienų nuo kitų arba, teisin
giau sakant, žemesnių ir aukš
tesnių būties laipsnių laisve.

Jis domėjosi angelų proble
ma pagaliau ir dėl to, kad tai 
yra problema: tai yra proble
ma tarpinės būties tarp Dievo 
ir žmogaus. (Aš nenoriu čia 
gilintis į tą neapimamo protin
gumo būtybę, kuri yra mažiau 
negu Dievas ir daugiau negu 
žmogus.) O žmogus Tomui Ak- 
viniečiui nėra paprastas balio
nas, paleistas į orą; bet jis 
taip pat jam nėra kurmis, įsi
rausęs į žemę. Greičiau jis yra 
panašus į medį, kurio šaknys 
yra maitinamos žemės, bet vir
šutinės šakos siekia beveik 
žvaigždes.

i

(Atkelta iš 1 psl.)

!

jos
i

kuri, anot Iz- 
priimdama A- 
Vokietijos pro 
išdavusi savo

Vertė V. Bgd.

1. Monistiškamis vadinasi tos 
filosofinės kryptys, kurios būtį 
nori išaiškinti viską suvesdamos 
į vieną principą. Taigi, monistiš- 
kas yra materializmas, kuris pri
pažįsta tik medžiagą ir nepripa
žįsta dvasios. Monistiškas yra ir Į 
panteizmas, kuris moko, kad me- i 
džiaginis pasaulis yra dieviškos 
prigimties dalykas. Krikščioniš
koji filosofija nėra monistiška, 
nes ji pripažįsta, kad yra realus 
pasaulis, kuris nėra Dievas, ir 
yra Dievas, atskiras nuo pasau
lio, kuris yra pasaulį sukūręs.

2. Averoes, arabas gydytojas 
ir garsus filosofas, gimęs Cor- 
dobos mieste. Jis buvo labai įta
kingas Aristotelio filosofijos 
aiškintojas, palinkęs iš dalies į 
materializmą, iš dalies į pan- 
teteną.

3. “Dievo karalystė” yra di
dysis šv. Augustino veikalas.

Maskvai nepatinka ir iš 
nagų išsprukę Kongo reikalai. 
Tai, kas J. Tautų daroma Kon
ge, straipsnio autorius vadina 
pastangomis sulaikyti išsilais
vinimo sąjūdį visame Afrikos 
kontinente.

Maskvai nepatinka ir Angli
jos vyriausybė, 
vestia rašeivos, 
denauerio mintis 
blemai spręsti,
interesus Europoje.

Toje pat apžvalgoje tvirtina
ma, jog Anglija greit sulauk
sianti smūgio ir iš Washingto- 
no, kuris esąs pasirengęs or
ganizuoti “Atlanto Ūkinę Bend
ruomenę”. Tai įvykus, Anglija 
nebeteksianti ūkinių privilegijų 
savo commonwealth’e ir atsidur I 
sianti mažųjų valstybių tarpe. 
Todėl, anot Izvestia, Anglija tu 
rinti skubiai suformuluoti savo 
nepriklausomą užsienio politi
ką, nes to reikalauj’ą jos inte
resai.

Prancūzij’a irgi gero žodžio 
iš Maskvos nesusilaukė toje į- 
vykių apžvalgoje. Izvestia tei
gia, kad kraštas serga šiltine, 
kurios mikrobas išaugo Alžiri- 
jos karo šiukšlyne. Paryžius 
pražiopsojęs daug galimybių 
taikai Alžirijoje atstatyti, o da 
bar jau turįs kovoti su stipriai 
susiorganizavusiomis reakcijos Į 
jėgomis.

Daug pašaipos paberta JAV 
kalbant apie Punta dėl Este kon 
ferenciją. Pravda mato Dean 
Rusk kalboje baimę pažvelgti 
į akis istorijos pažangai. D. 
Rusk išvykęs į konferenciją su 
sidėjęs į lagaminus “pasenusius 
antikomunistinius šūkius, sulū
žusią didelę lazdą ir pilną maš- 
ną dolerių liokajams papirkti”. 

(D. Rusk atvykęs konferencijon 
ne kaip užsienio politikos va
dovas, bet kaip Rockefellerio 

; Fondo direktorius. Jis praki
šęs, nes nepajėgęs suvokti tik
rų faktų.

4. Godefroy de Bouillon, pir
mojo Kryžiaus žygio vadas, pa
ėmęs Jeruzalę ir buvęs pirmuo
ju jos karaliumi (1061-1100 m.)

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

3-jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1)4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24.800.

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

likerių prekyba.
> na- 

už

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

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

Namam reikmenys
pastovus
$50.000
$32.000.

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

2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb.
Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas.
Platus lotas. Prie pat parko. $29,700.

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

6 kamb. 5 metų mūras, garažas, į 
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 
atiduoda žemiau savikainos. 
$15,000.

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

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

PILDOME INCOME TAX

K. VALDI S REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

hardware. 
biznis. apyvarta apie

metams. Kaina grynais

nuomos
Įmokėti

butų, 8
5 kamb.

MISCELLANEOUS

i

$2.500 nuomos.
Nauja $100.000 T"__ '

Taverna ir liuksus butas? Mūro 
mas su nuostoliu parduoda 
$56,800.

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

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po 
4 kamb. mūras. $14.500.

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

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidenciją. Garažai Ir ' ' 
$20,500.

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

8 butų maras. Alumin. 
Virš $8,000 nuomos. $66,900.

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

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

>

The biggest savings on FREEZER 
t MEATS for 1962 is with 
KINGS FREEZER MEATS, INC.

7147 W. 79th St, Oaklavvn 
Phone NE 6-3440

biz-

priedai.

Tvirta

langai.

$5,000

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

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

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd SL, CL 4-2390

Į

$35,900 už 9 metų mūrinis, 2x4*4, 
arti mūsų įstaigos.

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

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

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

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

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

$10,000 įmokėti. 4 m, mūrinis, 
virš $400 į mėn. iš 5 nuomų.

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

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

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

p-.

10

5).

2

P-.

$14.500 mūrinis 3 butai. Aušros 
Vartų parapijoj. ,

$18,500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

$17.900 mūrinis 6
tas. garažas, naujas

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

$40.000 liuksusine
rezidencija, priešais

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

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

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

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

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

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

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

3 metų 6 kamb. 
Marąuette parkų.

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

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

2
va.

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

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399
I
l 

PUIKUS MIEGAMASIS ir sau- J 
lės kambarys išnuomojama 2-jų 

\ suaugusių šeimoje. Atskiras įėji
mas. Virtuvės privilegijos. Rami 
patogi vieta prie Gage parko, 2 
blokai nuo Jaunimo Centro.

Tel. 776-5616

FOR AN EVENING OF PLEASURE 
NF.VER TO FORGET

Hawaiian atmosphere and delicious 
foods. Be sure to visit

CLUB VVAIKIKI
your party & wedding res.

now.LO 1-3446, 804 W. \ViLson Avė.

SIGNORELLO HEATING 
and GAS EQUIPMENT CO.

City wide Sales & Service. 
Guaranteed Work. Member 

Mechanical Contractors Ass’n 
Residential—Commercial— 

Industrial.
3839 S. Archer LA 3-1
............................................ ..

of

NEED A GARAGE?
See Chicagoland’s finest DURO- 

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

ft. apron.
See Models on Display 

CAPITOL LUMRER CO. 
8210 W. Grand, Chicago, 

Call 625-2626.
. . ............................................... ... * *♦♦

&
3

i
I
It’s smart to save money in 1962 
on 
or

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

Nites call ED. 1-3015

PAINTING & DECORATING
STAN De CALUWE

LEN-
gyven. Chicagoje ir

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

Tel. PO 7-5659

Išnuomojamas naujame name
1- me aukšte 6 kambarių butas;
2- me aukšte 3 kambarių, visi kam
bariai dideli ir šviesūs. Telef.

