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Negyvas rusas toliniŲju erdviu 
kapsulėje• •

Raudonieji pirmi turi karstą padangėse

FORT W0RTH. — Pulk. Bar- sų platformos su paruoštomis 
ney Oldfield, Šiaurės Amerikos raketomis. Vėliau fotografuo-
Oro Gynybos vaovaujantis pa
reigūnas, kalbėdamas Aviacijos 
-Erdvių Rašytojų sąjungos su
sirinkime, pareiškė, kad tolimo
siose erdvėse skrenda kapsulė 
su neatsiskyrusia nuo jos rake
ta. Tas rusų satelitas, galimas 
dalykas, viduje turi kūną So
vietų astronauto, kuris negalėjo 
grįžti į žemę. Ta raketa rusų 
buvo paleista 1960 m. gegužės 
mėnesį.

“Jei, taip, — kalbėjo pulk. 
Oldfield, — tai rusai gali sa
vintis ‘garbę’,
kas. nenorėsime užginčyti 
pirmieji paleido kosminių erd
vių karstą į tolimųjų padangių 
kapinyną”.

Anot pulk. Oldfield, U-2 žval 
gybinįai lėktuvai atskleidė tie
są, kad rusai, šalia savo laimė
jimų, turi ir stambių nepasise
kimų. Buvo fotografuotos ru-

jant, tose vietose tebuvo rasta 
tik žemėje išraustos duobės. 
“Mes žinome, — kalbėjo pul
kininkas, — kad iš tų vietų ru
sai nieko nepasiuntė į orbitą. 
Kas ten buvo, tas susprogo ir 
sudegė vietoje”.

Gynybos departamentas Wash 
ingtone pareiškė, kad neturi sa
vų komentarų tiems pulk. Old
field pareiškimams.

Prezidentas Kennedy prisega pasižymėjimo NASA medalį astro
nautui lt. pulk. John Glenn. Įspūdingos JAV astronauto pagerbi
mo iškilmės vakar buvo Cape Canaveral, Fla.

Astronautas Glenn sužavėtas saulėtekiais, 
skrendant erdvėse

Prezidentas Kennedy buvo nuvykęs į Cape Canaveral pagerbti 
astronautą Glenn

kurios jai nie- 
jie

Buvęs diplomatas prieš 
Jungtinių Tautų bonus

LIVERPOOL, Anglija. — Iš
ėjęs pensijon britų diplomatas, 
tarnavęs ir Chicagoje, užvakar 
ragino . Britanijos ir Jungtinių 
Amerikos vyriausybes nepirkti 
Jungtinių Tautų 200 milijonų 
■olerių bonų, išleistų Kongo 
reikalams.

Sir John Lomax, vicekonsu
las Chicagoje 1920 — 1921 ir 
išėjęs pensijon 1957 metais kaip 
ambasadorius, daugiausiai pasi
šventęs finansinėm problemom, 
pareiškė, jog bonai “paremtų 
Jungtinių Tautų klaidas ir kvai 
lystes” ir paskatintų be pagrin 
do tarptautinį finansinį varto
jimą.

Vakarų Vokietija 
prailgino karinę 

tarnybų
BONNA. — Parlamentas va

sario 22 dieną priėmė įstatymą, 
prailginantį Vakarų Vokietijoje 
karinę tarnybą nuo 12 iki 18 
mėnesių.

Visos partijos, įskaitant ir 
opozicinius socialistus, sutiko, 
kad reikia prailginti karinę tar 
nybą, jei Vakarų Vokietija nori 
įvykdyti savo pažadus duoti 
Šiaurės Atlanto sąjungai (Na
to) dvylika divizijų vyrų.

— Katangos provincijos pre
zidentas Tshombe vakar pareiš
kė, jog jis vyksiąs tik tada į 
Leopoldvillę, Konge, tartis su 
centro vyriausybės ministerių 
pirmininku Adoula, jeigu bus 
garantuotas jam saugumas.

KALENDORIUS

24 d.: šv. Motiejus, 
Gandrimas, Nemu-

25 d.: Sexagesima,

Vasario 
apaštalas; 
ra.

Vasario
šv. Viktoras, Rasa.

Vasario 26 d.: šv. Aleksand
ras, Taurė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 20 laipsnių; rytoj — 
dalinai apsiniaukę, šalčiau.

Saulė teka 6:34, leidžias 5:33.
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NAUJAS POLITINIS EKSPERIMENTAS ITALIJOJE
Jei šis eksperimentas neatneš laukiamų vaisių, tektų skelbti naujus rinkimus

ROMA. — Italija pradėjo eks 
perimentą, kuris surištas su di
deliais pavojais ir, iš kitos pu
sės, su nemažomis viltimis. Iš 
viso sunku spėlioti, kokie bus 

| rezultatai.
Komunistai neslepia savo pa

sitenkinimo ir, be abejo, dės 
visas pastangas eksperimentą 
išnaudoti savo tikslams. Italijos 
komunistų partijos lyderis Tog
liatti, kalbėdamas komunistų 
partijos centro komitetui, šio
mis dienomis pareiškė: “Prasi
deda nauja politinė fazė, kuri 
gali atverti palankias perspek
tyvas”. Jis kvietė komunistams 
palankią Nennio socialistų dalį 
(vadinamus carristus) nekliudy 
ti naujos vyriausybės sudary
mo. Tai komunistų viltys.

Tačiau iš kitos pusės ir. Ita
lijos antikomunistai į eksperi
mentą yra sudėję nemaža vil
čių. Tai yra visų pirma mėgi
nimas viduje susiskaldžiusią 
Nennio socialistų partiją ati- 

j traukti nuo komunistų ir priar- 
; tinti prie demokratinio centro, 
taip praplečiant demokratinę ba 
zę ir izoliuojant komunistus. 
Visi sutinka, kad tikslas labai 
gražus, tik daug kas abejoja, 
ar jam atsiekti yra bent kiek 
konkrečių galimybių.

*

Eksperimentas brendo per ke 
lėtą pastarųjų metų. Nuolatinis 
vyriausybių keitimasis neleido 
krikščionims demokratams pas
toviau vykdyti savo politines 
ir socialines programas. Kairy
sis krikščionių demokratų spar 
nas, vadovaujamas Fanfanio, 
dėl to jau seniai siūlė naują 
vyriausybės formulę. Šią for
mulę, pagaliau, aprobavo šieme 
tinis krikščionių partijos kon
gresas Neapolyje 4/5 balsų dau 
guma. Pagal ją vyriausybę su
daro trys centro partijos (iš
skyrus anksčiau buvusius libe
ralus) : krikščionys demokratai, 
socialdemokratai ir respubliko- 

1 nai. Kad galėtų išsilaikyti ir 
veikt, ši vyriausybė tikisi pa
ramos parlamente iš kairiųjų 

i socialistų, kurie atstovų rūmuo 
se turi 87 vietas, o senate 36.

Krikščionys demokratai jo
kiu būdu nemano Nennio so
cialistų įsileist į vyriausybę ar 
sudaryt su jais kokias nors su
tartis, nebent kada nors toli
mesnėje ateityje, kada jie lai
mingu atveju būtų visiškai nu
traukę savo ryšius su komunis
tais. šiuo metu krikščionys de- 

į mokratai ryžtasi pasiremti tik

Mūsų korespondentas Italijoje

“autonomistinės” Nennio socia
listų srovės balsais, tuo suda
rydami progą jai sustiprėti ir 
paimti savo įtakon visą kairių
jų socialistų partiją.

Nedaro jokių nuolaidų

Nei krikščionys demokratai, 
nei kitos naują vyriausybę su
darančios partijos (socialdemo- 

■ kratai ir respublikonai), kviesda 
mi kairiuosius socialistus į tie
sioginį ar netiesioginį bendra
darbiavimą parlamente, nedaro 
jokių nuolaidų pagrindiniuose 
vidaus ir užsienio politikos punk 
tuose. Kad dėl to niekam nekil- 

i tų abejonių, Neapolio kongre
se visi kalbėtojai visu aiškumu 
pabrėžė, jog nauja vyriausybė 
kiekvienu atveju vidaus politi
koje laikysis griežto antikomu 

l nizmo, o užsienio politikoj pa
siliks ištikima Šiaurės Atlanto 
sąjungos (Nato) įsipareigoji
mams. Be to, buvo pabrėžta, 

j kad imantis eksperimento, rei
kia būti labai atsargiems ir pa
likti atviras duris grįžimui at
gal tuo atveju, jei pasirodytų, 
kad kairieji socialistai nėra pri 
brendę demokratijai — atsisky 
rimui nuo komunistų. Jei pasi
rodytų, kad eksperimentas ne
atneš laukiamų rezultatų, nelik
tų nieko kito, kaip tuoj skelbti 
naujus rinkimus, leidžiant pa
čiai tautai surasti išeitį iš su
sidariusios padėties.

Padėtis yra daug komplikuo- 
tesnė ir pavojingesnė, negu gali 

, atrodyti iš pirmo pažvelgimo. 
Su tikru pagrindu daugelis Ita
lijoje ir užsienyje dėl jos reiš
kia didelį susirūpinimą bei būkš 
tavimus.

I

Nennio socialistai

priemonių jiems pririšti prie sa
vęs. Tos priemonės pirmoj ei
lėj yra: sindikatai, kooperaty
vai, savivaldybės, esančios so- 
cial-komunistų rankose. Pirmie
ji komunistų reakcijos į ekspe
rimentą ženklai rodo, kad Tog
liatti nė iš tolo nemano leistis 
izoliuojamas. Komunistai yra pa 
sirengę visams galimybėms. Jau 
dabar yra suplanavę seriją ne
ramumų ir streikų visoje Itali- 

j joje, jei pasirodytų, kad tai gar 
li būti naudinga. Neturėdami 
galimybės daryti tiesioginės įta
kos į krašto politiką, komunis
tai dabar stengsis tą politiką 
kuo daugiausiai paveikti per so
cialistus.

Atrodo, kad Togliatti dės pas 
tangas socialistus išlaikyti ir 
toliau ant ribos tarp demokrati
jos ir totalitarizmo. Toks jų svy 
ravimas ir, iš kitos pusės, pa
rama centro partijų programai 
paskatins krikščionis demokra
tus užtęsti (gal ilgiau negu ga
lima) eksperimentą. Neaiškios 
padėties ilgas užsitęsimas gali 
būti tas drumstas vanduo .ku
riame labai uoliai žvejos komu
nistinė propaganda.

(Jįukelta 1 4 psl.)

į-

Pirmiausia, niekas kol kas ne 
gali pateikti konkrečių duome
nų, kad kairieji socialistai jau 
yra pakankamai sudemokratė- 
ję ir pribrendę atsiskyrimui nuo 
komunistų. Priešingai, spauda 
pateikia pavyzdžius, kaip Nen
nio socialistai pasilieka ištikimi 
komunistų draugai tose savival 
dybėse, kuriose krikščionys de
mokratai jiems jau anksčiau 
yra atvėrę kelią į bendradarbia 
vimą. Didžiausias pavojus ky
la iš to, kad, kviečiant į bend
radarbiavimą Nennį ,tuo pačiu 
į savus namus įsileidžiamas ir 
Togliatti. Kol kas dar yra la
bai didelis klausimas, ar kairie
ji socialistai panorės kada nors 
atsiskirti nuo komunistų. Bet 
jei ir panorėtų, kažin ar jie pa
jėgtų. Komunistai turi nemaža

CAPE CANAVERAL, Fla. — vo karališkai pagerbtas. 
Astronautas John H. Glenn jr. i Po didelių iškilmių astronau- 
vakar grįžo į savo “erdvės uos- tas Glenn turėjo visą valandą 
tą” susitikti su savo šeima, pri- j spaudos konferenciją, kurioje 
imti medalį iš JAV prezidento atsakinėjo korespondentams į 
ir išgirsti jo žygio įvertinimą, klausimus. Jis kelione erdvėse

40 metų amžiaus jūrų karys ne tik patenkintas, bet ir buvęs 
(marinas), tris kartus raketo- sužavėtas. Ypač jo vaizduotėje 
je apskridęs aplink žemę praė- liko gyvi saulėtekių vaizdai ir 
jusį antradienį, tapo Amerikos saulės spinduliavimai, 
pirmuoju žmogum orbitoje, grį- — Astronautas Glenn vakar 
žęs atgal 7:40 vai. rytą Chica- spaudos konferencijoje Cape 
gos laiku iš Grand Turk salos, ” 
Bahamų salyne.

Ten, nuo antradienio 81,000 
mylios skridimo, jo daktarai ir 
kiti mokslininkai rinko iš jo 
kiekveną reikšmingą faktą, įvy 
kusį jo 4 valandų ir 56 minu
čių kelionės erdvėje metu.

Prezidentas Kennedy vakar 
prisegė medalį astronautui 
Glenn. JAV erdvės herojus bu- miesto gyventojais.

Canaveral, Fla., parodė nepap
rastą mokslinį išprusinimą. Ke
lionė buvusi įdomi, bet neleng
va. Buvęs įspūdingas įžengimas 
į atmosferą, kai sudegė raketa, 
paberdama aplinkui žiežirbas.

— Meras Daley vakar pakvie
tė astronautą pulk. John H. 
Glenn atvykti į Chicagą pasi
džiaugti savo laimėjimais su šio

Numalšino karių 
sukilimų Turkijoje

ANKARA, Turkija. — Minis 
tėtis pirmininkas Ismet Inonu 
vakar pranešė, kad jo vyriau
sybė numalšinusi sukilusius ka 
rius.

Armijos šaltiniai pareiškė, 
kad sukilimas užgniaužtas ir 
klikos vadai areštuoti.

Sukilusiems kareiviams va
dovavo jauni karininkai, kurie 
buvo nepatenkinti, kad vyriau
sybė labai lėtai vykdo įstatymų 
reformą.

I

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių pažangos programos at
stovas vakar atskrido į Santo 
Domingo aerodromą, Dominin
konų respublikoje, bet jo nesu
tiko vyriausybės atstovai.

— Britanijos armija bus ma
žesnė, bet jos išlaikymas bran
giau kainuos ir bus daugiau 
lankstesnė.

5,000 Kubos vaiky išvežta
i Rusija

BAL HARBOUR, Fla. — Ku 
bos darbininkų vadas, pabėgęs 
iš savo krašto nuo Fidel Castro 
režimo despotizmo, pareiškė už
vakar, kad 5,000 kubiečių vai
kų pasiųsta į Rusiją komunis
tiniam “apšvietimui” ir jų tė
vai neteko ryšių su jais.

Pasak jo pareiškimo, dar 3, 
000 jaunuolių gaus stipendijas 
vykti į Maskvą, kai pirmieji 5, 
COO sugrįš į Kubą praslinkus 
dvejiems metams.

Vincente Rubiera Feito, 
ris pabėgo iš Kubos prieš 
savaites, papasakojo AFL - CIO 
vykdomosios tarybos posėdyje 
apie 5,000 vaikų (tarp 8 ir 14 
metų) išvežimą į Rusiją ir tre
jų ar ketvertų metų laikotarpy
je Kuboje bus tūkstančiai jau
nuolių agitatorių, apšviestų Mas 
kvoje.

ku- 
dvi

Lenkija norinti daugiau 
parduoti JAV ir 
daugiau pirkti

WASHINGTONAS. — Len
kijos ambasadorius Edward 
Drozniak pareiškė užvakar vals 
tybės vicesekretoriui George 
W. Bali, kad komunistų valdo
ma Lenkija norinti padidinti 
savo eksportą į Jungtines Ame
rikos Valstybes, norėdama dau 
giau pirkti amerikiečių prekių.

“Mes norime normalių preky
binių santykių”, — pasakė dip
lomatas korespondentams, pa
pasakodamas jiems apie savo 

i vienos valandos konferenciją su 
Bali. “Mes norėtume daug rau
giau eksportuoti negu šiandien, 
kad galėtume daugiau pirkti.”

TRUMPAIKuklumas ir nuolankumas tai
■ dorybės, kurių visur reikia jieš- 
koti. — Konfucijus

Prezidentas Kennedy sako kalbą Cape Canaveral, Fla., iš kur 
astronautas John Glenn (sėdi dešinėje) praėjusį antradienį pakilo 
raketoje į tolimąsias erdves ir 3 kartus apskrido aplink žemę.

