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Kariu perversmas Burmoje GYDYTOJAI PAMINĖJO MAIRONIO SUKAKTĮ

KRAŠTĄ VALDYS

REVOLIUCINĖ TARYBA
NAUJAUSIOS

ŽINIOS
Antikomunistas generolas vadovavo sukilimui

RANGOON, Burma. — Bur- 
miečių gynybos vadas gen. Ne 
Win vakar įkopė į valdžios vir
šūnę antrąjį kartą 31/-* metų 
laikotarpyje, burmiečių kariuo
menei užėmus kraštą ir įvyk
džius perversmą be kraujo pra
liejimo.

Premjeras U Nu ir jo minis- 
terių kabinetas, kaip praneša 
iš Rangoono, yra areštuoti ir 
parlamentas išvaikytas, kariuo
menei užėmus strategines ko
munikacijos, transportacijos ir 
saugumo vietoves visame kraš
te.

Apie 10,000 kareivių ir 30 
tankų užėmė postus svarbiau
siose sostinės vietovėse ir už
blokavo visus didžiuosius ke
lius, vedančius į Rangooną ir ei
nančius iš jo. Gerai apginkluoti 
kaliai, palaikomi tankų, apsu
po Rangoono aerodromą. Visi 
atskridimai ir išskridimai į Bur 
mą atidėti.

Rangoono gatvėse nėra karei
vių ,ir miesto gyventojai pap
rasta tvarka atliko darbus, at
rodo, jog jų nesudrumstė įvy
kiai. Kareiviai telkiasi policijos 
stotyse.

Win, kalbėdamas per radiją, 
prašė tautą ramiai laikytis ir 
pabrėžė, kad armija nori sulai
kyti “blogą padėtį” ir išgelbėti 
tautą nuo “susiskaldymo”.

U Nu vyriausybę nuvertė 
griežtas komunistų priešas ge
nerolas Ne Win, nes jis nenori, 
kad kraštas patektų į raudonų
jų rankas.

— Burmos gynybos vadas 
gen. Ne Win paėmė krašto val
džią ir areštavęs premjerą U 
Nu, buvusį prezidentą Sao Shwe 
Thaik ir kitus vyriausybės na
rius.

Perversmo metu žuvo tik 
Thaik’o sūnus, kai jį palietė 
kulka, susišaudžius Thaik’s sar

gybiniams su kariuomene. 
Thaik buvo pirmas Burmos pre 
zidentas. Jis pasitraukė iš pre
zidento pareigų 1952 metais

— Burmos gynybos vadas 
generolas Win pareiškė, kad 
kraštą valdys revoliucinė tary
ba.

Stahr gynybos 
reikalais

WASHINGTONAS. — Armi
jos sekretorius Elvis J. Stahr 
užvakar pareiškė, jog gynybos 
vadai dabar planuoja palaikyti 
šaltojo ir karštojo karo jėgas 
apsigynimui prieš komunizmą, 
ilgam laikui, pvz. 20 ar 25 me- 

| tams.
Jis taipgi pranešė, kad dar 

I nenutarta, kada bus paleista 
120,600 atsarginių ir gvardijos 
karių, kurie buvo pašaukti pra 
ėjusį rudenį kilus Berlyno kri
zei.

i

I

— Anglija vakar paprašė pri 
imti į šešių Europos valstybių 
Anglies ir Plieno Bendruomenę. 
Jei Anglija bus priimta į šią 

; bendruomenę, tai šios organi
zacijos anglies gamyba būtų di
desnė, negu Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Rusijos, o plie 
no gamyba būtų mažesnė negu 
Amerikos, bet didesnė nei Ru
sijos.

— Italijos premjeras Fanfani 
vakar pareiškė, kad jo vyriau
sybė vykdys įsipareigojimus Va 
karų sąjungininkų gynybos ir 
Europos vienybės reikaluose.

j — Prancūzų kariai vakar 
smarkiai kovojo prieš alžirie- 
čius. Kovose yra daug žuvusių.

— Kongo premjeras Adoula 
vakar išskrido į Albertvillę šiau 
rėš Katangoje.

— Norvegų užsienio reikalų 
ministerijos kalbėtojas pranešė, 
kad Norvegija ir Sovietų Są
junga Maskvoje pasirašė žve
jybos abišališką sutartį.

Rusai turės teisę žvejoti tarp 
šešių ir dvylikos jūrų mylių 
norvegų pajūrio. Norvegai 
lės žvejoti 12 mylių nuo 
vietų pajūrio.

nuo 
ga- 
So-

Pabėgo jauna motina 
su vaikais į laisvę

COBURG, Vokietija. — Jau
na vokietė motina ir jos trys 
maži vaikai nugalėjo pūgą, mi
nų lauką ir spygliuotas vielas 
ir šiom dienom pabėgo iš komu 
nistų valdomos Rytų Vokieti
jos. Tai pranešė pasienio polici
ja. Policija nepasakė šeimos 
pavardės, nes bijo represijų.