HE 4-0061

Išnuomojama TAVERNA, su 5 
kamb. butu užpakaly. 3559 So. 
Union Avė. Tel. YArds 7-5063, 
po 6 v. v.

Išnuom. 2^2 kambariai su bal
dais, suaugusiems.

6217 S. Maplewood Avė.

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. Mėnesinių 
pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4y2 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 

i kaina — $45,250.
| 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

H ET. P WANTED — VYRAI

REIKALINGI ŠOFERIAI — 
komiso sąlygom. Mes paskiriame 
išvežiojimui “route” (duodame 
krautuvių sąrašą). Pradžiai $400. 
iki $500 per savaitę. Kreiptis as
meniškai nuo 12 v. iki 5 v. v.

TOWN OF LAKE BAKERIES 
4622 S. Marshfield Avė.

PROGOS — OPPORTUNITIEš

Tavernos ir likerio biznis su pa
pildomomis pajamomis iš 8 
Gražus mūr. pastatas. Dideli 
užlaikyti butai. Vien nuomos 
$9,780 per motus. Išdirbta ir

buty. 
perai 
apie 
grcra

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

Nauj. mūr. 2x5*4 (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bunz., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$18,900 
Didelis pasirink, gerų ir pigiu namu.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVE. LA 3-3384

$36,600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St WA 5-5030

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

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

NAUJAS MfR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.
LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ 

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

3 BUTŲ MED. — 
Prie 67-os ir Damen.

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

% BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4% kamb. mūr. 

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

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

PILDOME income taksas

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO- KEDZIE AVENUE 

Tei. PRospect 8-2233 i

lietuvių kolonijoje, 
nuomos

$16,500
Nauja 

alyvos

ant 
su-

Mar. 
sistemos,

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
TeL VVAlbrook 5-6015

ŠIMKUS

[vieta tavernos bizniui. Prašo $65,000. I 
Paperhanging & floor sanding. Galima nupirkti su nedideliu įmokė- r ° ° ° _ nmn T? 7-.2X74.

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

S

i 
Į

Fully insured. All work guaranteed 
Free estimates. Call anytime 

RO. 4-7907
♦

jimu. Kreiptis RE 7-2874. INCOME TAX
D fi M E S I O !

’XXXXXXXXXX>O<XXXXXXXXXXXXX>

y

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

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

aukštų kampinis. $66,500.
_6 metu, 3 mieg. medinis, 

rūsys. 30 p. sklypas. Gera
Pilnas 
vieta.

i $14.200.
3 moderniški butai (2

kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė; tinka bet kokiam 
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
i low. A, ti Marąuette Parko mokyk- 
| lų. Viskas moderniška. Gražiai iš-

ka m b. 
krau-

po 5 
graži 
bizniui. Ar-

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

HE 6-1517 arte PR 8-1595
MAROUTTE PARKE

Prie 6 7-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujais■ šildy
mas. Garažas. $26.000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų.. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19.900.

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 aite RE 7-4639

CONTRACTORS
x»- L u

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

n 
y

A. ABALL ROOFIMG
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dounspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmallnami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re.coated). Dažymas iš! lauko. 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-8047, RO 2-8778

I SCHMID—LOFGREN
Prescription laboratory. Ask your 
doctor to phone your Rx to us. 
We deliver. Expert truss fittings. 
Baby needs. Siek room supplies 

30 E. lllth St. PU 5-0106

METAI SU DIEVU

IĮ I
TREMPERLuMBĖR& OOAL0O. Į

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

DĖMESIO I

Jieškomas KAZIMIERAS
KAUSKAS,
PETRAS LENKAUSKAS, gyv. 
Brooklyne. Abu Kazimiero Len
kausko sūnūs, gimę Lietuvoje, 
Endrijavo vals., šlepštekų kaime.

„ , ,. .. . . -v Jieško jų sesuo Dromantienė-Len-
Kontempliacija, tai įssilie- kauskaitč Emilija, gyv. Lietuvoje, 

janti malda: kas jau jos ragą- i Jieškomieji ar apie juos žinantieji 
vo, ragaus ir toliau, kas medi maloniai prašomi atsiliepti adresu: 
tavo — medituos. —V. Hugo man Ave, Chicago ni

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

Quality Fuel Oils. Stoker, Steam 
& Domcstic Coal Sales & Service. 

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

and Loan Association

I

Šitokiu pavadinimu neseniai Išėjo 
iš spaudos knyga, kurioje iengvu sti
liumi visiems metų Bekmadleniais ir 
šventadieniais duodami patrauktos 
pasiskaitymai. Apie šią knygą kun. 
Stasys Yla rašo: “Knyga tenka
džiaugtis... Ji yra tikra pavyzdžių 
enciklopedija, vykusiai parinktų is 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ir 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi 
krlkkščioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo įvairius co meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti, 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
ši knyga, skaitoma po skyrelį kas
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.’’

Knygos autorius — KUN. D R. .) 
PRUNSKIS. Kaina $2, gaunama 
Drauge

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
{VAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
TeL PRospect 8-3792

1

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

'

y JUOZAS ŽEMAITIS
LR VIC. SKADE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildomus 
-boilers), air 
nos (gutters) 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SH Eh/f METAI.

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, lllinois

Tel. 277-1442 Reg. OL. «-O411.

Federal i nėję 
Valdžios įstaigoje 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

• ant visą taupymo
• sąskaitą

10%, 20%, 30% piginu mokėsite* 
nž apdraudą nuo ugnies ir auto-y 
mobili© pas M
FRA N K Z A P O L I S I 

3208 H West 95th Street ”
Chicago 42, lllinois

GA. 4-8654 ir GR. ff.4339.S

iiiiiiiiiifiiiiifiimimiimiiimmmmiiiiin
Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių 

Katalikų Radijo Programų

ant Bonus 
sqskaitu

TELEVIZIJAS
' paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
I sau. Už patarnav. vietoje |t00. už 
dirbtuves darbą — $10.00 ir dalya 

Pigios paveikslinSs lempoa.
<1. MIGLINAS 

2549 W. 69th St. U 6. PR 4-104*

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsbnrghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS GALINGOS 

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania.
HimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitriiiHHiHiiiiiiHii'

IŠ

MIDLAND
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldokas Prezidentas

Alyvc, anglyi, kūrenimo uistemų 
pakeitimai ir pataiayraai

BLLTEHRE OIL CO. 
DR 3-3683 

į24 VAL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DORA, HE 4-5880

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVAIS

¥

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, I1L

ŠILDYMAS
A. Stančiauskag 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.

BERWYN 7 butai Pajamų' 73Q4 $0, Rockwell Street
j $6,600 (Nuomos gali būti padi
dintos). Arti susisiekimo ir krau
tuvių. $38,500; įmokėti $9,500. 
SVOBODA. 6013 Cermak Road. 
Cicero — OLympic 2-6710; arba 
BIshop 2-2162.

Tel. GRovehill 6-7875

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

Geros pajamos. Arti mokyk., bažn. STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
ir susisiekimo. Apyl. Van Buren ME0ICIN08ibPREKY B 08 
ir La Vergne Ave. Prieinama kai
na. Tel. 261-2892.

Sav. parduoda modernų 6 butų 
po 5 kamb. mūr. namą. Garu apš.

pečius (furnaces 
conditioners, ry- 
ikl S metų lšal-

CONSTRUCTION C0.

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

— REZIDENCINIAI, —
s KOMERCINIAI,
— MEDICINOS IR

KITOKĮ PASTATAI —

CICEROJE GERIAUSIAS PIR
KINYS. 3 butai, 6—3—3 kamb. 
modern., 1 blokas nuo 22nd St. 
$200 pajamų, plius 6 kamb. butas. 
$30,900; įmokėti $8,000. SVOBO- 
DA, 6013 Cermak Rd. Cicero, į 
OLympic 2-6710; arba BIshop 
2-2162.