VAKARU VOKIETIJOS REIKALAVIMAI 
SOVIETU SĄJUNGAI

Kokiomis sąlygomis Bonna derėtųsi su Maskva

BONNA. — Vakarų Vokieti
ja, atsakydama užvakar į So
vietų Sąjungos memorandumą, 
siūlantį pasitarimus Berlyno ir 
kitais klausimais, pareiškė, kad 
Rusijos ir Vakarų Vokietijos 
santykiai negalės būti pilnai nor 
malus, kol Sovietų Sąjunga ne
leis Rytų ir Vakarų Vokietijai 
susijungti laisvų rinkimų keliu. 
V. Vokietijos atsakymas sura
šytas į 22 psl. raštą, kurį amba 
sadorius Hans Kroli įteikė Mask 
voje.

Toliau, Vakarų Vokietija pa-

Defective Page

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės atmetė naują diktatoriaus 
Chruščevo siūlymą*sukviesti 18 
valstybių vyriausybių galvų 
konferenciją kovo 14 dieną Ge- 
nevoje, Šveicarijoje.

— Japonija pirks 3,400,000 
tonų Rusijos aliejaus, pasira
šius vakar abiem kraštam 1962 
metų prekybos programą.

— Mirė seniausias kunigas. 
Trinidade, Colo., mirė kun. Jo
seph Samuel Garcia, 102 metų; 
manoma, kad tai buvęs seniau
sias katalikų kunigas Jungtinė
se Amerikos Valstybėse.

— Radijo ir televizijos orga
nizacijos suvažiavimas. Monako 
kunigaikštystėje šiom dienom 
įvyko penktasis Tarptautinės 
Katalikų Radijo bei Televizijos 
organizacijos suvažiavimas. Da
lyvavo septyniolikos valstybių 
atstovai.

reiškė, kad turi norą pašalinti didžiausių Europos valstybių” 
nesutarimus su Sovietų Sąjun- j jr tam tikslui siūlomos abišalės 
ga, ypač turint prieš akis, kad 
“neapgalvoti ir skubūs žings
niai dabartinėje kritiškoje pa
dėtyje gali paliesti ne tik dvi 
tautas, bet ir visą pasaulį”.

Pagaliau V. Vyriausybė pas
tebi, kad bet kokie žygiai toje 
srityje bus vykdomi susitarus 
su Vakarų sąjungininkais. Tas pras, kad pastovūs ir teisingi

derybos.
Vakarų Vokietijos atsakyme 

nurodomas Sovietų veiksmų ne 
atitikimas jų žodžiams ir pažy
mima: “Bus galima pasiekti ge 
rų santykių tarp Sovietų Są
jungos ir visos Vokietijos žmo
nių, kai Sovietų Sąjunga su-

Raudonieji mokslinin
kai naudoja kalinius 

atominiams 
bandymams

LOS ANGELES, Calif. — Ši
taip pavadino pirmame puslapy 
je išspausdintą savo informa
ciją Los Angeles arkivyskupi
jos organas, savaitraštis “The 
Tidings” š. m. vasario 16 d., 
o informacijos turinys yra 
toks: “Lietuviai kaliniai Sibire 
naudojami lyg jūros kiaulytės 
atominiuose bandymuose, pagal 
neseniai gautą pranešimą”.

Tokią žinią, iš gerai infor
muotų šaltinių, anksčiau yra

t paskelbęs ir "Draugas”.

I
I | 
!

atsakymas buvo į Sovietų gruo Vokietijos - Sovietų santykių pa 
džio 27 d. raštą, kuriuo ieško- grindai bus sudarvti tik kaidžio 27 d. raštą, kuriuo ieško- grindai bus sudaryti tik kai bus 
ma susitarimo, kaip tame do- atsižvelgta į abiejų tautų gyvy- 
kumente sakoma, “tarp dviejų (binius interesus”.
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ŠVENTO KAZIMIERO ŠVENTE
apskrities 

vyčiai sekmadienį, ko- 
kviečia visus narius, 

bendradarbius ir visus 
bendrai pagerbti mū-

tiems nariams. Bus duodama 
dovana daugiausiai pasižymėju
siam šio meto vyčio veikloje. 
Bus ir muz:kalinė programos da 
lis.

Illinois - Indiana
Lietuvos 
vo 4 d;, 
draugus, 
lietuvius
sų tautos ir vyčių patroną Šv. 
Kazimierą. Prašom visus daly
vius susirinkti į Šy. P. Marijos 
parapijos salę 68 ir Washte- 
naw ne vėliau kaip 10:30 vai. 
ryto. Išklausysim šv. mišių 10: 
45 vai. ir bendrai priimsim Šv. 
Komuniją. Po pamaldų visi su
sirinksim į parapijos svetainę, 
kur bus priruošti pusryčiai ir 
įvairi programa, kurią ves kun. 
Antanas Zakarauskas, mūsų ga 
bus kalbėtojas ir malonus mūsų 
apskrities dvasios vadas. Bus 
įteiktas trečias laipsnis kai ku-

Eiangus lietuvi, jeigu laikas 
c r aplinkybės neleistų jums bū- 

i mūs ■ tarpe, nepraleiski pro
gos priimti Šv. Komuniją ir iš
klausyti šventų mišių. Paauko- 
kim visa, kad būtų mūsų tėvų 
žemė Lietuva išvaduota iš ver
gijos, kad mūsų broliai .ir se
sers lietuviai susilauktų laisvės, 
kuria mes džiaugiamės. Iki šiam 
laikui gražiai lietuviškai pasiro
dome viešose pramogose, dabar 
būkime uolūs Dvasiškoje Puo
toje. Agatonas

Vyčių 
goję: 
vyčių 
centro valdybos pirm.;

surengtame Lietuvos nepriklausomybės minėjime Chica- 
kun. Ant. Zakarauskas, Illinois ir Indiana apskrities Liet, 
dvasios vadas, vedęs programą; Robertas S. Boris, vyčių

KANADOS ŽINIOS

DETROIT MICH. VYČIŲ 102 
KUOPA

yaizdos parapijos svetainėje De
. - --
I

Šį vakarą, vasario 24 d., į- 
vyks koncertas ir šokiai Ukrai
niečių salėje, Michigan ir Mar- 
tin gatvė. Pradžia 7 vai. vakare. 
Koncerto programą išpildys Lie 
tuvos vyčių choras iš Chicagos. 
.Dirigentas Faustas Strolia pri
rengė savo jaunimą ir galima 
tikėtis nepaprastai gero pasiro
dymo. Prudeneija Blčkienė, so
listė iš Lyric operos, taipgi 
Metropolitan operos dainininkas 
Algirdas Brazis ir akomponis- 
tas Jonas Byanskas yra pro
gramos dalyviai. Kviečiam visus 
atsilankyti ir praleisti kartu ma 
lomas valandas.
DETROIT. MICH. VYČIŲ 79

KUOPA

cite Įvyks vyčių 79 kuopos 
.nosinis susirinkimas .

Fili ADELPHIA, PA., 
VYČIŲ 3 KUOPA

Sekmadienį, kovo 4 d., švę? 
s’m Lv. Kazimiero šventę. Pra
šom visus narius ir mūsų drau
gus susirinkti į Šv. Kazimiero 
parapįjo; 
min. 
kai 
mis
rtvžia.
s v
1 i

mokyklą 10 vai. 15 
ryto. Būti laiku! Katali- 

karo veteranai su vėliavo- 
Iydės mūsų procesiją į baž 

Prašėm visus narius pri-
ngti priimti Šv. Komuniją 
:? 10 vai. 30 min. mišių. Po 

bus užkandžiai ir pro- 
Rezervuokit sau vietą

anksto.

' '1 *v, O. Cu.’IlCc
2. sma.
iš

Vasario 25 d., sekmadienį, 3 
vai. po pietų, bus Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo pro
grama. Įvyks V/estem Aukšti 
mokykloj Scotten ir Vemor

d

AUJ23 ANGLUOS 
APSKRITIS

nkiadienio vakare, kovo 2 
vyks naujos Anglijos aps- 

ė . metiniai šokiai Marlboro
Country Club. Muzika pradės 

, TT. . , , . . griežt S valandą. Visi keliaukimH:ghway. Visi laikykim parei- .į Marlboro, Mass., kur rasim 
gtažių panelių ir malonių ber- 

b ' : gyvensim linksmų va
landų. ,

gą atsilankyti ir pasirodyti, kad 
atjaučiam mūsų tėvu gimtinės 
padėtį.
ŠVENTO KAZIMIERO ŠVEN-

T® KOVO 4 D.
* Abi Detroito vyčių kuopos — 
79 ir 102 — bendrai minės mū
sų tautos ir organizacijos pat
rono šventę. Pradedama mišio- 
mis 11 valandą ryto ir bendra 
Šv. Komun ja. Po mišių bus už
kandžiai. Viskas įvyks Šv. An
tano parapijoj.

KOVO 7 <f. SUSIRINKIMAS
Trečiadienio vakare, po Pele

nų dienos pamaldų. Dievo Ap-

Toronto, Ont.
Vasario 16-ji Toronte

Šiemet Toronto liet, kolonijoj 
didžioji šventė — Vasario 16-ji 
atšvęsta ypatingai gražiai, di
dingai ir įspūdingai.

Šventės minėjimas vyko, ga
lima sakyti ,visą savaitę (tarp 
vasario 10 ir 18 d.d.).I

Per radiją, bent dviejose “Tė 
vynės prisiminimų” valandose, 
vadovaujamose J. R. Simanavi
čiaus. Vasario 11 d. per 9 TV 
kanalą buvo duotas 10 min. J. 
R. Simanavičiaus pokalbis su 
stoties komentatore, paryški
nant Vasario 16 reikšmę.

Toronto Liet. Nepr. Talkos 
k-tas, kurį sudaro tautininkų 
linkmės grupės, šventės pami
nėjimą surengė vasario 10 d. 
Liet. Namuose. Kalbėjo P. Bas
tys, naujai paskirtasis konsulas 
J. Žmuidzinas, o paskaitą skai
tė Aug. Kuolas. Meninėj daly 
pasirodė sol. B. Marijošius, Ren 
kauskaitė ir Skrinskaitė.

Vasario 16 d., vakare, abie
jose parapijų bažnyčiose: šv. 
Jono ir Prisikėlimo — atlaiky
tos iškilmingos šv. mišios, su 
gėlių padėjimais prie paminkli
nių lentų, organizacijų dalyva
vimu su vėliavomis ir pritaikin 
tai3 pamokslais. Šv. Jono para
pijos bažnyčioj pamaldas atlai
kė ir pamokslą pasakė Toronto 
ajLivysk. P. L. Pocock.

Po pamaldų šv. Jono parapi-

VBRCESTER, MAJSS.,
VYČIŲ 26 KUOPA

Kovo 4 diena turi būti kiek- 
mintyje, nes tai mūsų 

o Šv. Kazimiero šventė.
Mūsų metinis šios šventės mi- 
.nėjimas prasidės procesija iš 
mūsų parapijos svetainės 9 vai.

\ 15 min. ryto, nesivėloujant. Pra jos salėj įvyko priėmimas, ku- 
i šom visus prisisegt savo laips
nių medalius. Šv. mišių pradžia 
S vai. 45 min. Visi turim būti 
būtinai.

t

LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDOS 
ILLINOIS - INDIANA APSKRITY

Laimėjo Pralaimėjo
/

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

42
Ass. 41 y2

41
40
38«/2
36
34
32
31
24

30
30'į
31
32
33‘/2
36
38
40
41
48

Petkaus keglininkai pasinau
dojo nepaprasta proga laimėda
mi tris sykius prieš St. Antho
ny Savings grupę ir užėmė pir
mą vietą, pirmaudami puse žai
dimo, “ ? ” Lounge laimėjo du 
kartu iš trijų mėginimų prieš 
Standard Federal ratelį. Zbella

supliekė Mažeika - E-komanda
vans komandą tris sykius ir 
tuo pasiekė ketvirtą garbės vie
tą. Chicago Savings gavo viršų 
tris kartus prieš Balzekas Mo
ters. Cermak Bowl laimėjo du 
žaidimu iš trijų prieš Gaiva ra
telį.

čekoslovakų ir kitų tautybių 
konsulai ir organizacijų vado
vai.

Dalyvavo Cntario provincijos 
premjeras J. Robarts, Toron
to meras Natham Philipps, 
visa eilė kaip federalinio, 
min. Jom Yaremko. Po to ga
na nuoširdų ir puikiai paruoštą 
žodį lietuviams tarė premjeras 
John Robarts. Po jo dar kal
bėjo mayoras Philipps. Kiti gar 
bingieji svečiai, dėl laiko ribo
tumo, tebuvo publikai perstaty
ti. Premjeras apdovanotas an
gliška knyga apie Lietuvą, o 
ponios — gėlėmis. Gėles ir do
vaną įteikė neseniai išrinktoji 
“Miss Freedom” R. Žymantai
tė ir St. Juozapavičius.

Po to priimtos rezoliucijos 
Kanados ministeriui pirminin
kui John Diefenbakeriui, Jung
tinių Tautų Gen. Sekretoriui ir 
kit.

Meninėj daly per du -kartu, 
gana gražiai ir sutartinai šok
dami ,pasirodė tautinių šokių 
grupės “Gintaras” šokėjai, va
dovaujami V. Turūtos akorde
onu grojant A. Žiobakui .

Su solo dainomis, akompanuo 
jant muz. St. Gailevičiui, gir
dėjome sol. J. Liustikaitę, o už
baigai, užgirdome Varpo cho
rą, vadovaujamą S. Gailevi- 
čiaus.

Po trumpo St. Juozapavičiaus 
padėkos žodžio, sugiedotas Tau 
tos himnas.

Šiemetinė bendro minėjimo kas”; 
programa — buvo pagirtinai ge
rai ir apgalvotai sudaryta. Vis
kas trumpa, gražu ir prasmin
ga. Minėjimą rengė KLB Toron 
to Apylinkės valdyba. 

Toronto meras Nathan Phi-_________
lipps, visa eilė kaip federalinio, i — Kas mažiausia 
taip provincinio parlamentų at- tas daugiausia ir rūščiausiai iš viso nei nelyginau, nei buvo apie juos žinantieji prašomi atsi- 
stovų, latvių, estų, ukrainiečių, kritikuoja. —Krempelhuber apie tai kalbų; ’ i liepti: J Gritėnas 1115 N. 16th

, r Avė., Melrose Park, III.
T—:-----------
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E • Redakcija straipsnius tai-
E so savo nuožiūra. Nesunau-
E dotų straipsnių nesaugo, juos
E grąžina tik iš anksto susita-
E rus. Redakcija už skelbimų
E turini neatsako. Skelbimų
= kainos prisiunčiamos, gavus 
= prašymus.
EiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuĮiiiiE

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

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

BUVO TAIP

5, B. B. skaitymui parinkti 
eilėraščiai buvo įvairūs, vienas 
jo paties, o ne tik ‘•modernistų 
kūrybos vertimai”.

Bronys Raila
* F

atidarė KLB Toronto apyl. v- 
bes pirm. St. Juozapavičius. In- 
vokaciją perskaitė kun. P. Ažu
balis. Po to žodį tarė naujai I 
paskirtasis Kanadai Lietuvos 
konsulas J. Žmuidzinas. Pagrin 

, dmę paskaitą skaitė Vliko pirm, i 
dr. A. Trimakas.

riame dalyvavo per šimtą sve
čių — aukštų Kanados valdžios 
pareigūnų ir spaudos atstovų.

Vasario 17 d., 8 vai. v., Liet. 
Namuose posėdžiavo KLB To
ronto apyl. taryba, dalyvaujant 
svečiui iš JAV Vliko pirm. dr. 
A. Trimakui. Ta proga buvo 
sukviesta ir spaudos konferen
cija.

Toronto kanadiškoj spaudoj 
buvo nuotraukų ir minėjimo ap 
lašymų.

Vasario 18 d. buvo pagrindi
nė šventės minėjimo diena. A- 
biejose liet, katalikų, o taip pat 
evangelikų liuteronų bažnyčiose 
atlaikytos iškilmingos pamal
dos, prisimenant 
žuvusiuosius dėl 
vės, o taip pat 
tema pamokslus.

Pagrindinis ir visos kolonijos 
bendras šventės minėjimas įvy
ko vasario 18 d. 3 vai. p.p. To
ronto Iaternational 
(709 ColLege St.).