Martin patvirtintas 
ambasadorium

I

WASHINGTONAS. — Sena
tas užvakar patvirtino nomina- 
vimą John Bartlow Martin, 
Highland Park, HL, žurnalistą 
ambasadorium į Domininkonų 
Respubliką.

Martin, korespondentas ir ra
šytojas per 25 metus, dirbo 
prezidento Kennedy rinkiminės 
agitacijos kalbų rašymo štabe, 
ir Stevensono kompanijose 1952 
ir 1956 metais.

I

Ulinois Lietuvių Gydytojų sąjungos rengtame Maironio minėjime, iš kairės Į dešinę: T. Blinstru- 
bas, dr. F. Kaunas, Kazys Bradūnas, dr. A. Razma, dr. V. Tauras ir dr. K. G. Batukas. Šimtmetį 
nuo Maironio gimimo gydytojai buvo susirinkę minėti vasario 28 dienos vakare šarkos restorane, 
Chicagoje. Nuotr. A. Gulbinsko

šaltasis karas namie:

EKSTREMISTŲ MITAS IR KAS ANAPUS JO

Maskva trukdo Kinijos
radijo transliacijas

LONDONAS. — Raudonoji 
Kinija pradėjo per radiją siųs
ti į Rusiją žinias. Rusai bando 
trukdyti kiniečių radijo prane
šimus.

‘ Sovietų spauda beveik igno
ravo Peipingo pažiūras ideologi- 

i niame ginče. Kinijos komunistų 
vadai yra prieš Sovietų Sąjun
gos diktatoriaus Nikitos Chruš 
čevo taikos koegzistencijos su

— JAV paskolins Turkijai
20 milijonų dolerių patobulinti, 
geležinkelius nuo Istanbulo iki Vakarais ir nustalinimo politi- 
Ankaros. ką.

i I
Alžiriečių ir europiečių

teroristų karas
Musulmonai darosi draugiškesni Prancūzijos kariams, 

bet aršesni prieš Slaptąją Armijos organizaciją

Į

Sekdamas spaudą, gauni įspūdį, kad didžioji Amerikai grėsmė šiuo metu esą “ekstremistai”. Tai 
didesnė grėsmė net ir už komunizmą (Lehman). Kritiškas skaitytojas betgi jaučia, kad čia kaž 
kas ne taip, kaip rašoma. Katalikų spaudos dalis pamėgino demaskuoti, kas yra anapus tų 

“įspūdingų” žodžių.
f

Pirmame radijo pranešime ki 
niečiai nelietė ideologinio skili
mo, bet Kremlius bijo ilgesnio 
ėjimo tikslų.

Peipingas pradėjo transliaci
jas rusų kalba į Sovietų Sąjun
gą, norėdamas rusus supažin
dinti “su tikrąja padėtimi”.

Norvegijos planas
OSLO, Norvegija. — Ministe

ris pirmininkas Einar Gerhard- 
sen pranešė, kad Norvegija pra 
dės derybas, kad ji būtų priim
ta į Europos Ekonominę Bend
ruomenę (bendrąją rinką) pil
nu nariu.

— Prezidentas Kennedy pa
reiškė, kad tada gali būti su
kviesta viršūnių konferencija, 
kai Sovietų Sąjunga parodys 
gerą valią nusiginklavimo kon
ferencijoje.

ja, kas rodo apie pasikeitimus 
kovų kryptyje.

Kraštutiniai Alžirijos euro
piečiai visomis jėgomis priešina 
si paliauboms ir, numatoma, vi
sais būdais priešinsis jų įgy
vendinimui. Numatoma, kad 
reguliarūs militariniai susidūri
mai netrukus galės sustoti, ta
čiau stebėtojai yra tos nuomo
nės, kad dar nesustos teroristų 
slaptasis karas prieš europie
čius, kurie yra nužudę musulmo

The Tablet laikraščio veda- čių žodžių, — sako laikraštis — 
majame dėmesys kreipiamas į 
tokius faktus, kurie rodo, kad 
šauksmu prieš ekstremizmą už
slepiamas kitas ekstremizmas.