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

HE 4 7482 arba 436 5153
VACYS CONSTRUCTION CO.

MCRINIS — 9 butai. 9 po 4 
kamb. Puikios pajamos. Apylinkė
je Damen ir 22-os $18.500. SVO- 
BODA, 3739 West 26th Street. 
LA 1-7038.

fi butų mūr. ant 50 p. sklypo. Di
deli šviesūs butai. Tilc virtuvės. Vi
sas pastatas labai gerai užlaikytas. 
Naujas šildymas. Garažas. Pajamų 
$6.480 per metus. Kaina tik $44.000. 
Galima nupirkti su mažu jtnrtkėjimn. 
Teirautis RE 7.2646.

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in-j 
fdustrijoe bei ofisų pastatai.. 

Taip pat įvairūs pastatų re-j 
^Įmontai.

*L STAŠAITIS
Statybos Kontraktorius 
•043 SO. SAVVYER AVENUE 

CHICAGO 29, ILL. 
Namų Tel. PR 8-8378

TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949
2301 VV. 69th St, Chicago

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES. GARAŽUS' IR 
ATLIEKAME VISUS NAKU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0708 CL 7-2004 Chicago, IH.

,, V I K D O
HEATING SERVICE

Įrengta naujus tr perstatė se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos “converston burners”, 
vandpns •'boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. VVESTERN AVF... Chi
cago. III., VI 7-8447 —D. Žu
kauskas.

Apsimoka skelbtis "DRAUGE1
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos.

Remkit dien. “Draugę”

V. ŠIMKUS"!
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VEST 71M STREET 
Tel. PR 8-4268 ir TE $-$531
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.
Vitalis Žukauskas vadovavo

Balfo vakarui
Philadelphijos Balfo kasme- 

tme salpos akcija jau ne pirmą mą Va3ario 16 d 8:15 yal y 
kartą baigiama tradiciniu va- per radijo stotį WNEB kongres 
<aru - jaunųjų talentų pasi- manas Harold Donahue advo_

Worcester, Mass.
Vasario 16 minėjimas

Worcesterio lietuvių visuome 
nė rengia Vasario 16 paminėji-

rodymu. Su jaunimo išvedimu j 
į sceną apsieinama be didesnių §ventės 
išlaidų, o ir auditorijon patrau 
kiamas gausesnis būrys, norin- Į 
čių pamatyti patį jauniausiąjį 
atžalyną, besireiškiantį vienoje 
ar kitoje meno šakoje.

Šių metų Balfo vakaro, įvy
kusio vasario 3 d., scenon su
telktieji jaunieji talentai dides
nio lygio sugebėjimų neparo
dė. bet visi programos vykdy
tojai aiškiai įtikino, kad jų yra 
stengiamasi dirbti. Išskirtiniau 
šiemetinę jaunųjų programos 
vykdytojų pasirodymą paryš
kino vienuolika akordeonistų, 
kurie gan įspūdingai pagrojo 

^rejetą populiarių melodijų. Su 
cėmesiu tenka paminėti šešerių 
metų A. Gudaitį, gražiai atli
kusį Beethoveno Fuer Luize. 
Nuo jo nedaug atsiliko ir jo 
penkiametė sesutė ,gražiai pa
demonstravusi klavitūros val
dymą.

Visos programos širdimi bu
vo aktoriui Vitalius Žukauskas. 
Šį kartą jis, atvykęs iš New 
Yorko vadovauti šio vakaro pro 
gramai, buvo labai gausus sa
vo humoristiniu žodingumu ir 
nepaprastai turtingas tematika. 
Ir nuostabu: jau eilę metų Vi
talis Žukauskas rodydamasis 
Philadelphijos lietuvių scenoje, 
atrodo, galėtų būt pabodęs. At
rodo, kad ir pasikartojimai ga
lėtų būt neišvengiami. Tačiau 
ne; kiekvienu atveju jis buvo 

^r tebėra naujas ir kūrybiškai 
įvairus. Jei ankstesniais metais 
poroje atvejų V. Žukauskas bu
vo atvežęs,.'aštresnių kapojan
čių, sarkazmu perpintų žodžių, 
šmaikščiai pakapojusių Phila
delphijos lietuvių negeroves, tai 
šį kartą jis su skauduliu pake
deno Philadelphijos lietuvių ko
lonijos apgriuvimą pašaipiai, 
bet elegantiškais žodžiais para
frazuodamas Antano Baranaus
ko Anykščių Šilelį.

Gal labiausiai vykusiu V. Žu- rinko aukas .surinko $1,716. Ta 
kausko programos numeriu lai
kytinas operos Carmen inter
pretavimas. Žinant pačią operą 
ir pažįstant solistus, dainavu
sius Chicagoje šioje operoje, 
klausytojams buvo tikrai malo
nu pasekti V. Žukausko humo
ristinį Carmen parafrazavimą.

Apskritai, Vitalis Žukauskas 
šiame vakare pats atlikdamas 
programą- ir vykusiai surišda- ■ nimo pasilinksminimams ir pas 
mas jaunųjų programos daly- kaitoms truko tinkamos salės, 
vių išėjimus scenon, padarė vi
są programą vientisą, su dė
mesiu sekamą ir tuo pačiu pa
tenkinusią šio Balfo vakaro au 
ditoriją.

Su šiuų vakaru Balfo sky
rius baigia ir aukų vajų. Ne
užilgo vajaus duomenys bus pa 
skelbti. Vle^s Balfo skyriaus 
valdyba, per eilę metų renkama 
iš mažyčių ^šalpos idealistų bū
relio, ir šiais metais savo įsi
pareigojimus gražiai atliko.

«■ r

katas A. Mileris pasakys kalbas. 
_____ > minėjimas rengiamas 
vasario 18 dieną 8 vai. vakare 
Aušros Vartų bažnyčioje ir 9: 
45 vai. Šv. Kazimiero bažnyčio- 

■ je pamaldos už žuvusius už Lie
tuvos laisvę. 3 vai. šv. Kazi
miero parapijos salėje iškilmių 
gas posėdis. Į iškilmes yra pa
sižadėję atvykti kongresmanas 
H. Donahue, burmistras Shea, 
Massachusetts valstybės kon
greso atstovas Vyt. Pigaga. Vy 
riausiu dienos kalbėtoju pakvies 
tas Atholo klebonas kun. Jo
nas Jutkevičius.

Meninėje programoje daly
vaus Meno Mėgėjų choras, Šv. 
Kazimiero mok. mokiniai ir ve
teranų būgnų orkestras.

Kviečiami vietos ir apylinkės 
• lietuviai kuo gausiau atsilan- 
' i kyti į šventę.

Raudonieji pakartotinai atnau
jino lietuvių persekiojimą
Tokia antrašte Worcesterio 

vyskupijos savaitraštis Catho
lic Free Press vasario 2 d. pir
mame puslapyje patalpino 
straipsnį apie katalikų perse
kiojimą Lietuvoje. Straipsnis 
parašytas, pasiremiant Vilniaus 
radijo pranešimu, kad Lietuvo
je, nežiūrint 17,000 komunistų 
partijos paskirtų pareigūnų ko 
voti su “pasenusio tikėjimo lie- j 
kanomis”, tikėjimas yra vyrau- j 
jąs veiksnys žmonių gyvenime. 
Primenamas ir prieš mėnesį lai
ko Vilniuje įvykęs teismas prieš 
kunigus L. Povilonį ir Br. Bur- 
neikį bei vysk. V. Brizgio pa
reiškimas dėl nuteistų minėtų 
kunigų.