Trumpu žodžiu ir pakvieti
mu dalyvius tylos minute pa
gerbti žuvusiuosius, minėjimą

ir pagerbiant 
Lietuvos lais- 

pasakant ta

Institute
j

■*

I
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Draugo š. m. Nr. 36 skyriuj
“Iš arti ir iš toli” buvo paskelb ;
tas pranešimas apie Los Ange- Jieškomas ČESLOVAS <KAN- 
les Dailiųjų Menų klubo pobūvį, i kllę?, .B kaulių apskr. ir

vals., Vovenskių vienkiemio. Jies- 
Arbų namuose. Maloniai pra- ko motina ir brolis Lietuvoje- Jis- 
šau šia proga laikraštyje žinią, pats arba apie jį žinantieji prašo- 
patikslinti. Būtent:

1. B. Brazdžionio skaitytieji Tel. RE 7-3933.
parinkti pavyzdžiai nebuvo “ne
paprastai moderni poezija”;

I 2‘
būti “žymus

PAJIEŠKOJIMAI

mi atsiliepti adresu: Z. Bazaras,
2218 W. 80th Place, Chicago 20,

Jieškomas SIMONAS DIŠKEVI- 
CIUS (SAM DISKES).;i'KelioIiką 

Aš nebuvau ir neketinu metų atgal gyvenęs Chicagoje (gal 
literatūros kriti- Halsted St., gal Ashland Avė.). 

Jis pats, ar apie jį žinantieji pra
šomi pranešti adr.: Temas Diške- 
vičius, 1002 North Avė., N. Brad
dock, Pa.3. Aš visai nesveikinau poeto 

B. B. “posūkio”, juo labiau ne
vadinau jo “laimingu”;

Pr. Al.; 4. Ne tik neprilyginau B. B.
skaitytų eilėraščių “kitų tautų 

nuveikia, didiesiems modernistams”, bet

1) Marija Stuknienė įieško sū
naus VYTAUTO STUKNip, s. Jo
no. 2) JUOZO KUDLEVKIAUS ir 
ONOS KUDLEVIČIŪTEŠ- Jieško 

j brolis iš Lietuvos. Jie patys arba

✓
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LADIES* FALU AND WINTER

COATS
-hera

DRESSES
Finai reduetions now on every fall and vvinter coat, suit and 

dress in stock. Tremendous values in every department.

4
* BOTH STORES OPEN MONDAY NIGHT r

•bu?

f’Mrf

titr.
#x J

Pirkite pirmadieni mieste — Statė & Monroe — 11 v. r. iki 9 v. 
Pietuose — 6638 S. Halsted — 12 vai. iki 10 vai. vak-

FREE PARKING prie mūsų South Side krautuvės — 2 apšviesti sklypai — tarnautojų prižiūrimi

v.
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Gerus norus LAISVIEJI ESTAI PASAULYJE DRAUGAS, šeštadienisš 1962 m. vasario mėn. 24 d. S

REIKIA ĮRODYTI DARBAIS

Vasaro 16-sios minėjimai 
praėjo įprasta tvarka. Prisi
minėme prarastąją tėvynę, ken 
čiančius brolius, už laisvę žu
vusius savanorius, paskelbė
me rezoliucijas, šiek tiek pa
aukojome laisvės bylos vedi
mui.

bet ir visus galimus ginklus 
bei geriausias priemones. Ko 
pakako prieš porą dešimčių 
metų, nūnai jau permaža, kad 
mūsų reikalai virstų bendrais 
visų pavergtųjų ir laisvėje gy 
venančių tautų reikalais. Į šį 
dainų laisvųjų ir laisvės trokš 
tančių tautų chorą turi mus 
įjungti mūsų veiksniai, ku
riems esame patikėję kovos 
už laisvę veidimą, lietuviškos 
kultūros skleidimą ir mūsų 
sutelktinių jėgų bei lėšų pa
naudojimą.

¥

Estų struktūros, organizacijos ir veiklos apybraiža
Rimties valandėlei

Kiekvieną dieną 
jausti atsakingu- 
krašto likimą, už 
nepriklausomybės

Užbaigę šventę, jautėme at
likę pareigą iki kitų metų Ne
priklausomybės sukakties mi
nėjimo. Tartum visa mūsų vei 
kla tik iš panašių įvykių ir su
sidėtų.

Tačiau mūsų pareigos nėra 
taip lengvos ir taip greit už
baigiamos, 
mes turime 
mą už savo 
jo laisvę ir
atkūrimą. Mus turėtų tiesiog 
peisekioti savosios tautos gy
vybės išlaikymo rūpestis. Mes 
turėtume jausti visą tautos 
kančių naštą savyje, nes e- 
same jos pasiuntiniai, tu
rį įtemptomis jėgomis siekti 
jų palengvinimo. Juk mes esa
me tie gyvieji Lietuvai pada
rytos skriaudos liudininkai, ku 
rie savo gerus norus turi įro
dyti darbais. Mums neužtenka 
šiandien 
mo, bet 
jautimu 
tai savo

tik jausmų pareiški- 
visu teisingumo pa
turime grąžinti tau- 
skolą.

¥

Lietuvių visuomenės atsa
komybė už tautos ateitį įparei 
goja ją imtis didelių pastan
gų ir veiklių darbų. Ji atsako 
ne tik už save ,bet ir tuos, ku
riuos iškėlė į priekį, patikėda
ma laisvės kovos vedimą, Lie
tuvos vardo kėlimą, jos reika
lų pristatymą valstybių vai
ruotojams ir tarptautinių in
stitucijų vadovams. Kai mūsų 
politiniai ir kultūriniai veiks
niai sau patikėtas pareigas tin 
karnai atlieka, džiaugiasi visi 
lietuviai, įnešę ten taip pat ir 
savo dalį. Bet kartu tiek vado 
vai ,tiek ir visuomenė atsako 
ir už neatliktus darbus, neiš
tesėtus pažadus ir klaidingus 
veiksmus. Visuomenė turi ne 
tik teisę, bet ir pareigą savo 
vadovus skatinti darban ir iš 
jų atitinkamų žygių reikalauti.

Anais laikais lietuviai emi
grantai šiame krašte sugebė
jo sukurti lietuviškas parapi
jas, galingas organizacijas, 
laikraščius, stiprias instituci
jas. Šiuo metu turime geres
nių galimybių atlikti dar didės 
nius darbus, nes jau nebesto- 
kojame nei inteligentinių jė
gų, nei išsimokslinusių bei auk 
štas vietas užimančių savo tau 
tiečių, kurie turėtų noro ir su
gebėjimų mūsų reikalus lais
vajam pasauliui pristatyti nau 
joje šviesoje, kad jie atitiktų 
gyvenimo reikalavimams ir pa 
telktų svetimuosius ginti Lie
tuvos reikalus. Šiandien vers
tis senais darbo metodais, rem 
tis tik kai kurių asmenų pra
eities nuopelnais ir jų gerais 
norais būtų sunkus nusikalti
mas tautai ir jos ateities liki- 
mimams sprendimams.

Vadai formuojasi laike ir 
praktiškuose darbuose. Tačiau 
tai nereiškia, kad viską, kas 
padaryta, reiktų griauti ir vis
ką iš naujo statyti. Priešin
gai, reikalinga tik sustingusiai 
veiklai įlieti naujos gyvy
bės, taisyti, kas pasenę ir 
atsilikę, reikalinga stipresnių 
rankų ir naujų vardų bei vei
dų. Šiuo atveju nereiktų bijo
ti net ir skaudesnės operaci
jos, kai išsisėmę darbininkai 
jau nebesugeba eiti su laiku 
it nepajėgia atstovauti tautos 
reikalams.

Ypač reikalinga susirūpinti 
viena iš būtinų mūsų kovos 
vedimo priemonių -r- svetimų
jų informacija. Iki šiol mes 
neturime nė vieno tinkamo vei 
kalo svetima kalba apie Lietu
vą. O toks yra reikalingas, kad 
galėtume įtakingus asmenis 
lengviau supažindinti su savo 
krašto problemomis. Iš nuo
trupų leidžiami Eltos biulete
niai to neatstoja. Reikia išsa
maus ir gerai paruošto veika
lo, kurį galėtume panaudoti 
kiekvienu atveju, kada iškyla 
kokie svarbesni reikalai ir ka
da reikia paveikti svetimuo
sius, kad ir jie 
talkininkais.

taptų mūsų

Laisvės kovai 
panaudoti ne tik

mes turime 
informaciją,

Mūsų pavergtoji tauta lau
kia iš mūsų pilno ir sąmonin
go savo atsakingumo pajauti
mo ir realaus didžiųjų uždavi
nių įvertinimo. Abejingumas 
reikalingoms veiklos refor
moms būtų atsižadėjimas ko
vos už laisvę. 0 mūsų tautos 
la svė yra tokios didelės ver
tės, kad dėl jos reikia paau
koti asmenines ambicijas.

Pastarųjų dienų padarytos 
klaidos turėtų būti pakanka
ma pamoka mūsų veiksniams, 
kad jau laikas ieškoti naujų 
kciių, naujų priemonių ir nau
jų žmonių politinio, kultūrinio 
ir visuomeninio gyvenimo atgai 
vinimui. Reikia vertinti mūsų 
vadovų gerus norus, bet dar 
labiau turime reikalauti, kad 
jie būtų įrodyti gyvenimo rei- 
Kalavimams atitinkamais dar
bais. Pr. Gr.

Spaudoje ir gyvenime

Būties keitimosi klausimas
G. K. CHESTERTON

Tomas Akvinietis sako, kad momentu yra šis tas. Bet jis 
pirmasis mūsų fakto pajutimas; nėra tuo momentu viskas, kuo 
taip pat yra faktas ir kad nuo 
jo negalima atsitraukti, nepa
darant klaidos. O tokio pavo
jaus esama. Kai mes dar kar
tą grįžtame pasižiūrėti to fak
to, kurį mes ką tik matėme, 
mes pastebime, kad jis yra įtar
tino pobūdžio. Dėl to daugu
mas moderniųjų ir pradėjo 
žiūrėti skeptiškai į pirmąjį pa
žinimą. Buvo vienas dalykas, 
dabar pasirodo kitas. Arba jo 

j savybės keičiasi. Arba atrodė, 
I kad jis nuolat keičiasi. Arba 

Svetimo skyrius iš valstybės fondo, kuris teikia atrodo> kad Jis visiškai dings-
Viena reikšmingiausių tamy- aprūpinimą laisvoje rinkoje ne- ta

bu — švietimo skyrius, kuris 
rūpinasi normaliomis ir papil
domomis mokyklomis. Stock- 
holmo estų 6 skyrių pradinė 
mokykla yra įjungta į švedų 
prad. m-lų tinklą, tačiau - jos 
tvarkymas priklauso komitetui, 
kuris tiesioginiai gauna švieti
mo ministerijos metinę paramą 
mokyklai išlaikyti. Prieš kiek 
laiko Švedijos parlamentas pa
tvirtino projektą steigti prad. 
mokyklą su mokomąja estų kal
ba Goeteborge, jos tvarkymą 
pavesdamas tam pačiam komi
tetui. Pernai pradėjo veikti šios 
mokyklos pirmasis skyrius. Šie
met jau dirba du skyriai. Kas
met palaipsniškai ji bus toliau 
plečiama, ligi pasieks normalią 
sudėtį. Šios tautinės mokyklos 
naudojasi visomis švedų mo
kyklų lengvatomis bei patogu
mais, kaip antai: nemokami va
dovėliai, medicinos priežiūra, 
pietūs ir 1.1.

Švedijoje šiuo metu dar vei
kia 20 papildomųjų mokyklų, 
kuriose vyksta estų kalbos, li-

ADELAIDA LEMBERB

Estijos Nepriklausomybės kūrė estų miškininkų, gydytojų, teratūros, istorijos ir geografi- 
šventės proga pateikiame veterinarijos gydytojų, teisinin- jos pamokos. Šios mokyklos, o 
žiupsnį duomenų apie užsie- kų ir kt. organizacijos, kurių taip pat jaunimo ratelių veikla, 
nio estų gyvenimą Sri^ips- beveik visos leidžia savo perio- yra remiamos Švedijos valsty- 
nio autorė — žinoma estų dinius leidinius. Iš viso Švedijo- bes. 
laikraštininke, Stockholme je veikia 167 estų orSanizaci- 
leidžiamo koalicinio savait- — .. .
raščio “Teataja” redaktorė . c i V -----’ -------------------------------------

(TOJ) ‘' VUS1^ profesinių , skyrių buvo dijoje veikia kaip oficiali orga-

Tautinis komitetas

Pačiame komitete vietoj bu- > Estų tautinis komitetas Šve-

Iš visų trijų pabaltiečių tau
tinių grupių Europoje estai yra 
giausiai — a. 30,000.’ Taip yra 
dėl to, kad apytikriai toks estų 
skaičius 1944 m. pasiekė Šve
diją, kur sąlygos įsikurti pabė
gėliams buvo žymiai palankes
nės negu Vokietijoje. Dauguma 
tad jų čia ir pasiliko. Maždaug 
trečdalis vėliau išvyko į užjūrio 
kraštus. Šią emigraciją skatino 
ne ūkinė, bet politinė padėtis, 
būtent, jos netikrumas ir sovie
tinės grėsmės baimė.

Šiuo metu Švedijoje gyvena 
a. 22,000 estų (Užsieniečių ko
misijos 1961 m. duomenys). Tai 
didžiausias estų išeivijos telki
nys ne tik Europoje, bet apla
mai užsienyje. Iš viso čia apy
tikriai priskaičiuojama 65,000 
estų, iš kurių a. 30,000 gyvena 
Europoje, o likusieji — JAV-se, 
Kanadoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje ir kt. kraštuose.

sudarytos specialios tarnybos, nizacija ir turi valdžios organų 
j atstovauti savajai 

bendruomenei, turinčiai tauti
nės mažumos teises. Komitetas 
taip pat vykdo konsulato funk
cijas: tvirtina parašus, išduoda 
oficialiai galiojančius pažymėji
mus ir pan. Komiteto tarnauto
jams išlaikyti gaunamos sumos

|Pvz. teisinė tarnyba teikia pa- sutikimą 
bėgėliams juridinę pagalbą, 

i tvarkant verslo, palikimo ir 
pan. klausimus, duoda įsikur- 
dinimo garantijas Švedijos pi
lietybės neturintiems tautie
čiams.

Estų organizacijos

Pirmieji susiorganizavo Šve
dijos estai, išplėšdami savo 
veiklą toli už gyvenamojo kraš
to ribų.

Dar 1943 m., atvykus pirmie
siems pabėgėliams, buvo įsteig
tas Estų tautinis komitetas, ku
rio veikla ypač išsiplėtė su di
džiąja estų pabėgėlių banga 
1944 m. rudenį. Visų pirma ko
mitetui teko tarpininkauti tarp 
švedų organų ir pabėgėlių. Mat, 
Švedijai 1940 m. pripažinus Pa
baltijo valstybių inkorporaciją, 
čia nebuvo tokių diplomatinių 
atstovybių, kaip Anglijoje ir 
JAV-se.

Pirmaisiais veiklos metais 
komitetas dirbo profesinių gru
pių pagrindu. Savo atskirus 
skyrius turėjo žvejai, ūkininkai, 
darbininkai, gydytojai, teisinin
kai, miškininkai ir kt. Tokia 
sąranga buvo labai naudinga, 
siekiant pabėgėlius įjungti į 
darbus pagal jų specialybes. 
Komitetas palaikė glaudžius ry
šius su valstybine darbo rinkos 
įstaiga ir buvo pasiekta teigia
mų vaisių.

Skyriai vėliau buvo panai
kinti, jiems persiformavus į sa
varankias tautines profesines 
organizacijas. Tokiu būdu susi

randantiems darbo intelektua-i Nėra abejonės, kad būtis yra, 
lams. | nepaisant to, kad ji kartais at-

Kita didelė Švedijos estų or-' rodo, kaip tapimas. Taip yra 
ganizacija — Tautinis fondas, dėl to, kad mes žiūrėdami ne
įsteigtas 1946 m. Jo narių skai- matome 
čius įvairuoja tarp 1.500 ■ 
2,000. Jų pastoviais įnašais fi
nansuojami fondo leidiniai, ku-; 
rių tikslas informuoti apie Es
tiją ir kitas Pabaltijo valstybes. 
Faktiškai tai yra informacijos 
centras, kurio leidiniai daugiau
sia pasirodo anglų kalba. Nuo 
1947 m. fondas leidžia maždaug 
100 psl. leidinių seriją “Behind 
the Iron Curtain”, kur skelbia
mos griežtai patikrintos žinios 
apie Pabaltijo kraštų pramonę, 
švietimą, tikybinį gyvenimą, 
jaunimo padėtį ir t. t. Šie lei
diniai padėjo atidengti tikrąjį 
komunizmo veidą Vakaruose ir 
dažnai cituojami, jų medžiaga 
pasinaudojama studijinėje ko-

viso būties pilnumo. 
~ Ledas ištirpo į vandenį, o van

duo išgaravo. Bet dėl to dar 
vanduo nepasidaro nerealus da- 

j lykas ar reliatyvus. Tai tik 
reiškia, kad jis vienu metu ga
li būti tik vienoje formoje. Ta
čiau būties pilnybė apima visas 
būties formas.