1. Aliarmas apie pavojų iš 
“dešiniųjų”, iš “dešiniųjų eks
tremistų”, iš “radikaliosios de
šinės” pirmiausia buvo sukel
tas demokratų politikų. Tam 
buvo panaudotas ir prezidento

; autoritetas. Dabar jis persime
tė ir į respublikonų eiles (Ei- 
senhowerio, Nixono, Javits, 

| Goldwaterio pareiškimai). Iste- 
I riški šauksmai, anot laikraščio, 
i persimetė net į religines orga- 
Į nizacijas, ir Robert Welch pri
statomas taip, lyg jis būtų pa- 

I vojingesnis už Chruščevą. Kas 
j seka įvykius, tam visas tas a-

manytume, kad kalbom apie “de 
šiniuosius ekstremistus” priden 
giamas kitokia ekstremizmas. 
Pvz. ekstremizmas tų, kurie siū 
lydami švietimo reikalam bilijo
nus, nori, kad tais bilijonais ne
sinaudotų 7 milijonai besimokan 
čių vaikų: ekstremizmas tų vals 
tybės departamento vyrų, kurie 
nenori įžeisti režimo, pavergu
sio tautas ir žadančio Amediką 
palaidoti; ekstremizmas tų, ku
rie davė vizas prokomunistam 
Lumumbai, Sukamui, Nkrumah 
ir net Castrui, bet neduoda an- 
tikomunistui Tshombei.

KALENDORItJS

Kovo 3 d.: šv. Kunigunda, 
Uosis.

Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras, 
Lietuvos globėjas; Daina, Quin 
ąuagesima.

Kovo 5 d.: šv. Teofilis, Gied
rė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsnių; rytoj — 
galimas sniegas, truputį pasi
keis oro temperatūra.

Saulė teka 6:23, leidžias 5:42.

TUNISAS. — Artėjant tai- vedama ir alžiriečių informaci- 
kai Alžirijoje, keičiasi kovų 
kryptis. Apie tai praneša Alži
rijos patriotų spaudos tarnyba. 
Jų Informacijos ministerijos 
pranešimu, dabar sukilėlių te
roristai savo veikimą koncent
ruoja ne tiek prieš prancūzų 
karius, policininkus ir valdinin 
kus, kiek prieš “fašistus”, “ak
tyvistus”, “rasistus” ir “prie
šo agentus”. Tie terminai ro
do, kad alžiriečiai savo kovą 
dabar telkia prieš kraštutinių 
europiečių teroristus — Slap
tosios Armijos organizaciją (OI 
AS). Dabar kovos grupuojasi 
tarp dviejų partizaninių grupių. 
Alžirijos nacionalistai darosi 
lyg savotiški prancūzų vyriau
sybės bendrininkai kovoje prieš 
Slaptosios Armijos organizaci
jos teroristus, šie, alžiriečių pra 
nešimu, musulmonus žudo be 
atodairos; jų padėtoji delsiamo
ji bomba Orane užmušė dau
giau kaip 30 musulmonų.

Alžirijos spauda dabar pra
neša apie gana gausius nužu
dymus iš abiejų pusių: alžirie
čių ir slaptosios armijos tero
ristų, kai tuo tarpu prancūzų 
karių sužeidimų ir užmušimų 
skaičius mažas. Šita kryptimi

— JAV astronautas Glenn ir 
kiti šeši jo draugai astronautai 
vakar vizitavo Jungtines Tau
tas New Yorke. Jungtinių Tau 
tų atstovai ir tarnautojai su
kėlė ovacijas. Ambasadorius 
Aūlai Stevenson astronautus at 
lydėjo į Jungtinių Tautų rū
mus.

— Vakarų Vokietijos kancle-1 karmas atrodo vaikiškas ir juo- 
ris Adenaueris vakar iškvietė dingas. Bet reikia pasistebėti, 
namo savo ambasadorių Kroli 
iš Maskvos. Pasak vokiečių laik j 
raščių pranešimo Kroli turįs 2. Laikraštis kalba apie vie- 
naują planą sutaikinti vokie- ną iš inteligentingų autorių, ku-

: čius su rusais. Ambasadorius 
Į pareiškė, jog jis laikraščių lei
dėjus patrauks teisman už šią 
žinią.

CAPE T0WN, Pietų Afrika.
— Pietų Afrikos vyriausybė 
neįsileido japonų šokėjų trupės 
atlikti trijų mėnesių kelionę 
krašte. Tai užvakar pranešė pa
reigūnai.

1

su kokia neapykanta jis skelbia 
mas, — taria laikraštis.

I 
r

nūs.
Viena galimybė yra ta — tuo 

perėjimo laikotarpiu alžiriečių 
kovotojus įjungti į vietos poli
cijos dalinius ir jų kovą prieš 
Slaptosios Armijos organizaci
ją padaryti teisėta.