Tėvų marijonų rinkliava
Sausio 28 d. Šv. Kazimiero 

parapijos bažnyčioje Marijana- 
polio tėvų marijonų namo vir
šininkas J. Dambrauskas su tė
vu J. Augūnu Marijanapolyje 
statomam mokinių bendrabučiui

proga sausio 21 d. pamokslą 
sakė tėv. J. Augūnas, o sausio 
28 d. pats viršininkas kun. J. 
Dambrauskas.
Maironio parke statoma, salė
Maironio parke vyksta įvai

rios jaunimo šventės su pramo 
gomis ir birželio tragiškųjų įvy 
kių paminėjimai bei įvairių or
ganizacijų gegužinės, bet jau-

Saaro krašto miestelio Voelklingen gyventojai laukia žinių iš 
anglių kasyklų, kur žuvo apie trys šimtai angliakasių. (UPI)

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 10 d. 5

IŠ ERDVIŲ TRAUKĖ PA
VEIKSLUS

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
BRIGHTON PARKO MOTERŲ

KLUBAS

TIRS KŪDIKIŲ KRAUJĄ nomis susekta, kad New Yorke 
Jeigu vykdomi bandymai pa- pardavinėjama malta mėsa, ku 

siseks, Chicagos ligoninės bus 
prašomos ištirti kiekvieno girnų 
šio kūdikio kraują. Tuomi bus 
siekiama sužinoti, ar kūdikyje 
yra biochemiški ženklai, galį 
vėliau privesti prie proto at
bukimo.
UNIJA SIŪLO APMOKĖTI 

UŽ KOKYBINĮ DARBĄ
Chicagos elektros darbininkų 

unijos vadas pažadėjo paskirti 
iki $100,000 iš savo unijos iž
do, jeigu ir darbdaviai įsteigtų 
piniginio atlyginimo planą už 
atliktą aukštos kokybės dar
bą. Unijos prezidentas M. F. 
Darling pareiškė: “. 

j te pigiau išdirbti savo
nius,

Tiro TV, naujai į orbitą išl 
stas orą tirti satelitas, ant 
kartą skrisdamas aplink : 
mę, iš 400 mylių aukšturr

rioje yra 90 procentų riebalų, 
persunktų gyvulių kraujumi.
New Yorke nėra įstatymo, nu- traukė debesų virš Chicagos 
statančio kiekį riebalų, kurie veikslus ir TV įrengimu ju 
kainoja tik 2 centu už svarą, perdavė sekimo stotims.

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų klubo susirinkimas įvyko 
vasario 1 d. Vengeliausko sa
lėje. Susirinkimą atidarė pirm.

Adela Burbienė ir pranešė, kad 
sausio 14 d. mirė narė Katryna 
iPlekaitė. Narės Onos Wells vy 
ras Mykolas mirė sausio 23 d. 
ir narės Onos Bartkus vyras 
mirė sausio 28 d. Susirinkimas 

‘ mirusius pagerbė atsistojimu 
ir jų giminėms išreiškė gilią 
užuojautą.

Į klubą priimta nauja narė
i

nė, J. Pipiras, V. židžiūnas ir 
statybos kontraktorius Thomas
P. Ferrie. Arčiau ežero bus pa gophie Dcran. Rengimo komi- 
statytas dviejų aukštų namas, 'sįja. Adela Burba, Etelle Mc- 
sujungtas su senuoju. Viršuje Namee, Bernice Zemgulis, An- 
bus sale 40 x 60 pėdų, apačioje tanjna Grigonis ir Mary Radzu- 
maudymosi kabinos. Darbas 
bus baigtas gegužės 15 d. Sta
tyba atseis $50,000. Vedamas 
vajus paskolos bonų keliu su
rinkti reikiamą pinigų sumą. 
Per pamatų prakasimą surink
ta virš 7,000 dol.

Statomas Lietuvių Piliečių
klubas

i

i

N/

A. A.
SOPHIE KAMARAUSKAS

Gyveno 2224 W. Cermak Road

Mirė vasario 8 d., 1962, 10:28 vai. vak. Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime motinėlė Sophie, sesuo 

Francas, 3 tetos: Nellie Masulis, jos vyras Aleksas ir šeima; 
Frances Green, jos vyras William ir šeima; ir Lucille Paulis 
ir šeima; dėdė Walter Kamarauskas, daug pusbrolių ir pus
seserių, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 6 vai. vakare John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California Ave.

Laidotuvės įvyks antradienį, vas. 13 d., iš koplyčios 8:15 
vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: MOTINĖLĖ, SESUO IR KITI GIMINĖS
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis. Tel. LA 3-0440.

Jūs negali- 
gami- 

kaip užsienyje išdirba, 
bet galite juos padaryti geriau
sius pasaulyje, ir mes jums pa
dėsime. Mūsų unija pridės do
lerį prie kiekvieno jūsų dolerio, 
jeigu jūs reikalausite kokybi
nio darbo ir paskirsite darbinin 
kams laiko jį atlikti”. Jo unija 
remsianti darbdavius atleidusius 
darbininkus už prastą darbo at
likimą.

RADIJAI LIGONINĖSE
' Chicagos sveikatingumo tary 
ba greitu laiku ragins arba įsa
kys ligoninėms artimoje ateity
je įrengti radijo priimtuvus ir 
siųstuvus, kad greičiau galėtų 
pristatyti reikalingą pagalbą, į- 
vykus kokiai didesnei nelaimei.

VAIKAS DINGO PO LEDU
Charles Manshreck, 12 metų, 

1915 N. Sayre, išvyko prie Dės 
Plaines upės pačiuožti. Beieško 
damas pabėgusio šunelio, vai
kas įgrimzdo ir paskendo po le
du. šunelis vėliau sugrįžo. Vai- 

I ko lavoną ištraukė narai.
ČIA MALTA MĖSA GERESNĖ 

| UŽ NEW YORKO
Chicagos miesto įstatymas 

reikalauja, kad maltoje mėso
je negali būti daugiau 30 pro
centų riebalų. Paskutinėmis die 

t ------------——
I

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad š. m. vasario mėnesį, 7 dieną, Rygoje, sulau
kęs 37 m. amžiaus, po ilgos ir sunkios ligos mirė 
mano mylimas brolis

' kėnas pranešė, kad Užgavėnių 
I balius įvyks šeštadienį, kovo 3 
d. Vengeliausko salėj. Šeiminin
kės pagamins skanių blynų ir 
kt. bus bufetas ir gražių dova
nėlių. Šokiams gros Ben Pavio 
orkestras. Visas pelnas skiria
mas Šv. Kryžiaus ligoninėje 
vienam naujam kambariui įreng 
ti. Kviečiamos visos narės ir 
svečiai atsilankyti linksmai va
karą praleisti ir tuo pačiu pa
remti gerą tikslą.

Išrinkta komisija iš Connie 
Budrik, Bernice Zemgulis ir Es- 
telle McNamee surengti kortų 
ir kitų žaidimų pobūvį sekma
dienį, kovo 11 d. 2 v. p. p. Hol- 
lywood salėje, 2419 W. 43rd st.

Po susirinkimo, gimtadienio

i

Vedant Worcesteryje kelią, 
buvęs 12 Vemon Str. Lietuvių 
Piliečių klubo namas buvo nu
griautas. Laikinai klubas yra 
išnuomavęs Millbury gatvėje 
patalpas prie buvusios Rialto 
kino salės, kuri buvo taip pat 
dėl naujo kelio statybos nugriau 
ta. Porą metų buvo svarstoma 
ir ieškoma vietos naujų namų 
statybai. Klubo valdybos pirm. 
A. Šeškevičiaus energijos ir su 
manumo dėka labai patogioje 
vietoje, Vernon ir Winthrop g- 
vių kampe, ant dviejų lietuvių 
parapijų ribos, nupirktas skly
pas už $62,000. Tame sklype y- 
ra treji namai, kurių nugriovi
mui jau gautas leidimas. Vasa
rio pabaigoje ar kovo pradžio
je bus skelbiamos varžytinės 
namų statybai. Manoma, kad vi
sa statyba su vidaus įrengimais 
ir sklypu atseisią apie $400,000. 
Savų pinigų klubas turi $280, 
000. Bus pastatytas dviejų auk 
štų namas su maža saliuke 
(300 asmenų )> baru, skaitykla, 
raštine, posėdžių kambariu, pir 
timi, biliardo kambariu ir kt. 
Prie to bus pastatyta didelė 
salė, kurioje laisvai prie stalų 
tilps 300 asmenų, eilėmis susta
tytuose suoluose virš 500 asme- • 
nų. Prie klubo bus įrengta aikš 
tė 100 mašinų pastatyti.