Būties keitimosi klausimas 
yra baisus sukutis filosofijos 
istorijoje. Dauguma mąstytojų, 
pastebėję būties keitimąsi, už
miršo tai, ką buvo anksčiau 
matę ir įtikėjo vien į keitimą- 

i si. Jie nesugebėjo net sakyti, 
kad vienas daiktas pavirsta ki
tu. Jiems visai neliko momen- 

munizmo klausimų literatūroje. į keitimosi procese, kuriame 
Bendradarbiaudamas su Lat- pasirodytų koks daiktas. Jiems 

vių tautiniu fondu ir Estų tau- pasiliko tik keitimasis.
tinę taryba, fondas leidžia pe- Šv. Tomas sako, kad papras- 

(Nukelta j 4 psl.) itas daiktas kiekvienu keitimosi

Prezidentas Kennedy ir Glenn šeima vakar dalyvavo Cape Canaveral bazėje, Fla., astronauto 
John H. Glenn jr. pagerbime, kuris praėjusį antradienį tris kartus raketoje apskrido aplink žemę.

su kitimu pri- 
jis su juo pri- 
Daiktai keičia- 
jie nėra pilni.

jis galėtų būti. Tačiau yra bu
ities pilnybė, kuri apima viską, 
kuo kas galėtų būti. Ir taip, 
kaip dauguma išminčių per 
nuolatinį keitimąsi prieina prie 
neko nebuvimo, tai Tomas pri
eina prie galutinio daikto, kuris 
nesikeičia ir kuris yra visas 
kartu. Kai anie 
eina prie nieko, 
eina prie visko, 
si dėl to, kad
Bet galutinė jų realybė gali 
būti išaiškinta tik to, kuris yra 
užbaigtas, t. y. Dievas.

Šis klausimas yra labai ašt
rus ir suktas kampas, už kurio 
nuėjo visi sofistai vienas pas
kui kitą žąsele. Tik Didysis 
Mokytojas rado tikrąjį patir
ties ir ekspansijos vieškelį, prie 
kurio išaugo Vakarų kultūros 
miestai. Anie visi suklydo pa
čioje kelio pradžioje, nes, kaip 
tame lošime, atsisakė savo nu
merio, kurį pradžioje buvo iš
sirinkę. Patyrinėję daiktą ir 
pastebėję, kad jis nėra nei pas
tovus, nei galutinis, jie padarė 
išvadą, kad nieko nėra pasto
vaus ir galutinio. Ir taip įvai
riais būdais jie pradėjo laiky
ti daiktą menkesniu, negu daik
tas. Jie palaikė jį bangavimu, 
silpnybe, abstrakcija ir nepas
tovumu. Tomas, jeigu naudo- 
tumės ta pačia grubia termi
nija, mokė, kad daiktas yra 
daiktiškesnis, negu jis atrodo. 
Jis yra tvirtesnis, negu jo tvir
tybė.

Šimtai filosofų, apsupę visą 
žemę, nominalistais pradedant 
ir indų jogais baigiant, nuo be
formio evoliucijonizmo iki be
dvasio kvietizmo, — visi yra 
atsiradę iš šio lūžio pirmajame 
tomistinės grandinės sąnaryje. 
Jeigu mūsų matomas daiktas 
savęs neišaiškina ir mūsų ne
patenkina, tai jis nėra net tas, 
ką mes matome. Tada pasau
lis yra ne kas kito, kaip są
vokų prieštaravimas, smaigiąs 
pats save. Tomizmas mus iš to 
išlaisvino. Trūkumai, kuriuos 
mes matome atsirandančiuose 
daiktuose, yra dėl to, kad čia 
dar nėra viskas, kas yra. Die
vas egzistuoja labiau negu žmo
gus. Jis egzistuoja labiau negu 
medžiaga. Dievas visomis savo 
jėgomis yra ir veikia kiekvienu 
momentu. v. Bgd.
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Aš jau žinau! Jau sugalvojau! — apsidžiaugia 
Sprudeika, su mėlynėm po akimis. Jis pagyvėjęs — 
midus visad blaivo jo snūdumą: kuo daugiau išgeria, 
tuo gyvesnis. Liepčiau Minidaugą pririšti už kaklo 
prie kuino uodegos. Te varinėjamas palodytų šunis...

A-a - a!...
Kernąviškis midus Visimantui tikrai patinka. Iš

lenkia vis dar ir vėl kaitrų ragą po rago. Bet paga
liau netikėtai kniumba į skobnį... Ir taip ūmai: nosi
mi kniubte užkniubo skobnį...

Tautvilą nustemba.
Kas tai? Visimantas staiga susirgo? Ar nuoma

rio čia šis priepuolis? Gal aštrus gumbas? Nejau pa
gyna? Giltinė siurbia savęsp Visimanto paskutinį 
dvasą ?...

Ir atsitik taip nelemtai! Ko gero betrūksta, Ei
divilas pasakys — dėl piktybinio peniukšlo ar gėrimo 
taip pasidarė. Išeitų, lyg čia jis būtų nunuodytas...

Bet Eidivilas nė trupučio dėl to nesujudęs. Vi
sai abejingom akim. Tik nusišiepia šaltalūpiška šyp
sena. Niekai, nėra reikalo rūpintis. Tai tik miegan 
įdribo. Nebe pirmąkart jau taip atsitinka. Kai tik 
gerai išgeria, jis užmiega čia pat prie midaus. Ir 
dar ypačiai, jeigu nuvargęs, kaip dabar po kelionės.

Eidivilas kumščiu rėžia skobnin. Švepluoja. Jis 
vis už r-r kliūva. Seilės drauge su žodžiais tik purk
ši, tik dulksi. O dievai! Gi blakstienos jo peleninių 
akių beveik visai išlūžėjusios... Vien lapsi tik nušiurę 
vokai...

O dievai dievonėliai! — Eitvydas vos beištveria. 
Kur šitai nuves? Tokie jaugi žiaurūs ir patrakę!...

Eitvydas apimtas didelės baimės. Tik, rodos, 
šokti žirgan ir zovada lėkti tolyn...

Gal dėl to ir Saulė tokia alsi ir susirūpinus lei
dosi. Galinės liepsnos Žaslių šone virpo kraujo lata
kų alėjime. Tai įspėjanti skirtis — gresia didelė ne
ganda...

Padažnėjęs alsavimas vargina Eitvydą. Jis ne
įstengia nugalėti savo drebulio. Tėvo pilyje, velionies 
Dausprungo paminkle, jie štai rengia dėdės, lyg ko
kio slibino, skerdynę. Ir kaip ramiai jie apie tai šne
ka, ir dar net juokais...

O ką mūsų sapnužėlis Sprudeika? Kaip Alšionys 
Minidaugą viešnagėn priimtų?

Visi sužiūri į Sprudeiką.
Šis gūžteli pečiais. Apsidairo peleniniu, nieko ne

sakančiu žvilgsniu. Aa. Kaip? Dar nepagalvojęs apie 
tai, — jis krutina plonas bekraujės lūpas. Bet jei tik 
Minidaugas į mūsų gerkles nesikėsintų, nenorėčiau O nudrimba miegan taip vis staiga: čia šneka, čia 
jo nei matyti, nei girdėti. Galėtų jis sau, o mes sau. jau užmigęs...

Kad taigi! — sušunka Visimantas, o Eidivilas 
švilpteli. Kad tai jis sau, o mus paliktų sau! Tegu 
jis tada šimtą metų gyvena. Tegu tada ten Vilnioje plikės. Tai štai tau sąjungininkas Kriavo Viešpatis — 

r________„ r_______  ____ ___ o__ sau lakštingalų besiklauso, kalvėje kala, svogūnus
Eidivilas. Iš Minidaugo kaukolės gerdamas, sau per- graužia ar šeškams kailius lupa. Kas gi mums tada!

Mes sau geriame ramiai midų arba medžiojame. E,

JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS

(Tęsinys)
Eitvydui užima dvasą. Toks piktas kitam sopulio 

geidimas! Toks nuožmus kraujo troškulys! Paregi 
raudas putinų uogas. Ir užuodžia šiltos jukos tvosnį. 
Pasivaidena užsimojimas iš šešėlio durklu nugaron...

Neapykanta. Sankirša. Klasta. Pinklės. Ar ne ši
taip ir jų tėvą kokie nors paruošė ugnelėn žemelėn...

Eitvydas ima drebėti...
O, pala, pala! — pasipriešina Eidivilas. Nors vis

ko gali būti, ale matai — Ašmena pakeliui. O jeigu

APIE PIGIĄ MĖSĄ IR ŠUNIS
Amerikos priešai, neišskiriant Ką visa tai reiškia? Antitarybi

nė Vilnies, visais būdais stengiasi nėmis pasakomis žmonės nesižavi, 
suniekinti Amerikos laimėjimus ir Reikia jas per prievartą brukti 
pagarbinti kruvinąjį komunistinį žmonėms, 
režimą. Vilnies ponai ypač neken-1 Tiesa, šunys pigią mėsą ėdą. 
čia viso to, kas atskleidžia tikrą- ~ -
sias komunizmo užmačias ir kon
krečiais faktais įrodo bolševizmo 
žiaurumą bei kėslus. Kremliaus 
padlaižiai labai išsigando visų Lie
tuvą lankiusių objektyvių pasako
jimų ir raštų. Ypač išsigando iš
spausdintos angliškai knygos “Pa
lik ašaras Maskvoj”.

Nori teisybės
Jokubka Vilnies puslapiuos, pri- negali įsivaizduoti tikrojo komuniz pakiršintas ir įkarščio pagautas,* nirtulingai žvengia 

kimštuos bolševikinio šlamšto, ra- mo veido. Tie žmonės trokšta tei- b ’ 5
šo: “Inž. A. Nasvyčio parašytos sybės, ne kokių ten Stalinui parsi- ... . . -
anglų kalba antitarybinės knygos davusios Vilnies plepalų, bet as- im91u J° mant4 bei mitrumą. 
“Ašaras palik Maskvoje”, atrodo, menų, kurie patys pergyveno ko- 
niekas neperka. Ponai nacionalistai j munizmo žiaurumus, 
susirūpino, kas daryti! Čikagoje 
susiorganizavo komitetas rinkti au
kas, kad nupirkus 1,000 knygos ------ .------ r,------ r------- . ... . . .
egzempliorių ir išdalinus žmonėms darbininkų išnaudojimą, nes nie- ir vėl susirinkti turėtumėm. Ale jau tik keturiese ir 
dykai. i (Nukelta į 4 psl.) jau tavo kailiui įraugti.

Tiesa, šunys pigią mėsą ėdą. 
Bet žmonės pigių melų neima. Jie 
nori teisybės, o ne plepalų.” ; . ., . i

O kaip žinoma, knyga visi žavi- pirmiau Minidą perimčiau. Jeigu Ašmenoje pas- 
si, bet yra ir tokių, kurie užimti kutinės rūgštelės jis paragautų? Tai ten būtų pa- 
kokiais nors rūpesčiais neturi pro- dirbdinta midui taurė iš jo kaukolės!... 
gos pasižiūrėti, kas yra naujo kny Eitvydas suledėja visas. Jam lyg tvokle tvota per 
gų rinkoj apie bolševikinį kalėji-' j viršugalvyje dabar plaukai pasistoję...
mą. Taigi visų lietuvių pareiga pa- b , ,. r1“una‘ u
dėti sužinoti tiems, kurie nežino, I Kad tave laumgrybiai. — Visimantas šaiposi, 
kas yra komunizmas, nes daugelis purtydamas galvą. Iš jo kaukolės tu gertum? 
laisvam krašte gyvenančių žmonių Ir gersiu! Gurgšnosiu midutį iš jo kaukolės! —

Eitvydas pasimetęs, sustingęs ir vos ištveria. 
Vaško žvakių šviesa blizga ant Visimanto pakaušio

tik, rodos, lyg pūzdras koks. Tokie šitie Bulevičiai: 
trys klastingi ir žiaurūs lūšiai...

Privargęs ir išsikankinęs Eitvydas. Išplėstose,
Tu ir ano siutą sugertum, — Visimantas surau- sapnys! — Visimantas numoja paniekinamai. Jauna- raustelėjusiose akyse — geltona... Tas vaško žvakių 

kia veidą. Prasimanytum ir tu tik margu ašvų jodi-1 me Mėnesyje nujunkytas!
Kada žmogų* dreba Su gaidžiais ir keltumsi, mūsų kaklams kilpas

Vilnies ponai, kurie proteguoja vytum, — Visimantas žiūri akių kampais. Tada mes

geltis... Ir tas kaulinis svidėjimas plikoje Visimanto 
Sprudeika! Alšionys! —žvengia stambus ir grioz- kaukolėje...

diškas Eidivilas. Sprudeika — kaip žąselė ant ledo.
Negali paeiti, negali ir plaukti, nors vanduo čia pat 
matyti... » (Bus daugiau)
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(Atkelta iš 1 psl.)
Nenorėdami erzinti kairiųjų 

socialistų, centro partijų atsto
vai ne kartą turės sušvelninti 
savo kalbas prieš komunizmą 
ir gal prigesinti entuziazmą kai 
bose už Atlanto sąjungos (Na
to) politiką. O tai turėtų vesti 
į visos antikomunistinės kovos 
Italijoje susilpnėjimą ir Itali
jos pastūmėjimą į neutralumą. 
Nors kairieji socialistai į vy
riausybę neįeis, bet jie be abe
jo sau tylomis rezervuosis “ 
to” teisę dėl jiems nepatinka
mų vyriausybės asmenų.

Iš šio “atsivėrimo į kairę” 
(apertura a sinistra), be to, 
kyla dideli ideologiniai pavojai. 
Susirūpinimą kelia ypač jau
noji italų krikščionių demokra
tų karta, kuri Neapolio kongre
se parodė savo lengvapėdišku
mą ir ideologinį nesubrendimą.

“atsivėrimas į kairę” gali būti 
tik “pirmas etapas į naują pra
gaištingą evoliuciją”. Jį gali sek 
ti “tiesioginis kairiųjų socialis
tų įsijungimas į vyriausybę” ir 
1.1. Evoliucijai nuėjus per toli, 
Sce’bos nuomone, jau nė nauji 
rinkimai negalėtų padėties pa
keisti. Iki šiol antikomunistinį 
frontą Italijoj išlaikiusi krikš
čioniškoji demokratija praras
tų rinkėjų pasitikėjimą, o orien
taciją pametusi gyventojų dau 

ve- guma taptų komunistinės ir so
cialistinės propagandos auko
mis.

|
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Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka I
biznio namui statyti. $6.000.

8 kamb. muro rezidencija.
deru, didelis namas.
Garažas. Prie parko.

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 butu mūras. 2 po 6 kamb,
Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas.
Platus lotas. Prie pat joarko. $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 j 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. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

Mo-
50 p. sklypas. 

$26.900.
— Iianlware. 

biznis. apyvarta apie
metams. Kaina grynais

nuomos
Įmokėti

butų, 8 
S kamb.

Bargenas. 2-jų butų namas. 8
3 kamb. Gera vieta. $14.600.

S-jų butu niūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
114 aukšto niūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

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

Nauja $ 100.000 likerių prekyba. 
Taverna ir liuksus butas. Mūro na
mas su nuostoliu parduoda už 
$56.800.

Visai geras mūras. 5 butai ir biz
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 mūras. Alumin.
Virš $8,000 nuomos. $66,900.

Algos metinis priedas apie $5,000 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21.000.