Dabar klubas turi 1,100 na
rių, du skyrių: socialinį ir pa- 
šalpinį. Socialinio skyriaus na
riai moka $6 metams, o pašal- 
pinio dvigubai daugiau. Pašal- 
pinio skyriaus nariai ligos me
tu gauna iki 13 savaičių po 7 
dol. pašalpos ir $200 pomirti
nės.

Šių metų klubo valdybą su
daro pirm. A. Šeškevičius, vi
cepirm. Vaitkūnas, protokolų 
sekr. V. Morkūnas, ižd. Šala
vijus (Kosper), fin. sekr. V. 
Vieraitis, pavaduotojas V. Ma
čys, knygų tikrintojai Tribau- 
di? ir Krušas, tvarkdarys J. 
Norkaitis.

Įstaigos direktoriai: J. Zales
kis, Step. Valinskas, J. šalavė- 

! jus, V. Kriaunelis ir Valant.
Pr.

I-

t
VASARIO men. 
IŠPARDAVIMAS

' esamoji yra per maža ir netin
kama. Pagaliau naujai išrinkta 
statybos komisija iš J. Štaro, 
V. Mačio, A. Kauševičiaus, Lo

zoraičio ir A. Zenkaus ryžosi 
i pradėti darbą. Sausio 21 d. pra 
kasti pamatai. Iškilmėse daly
vavo Šv. Kazimiero parapijos 
klebenąs* J. Bakanas, Statybos 

i komisija, Labdaringos draugi
jos, kuri globoja parką, pirmi
ninkas A. Kuzmickas bei kiti 

j valdybos nariai: K. Adamavi- 
Rgs. čius, J. Miliauskas, A. Keršie-

I

„Didieji** projektuoja užsienių reikalų konferenciją Berlyno 
klausimu...

proga, pasveikintos Anastazija 
Williams, Marcella Langis ir Ju 
lia Doreatt, kurioms narės su
dainavo “Ilgiausių metų”, o ce- 
lebrantės ir Julia Sacauskas vai 
šino nares skaniais užkan
džiais ir gėrimais. Palinkėta Ju 
lijai Sadauskas laimingų ir ilgų 
atostogų Floridoje.

Klubo kitas susirinkimas į- 
vyks ketvirtadienį, kovo 1 d. 
8 v. v. Vengeliausko salėje. Vi
sos narės prašomos dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Adela Burba

VYTAUTAS BALČIŪNAS
Laidojamas vasario 10 dieną, Rygoje, Šv. My

kolo kapinėse.
Lieka gilaus skausmo prislėgta sesuo

JADVYGA MAČERNIENĖ, 
gyvenanti Chicagoje

Mielai

ALDONAI KAČANAUSKIENEI, 
jos tėveliui Lietuvoje mirus, gilią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime.
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NAMŲ RAKANDŲ 
TELEVIZIJŲ, PEČIŲ, 

REFRIGERATORIŲ IR
AUKSINIU DAIKTŲ

Budriko kainos žemesnės kaip 
kitur, lengvais išsimokėjimais

dalių Miegamojo kambario 
setai nuo ................. .’.. $89.00
dalių Miegamojo kambario 
setai nuo ........................ $139.00
dalių Svečių kambario setai 
nuo $89.000 iki ...........
dalių Dinette setai nuo 
dalių Dinette setai ....

$400.00
$3700
$69.00
$39.00

$99.00 
minkš-

5
7
9x12 viln. karpetai ...........
21 colio kabinetinė 

Televizija ........................
Gariniai pečiai, šaldytuvai,
tos kėdės, matracai, dulkių valy

tuvai, skalbiamos mašinos, 
televizijos, liet, plokštelės, 

auksiniai daiktai

BUDRIKI
FURNITURE 

3241 So. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
Budriko radio programos sekmad. 
š stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

Salomėja ir Vytautas Chainauskai 
su šeima

ANNA ZOBELLA
(GRINIŪTĖ)

Gyv. 10718 S. Edbrooke Ave.
MirS vasario 8 d.. 1962. 5 v. 

v., sulaukus 82 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tei

stų apskr., Plungės parapijos.
Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

JuktS Irene Kellogg: žentas 
Earl. 2 sūnūs Edward ir John 
Žabeliai. 4 anūkai: Saudra ir 
Karcn Kellogg, Edward Zobcl- 
la. Jr.. ir Gloria Wiatrowski, 
1 proanūkas; draugai ir pažį
stami.

Priklaus? Chicagos Lietuvių 
Draugijai, šv. Kazimiero Akad. 
ličmSjų ir Apaštalystes Maldos 
Draugijoms.

Kūnas bus pašarvotas šešt 7 
vai. vak. Bukausko koplyčioje, 
10821 S. Michigan Ave.

LaMotuvCs įvyks pirmad.. va
sario 12 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydyta j Visų 
šventų parapijos bažnyčių, ku- 
riojc įvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

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

Niriiiuly: Duktė, sūnūs, žen
tas, anūkai tr proanūkas.

leidot, direkt. L. Rakaus
kas. Tel. CO 4-2228.

Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, 
ALDONĄ 

KAČIANAUSKIENĘ 
ir jos artimuosius užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Meilutė ir Petras Ruliai, 
Halina ir Edvardas žitkai

AGRONOMĄ JUOZĄ GALINĮ 
su šeima, jo mamytei Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

Ona Mironaitė, 
S. ir A. Grybauskai
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 10 d.

X Kun. dr. Jonas Bičiūnas 
vakar išvyko Romon. Kelionės 
išvakarėse susirinko gražus bū
rys jo draugų į jo velionies bro 
lio restoraną išleistuvėms. Visi 
apgailestavo, kad jam praėju
siais metais teko du kart at
vykti iš Romos į dviejų savo 
brolių laidotuves. Svečių tarpe, 
šalia giminių, buvo prel. Kru
pavičius, Maldeikis, Kleivai, 
Švedas, Repšys, Rūgytė, Pabe
dinskai, kun. Bagdanavičius, 
Rauckinas, Mickevičius, dr. Šid
lauskas ir kiti. Buvo pasakyta 
keletas kalbų. Pobūvį gražiai 
pravedė K. Pabedinskas. Kun. 
Bičiūnas atsisveikinimo kalboje 
pažadėjo tęsti savo darbus Lie
tuvos istorijos srityje, bet taip 
pat panaudoti plačias kontaktų 
galimybes Romoje teisingam 
Lietuvos reikalų pristatymui.

X Centrinio Kultūros Fondo 
adresai. Piniginės aukos ar do
vanos siunčiamos KF pirminin
ko kun. St. Šantaro adresu: 
717 West 18th St., Chicago 16, 
III. Bendro pobūdžio korespon
dencija — sekret. VI. Mico ad
resu: 6558 So. Rockwell St., 
Chicago 29, III. Visais Gimto
sios Kalbos reikalais: Mr. A.

/ Lakas, 3932 So. Rockwell St., 
Chicago 32, III.

X
rap. 
d. 8 
šias
rapijos 
kimas, 
tuvių direktorius Steponas La- 
ckawicz, išrinkimo proga, pavai
šins pusryčiais. Kviečiame vi
sus vyrus atsilankyti susipaži
nimui su šia organizacija ir jos 
tikslais.

I

Rūkštelės kūriniai- 
pasikviesti ir sve-

B-nės K. Donelaičio

Marąuette Parko liet, pa-
Šv. Vardo d-ja vasario 11 

r. turės bendras šv. mi- 
Komuniją. Po mišių pa
šalėje trumpas susirin- 
kur pirmininkas, laido-

v. 
ir

4

Saulė vis dar nepalaužia žiemos gražumo. (Nuotr. V. R )

bažnyčiai statyti. Susirinkime 
'buvo padaryti pranešimai seno
sios valdybos ir išrinkta 1962 
m. kuopos valdyba.

Išrinktieji į valdybą pareigo
mis pasiskirstė taip: dr. VL Ši
maitis — valdybos pirm., 4241 
S. Maplewood St., St. Juras— 

ivicepirm., F. Sireičikas — fin. 
sekr., 4525 S. Rockwell St., E. 
Samienė — prot. sekr., 3442 S. 

;Union St., M. Pakeltienė—kuo- 
j pos ižd., P. Ličkus ir A. Joze- 
lis — iždo globėjai.

Susirinkusi valdyba paskyrė 
10 dol. auką Altui vasario 16 
d. proga. K.

VAKARAS LITUANISTIKOS ] darymo vajus Brighton Parko 
MOKYKLAI PAREMTI

Šv. Kryžiaus parapijos mo
kyklos patalpose puikiai veikia 
lituanistikos klasė, kurios auk
lėtoja yra visiems gerai žinoma 
mok. M. Pėteraitienė. Šios kla
sės paramai LB Town of Lake ■ 
apyl. v-ba ir lituanistikos mo- j 
kyklos tėvų komitetas sausio 
27 d. M. Kuršiaus salėje, 1820 
W. 46th St., buvo surengęs pa
silinksminimo vakarą, kuris pra 
ėjo gražioje ir jaukioje nuotai
koje. Vakaro proga laimėji
mams dovanas paskyrė Town 
of Lake biznieriai — Alfonsas 
Pundys, Aleksas Urbonas, L. 
Leonavičius, H. Seigan ir mo
kyklos mok. M. Pėteraitienė. 
Kiti parėmė piniginėmis auko
mis: K. Keblis—$5, A. Garliau- 
skas, J. Janulaitis, A. Urbonas, 
B. Šliažas po $3. Kiti aukojo 
mažesnėmis sumomis. Viso šia
me vakare mokyklos veiklos 
tikslui sutelkta 70.82 dol.

Skanią vakarienę ir iš savo 
maisto produktų paruošė šeimi
ninkės — R. Misiūnienė ir M. 

i Petrauskienė. Kitose vakaro tar 
nybose sėkmingai darbavosi — 
S. Bliukis, K. Petrauskas, B. 
Milašius, A. Kasperavičius ir 
kt. Rengėjai taria nuoširdų lie
tuvišką ačiū visiems aukoto
jams, vakaran atsilankiusiems 
ir jame dirbusiems. Šios mūsų 
pastangos tikrai įgalins Town 
of Lake vietovėje egzistuoti li
tuanistikos mokyklai, kurioje 
mūsų tautos ateities žiedelis— 
jaunimėlis auklėsis lietuviškoje 
dvasioje. J. J-tis

METINIS SUSIRINKIMAS

Sol. Genovaitė Giedraitienė dai
nuos Vyčių Vasario 16 d. minėji
me šį sekmadienį Sherman vieš
butyje.

X Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkimas ir Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minėji
mas bus šį trečiadienį, vasario 
14 d., Kolumbo vyčių patalpo
se, 2306 W. 69 st. Ateities At
žalynas 8:15 v. v. pašoks tau
tinių šokių, gi susirinkimas pra 
sidės 8:45 v. v., kurio metu kai 
bą pasakys prof. G. Galva. Akt. 
A. Brinką padeklamuos Mairo
nio poezijos, bus lietuvių spau
dos ir paroda, taip pat išstaty
ti dail. A. 
Nariai gali 
čius.

X A. L.
lit. mokyklos muzikos mokyto
jas V. Cibavičius dėl mokslo ir 
kitų darbų iš einamųjų pareigų 
pasitraukė. Jo vieton sutiko 
dirbti muz. J. Bertulis. Mok. 
M. Plačienė, po ilgesnės ligos, 
grįžo į mokyklą. Ligos metu ją 
pavadavo S. Sukelienė. Mokyk
los vedėjas yra dėkingas muz. 
Cibavičiui ir mok. Sukelienei už 
įdėtą darbą, o taip pat džiau
giasi sugrįžusiais ir naujais jų 
vietą užėmusiais mokytojais.

X “Aidos” operos spektak
liams per pirmąsias dvi savai
tes jau išpirkta daugiau negu 
800 bilietų. Opera statoma Ma
rijos mokyklos scenoje. Salėje 
visos vietos numeruotos ir sce
nos matomumas iš visų pusių 
yra geras. Bilietų pasirinkimas 
šiuo metu yra pats geriausias. 
Jų platinimo vietos yra kasdien 
skelbiamos “Drauge”.

X Dr. V. Vygantas, tarptau
tinės katalikų jaunimo organi
zacijos Pax Romana pirminin
kas, bus -vienas iš prelegentų 
Stud. At-kų draugovės ruošia- 
mame paskaitų cikle, gavėnios 
metu. Seminaro bendra tema— 
jaunasis lietuvis, jo vieta bei 

i užduotys šiandieniniam pasau
lyje. Kviečiami dalyvauti visi. 
Ypatingai kviečiamas akademi
nis jaunimas, nes tai puiki pro
ga ne tik išgirsti naujų minčių, 
bet ir pasisakyti rūpimaisiais 
klausimais.

i

PARAPIJOS ŠVENTĖ 
EOSELANDE

d. susirinkime.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Apie katalikų gyvenimą
Vasario 4 d. Visų Šventųjų ; Lietuvoje rašydamas žurnalas 

parapijos metinėn vakarienėn j “Our Lady” (1962 m. sausio

X Vasario 16-tosios minėji
mas moterims įvyksta rytoj, 
vasario 11 dieną, 4 vai. vak. 
Jaunimo Centro namuose. Ruo
šia vyrės, giedrininkės. (Pr.)

X Smuiko koncertas, kurį iš- , 
pildys Povilas Mariukas, vyrų 
kvinteto dainos, galimybė lai
mėti dail. B. Murino aliejaus 
tapybos paveikslą, gražiai išde- 
koruota salė, B. Pakšto šokių 
orkestras,—visa tai paliks ma
lonius įspūdžius tiems, kurie va
sario 17 dieną atsilankys į 
Varpininkų Filisterių draugijos 
rengiamą koncertą - balių B. 
Pakšto salėje.

Staliukai rezervuojami tel. 
GA 3-0399. (Pr.)

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų 2 sk. savo susirinkime nu 
tarė platinti bilietus į seserų 

i aukso jubiliejaus banketą, įvyk
stantį vasario 25 d. 5 v. v. Taip 
pat nutarė daryti vakarienę ba 
landžio 1 d. 5 v. v. šv. Jurgio 
par. salėje. Vaikučiai atliks 
programą. Pelnas skiriamas se
selėms kazimierietėms.

trealy veikė puikus pučiamųjų 
orkestras, vadovaujamas bro
lių Lapinų. Choro vedėjas ir šv. 
Kazimiero parapijos vargoninin 
kas muz. žižiūnas; muz. Skyris 
veda šv. Kazimiero parapijos 
suaugusių ir vaikų chorus. (Kl.
G.). **

prisirinko pilnutėlė salė, virš 
1500 asmenų. Parapijos komite
to pirm. S. Kernagis, pasvei
kinęs dalyvius, vakaro vedėju 
pristatė P. Povilionį, kuris pro
gramą pravedė su geru sąmo
jum.