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

Ir

Trijų naują vyriausybę suda
rančių partijų programai kai
rieji socialistai davė savo pilną 
pritarimą. Nenni pareiškė, kad 
socialistai ‘ 
jai įgyvendinti’ __________ __
cialistai net pripažįsta, kad pa- J iimybių, valstybinės administra- 
vyzdžiui naujos vyriausybės j cijos suderinimo, visų gyventojų

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

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

i Mūrinis bung:ilow, 6 kam’b., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
j metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
Į ir labai žema kaina.

Turime daug ir įvairių namų »!• 
i soso kolonijose, parūpinamo pasko 
las. notarizuojamo dokumentus, pll- 

I donie Income Tax.

SIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 48rd St. Cl. 4-2390
priedai.

Tvirta

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

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

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

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399
L. ... REAL ESTATEcių, kaip pvz. elektros sroves 
šaltinių, suvalstybinimo, žemės

1
I
i PRIE MARQUETTE PARKO

$1,500 ĮMOKĖTI. 2 po 4 kamb.
"duos savo pagalbą ir mokyklų reformos pagilini- , Gazu apšild. 2 auto, naujas gara- 
linti”. Kai kurie so- mo. visiems sukūrimo darbo ga ' žas- Tuojau^ »aiima užimti. Leng-

^auniausieji krikščionys demo programoje pramatytoji mokės- i klasių ūkines gerovės pakėlimo 
; čių sistema esanti geresnė už ir t-t. V įsa tragedija yra ta, kad 

socialistinę.
kratai audringas ovacijas sukė
lė Stalino taikos premija apdo
vanotam Nenniui, o nušvilpė 
senus savo partijos kovotojus, Daug kas labiau išaiškės, kai 
kurie su didžiausiu pasiaukoji- į bus paskelbtas naujas ministe- Į ^alavinius 
mu nešė krikščioniškus idealus rių kabinetas ir pats programos 
į krašto politinį gyvenimą. Pro tekstas. Ministeris pirmininkas 
tą nerūpestingą jaunimo “krikš Fanfani, partijos sekretorius 
tavimą” labai dramatiškai nu- Moro ir jų bendradarbiai gerai 
skambėjo ministerio Scelbos pažįsta socialinę katalikų dok- 
(lietuvių bičiulio) įspėjimas: I triną. Nėra pavojaus, kad pro- 
“Dar niekad mūsų jaunimas gramoje nuo jos būtų nukryp- 
taip karštai nėplojo krikščioniš- ta. Programa be abejo bus sie- 
kajai demokratijai, kaip šian- kiama: išlyginimo ūkinių skir- 
dien jis ploja socializmui”... i tumų tarp šiaurės ir pietų Ita-

Ministeris Scelba įspėjo, kad iijis, kai kurių pramonės sri-

! Italijos katalikai, norėdami pil
niau įvykdyti pagrindinius so
cialinės Bažnyčios doktrinos rei 

, “turi atsiverti į kai
rę”, prašyti kairiųjų socialistų 
(komunizmo bendradarbių) pa
galbos ir taip išstatyti kraštą 

!į didelį pavojų. Tikėkimės, kad 
I katalikiška Italija suras pakan 
; karnai jėgų, nugalėti pavojams 
į ir socialiniai atsinaujinti.

V. K.

ĮSIGYKITE DABAR !

LAISVIEJI ESTAI PASAULYJE
(Atkelta iš 3 psl.)

riodinį spaudos biuletenį švedų, . tary^a suranda lėšų 
vokiečių ir anglų kalbomis ir 
siutinėja jį spaudai, radijo sto

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

Redagavo J. Daužvardienė

išiai- ■ I-JTHUANIA (Paveiksluose) $6.00
■ Fotografavo V. Augnstinas 

lankiuose sluoksniuose. Savo Į-'ti^^AGES THR0UGH 
našais prisideda ir tie švedai,! Parašė Dr. a. Šapoka;

labai gyvai išvystyta. Jai

$3.5t

tims'bei institutams, kurie ty- kunems rupi sumažinti komu-|THE story OF ART 
rinėja Pabaltijo ir Rusijos pa
dėtį.

nistinės infiltracijos pavojų. Ži-' and JUOZAS PAUTIENIUS, 
nomas švedų visuomeninkas ■ Parašė ig. šlapelis

prof. Birger Nerman neseniai i LITHUANIAN SELF-TA TTrmT
pareiškė, kad Švedija turėtų j 
pabaltiečius vertinti ne tik dėl 1 
jų reikšmės šio krašto ūki
niam gyvenimui, bet ir dėl to, 
kad jie sudarė savo rūšies dva
sinę gynybą prieš komunistine 

pasiekia norvegų, danų, olandų PaSundą. — (ELI) 
ir vokiečių spaudą.

Fondas remia taip pat poli
tinę veiklą ir švietimo darbą. 
Jo parama naudojasi visi, kurie 
vyksta į tarptautinius suvažia
vimus ar konferencijas, jeigu 
ten svarstomi Pabaltijį liečią 
klausimai. Finansuojami estų 
pabėgėlių užsienio ryšiai, tauti
niai parengimai, šiuo metu pvz. 
rengiama estų tremties meno 
paroda Ivaeskyla, Suomijoje, 
kurią, manoma, turės galimy
bės aplankyti estų turistai iš 
okupuoto krašto.

Estų tautinis fondas su savo 
skyriais atskirose vietovėse kas
met Švedijoje rengia Nepriklau
somybės šventės — vasario 24 
— ir Gedulo dienos — birželio 

minėjimus. Pastarasis

Duoda medžiagos spaudai

i

TAUGHT
Išleido Marlborough

$5.00

S1.2E

,Of_ 
vos išsimokėjimo sąlygos. Užeikite 
pasiimti raštą šiuo adr.: 3739 \V. 
26th St. LA 1-7038.

Aplamai šis darbas neša gra
žių vaisių. Pvz., 1961 m. švedų 
spaudoje pasirodė 395 straips
niai, liečią Pabaltijo klausimą. 
Be to, spaudos biuletenio žinios

Cžsakytnus su ninigais prašome siųsti 

“DRAUGAS” 
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)

$12,900 už 4 kamb. mūrinį 55 ir 
Mozart. lotas 30x125.

$18.500 visai naujas. 3 mieg. Arti 
mūsų ištaigos.

$20.500 mūrinis 5 'kamb., 
naujas šild.. geri plasteriai. 
ko nuo Maria High.

$7.900 už 4 kamb. medinį 
lotas 25x125.

$37.800 mūrinis 2x5 su 3 mjeg., 
m<‘tų. 71 ir California.

$38.500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa. 59 ir Mozart.

4 " ‘
Iš

2
P
2x4. pilnas rūsys.

garažas, 
1% blo-

Gage P-.
10

i 2

m. mūrinis, 
5 nuomų 
po 4. garažas.

$10.000 įmokėti, 
virš $400 j mėn

$23.000 mūrinis
30 p lotas. Gage

$18.900 medinis 
garažas. 43 ir Campbell.

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

si 3,500 mūrinis, 3 butai Bridge
porte — 33 ir Enierald.

$26.500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas. Gage p.

$21.000 už medinį pajamų namą 
— 4 apačioj. 3 viižuj. naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

$24.800 mūrinis. 6 kamb. apačioj, 
ir 3 viršuj. 63-čia ir

$14.500 mūrinis 3
Vartų parapijoj.

$18.500 mūrinis 2x4 
bl. nuo mokyklos.

$17.900 mūrinis 6 
tas. garažas, naujas

$10.900 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

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

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

California. 
butai. Aušros

Brighton p.. 2

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS

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

Nauj.
Nauj.
Mūr.
Med.
Didelis pasirink, gerų ir pigiu namu.

! BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

niur. 2x5% (3 m.)—$36.500
mūr. bung., garažas—$ 18.9OO 

2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
2x5. gar., did. lotas—$18,900

$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

14
rengiamas drauge su Rytų Eu
ropos pabėgėliais ir turi aiškų 
antikomunistinės demonstraci
jos pobūdį. Pernai pagrindiniu 
kalbėtoju buvo žymus švedų ra
šytojas Eyvind Johnson, ku
riam ką tik paskirta Skandina
vijos literatūros premija.

Politinis darbas

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

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

'aukštų kampinis. $66,500. __
j _6 metii, 3 mieg. medinis. Pilnas 
1 rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
! $14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau
tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar- 

Į ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A.ti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška. Gražiai 1S- 
dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

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

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

.NAUJAS MfR. BUNGALOW
Šu 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE 
Krautuvė

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

3 BITU 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

i
i
12 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- 

" . Mėnesinių
Arti Šv. Kryžiaus 

bažn. Pilna kaina $21,900.
5 butų mūrinis Gage Parke. Vi

si 4J/2 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 

■ 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

BERWYN. 7 butai- Pajamų 'mas' Na^as Saražas- 
$6.600 (Nuomos gali būti padi- Pajamų $36o 
dintos). Arti susisiekimo ir krau- j 
tuvių. $38,500; įmokėti $9.500. 
SVOBODA. 6013 Cermak Road. 
Cicero — OLympic 2-6710; arba 
BIshop 2-2162.

I

lietuvių kolonijoje, 
nuomos

$16.500
Nauja 

alyvos

ant 
su-

cen- 
šilu

Mar- 
sistemos,

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, 
OLvmpic 2-6710; arba BIshop 

! 2-2162.
PILDOME INCOME TAKSUS 

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

P. LEONAS
REAL ESTATE

BROADVIEW
Savininkas parduoda 5(4 kamb. 

(3 mieg.) '‘ranch" namą. 2 maš. ga- 
Gazu 
skly-

i ražas, šoninis privažiavimas, 
apšild. Daug priedų. Kampinis 
pas 51X126 p.

Tel. FI 5-5212

ATREMONTUOTAS 4 butų na
mas. Našlė turi parduoti. 2 po 4 
kamb.. 2 po 3 kamb. Gazu apšild. 
Pajamų $167. plius butas. $15,500: 
įmokėti $3,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

hh r «• ' vtfd moterys

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

i General Insurance, Notary Public
Į 6455 SO. KEDZIE AVENUE

Tel. PRospect 8-2233

i

i

ii r
2735 West 7lst Street

Tel. WAlbrook 5-6015

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

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

73-eia 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 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

TVARKINGA MOTERIS gali 
prižiūrėti -vaiką lietuviškoj šeimo
je. Skambinti —- REpublic “-8534

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

:

I STANKUS 
| CONSTRUCTION C0. 
fi

PROGOS OPPORTITNITIE.'

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVĖ. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų- 14“ VVest 112th Place

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

IMCOME TAX

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

A. ABALL ROOFING 
įsteigta priei 48 metui 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

į

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

“403 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

y JUOZAS ŽEMAITIS

O ,

II
I
GRAŽI DOVANA BET KADA!

engia-taip darbininkas nėra 
kaip Sovietijoj, rašo, kad So-

I.H VIC. SKADE ST 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildomus pečiu. (furnaces 
-boilers), air condition rs, ry- 
nos (gutters) Iki $ metų lšsi- 
mokėjimaa

CICERO HEATING AND 
SHEET METAT

2431 S. Kedzir Avenor 
Chicago 28, IUinois

Tel. 277-1442 Bes. OL. $-0412.

NAUJU NAMU PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

Tavernos ir likerio biznis su pa- 
: pildomomis pajamomis iš ' butu, 
i gražus mūr. pastatas. Dideli gerai 

-užlaikyti butai. Vi n nuomos S9.7se 
-<5. ' per metus. Išdirbta ir gera vieta ta

vernos bizniui. Dėl susidėjusių aplin
kybių viskas parduodama labai pi
giai. Be to. dar turime pasiūlyti 
ypatingai gera tavernos ir likerio 
biznį su 2 butais ir dideliu parkini- 
mo sklypu, naujame Chicagos vaka
rų rajone. Tikrai v rta pamatvti. 
Kreiptis — RE 7-2616.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS 
KIEN'RS pasakų knygą

FRAN

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA
■o

■

A. Stančiauskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų garnį 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

1 naces) visų dydžių oro vesintu- 
! vus bei Air Conditioners ir atlieka

v visus skardos darbust
Namas 4 po 5 kamb., arti Maria 7304 So. Rockwell Street 

High School. skubiai parduodamas, i
Savininkas HE 4-7334 Tel. GRovehill 6-7875

KARALAITĖS GINTARĖS
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta

kur 
mas 
vietijoj žmogus gali būti ramus. ! 
Esą nereikia bijoti, kad nukentės < 
giminės Lietuvoje už čia skelbia
mą apie bolševikus tiesą. Vilnis 
apie tai rašo: “Lietuvoje praėjo 
tie laikai, kai siautėjo generolai 
Glovadskiai ir fašistiniai budeliai. 
Dėl savo asmens saugumo, jeigu 
žmogus nekaltas, nedreba.”

Jokubkai neverta aiškinti, kas 
dreba ir kas nedreba, nes ten ir' 
negyvas Sta linas dreba, nes ten, 
ir pats Berija, nužudęs milijonus, į
buvo kitų tokių pats paskerstas. I kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Diktatūriniam krašte visi dreba ir i Viršelį ir iliustracijas piešė Se3. 
žiūri, kaip vienas kitą suėsti. Jei-1 
gu kalbama apie šunis, pigią mėsą 
ėdančius, tai galima pakalbėti apie I 
šunis prie lovio besipiaunančius. 
Dėlto net ir toks Molotovas šian 
dien yra pasmerktas. Kinkų dre 
bėjknas yra pagrindinis komuniz 
mo bruožas.

Skaitėme spaudoj, kad kapt. Mi
liauską' nupirko kariams Armo- 
nienės Palik ašaras Maskvoj ir, ją 
perskaitę, 30 aviacijos karininkų 
stebėjosi, kaip gali šiame amžiuje 
egzistuoti toks režimas. Jie džiau
gėsi, kad stovi Amerikos ir laisvo 
jo pasaulio sargyboj. Tie vyrai 
tei'ingos knygos nelaikė maistu

Mercedes. 48
Pinigus su

pusi. Kaina $1.25. 
užsakymais siųsti
A U G A SD R

4545 West 63rd Street 
Chicago 29. Illinois

Dar tenka paminėti Estų tau
tinę tarybą. Tai grynai politinė beV^ingl^tafor^adja
organizacija, sudaryta 1947 
partijų koalicijos pagrindu, 
palaiko ryšius su į v. kraštų 
litinėmis partijomis ir jais 
sinaudoja Pabaltijo klausimui 
kelti tarptautinėje plotmėje. Ta
ryba siutinėja atitinkamus me-

m. 
Ji

po- 
pa-

apie didžiausius laisvojo pasaulio 
priešus sovietus. Jeigu tie sovietai 
Vilniai draugai, tai, tur būt, tik 
už rublinį lakalą.

Myk. Mel.

— Kas svetur atsidūręs mirs 
morandumus ir raštus laisvojo savo tautai, tas krašto pali- 

valstybių vyriausy- kimą paverčia tautos išdavimu. 
■Dr. J. Girnius

pasaulio
bėms bei politikams, šita veikla

.Marąuette
i nių
1 le
51-

i .et i
Į

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

i ‘Draugas”

i
t t i
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Gražių vizitiniu kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia
D R A U G A S

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West OSrd Street

CHICAGO 29. ILLINOIS
Skambinkit LUdlow 5-9500

IIIlllllllllllllllllllIII IIIIIIlillllIIIllllllllllll

Remkit dien. “Draugę”

Parke ' — dėl šei 
aplinkybių pigiai pardiMM 

Iuxe. poros metų, dvi-flet 
kamb. (3 mieg;>. Dideli ii 
ka m ba ria ri < r n i sk ia usi

imai. - šildymo sistemos guzu, 
•a ra žas. Tiktai $39.500. HE 7

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 6 kamb. butas, gazu 
apšild., sienoje įmontuotos kros
nys. Be mažų vaikų. Brighton 
Parke. $85 mėn. FR 6-5810.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M EDICINOSir P R E K Y BOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSII PAGEIDAVIMĄ

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

I
Išnucm. 4 kamb. apšild. butas, 

suaugusiems. Naujai dekoruotas. 
2919 W. 69th St. PR 6 5015.

iiutiniKiiiiiHimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimii

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Kataliku Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS TR GALINGOSIŠ

W L O A
RADIJO STOTI KS BRADDOCKS 

Ktrkivcną M-kniadlenį nuo 
1:30 iki 2:00 laL p. p.

I Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
’ r< su: Lith;*anian Catholic C 

Radio Station WLOA, Braddock. 
Pennsylvanla.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlCMIIIIIIIIHIIIIIIIIIt

CONSTRUCTION CO

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 -5153

I

Savininkas parduoda 2-jų butų 
mūr. namą. Garažas. Arti 55-tos 
ir Kedzie Avė, Tel. HE 6-091“.

Marąuette Parke išnuom. 4 kam-: 
barių butas, suaugusiems. Skam
binti nuo 8 iki 11 vai. iš ryto ir 
nuo 4 iki 9 v. v. PR 6 6208.

Išnuom. butas plius vienas ne
apšildomas kamb. Karštas vanduo. 
2544 W. 39th PI. Tel. Y A 7-4915.

4 montai. «

IjL. STAŠAITIS*
a Statybos Kontraktorins

Išnuomojamas 6 kamb. apšildo
mas butas. Atremontuotas.

Tel. “76-940t

8043 SO. SAUYER AVENUE >
CHICAGO 29, ILL. A

Namų TeL ?R 8-8378 ",

• PASKOLOS |
Gyvenami namai Biznio, in-* 

dustrijoe bei ofisų pastatai. 
Taip pat įvairūs pastatų re-A 

^montai. *

7-3417

Apsimoka skelbtis “DRAUGE
Į

nes lis plačiausiai skaitomas lietu

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJTS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JCSU 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0708 CL 7-2094 Chicago, IU.

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir jrarantuotai 
įrengia naujus, perstatų senus 
•vairių rūšių gazu. alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gruttvrs) ir kt. darbus. 
Nemoka mas apsk ai čia v i mas.

IfOMAS ŽUKAUSKAS
HEATIVG & SHLFT MF7TAL 

I S. W<*Mcrn Ate..
(’bicajro 9, III.

Išnuom 3-jų kamb. apšildomas 
butas. 7252 So. Rockwell St.

GKiHehilI 6-7019, ------------ ____________ —_ t
I__________________ _____________________ It
Išnuom. 1 kamb. butą'. Naujai! 
atremontuotas, šiltas vanduo. Ga Į 

Hour. zu šildymas. TH. Vlrginia 7-0710.

vii) dienraštis. Gi skelbimu kaino*
-■įsiems prieinamos

r/7
Z

i Skelbkitės “Drauge”.
i

Remkit dien. “Draugę”!^

V.SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2018 WKST 7IM STREET 
Tel. PR 8-4288 ir TE B-&681

Split by PDF Splitter
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MŪSŲ KOLONIJOSE
East Chicago, Ind taiso akcentavimu. Iš publikos 

reagavimo jautėsi pilnas kalbė
toju patenkinimas.

Meninę programos dalį išpil
dė vietos mokyklos vaikų cho- 
las, vaidintojų būrelis ir tauti
nių šokių grupė. Meninę progra 
mą parengė Seselės Kazimierie- 
tės ir lituanistikos mokytoja G. 
Markevičienė.

Atsilankiusius į minėjimą sve 
Čius papuošė tautiniais ženk
liukais mergaitės skautės.

Laisvinimo reikalams aukų: 
surinkta arti 500 dolerių. Di
desnėmis aukomis pasireiškė J. 
Klimas — $50, S. Laureckai — 
S30, Aukštkalnis — $25, K. Čiu 
rinskai — $20, Gary Liet. Pol. 
Pašai, klubas — $14.

Likusis aukų sąrašas bus pas 
kelbtas vėliau. p. c.

Astronauto Glenn šeima džiaugiasi tėvo laimėjimu. Matyti žmona Annie, duktė Carolyn. 14 
sūnus David, 16 m. . (UPI)

DIDŽIOJI AUTOMOBILIŲ PARODA

DRAUGAS, šeštadienisš 1962 m. vasario mėn. 24 d.

tais buvo pastatyta gyvenamų vilo mylimiausį mokinį ir 
namų dvigubai daugiau negu Povilą, šv. Tėvas ypatingai 
Maskvoj, antra, Maskvoj kiek- brėžė sausio 25-ją dieną, i 
vieno buto gyvenamas plotas lygiai prieš tris metus, šv. ] 
negali viršyti 32-jų kvadratinių vilo atsivertimo dienoje, jis 
metrų. J skelbė kardinolams, susirinl

Tuo tarpu Italijoje net pačių siems šv’ Povi10 bazilikoje, 
kukliausių butų gyvenamas plo suotino BažnVči<>s susirinki 
tas viršija 50-60 kvadratinių ®usa?kimą- Nuo to iaiko pra 
metrų. jau trys metai įtempto dai 

ruošiantis tam didžiausia j: 
Tūkstančiai lankytojų Jstonj® įvykiui. I

2 J ris katalikų Bažnyčiai ati 
Šv. Tėvas Jonas XXIII Palai nauJOi5 dvasios ir naujų pasi 

minimų salėje Vatikane, bend- \ 
roję audiencijoje priėmė kelis 
tūkstančiusz lankytojų atvyku
sių iš Italijos, JAV, Argenti
nos, Peru, Čilės ir Brazilijos. 
Tėviškame pašnekesyje su lan
kytojais Šv. Tėvas prisiminė 
šventąjį Timotėjų, apaštalo Po- i

tinimų ištikimai vykdyti Ki 
taus mokslo misiją.

— Vienos minutės užten 
nusistebėti, ištisas šimtmetis 
kalingas tam, kad galima bi 
padaryti stebėtinų dalykų.

—Helvet:Namų statyba Romoje 

ir MaskvojeNaujojoje McCormack salėje, 
Chicagoje, vyksta 54-ta metinė 
automobilių paroda. Jos didin
gumą nusako faktas, kad čia 
suvežta naujausių automobilių 
už $25 milijonus. Išstatyta apie 
450 įvairiausių automobilių. Pa
rodoje dalyvauja JAV, britų, 
prancūzų, japonų, italų, vokie
čių firmos su savo automobi
liais, sunkvežimiais, motorais. 
Užima net 300,000 kvadr. pėdų.

Daugelyje vietų galima ma
tyti automobilių skersinį piūvį. jame teatre 3 vai. p. p. ir 8 v. 
visos mašinos, tik motoro ar 3Q min vakaro būna turtinga 
kitų dalių. [programa scenoje. Masinis bale

Žiūrovai ypač domisi ateities tas, akrobatiniai pasirodymai, 
automobiliais.
vadinamą Gyron, kuris bus va
romas sprausminės jėgos, tu
rės automatišką vairuotoją, ja
me pusiausvyrą palaikys giro- 

? inėjimo iškilmingąjį posėdį skepas (nuo čia ir pavadini- 
atidare anglų kalba Buffalo Lie mas); jame bus įrengtas ir te- 
tuvių klubo pirm. dr. Gamziu- lefonas, pasikalbėti su namiš
kas.
JAV 
biro 
Ka’kė’o svečias iš Rochesterio 
J

Buffalo, N. Y.
J ietuvos laisvės šventė

Buffalo lietuvių kolonija tu
ri tik apie 300 lietuvių ir tie pla 
čiai išsisklaidę po miestą ir a- 
pylinkę, tačiau jie yra susibūrę 
į Buffalo lietuvių klubą ir gan 
gražiai pasireiškia kultūrinėje 
veikloje ir turi apylinkėje įsi- 
gvję gerą vardą. Ypač iškilmin-

blondinė praeiviams dalina gran 
dinėles raktams susikabinti. Pa 
rodos kampe yra būdelė, kur 
galima atnaujinti savo vairuo
tojo leidimą. Viename kampe 
— miniatiūrinis prūdas, su gir
dimais (iš 
kvarkimais, 
mas dailus 
atsisėdusius
merginos nufotografuoja ir ne 
mokamai nuotrauka atiduoda.

-

plokštelės) varlių 
Čia demonstruoja- 
laivelis. Kitur — 
į 1912 m. fordą

i traukdami nemažai apylinkės 
lietuvių, šiemet šios iškilmės 
Įvyko sekmadienį, vasario 11 d. 
Piadėta pamaldomis, kurios bu 
vo atlaikytos 10 vai. Niagara 
Falls, N. Y., apylinkės lietuvių 
parapijoje. Oficialusis minėji
mas įvyko 3 vai. 30 min. Inter-

Kasdien parodos salės didžia-

Minėje n? nepriklausomybės 
šventę

East Chicagos apylinkės ir 
bary miesto lietuviai susirinko 
(švento Pranciškaus parapijos 
salėn vasario 18 d. paminėti Lie 
tuvos nepriklausomybės dieną. 
Minėjimą atidarė vietos ALT 
skyriaus pirm. A. Vinick, pa
kviesdamas Gary Vytauto pos
to legionierius įnešti vėliavas, 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nus ir paprašė švento Kazimiero 
parapijos kleboną kun. J. Da- 
niels sukalbėti invokaciją. Prie 
garbės stalo kvietė ALT Lake 
apskričio valdybos narius: pir
mininką A. Vinick, vicepirmi
ninkus Ą. Neinienę ir R. Nę- 
miką, sekr. P. Indreiką, ižd. J. 
Skeirį, direktorius: kun. I. Vi- 
churą. kun. J. Daniels. Tadą 
Mascn, Step. Karvelį, J. Pet
raitį, Vytauto posto legionierių 
vadą P. Breid, vietos mayoro 
pavaduotoją J. Krupą ir dienos 
kalbėtoją prof. G. Galvą. Per
skaityta Gary ir E. Chicagos 
m-tu merą Lietuviu dienos pas
kelbimo proklamacijos. (Deja. 
Indianos valstybės gubernato
rius nesutiko paskelbti Lietu
vių dieni* h Programos vedėju gai jie mini Vasario 16-ją su- 
pakviestąsr Z. Moliejus.

Prof. GrGalva paskaitoje, ku 
ri truko-25 minutes, nurodė lie
tuvių tautos atsparumą, susifor 
mavusį per tūkstanti metų, spau 
džiant kaimynams iš rytų, pietų 
ir vakarų. Tauta išorės spaudi
mą atlaikė, bet ios vienybę su
ardė įsigalėjęs “Veto” chaosas, national Instituto patalpose. 
Jis susilpnino valstybę. Tuo pa
sinaudodami rusai Lietuvą pa
vergė ir nelaisvėje išlaikė virš 
šimto metų. Naujas Lietuvos 
valstybės pavergimas. įvykdy
tas komunistinės Rusijos prieš 
20 metu.-reiškiasi Lietuvos, kaip 
Rusijos kolonijos, vispusišku a- 
pmlėšimu, išnaudojimu ir visiš
ko surusinimo užmačiomis. Tos 
grėsmės akivaizdoje visame pa
saulyje esą lietuviai turi jung
tį s į vieną stiprų frontą ir lais
vės idėjos vedini kovoti visais 
galimais kultūriniais būdžtis: žo 
džiu, rasti?, reikalavimais, me- 
merandumais už Lietuvos iš ko 
Icnialistinio .jungo išjungimą ir 
jos laisvą apsisprendimą. Ko
vos eigoje turi būti išjungti vi
sokį asmeniškumai, partišku
mai, savanaudiškumas ir rie
tenos. nes šios negerovės pa- 
kanda tąutos dvasios atsparu
mą. suskaįįlp vieningumą ir nu
vertina mus. už laisvę pasišovu
sių kovoti valstybių akyse. Įsi
jungimas 4 laisvinimo kovą yra 
ne tik tam tikrų veiksnių, bet 
visų mūstį^kiekvieno šventa pa
reiga. Ji turi būti suprasta ir 
vykdoma.

Baigdamas paskaitininkas pa 
citavo A,. Mickevičiaus prana
šiškus žgįžius apie prievartos 
subyrėjimą ir laisvės aušrą. Kai 
bėtojas publiką užbūrė ne tik 
savo minėj# svarumu, bet ir sa
vo baritono intonacija, gražia 
dikcija ir , mintis atitinkančiu

Komunistinė spauda nuolat 
giriasi milžiniška namų statyba 
'sovietų miestuose. Iš kitos pu
sės, ši spauda dažnai labai smul 

i kmeniškai aprašinėja žmonių 
skurdą laisvajame pasaulyje. 
Tas skurdas ne kartą pailiust
ruojamas apgriuvusių landynių 
nuotraukomis iš Romos priemie 
sčių.I j

Pažiūrėkime, kaip iš tikrųjų 
j yra, palygindami gyvenamųjų 
namų statybą Romoje ir Mask
voje praėjusiais 1961 metais.

Maskvoje, kuri turi apie 6 mi 
lionus gyventojų, praėjusiais 
metais buvo pastatyta 119 tūk
stančių butų, sudarančių iš vi
so 370 tūkstančių kvadratinių 
metrų gyvenamo ploto.

Tuo tarpu Romoje, kuri turi

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

fi. A.

paprašydamas sugiedoti 
himne. Lietuvių himnas 
sugodotas po minėjimo.

PETRAS ZALUMSKIS
Mirė vas. 22 d.. 1962. 7 v., 

Knox. Indianoje. • sulaikęs se
natvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
mygalos parap.. Žvirblių kai
mo.

Amerikoje išgyveno 59 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Antanas, brolio 3 sūnūs: 
Joseph Bender. jo žmona Julie. 
Stanley. jo žmona Mary ir 
John. jo žmona Estelle ir jų 
šeimos, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šešt. 
6 vai. vak. John F. Eudeikio 
koplyčioje. 4330 So. California 
Avė.

Laidotuvės jvyks pirmad., 
vas. 26 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamald.ii. bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Brolis, brolio sūnūs 
ir kiti gimines.

I Aid. direktorius John F. Eu- 
deikis. Tel. LA 3-0440.

OKA PILIPONIS
(KUNEVIČICTS)

Jau suėjo vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
musų tarpo mylimą žmoną ir 
dukterį, kurios netekome 1961 
m. vasario 26 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos nekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą užprašytos 3-jos 
šv. Mišios su egzekvijomis an
trad.. vas. mėn. 27 d.. 7:45 v. 
ryto šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje.

Maloniai kviečiame visus — 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
kartu su mumis pasimelsti už 

. Onos Piliponis sielą.
Nuliūdę: Vytas Kazimieras 
ir motina Antanina Kune
vičius.

Fordas išstatęs trumpi įvairumai, parodant kiek 
vienos firmos mašinas. Sklandi 
orkestro muzika. Numeriai mo
dernūs, net su “tvistu”. Pro
gramai nereikia atskirų bilietų.

Paroda baigsis vasario 25 d., milijonus gyventojų, buvo pa- 
atidara nuo 11 vai. dienos iki 
11 vai. nakties. Įėjimas — $1, 
vaikams iki 12 m. amžiaus — 
5C centų. Ją verta pamatyti. 
Praeitais 1961 m. tokią parodą 
Chicagoje aplankė 789,734 žmo
nės. J. Daugi.

statyta 135 tūkstančiai kamba
rių, sudarančių iš viso virš du 
milijonus kvadratinių 
gyvenamo p’oto.

Iš šio sugretinimo 
plaukia tokias išvados: 
cingai Romoje praėjusia s

kiais ir kitais. metrų

i

KNYGA REIKALINGA KIEK 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI !

sava me 
Propor- 

me-

tė 
John, 
gi m i nės.

Priklausė KAZIMIERA GILVYDIENĖ

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

PADĖKA

A. + A.

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

^BĖRALINIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr. Aulas

Knygelėj klausimų tr atsakymu 
forma yra Išaiškinti veikiantieji 
t A V bės. 
įstatymai.

Chrysleris daugelį domina sa 
vo pagamintu turbininiu auto
mobiliu, kuris gali naudoti die
gelio kurą, alkoholį, žibalą ir 
t.t. Turi tik penktą dalį nor
malaus automobilio dalių, bus 

’pagajnin* labai ekonomiškas. Dabar yra 
bandymų stovy, bet jau 1963 
m. numatoma jo platesnė gamy
ba pirkėjams.

Kitur vėl automobilis su du-

M-škinis. papildamas daug 
gražių lietuviams minčių.