Klebonas kun. Pranas Luko
šius, tik sugrįžęs iš atostogų, 
pareiškė pasitenkinimą parapie- 
čių nuoširdumu, visų dalyvių 
vardu dėkojo katalikių mote
rų klubo narėms, kurios gana 
vikriai patarnavo prie stalų ir 
šeimininkėms, o ypač jų vedė
jai Stefai Juškienei. Be to, ko
miteto nariams įteikė po dova
nėlę. Klebonas kun. Pr. Luko
šius, gerbdamas savo tėvų kal
bą, pirmiausiai kalba — sako 
pamokslus lietuviškai ir pabai
goje angliškai, tai jisai darė ir 
kardinolui dalyvaujant. Klebo
no mama Lukošienė, Draugo 
skaitytoja, banketo metu sėdė
jo šalia savo sūnaus, visi daly
viai Lukošienę sveikino nuo
širdžiais plojimais.

Meninę dalį išpildė mokiniai, 
vad. seselių kazimieriečių. Dau
giausiai katučių susilaukė 8 

I “Madų demonstravimas”, 
meniškiausias pasirodymas 
vo pirmo ir antro skyriaus.

1 Programa buvo apvainikuota 
liet, liaudies dainomis — Pasa
kyk mergyte, Graži tėvynė ma
no, Saulutė tekėjo, Aušta auš
relė ir melodeklamacija — Tik __ Kanados lietuviai meninin
Dievulis žino. Išpildė 7-to sk. kai. Praėjusį kartą minėjau lie- 
mokiniai. Pagarba ir padėka se- tuvius menininkus, gyvenančius 
selei, kuri tai padarė, nes ne Toronte ir Hamiltone. Montrea- 
vienam lietuviui džiaugsmo aša- ly je gyvena Lietuvos operos so
ra nuriedėjo. listė (puikus koloratūrinis so-

Šis mokyklos pasirodymas pranas) Elzbieta Kardelienė. Ji 
dar kartą įrodė, koks yra skir-j čia rūpinasi mūsų jaunų meni- 
tumas tarp liet, parapinės mo- ninku prieaugliu. Ji kiek laikas 
kyklos ir valstybinės, I 
vaikai nei žodelio negirdi kas 
tai yra graži tėvynė ir t. t.

j Po vaišių, meninės dalies bei 
j kalbų vyko šokiai ir draugiški

Rūta Nainytė (
J

' GYVYBINIAI SAUSAINIAI

mėn. nr.) persispausdino Sovie
tų laikrašty “Ogoniok” tilpusį 
ilgoką straipsnį, kuriame kalti
nama, kad Lietuvoje yra dar 
stipnis religinis gyvenimas. Lie 
tuvių spaudoje šis “Ogoniok” 
straipsnis buvo jau plačiai mi
nėtas.

— Danutės Narutavičiūtės - 
Vertalkienės rūpesčiu buvo su
šauktas Miami lietuviukų subu
vimas lietuvių klube. Jai talki
ninkavo J. Pakštienė, pravesda- 
ma žaidimus ir šokius, kai ini- i 
čia tore D. V. tuo laiku lydėjo 
lietuviškomis melodijomis, skam 
bindama pianinu.

Nepaprastai sunku, kai vai
kai nekalba nei vieno žodžio lie- i 
tuviškai. Išimtį sudarė tiktai 
viena Rūtelė Vertalkytė. Visus 
subendrino vaišės, kurias auko
jo Karolis Vertalka.

Miami iki šiolei nebuvo gir- i 
dėti lietuvių mažamečių, išsky-! 
rus gausią Skupeikų šeimą, ku
ri gyveno toli, Hollywoode.

— Inž. Vytautas čypas su

KOLUMBIJOJ
— Kun. A. Sabaliauskas, mi

sionierius salezietis, sėkmingai 
baigęs vesti misijas keturiose 

l lietuvių kolonijose Venezueloje 
(Caracas, Maracay, Valencia ir 
Barąuisimeto) pervažiavo į Ko- 

; lumbiją, kur praves savaitgalio 
misijas dviejuose liet, kolonijo
se — Bogota ir Medellin — ir 
aplankys bei pabuvos salezie
čių vedamoje rapsuotųjų kolo
nijoje Aqua De Dios.

— Kun. Stasys Matutis, lie
tuvis salezietis, 28 metai besi
darbuojąs pietų Amerikoje, iš 
kurių 14 metų gyvena Barran- 

I ąuilla mieste, Kolumbijoje, ir 
j yra didelės šv. Roko saleziečių 
i parapijos klebonu. Jo pastango- 
mis buvo įkurta, puikiais pasta
tais apstatyta ir gražiai sutvar 
kyta saleziečių personalui va-

X Raymond Madden, kong
reso narys, didelis ir mielas lie
tuvių bičiulis, bus pagrindinis 
kalbėtojas minint Lietuvos 44 
metų nepriklausomybės atkūri
mo sukaktį vasario 18 d. 2 v. 
p. p. Marijos Aukštesniosios mo 

i kyklos auditorijoje.
X Bunco ir blynų vakarą vy 

čių sendraugių kuopa ruošia Už
gavėnių vakarą, kovo 6 d., Vy
čių salėj. Blynų' (su įvairiais 
priedais) vakarienę bus galima 
gauti nuo 6 vai. vakaro. Bunco 
žaidimas prasidės 7:30 vai. Įė
jimas visiems nemokamas. Ko
misija prašo narių atnešti do
vanų bunco laimėjimams.

į X Albina Poška buvo išrink
ta “Karaliene”, šv. Teresėlės 
draugijos iš Marąuette Parko, 
Valentine pokylio proga, įvyku
sio vasario 6
Apvainikavus “karališka karū
na” ir įvilkus į raudono šilko 
rūbus bei įdavus gyvų raudonų 
rožių puokštę, buvo nufotogra
fuota ir nuotraukos tilps apy
linkės laikraščiuose. Ta proga, 
jai buvo ir įteikta daugybė ver 
tingų dovanų bei suteikta šiltų 
sveikinimų. Albina yra dr. Jono 
P. Poškos žmona.

Šv. Terelėlės Moterų drau
gija yra didžiausia šv. Panelės 
Gimimo parapijoje. Narių turi 
virš keturių šimtų, ir jos turtas 
siekia virš keliasdešimts tūks
tančių dolerių. Jai sumaniai 
pirmininkauja Mary Bubness, 
padedama darbščių valdybos na 
rių.

X Antanas Laucius, gyve
nantis su žmona Dalia ir trim 
vaikais Aurora, HL, sausio 27 
d. Illinois Institute of Techno- 
logy Chicagoje, gavo master 
laipsnį elektros inžinerijoj. A. 
Laucius vidurinį mokslą baigė 
lietuvių gimnazijoje Kemptene, 
Vokietijoje. Ilgesnį laiką išbu
vęs Korėjos fronte, gavo iš ka
riuomenės seržanto laipsnį, pra 
dėjo studijuoti inžineriją ir po 
4 metų studijų, 1958 m. Tech
nologijos Institute gavo baka
lauro laipsnį. Studijų metu, ku
rį laiką buvo Lietuvių Studentų 
sąjungos, Chicagos skyriaus pir 
mininkas. Magistro laipsniui į- 
gyti prisiėjo tris metus, tris 
kart savaitėje po darbo iš Au
roros važiuoti į Chicagą.

X Kun. P. Patlaba, šv. Anta
no parapijos vikaras Cicero, 
Lietuvių Fondui pažadėjo 1,000 
dol. Sumą išmokės dalimis ir I 
jau įnešė 100 dol.

X John Pachankis ir Česlo
vas Vitkauskas, Chicagoje turi 

' paminklų statymo įstaigą, da- j 
lyvavo Athens, Georgia, pamink 
lų pardavėjų suvažiavime. J. i 
Pachankis rašo, kad suvažiavi
me dalyvavo 600 paminklų par 

l davėjų. Suvažiavimas baigėsi 
vasario 7 d. Užtruko 6 dienas.