Po to buvo parodytas anti
komunistinis filmas ,] 
tas New Yorke United Anti- 
Communist Action komiteto. 
Pradžioje Mr. Albert J. Wein?rt 
padarė trumpą anglų kalba įžan 
gėlę. Nors filmas yra anglų kal
ba ir skiriamas amerikiečiams, rirnis, atsidarančiomis į šalis — 
bet vertas visiems pamatyti, ištiesia, kaip sparnus. Čia vėl 
nes nors dalį iškelia rusiškojo filmas: rodo patvariu jeepu ke- 
komunizmo žiaurumų. lionę po Tanganiką. Kitur spie-

Meninę programą atliko sve- čiasi mažieji prie klouno, iškei
čia! rochesteriečiai: vyrų kvar- to “snorkel” lopšelyje į aukštį, 
tetas, deklamatorė I. Žmuidzi- 
nienė ir jaunas pianistas Rai
mundas Sabalis, kuris paskam
bino du dalykus, Mozarto ir Pa-

A. -f- A.

PETER BRUŽAS

Japonijos imtynių čempionas
'aiho, lankosi Londone. Yra 21
i., sveria 301 svarą. (UPI)

iš kur jis mėto pūsles. Dar ki
tur — vasarojimo sunkvežimis 
su žmogaus dydžio manekenais 
pavaizduota vasarojanti šeima, 

derevskio. Ties Buicko automobiliais
Kvartetu, vad. J. Adofnaičio, 

visi žavėjosi. Turėjo padainuo
ti tisui. Vienetas susidainavęs 
ir šioje apylinkėje vienas iše ge
riausių. Verta ir tolimesnie- 
s’cms jį užgirsti.

Pranešinėjo, paaiškindama an 
srhi kalba, Adomaitienė iš Ro- 
chesterio.

Pertraukos metu buvo ren
kama aukos Tautos Fondui. O 
b« to kiekvienas atsilankęs po 
minėjimo buvo pavaišintas ka
vute.

Neaplenktas tradicinis papro 
is pasivaišinimas prie bend 

m stalų. Dalyvavo apie 100 as
menų. Puikiai paruošti vakarie
nės stalai ir jų aptarnavimas 
nerodo. kad buffalietės yra 
darbščios ir vaišingos.

St. Catharinietis

Gyveno 5354 S. Kostner Av .

Mirė vas. 22 d.. 1962. 1<> v. v., sulaukęs 69 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 m
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agota (Burbarinaitė), duk- 

1 "auline Waranius. 3 sūnūs: Anthony. Joseph. marti Evelyn. 
marti Shirb y. 2 anūkai, pusbrolis Vincentas Ašmintos, 

draugai ir pažįstami.
Liet. Susivienijimui Amerikoj,- 251-ai kuopai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette Funeral Home koplvčioj, 
2533 W. 71st St.

laidotuves jvyks antrad.. vas 27 d., Lš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į St. Richard parapijos bažnyčią. 5<ith St. ir Kost
ner Avė., gurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona. duktė, sūnūs, marčios ir anūkai
Laidot. direkt. A. Petkus ir Sūnus.

ALB-nes, ALT, BALF Lindeno Skyrių ilgamečiui 
vicepirmininkui

A. f A. STEPUI SAMATUI 
mirus, skausmo valandoje prislėgtai žmonai Marga- 
retai, sūnui Danieliui, dukrelėms Margaretai ir Ka
rinai ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

ALB-nės, ALT ir BALF valdybes

DVIDEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.+ A.
STANISLOVAS GILVYDAS

Jau suėjo dvidešimts metų ir dešimts metų, kai negai
lestinga mirtis atskvrė iš mūsų tarpo mylimus seserį ir švo- 
ger KAZIMIERĄ ir STANISLOVĄ GILVYDUS.

Netekome savo mylimos Kazimieros 1942 metų vasario 
mėn. 25 d. ir Stanislovo 1952 m. kovo mėn. 7 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jų niekados negalėsime už
miršti. L" i gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybę.

Už a. a. Kazimieros sielą mes užprašėme 10 gedulingų 
šv. Mišių nuo vasario mėn. 25 d., ir už a- a. Stanislovo sielą 
10 gedulingų šv. Mišių nuo kovo mėn. 7 d. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, 2345 W. 56th St.. Chicago, Illinois.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. KAZIMIEROS IR STANISLOVO sielas.

Nuliūdę lieka: Sesuo Zofija ir švogeris Julijonas Šiauliai

KAIP IŠGAVO LEIDIMĄ?

Žymus Chicagos gydytojas 
prie Cornelia av., išgirdo taksi 
vairuotoją atsisakantį panėšėti 
keleivės lagaminus prie namų 
durų, nes, esą, jo širdis silpna. 
Gydytojas savęs užklausė: 
“Kaip gali žmogus, turįs šir
dies ligą, išgauti taksi vairuoto
jo leidimą?” Geras klausimas!

yra Išaiškinti
i f»<iera'intaf darbo Ramdo’ 

Knygelės kaina 10 centu

su užsakymais siusti:Pinigus

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

A. -J- A 
MARIJONA ŠLIČKIENĖ

(A.MBROZAITE) 
(Pagal pirmą vyrą Klimas) 

Gyveno 1620 S. 51st Avė., Cicero, III.
Mirė vas. 22 d., 1962. 10:30 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Jurbarko parapijos. Amerikoje 

išgyveno 57 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas 2 sūnūs: Roy 

Klimas, marti Beatriče ir Joseph Klimas, marti Blanche. duk
tė Cecilia Berggem, žentas Clarence. 5 anūkai ir 2 proanūkei, 
3 seserys: Kotryna Račkus. Barbora Juškaitis ir Veronika 
Juknis ir jų šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų ir Maldos Apaštalavimo Draugijcms. 
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkaus koplyčioje. 1446 So. 

501 h Avė., Cicero, III. Laidotuves įvyks pirmad., vas 26 d., iš 
koplyčios 8:30 val. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyk- gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, marčios, žentas, anūkai, proanūkai-
Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003

A. -|- A.
BARBORA ANUŽIS

Mūsų mylima žmona ir motina mirė 1961 m. vasario mėn. 
14 d. ir buvo palaidota vasario mėn. 17 d. šv. Kazimiero ka
pinėse, Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė 
jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: prel. A. 
Martinkui, kun. L. Vaišnoriui, kun. J. Kuzinskui. kun. B. Būd
vyčiui. kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielą. Dėko
jame kun. Sugintui, kuris atsilankė kapinėse.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkoįame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių bei pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. Dėkojame 
grabnešiams. Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, 
kuriems atskirai neturime galimybės pdėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui P. J. Ridikui už malonų 
patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
VYRAS, DUKTERYS, ŽENTAI, SESERYS IR ANŪKAI

z
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DRAUGAS, šeštadienisš 1962 m. vasario mėn. 24 d.6

X Šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų banketas įvyks vasario 25 
d. 5 v. v. Marijos Aukšt. mok. 
salėj, švenčiant 50 metų sukak
tį nuo Šv. Kazimiero seselių į- 
sikūrimo Chicagoje. Iškilmėm 
rengiasi visi parapijų skyriai, 
platindami bilietus, taipgi visų 
rėmėjų noras gauti kuo dau
giausiai amžinų narių. Bus ga
lima įrašyti ir savo mirusiuo
sius tėvelius ir artimuosius ir 
pavesti juos seselių vienuolyno 
maldoms. Kviečiama visuomenė 
gausiai atsilankyti. Bus gerai 
paruošta vakarienė ir progra
ma.

X Dr. Vytautas Bieliauskas, 
Xavier universiteto psichologi
jos departamento vedėjas ir 
profesorius, Cincinnati, Ohio, 
vasario 23 d. atvyko į Chicagą 
dalyvauti Vid. Vakarų univer
sitetų konferencijoje, kuri vyk
sta š. mėn. 23-24 d. Northwes- 
tern universitete. Su juo kartu 
yra atvykusi ir jo žmona dr. 
Danutė Bieliauskienė. Apsisto
ję Sheraton - Blackstone viešbu
tyje. Sekmadienį po pietų jie 
grįžta atgal į Cincinnati.

X Vilniaus krašto lietuvių s- 
gos Chicagos sk. šalpos sekcija 
kovo 3 d. rengia Užgavėnių va
karą Vyčių salėje. Bus vilnietis 
kos vaišės, šokiai, 
įvairumai.

X A. Baronas, 
tesian Avė., prieš
šių buvo sunkiai susirgęs, 
dabar tiek sustiprėjo, kad šio
mis dienomis išvažiavo į Arizo
ną pailsėti.

X Net 700 žmonių dirbs šv. 
Kryžiaus ligoninėje kai bus ati
daryta naujieji rūmai. Ligoni
nės apylinkėse Marąuette Parke 
padidės pareikalavimas kamba
rių ir butų.

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

(Sk.)

dainos ir kiti

X Šv. Kryžiaus parapijos Mo 
terų draugija rengia kortų ir 
bunco vakarą kovo 4 d. 2 v. p. 
p. šv. Kryžiaus parap. svetai
nėje. Bus daugybė dovanų. K vie 
čiama visuomenė gausiai atsi
lankyti. Visas pelnas skiriamas 
parapijos mokyklos reikalams.

X Brighton Parko lietuvių 
moksleivių ansambis “Tėviškė
lė”, vadovaujamas A. Kirvaity- 
tės ir F. Strolios, taip pat litua 
nistinė mokykla, vadovaujama 
mokyt. S. Jonynienės, atliks me 
ninę Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo programą. Minėjimą 
ruošia L. B. Brighton Parko 
apylinkė. Minėjimas bus vasa
rio 25 d. 3:30 v. p. p. par. mo
kyklos salėj, 4420 So. Fairfield 
Avė.

X LRKSA 48-tos kuopos Ci
cero įvykęs susirinkimas kon
statavo, kad pereitais metais 
kuopa turėjo pilno sąstato vai-' 
dybą, padarė 10 susirinkimų, ro 
dė inž. A. Rudžio “Fatimos” j 
filmą ir pelną paskyrė lituani
stikos mokyklai, paaukojo 25 
dol. Šv. Antano parapijos jubi
liejaus leidiniui. Nutarta šiais 
metais liepos ir rugpiūčio mė
nesiais nedaryti susirinkimų, 
prirašyti naujų narių, paaukoti 
iš iždo S5 Altui Vasario 16 pro
ga, dėti pastangas suruošti kuo 
pos iškilmes.

Į KSA susivienijimo 47-tos 
kuopos valdybą išrinkti: pirm. 
K. Kleiva, vicepirm. A. Zaka
ras, fin. 
sekr. S. 
džiūnas, 
ka.

X Jaunųjų talentų varžybos, į 
kurias kasmet rengia Imigrantų 
Tarnybos lietuviškasis skyrius, į 
įvyks kovo 25 d. Jaunimo Cen- i 
tro salėje. Greitu laiku bus pa
skelbta registracija. Dalyvauti 
gali jaunieji pianistai, daininin
kai, instrumentalistai, šokėjai ir 
kt. jauni menininkai.

X Šv. Kryžiaus parapijos šv. 
Vardo d-jos rūkymo vakaras į- , 

j vyks kovo 5 d. 7:30 v. v. para
pijos salėj. Kviečiami nariai ir 
svečiai.

Vyčių banketas “Lietuvos atsiminimų” vakare Chicagoje, Sherman viešbutyje.
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4445 So. Ar- 
keletą mėne- 
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ŽEMĖS ARTIMIAUSIAS 
KAIMYNAS

y' .

Tokia tema bus paveikslais 
iliustruotos paskaitos visą kovo 
mėnesį Chicagos Adler plane
tariume ir astronomijos muzie
juje. Paskaitininkas kalbės apie 
mėnulio judėjimą, jo pasikeiti
mus, sudėtį, gravitacijos trau
ką ir apie galimybes žmogui ap 
sigyventi ant jo. Tema įdomi, 
nes prieš trumpą laiką JA Val
stybės bandė raketą nuleisti 
ant mėnulio.

KIEKVIENAM TENKA PO 
704 DOL.

Kiekvienam Cook apskrities 
gyventojui, vyrui, moteriai ir 
vaikui prezidento Kennedy nau
jas biudžetas kainuoja $704. 
Biudžetas sudarytas 92.5 bilijo
nų dolerių sumai.
PRAŠO UŽBAIGTI IMIGRAN

TŲ KVOTAS
Chicagos vyskupas augzilia

ras Aloysius Wycislo papeikė 
seną įstatymą ir pasiūlė, kad 
būtų užbaigta pasenusi imigra
cijos visų išdavimo sistema pa
gal gimimo vietą. Kasmet da
bar atsiranda 50,000 nesunau
dotų pagal kvotą vizų, skirtų 
imigrantams iš Britanijos, Airi
jos ir Vokietijos. Jis siūlo tas

Chicagoj ir apylinkėse
L. FONDO TARYBA JAU 

VEIKIA nesusisiekė.
Tarybos pirm. dr. A. Razma, 

Sekr. B. Babrauskas
šventę. Sceną,Lietuvių Fondo išrinktoji Ta 

ryba artimiausią posėdį turi ko 
kovo 7 d. 7 v. v. Jaunimo Centre. 
Tame posėdy tikimasi sudaryti 
LF valdybą, kurios pirmininku 
pakviestas Teodoras Blinstru- 
bas. Jis šias pareigas jau suti
ko eiti. Posėdy bus sudaromos 
įvairios komisijos, pvz. informa 
cijos komisija, kurios sudary
mu paprašytas pasirūpinti Jo
nas Vaičiūnas.

Kaip matome, Lietuvių Fon
das jau baigia organizacinį tarp 
snį ir laukia lietuviškos visuome 
nės įnašų, kurių vaisius jau šių 
metų pabaigoje malonu bus pa
skirstyti lietuviškiems reika
lams. Tenka pareikšti džiaugs
mą, kad į Lietuvių Fondo tal
kininkus jungiasi vis daugiau

VILNIEČIAI MINĖJO VASA
RIO 16 D.

|bės atgimimo Vasario 16-tosios 
šventė. Šv. Kryžiaus parap. mo
kyklos visi mokiniai, pasipuošę 

riais betarpiškai LF Taryba dar trispalviais ženkliukais iškilmių 
gai paminėjo Lietuvos neprik
lausomybės
prie JAV ir Lietuvos vėliavų 
puošė Vytis ir Šv. Kazimiero pa 
veikslas tautinėse spalvose. Vy
resnieji mokiniai trumpai pa
pasakojo Lietuvos istoriją. La
bai gražiai buvo paruošta pro
grama, kurią išpildė kiekvie
nas skyrius atskirai. Buvo pa
dainuota patriotinių dainų. Čia 
lietuviškas žodis ir daina skam
bėjo iš įvairių tautybių vaiku
čių širdžių. Mokytojoms sese
lėms kazimierietėms, paruošu- 
sioms šią vertingą programą, 
įtraukiant visus mokyklos mo
kinius, didelis nuopelnas lietu
vybės atžvilgiu. Šios progra
mos dalį atliko ir lituanistikos
klasė. Minėjimas buvo baigtas įvažiavimo vizas paskirti arti- 
Lietuvos himnu, kurį labai gra- lesiems JAV-ių piliečių gimi- 
žiai sugiedojo visi bendrai.

Besiskirstančioje salėje dar 
girdėjosi vaikučių ir tamsesnio 
veidelio lūpuose žodžiai: “Kur 
Nemunas ir Dauguva, ten mū
sų brangi Lietuva, kur Šešupė, 
Neris, Venta, ten tėvynė mūs 
prigimta”.

Taip mokykloje auklėjama ir 
šio krašto kitų tautybių jauno
ji karta žino bendrą visų da
lią ir priešą, I 
mums žemę ir laisvę, tyko jos 
ir kituose kraštuose.

M. Pėteraitienė

Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungos Chicagos sk. vasario 17 
d. Jaunimo Centre minėjo Lie
tuvos 44 metų nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį. Į minė
jimą gausiai prisirinko narių ir 
svečių. Minėjimas pradėtas, da
lyviams susėdus už papuoštų 
vaišių stalų, pirmininko A. 
Dundulio kalba, kuris pakvietė 
tarti žodį Pov. Dirkį apie Va
sario 16 d. reikšmę. Po Dirkio 
kalbos, Vilniaus Krašto nepail
stančio kovotojo Donato Šuke- 
lio vaikai Danguolė ir Gintau
tas 8 m. ir padeklamavo įspūdin 
gų eilėraščių. Pabaigoj dalyviai

X Dail. P. Augiaus grafikos 
darbų paroda vasario 25, sek
madienį, bus uždaryta dėl ga
lerijoje įvykstančio susirinki
mo. *■

X Adv. A. Keželis, lietuvių, 
J. Kalninš, latvių ir T. Anvelt, 
estų vardu kalbės trijų Pabal
tijo valstybių bendram minėji
me, kurį ruošia Pabaltijo Adv.- 
Teisininkų Lyga Dlinojuje. Šis 
minėjimas įvyksta rytoj, vasa
rio 25 d., 2 vai. p. p. Chicago 
Savings & Loan Assn. patalpo
se, 6245 S. Western Avė. Ly
gos pirm. adv. Charles P. Kai 
ir sekr. St Gečas ragina Chica
goj gyvenančius teisininkus su 
šeimomis gausiai dalyvauti.