LRKSA 160 kp. metinis su
sirinkimas įvyko vasario 4 d. 
Dalyvavo 20 narių, nors galėjo 
dalyvauti žymiai daugiau. Ne- 
gausumo priežastimi galėjo bū
ti ir supuolimas, kad tą pačią 
popietę buvo iškilmingas ati-

žmona Birute, sūnumi studentu sarvietė, Karibų jūros pakran- 
Algiu ir 11 metų dukrele Auk
se jau atvyko iš Kolumbijos į 
JAV. Išlipę iš lėktuvo Miami, 
buvo sustoję porai dienų pas J.
Pakštienė, apžiūrėti miesto.

Nebodami šalčių, vasario 4 
d. visa Cypų šeima išskrido į

tėję netoli Barranųuilla miesto, 
kur atostogauja ir lietuviai. 
Vasario 1 d. buvo pirmą kartą 
suvažiavę visi Kolumbijoje esą 
lietuviai saleziečiai kunigai, pa
sitarimams dėl lietuviškosios ir 

■religinės veiklos. Pasitarimuose 
dalyvavo ir iš JAV atvykęs 
svečias kun. A. Sabaliauskas. 
Paminėtina taipgi, jog kun. Ma 
tučiui puikiai talkininkauja ša
lia esančioje saleziečių įstaigoje 
ekonomo pareigas einąs kun. 
Dubinskas, salezietis, kilęs iš 
Suvalkų Kalvarijos. Kun. S. Ma 
tutis Barranųuilla miesto visuo- 
menėje turi plačią pažintį ir į- 
takingą žodį.

sk. 
bet 
bu-

i

I

New Yorką.

KANADOJ

X Clevelandiečiai atvyksta 
Chicagon su Balio Sruogos 3-jų 
veiksmų komedija “Uošvė”. 
Spektaklis rengiamas vasario 
17 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo 
Centre. Bilietai gaunami: Jau
nimo Centre, J. Karvelio preky
boje ir “Marginiuose”. (Pr.)

X Kartūnų Balius, kurį ruo
šia Dantų Gydytojų Sąjunga, 
įvyks 1962 m. balandžio 28 d. 
Westem Ballroom salėje. (Pr.)

čia rūpinasi mūsų jaunų meni-

X Chicagos Lietuvių Opera 
stato Verdi 4 veiksmų operą 
AIDA.

SpekjtakMai—1962 m.: bal.
1 d., 3 vai. p. p., bal. 7 d., 8
vai. vak. ir bal. 15 d., 3 v. p. p. i X Pirmą magnetofoną išra-

Bilietai gaunami: Marginiuo- Ido ir pagamino vokiečių firma 
se, 2511 W. 69th St. ir Karve- į Telefunken *935 m. Jų puikiau- 
lio prekyboje, 3322 S. Halsted sius radijus- stereo Patefonus ir 
gt i stereo FM radijus parduoda

Bilietų kainos: 6, 5, 4 ir 3 'Gradinsko televizijų, radijų ir 
doleriai. i patefonų krautuvė, 2512 West

Bilietai paštu užsakomi, kar- ^th 6-1998. (Sk.)
tu siunčiant aptinkamai sumai x Pildome pajamų mokesčių 
čekį ir pažymint spektaklio da-1 pareiškimus — INCOME TAX 
tą, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S. 
Džiugas, 7133 S. Rockwell St., 
Chicago 29, III.

m.:

(

X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
4259 S. Maplewood, labai tvar- į 
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(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.)

įvairių profesijų asmenims ir 
bendrovėms (corporations) H. 
L.YANG, Ph. D., 7110S Rock- 
well St., HEmlock 6-2702. Ofiso 
vai. nuo 2 iki 7 p. p.; šeštad., 
nuo 12 iki 6 p. p. (Sk.)

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

X žum. Vytautas Kasniūnas, 
II-jo Kultūros kongreso Spau
dos sekcijos vedėjas, pasitrau
kė iš einamųjų pareigų. Pakei
tus kongreso rengimo laiką iš 
rugsėjo į lapkričio 23-24 d., dėl 
tiesioginių pareigų jis tuo laiku 
negali gauti laisvų dienų. Ne
trukus bus išrinktas kitas ve-

(Sk.) dejas.

X Lituanus žurnalas vykdo 
vajų. Pirmiems atsišaukusiems 
į Lituanus žurnalo prašymą — 
Illinojaus Liet. Dukterų drau
gijai paaukojusiai $1,000 ir Ra
movės Korp! už $20 auką Lie
tuvių Studentų sąjunga yra la
bai dėkinga.

VOKIETIJOJ
LPB pirmininkų
Siūloma atnau-

PLB pirmininkų 
konkrečiai siūlo

kurioje leido lankė lietuvių kolonijas su 
koncertais ne tik Kanadoje, bet 
ir JAV. Montrealyje E. Karde
lienė įsteigė savo vardu studi
ją, kurią gausiai lanko Montre- 
alio lietuvių jaunimas. Yra pa
ruošusi pianistų ir dainininkių. 
Montrealyje pastoviai gyvena 
sol. G. Capkauskienė. Pianistas pravesti dar šiais metais Vo-

— Europos 
suvažiavimas, 
jinti Europos 
suvažiavimus,
šiais metais suvažiuoti pasitar
ti. PLB Vokietijos Krašto val
dyba pataria tokį suvažiavimą

j
K. Smilgevičius yra plačiai ži- kietijoje, Huettenfelde.

Dvi Chicagos kompanijos, U- nomas menininkas, nes jis visa- 
nited Biscuit ir Schiltze & Birch da dalyvauja lietuvių parengi- 
Biscuit, iš JAV gynybos depar- muose ir šiaip koncertuose. Mu 
tamento Washingtone gavo už-, zikas-instrumentalistas A. Am- 
sakymus iškepti 6,590,000 sva- brozaitis veda AV parapijos 
rų gyvybei palaikyti sausainių. į chorą ir dar kaip klarnetistas 
Sausainiai skirti sukrovimui į dalyvauja Kanados kar. orkes- 

X LRKSA 48-tos kuopos Ci- apsaugas nuo atominių kritulių, tre. Ambrozaitis yra žymus in- 
Sausainiai kainuos $1,765,250. strumentalistas. Savo laiku Mon

I

cero metinis susirinkimas įvyk- Sausainiai kainuos $1,765,250. 
sta vasario 11 d., sekmadienį, 1 
v. p. p. šv. Antano parapijos 
salėje.
mas, valdybos rinkimai, i 
macijos ir kt. Prašome 
Kat. Susivienijimo 48-tos 
pos narius dalyvauti.

X Lietuvių Studentų
Chicagos skyrius ruošia 
sario 16 d. minėjimą vasario 11

Jaunimo Centre. 
Daužvardis, A.
meninė dalis. Vi- 
ypač studentai, 

[kviečiami dalyvauti.

i

Programoje: pasitari- 
infor- 
visus 
kuo-

d. 2 v. p. p. 
Kalbės dr. P. 
Kaulėnas, bus 
si, lietuviai,

s-gos
va-

1962 M. VAS. 17 D., 7:30 VAL. VAK., PUNKTUALIAI
JAUNIMO CENTRO SALĖJ 

5620 So. Claremont Avenue
BALIO SRUOGOS

3 VEIKS. KOMEDIJA “UOŠVĖ”
Režisūra ir dekoracijos V. MATULIONIO

Vaidina Clevelando VL BRAZIULIO vadovaujama Dramos Studija
Bilctai iš anksto gaunami: JAUNIMO CENTRE,
J. KARVELIO prekyboje ir “MARGINIUOSE"

RENGIA LFK LITUANICA

— Kurie savęs atsižada dėl 
Kristaus, džiaugsis Kristuje.

—J. M. Mason 
------------------------------------------------ - 4

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštas

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

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro-

1 grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
i WLYN, 1360 bangos, veikia sek- 
i madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
j po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas A 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 

į ‘Draugas”.
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