X Jonas Jasaitis, JAV LB 
Centro Valdybos pirm., vasario 
25 dieną pakviestas kalbėtojų 
Grand Rapids, Mich., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
bos rengiamam Vasario 16-sios 
minėjime. Vasario 11 d. J. Ja
saitis kalbėjo Kenoshoje.

X Povilas Balčiūnas, gyve
nęs e 4101 So. Maplewood avė.,1 
persikėlė į kitą butą ir dabar
tinis adresas yra: 2545 W. 39 
PI., Chicago 32, Hl., tel. YA 

17-7233.
X Juozas Vaineikis, 2523 S. 

Centrai Park Avė., Chicago, III., 
perskaitęs Drauge žinutę apie 
.lietuvaitę Haiti saloje, kuri iš
siilgusi lietuviškos kalbos, lie
tuviško spausdinto žodžio, tuo
jau užsakė jai dienraštį. Jis ra
šo, kad lietuviai turėtų daugiau 
užprenumeruoti liet, laikraščių 

, „ , .ir žurnalų tiems lietuviams, ku-sekr. V. Stakys, nut. . x , ..__ ... . ne patys to padaryti negali.Kaunas, ižd. A. Gir- ~ . ....., , . ,, , . Draugo administracija turi iriždo glob. A. Mondei- , “ , , .i daugiau adresų, kurie norėtų 
skaityti, bet patys užsisakyti ne 
pajėgia.

X Kiekvienas daktaras ir 
svarbesni kiti mediciniško per
sonalo nariai naujojoje Šv. Kry 
žiaus ligoninėje turės prisikabi
nę mažą radijo priimtuvą, ku
ris perduos signalus, kai jie bus 
ieškomi. Nereikės garsintuvais 
po visą ligoninę šaukti ieškant 
norimo žmogaus.

X Vita (Kriaučiūnaitė) ir 
Šarūnas Milišauskai, gyveną 
Columbus, Ohio, susilaukė pir
magimės dukrelės Aidos Vitos. 
Vitos motina mokytoja ir veik
li L. Bendruomenės veikėja R. 
Kriaučiūnienė,, gyv. Chicagoje, 
džiaugiasi antruoju anūku.
I________

X Maironis ir Vasario 16 — 
išgirsit įdomiai kalbant rašyt. 
Ben. Babrauską rytoj 5 v. p. p. 
L. F. Bičiulių susirinkime, Gold 
Coast salėje, 2525 W. 71 St. Be 
oficialios bus ir linksmoji da
lis. Bičiuliai ir prijaučiantieji 
kviečiami dalyvauti.

X Cicero Lietuvių Medžioto-1 
i jų ir Žuvautojų klubas savo 
tradicinį balių rengia kovo 3 d. 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Rengėjai apgailestauja, kad vi
si bilietai išparduoti ir daugiau 
svečių nebegalima sutalpinti. į 
Klubo vadovybė mielai kviečia 

kingai ir įreitai užpUdo DJ-lsvečius neužmiršti klubo ba' 
COME TAX visiems. Tel. CL liaus ateinančiais metais, nes 
4-7450, sekmad. YA 7-2046. toks balius’ sU stirniena ir fa- 

(Sk ) i zame™’ bus suruošta daug di-
I desnėj salėj, kurioj galės sutilp- -

X Pildome pajamų mokesčių y yįgį norintieji atsilankyti. j 
(Pr.) t 

l
X Rasa. Angiutė, Vita Čerš- i

X Vokietijoje buvęs kuopos 
vadas, Jonas Baltrušaitis, va
sario 24 dieną, nori susitikti 
8593rd Labor Service Co. 
(Bridge Maintenance) buvusius 
narius, prisiminti senus laikus 
ir pavaišinti tradiciniais Užga
vėnių blynais, Aldonos svetai
nėje, 4358 S. Westem Avė.

—Jonas Baltrušaitis. (Sk.)
X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, | 

4259 S. Maplewood, labai tvar-

pareiškimus — INCOME TAX 
įvairių profesijų asmenims ir 
bendrovėms (corporations) H.

I

V O------------ ’ —• ■ į, X V4.OJ.jr VAO-*

aukotojų, kurių pavyzdžiais tu- sugiedojo Tautos himną. Minė-
rėtų pasekti ir tolimesni, su ku-

L.YANG, Ph. D./7110S?Rock- kutė’ Donata Karnauskaitė, Ni-! Vaikų kaukių baliuje Jaunave- 
i seserys Lie- 

tuvninkaitės. (Nuotr. Z. Degučio)

a. • Alų <7. 1 j * amų naunjų moj

well St., HEmlock 6-2702. Ofiso IJo!ė Manelienė, Irena Pabedin-i džių porą vaizduoja
. Y _ TT ▼ 1 1 - “ * ^*4 * - 4- - • I *4- / N t . • 4 —.• šeštad ^ienė, P- Urbutienė ir Giedrė 

į Žumbakienė sutiko modeliuoti 
Korp! Giedra ruošiamoj madų 
parodoj, kuri įvyks kovo 11 d. 
3 vai. p. p. Jaunimo Centre. 

(Pr.)
1 d.: 3 vaL p. P7baL~7 d~~8 x čikagos Lietuv* SPorto 
vai. vak. ir bai. 15 d., 3 v. p. p. KlubŲ komitetas rengia jauni- 

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

Bilietų kainos: 
doleriai.

Bilietai paštu užsakomi, kar- sus ąžuolo medis, 6 garsiakal- 
tu siunčiant aptinkamai sumai|biai, 15 kontrolių. Tikrai liuk-

vaL nuo 2 iki 7 p. p.; . 
nuo 12 iki 6 p. p., (Sk.)

X Chicagos Lietuvių 
stato Verdi 4 veiksmų 
AIDA.

Spelųtak lai—1962 m.: bai.

Opera
operą

mui šokių vakarą š. m. vasario 
24 d., 7:30 vai. vak., Jaunimo 
Centre. Gros geras orkestras. 

I Kviečiame visus atsilankyti.
6, 5, 4 ir 3 (Pr )

X šitas yra išskirtinas: švie-

I

nėms, norintiems atvykti į A- 
meriką. Tokių yra 1.70,000, pa
sakė vyskupas jam italų imi
grantų suruoštame ^pagerbime.

NELIPK I skrendantį
LĖKTUVU

Chicagoj pranešta, jog Tarp
tautinis oro transportas išleido 
naujus įstatymus. Vienas įsta
tymas tikrai juokingai skamba: 

, “Uždrausta įeiti ar bhndyti į- 
kuns išplėšęs eitį . skrendantį lėktuvą”. Lyg 

tai protingam žmogui reiktų į- 
Į sakyti I

PO VAGYSČIŲ SLĖPDAVOSI 
I VIENUOLYNUOSE

jimo dalyviai užkandžiaudami 
bičiuliškai dalinosi savo tarpe 
mintimis, dainavo liaudies dai
nas ir dar sumetė 167 dol. Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Žy
miausia auka buvo O. ir V. Šim 
kų 25* dol. P. E. D.

X Palik ašaras Maskvoj kny 
gos fondui pirmi aukas atsiun: 
tė Jonas Klimas — 25 dol., Pr. 
Gedvilą — 5 dol., Paštu gauta 
jau apie 100 dol.

X Aušros Vartų parapijoje 
vyksta bazarąs vasario 24 ir 25 
d. parapijos salėje, 2323 West 
23 Place, 7 vai. v., sekmadienį 
prasidės 3 vai. p. p. Bus laimės 
šuliniai, visokios rūšies dova
nos ir premijos, lietuviškų val
gių. Pelnas - eis parapijos re
montams. * ,

X T. Marijonų Seminarijos 
didysis piknikas įvyks liepos 15 
d. Tai bus gražus visų Tėvų 
Marijonų Seminarijos bendra
darbių ir draugų išvažiavimas. 
Vieta yra žinoma — Marijos 
kalneliai. Patogu yra atvažiuoti 
iš Chicagos ir kitų vietų, nes 
šioji įstaiga randasi prie 83 ke
lio ir 63 gatvės, Clarendon 
Hills, UI.

Pamaldos — šv. mišios bus 
už visus gyvus ir mirusius rė
mėjus ir visus geradarius ly
giai 12 vai. Po pietų įvyks me
ninė programa; seks palaimini
mas šv. Sakarmentu; gi 5 vai. 
po pietų — didysis dovanų da
linimas. Bus grynais pinigais 
virš 500 dolerių.

Iš anksto stenkimės atsimin
ti tą dieną ir asmeniškai daly
vauti seminarijos gegužinėje.

(Pr.)
X Prelato Jurgio Paškausko 

vyriausias brolis Vincas mirė 
sausio 30 d., palaidotas vasario 
2 d., 1962 m. Už a. a. Vincento 
Paškausko sielą šv. mišios bus 
atlaikytos kovos 1 dieną, 9 v. 
ryte. Visi kviečiami dalyvauti 
šv. Mišiose už jo sielą. (Pr.)

X Pranešimas. Buvusi VIKDO 
HEATING Co., 4444 So. VVes
tern avė. Partneriams p. Vik
torui Stuopiui ir Domui Žukau
skui išsiskyrus ir pilnai atsi
skaičius, VIKDO HEATING Co. j naudojami taip, kaip Kremlius 
skaitoma likviduota ir nuo š. m. Į nori ar užsigeidžia, 
sausio mėn. pirmos dienos ne
beegzistuoja.

Ir nuo tos pat dienos visus ir tautiškai nepriklausoma val- 
namų apšildymo įrengimus at- stybė, kad Sovietų Rusija ją 
lieka “DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL” 
4444 S. Westem avė., Chicago 
9, III. VI 7-3447.

—Domas Žukauskas
(Sk.)

I

VASARIO 16-TOJI ŠV. KRY
ŽIAUS PARAP. MOKYKLOJ

I Nemanau, kad kurioje nors 
lietuvių mokykloje nebūtų mi
nima Lietuvos nepriklausomy-

IS ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE

į

Chicagos federaliniame teis
me iškilo neįtikėtinas ir visus 

zistuojanti valstybė su valdžia nustebinęs įvykis, kad taupymo 
ir žmonėmis okupanto arešte.! jr paskolos bendrovių plėšikas 
Tokia ją laiko ir ryškiai ates- už savo žygius darydavo atgai- 
tuoja JAV vyriausybė, kongre- ją vienuolyne. Robert Rimanich 
sas ir teismai. Tą patį liudija ir j buvo nuteistas penkeriems me- 
kitų laisvų valstybių atitinkami' tams kalėti už apiplėšimą West 
organai”.

tų Sąjungai. Lietuva tebėra eg-

Pullman Savings & Loan perei
tą lapkritį. Jis buvo rastas Šv. 
Dvasios trapistų vienuolyne, 

— A. a. Jonas Nagulevičius, Conyers, Ga., pereitą mėnesį, 
savanoris kūrėjas, mirė sausio Prieš vienuoliką metų po papil- 
6 d. Me'bourne. J. Nagulevičius I dytų vagysčių buvo sučiuptas 
mokėsi Kėdainiuose, o vėliau i šv. Leonardo episkopalų įstai- 
Mintaujos gimnazijoje. Siau-1 goję, 
čiant pirmam Pasauliniam ka-j 
rui tarnavo caro kariuomenėje 
ir gaVo šv. Jurgio kryžių. Tve-. 
riantis Lietuvos kariuomenei, j 
Jonas Nagulevičius įstojo į ją 
savanoriu 1918 m. rudenį ir da
lyvavo Lietuvos nepriklausomy 
bės kovose su bermontininkais. 
Lietuvai apgynus savo laisvę, 
Jonas Nagulevičius karininko j 
laipsnyje įvairiose pareigose 
tarnavo jaunoje Lietuvos ka-

AUSTRALIJOJE

— Prel. Jonas Balkūnas, kaip 
praneša vasario 21 d. Darbinin
kas, ryšium su delegacijos į 
Baltuosius rūmus organizavimu 
iš ALTo pasitraukė. O pageida
vimą, kad audiencija būtų va
sario 16, pareiškė David Marti
nui prel. Jonas Balkūnas.

— Lietuvos gen. konsulas
Chicagoje dr. P. Daužvardis va riuomenėje iki 1923 m. gegužės 
sario 16 d. minėjime pasakė kai 23 d. Apdovanotas Lietuvos ne 
bą, kurioj tarp kitko pažymėjo: Į priklausomybės kovų medaliu, 
“Lietuva Sovietų Sąjungoje yra ! pasitraukė į atsargą vyr. leite- 
kalėjime. Valstybė paversta f ak nanto laipsnyje, 
tina Rusijos kolonija, žmonės— 
baudžiauninkais. Jie neturi pa- Ivoms, Jonas Nagulevičius suku-! 
grindinių laisvių ir žmogaus tei 
šių. Jie yra sovietinės valsty
bės įrankiai, naudojami ir iš-

f

Noriu šia proga užakcentuoti 
tai, kad Lietuva tebėra teisiškai

nas. Jis rankose laikė nuogas 
,• : vielas, kurios buvo sujungtos 

su elektros laidais.

— Dr. B. Bingilis, užbaigęs 
medicinos mokslus Sydney uni
versitete gydytojo praktiką at
liks Bankstown ligoninėje.

— Inž. Z. Budrikis, baigęs 
Sydney universiteą ir ilgesnį 
laiką dirbęs Melbourne, gavo 
naują paskyrimą ir tuoj po Ka
lėdų persikėlė su visa šeima į 
Perth, W. A.

Į

Nutilus nepriklausomybės ko-
PHOENIZ, ARIZONA

rė šeimą ir su jauna žmona įsi-! Kviečia lietuvius pasiilgusius 
. _ . _ . . .. .. „ saules ir šilumos arba sergančius
kure Raseiniuose. Čia ėjo mo- gąnarjų ligomis apsistoti lietuviš- 
kesčių inspektoriaus padėjėjo kame(kesčių inspektoriaus padėjėjo kame
pareigas, o vėliau buvo perkel- I BARBARA MOTEL 
tas mokesčių inspektoriumi į j 2148 w Buckeye w 
Ukmergę ir dar vėliau j Kauną. Butukai su p„?u jrengi.

X Visi vaikai gaus dovanėlę, 
kurie tik atvyks su kauke į Už
gavėnių vaikų kaukių balių va
sario 25 d., 2 vai. p. p. Jauni
mo Centre. (Pr.)

X Sktn. L. Luneckienė vado
vauja Kernavės skaučių tuntui. 
Šis tuntas šių metų Kaziuko 
mugėje papuoš sceną. Kiekvie
nais metais tą atlieka vis ki
tas tuntas. Kaziuko mugė įvyk
sta Jaunimo namuose kovo 4 
d. (Pr.)

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip

čekį ir pažymint spektaklio da-1 ausinis vokiškas Telefunken sta- pat ir vartotų, rasite lietuvių 
tą, šiuo adresu: Lithuanian 'linis radijas.-Gradinsko televi-;pianų krautuvėje, 6134 W. Roo- 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S. zijų, radijų, patefonų ir vėsin-'sevelt Road. Krautuvė atdara:' 
Džiugas, 7133 S. Rockuell St, tuvų krautuvė, 2512 W. 47th iKetv. 1-9 v., Penkt., šešt. ir 
Chicago 29, III. )St. FR. 6-1998. (Sk.) (Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

valdo jėga bei smurtu — netei
sėtai. Sovietų Sąjunga jokių tei 15 d. 
šių į Lietuvą neturi. Nei lietu
vių tauta, nei laisvasis pasaulis, 
nei joks tarptautinis organas 
nėra pripažinę Lietuvos Sovie-

Šiose pareigose Jonas Nagulevi
čius išbuvo visą nepriklausomy 
bės laikotarpį. •

— Nusižudė lietuvis. Sausio 
“Daily News” ir “West 

Australia” laikraščiai paskelbė, 
kad Colie mieste Vakarinėje 
Australijoje, savo bute, lovoje 
rastas negyvas Albinas Vaigi-į

mu ir TV, nebrangiai 
Tel. 254 3895

Algirdas ir Janina Rfanavičiai

siuntiniam Lietuva"
ir kitus kraštus

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