— Indija ir komunistų valdo
ma šiaurės Korėja sutarė už
megzti konsuliarinius santykius. 
Tai pranešė Kinijos žinių agen
tūra.

— Prancūzų kareiviai kovojo 
prieš musulmonus Alžire sena
me Casbah apylinkėje.

— Raudonoji Kinija atidėjo 
savo “parlamento” sesiją, kuri 
turėjo įvykti sekantį pirmadie

nį.

dovėlių, jis skelbė išvadą: esą 
juose pažymėtina tendencija pa
žeminti, ką Amerika yra pasie
kusi, kelti jos trūkumus... Tai, 
kas galima būtų teisinti kritiš
ku žvilgsniu į tautą, profeso
riaus teigimu, iš tikrųjų daro 
destruktyvinės įtakos. Tokia 
tendencija žymi tuose mokyk
liniuose vadovėliuose, pagamin
tuose ketvirtoje dešimtyje, bet 
ji tęsiasi ir dabar.

Jei The Tablet kalbėjo tik 
bendriniu žodžiu “liberalai”, nu 
rodydamas, kas kuria mitus a- 
pie “ekstremistus iš dešinės”, 
tai Our Sunday Visitor kalba 
konkretesniais faktais, kurie ro
do, kas ekstremizmą smerkia, 
vykdydamas kitą ekstremizmą. 

(Nukelta j 6 psl.)

Our Sunday Visitor laikraštis 
nusileidžia giliau į veiklą, kuri 
pridengiama šiuo tarpu mitais 
apie ekstremistus. Atkreipia dė 
mesį į mokyklinius vadovėlius, 
vartojamus Amerikoje. Juose 
esanti, sakytum, ekstremistinė 
tendencija — nutraukti Ameri
kos herojam aureolę, pažeminti 
Ameriką pačių Amerikos vaikų 
tarpe, šią tendenciją buvo iš- 

! kėlęs jau 1941 N. Y. Times dr. 
Jehovos Ralf W’ RobeY’ Columbijos pro 

fesorius. Palyginęs daugybę va

Jungtinės Tautos New 
Yorke vakar pagerbė astronau
tą Glenn posėdžiu ir banketu. 
Jis pareiškė, jog ateityje reiks 
vis daug sutelktinio, grupinio 
darbo tyrinėjant tolimąsias erd 
ves, Jungtinės Tautos sudaro 
natūralinę vietą tokiam darbui. 
Šiandien Glenn pagerbs ir gim
tinė New Concord, Ohio.

ris daug sykių rašė prieš Welch, 
bet esą nė sykio nepasisakė 
prieš A.D.A. (American Demo- 
eratie Action), prieš --------
liudininkus”, prieš POAM, prieš 
sekuliaristines ir biurokratines 
jėgas, kurios “ardo mūsų vi
suomenę”. Pastebi laikraštis, 
kad ir komunistinis Worker pas 
kutiniu laiku ragino nukreipti 
visą akciją prieš “dešiniuosius”.

3. Aliarmą dėl “ekstremistų” 
laikraštis demaskavo kaip poli
tinę priemonę, kurios tikslas 
padaryti ką nors atpirkimo o- 
žiu, jį padaryti baidykle, nors 
ten būtų tik šiaudų kūlys. Šios 
taktikos, nuo Roosevelto laikų, 
ypatingai imasi — tvirtina laik 
rastis — liberalai. Jie mėgsta 
sukelti triukšmą, išpūsti panie
kinimo vertus baubus, sudary
ti įspūdį, kad jų kritikai yra iš 
tų baubų eilės, šiuo tarpu to
kiais baubais padaryti “dešinie
ji’’, “ekstremistai” (Ar ne ta 
pati taktika kaip bolševikų, ku
rie savo nepasisekimų atpirki
mo ožiais padaro “sabotažnin-

, “buržuazinius nacionalis- 
tus” ir pan.?).

4. Nevartodami pritrenkian- tartį.

W. Walter Jonės, 70 metų, alie-i kus”
jaus pramonės vedėjas ir geras 
buvusio prezidento Eisenhowerio 
draugas, žuvo su kitais 94 asmeni
mis lėktuvo nelaimėje New Yorke.

Trumpai iš visur
— New Yorko autobusų strei

kas palietė 1.500,000 keleivių. 
Transporto darbininkų unijos 
streikas užvakar New Yorke 
palietė 1,500,000 keleivių.

— Rusijos komunistų vadai 
sekantį pirmadienį Maskvoje 
pradės posėdžius maisto reika
lais. s

— Prezidentas Kennedy va
kar pranešė apie JAV ketini
mą anaujinti atominius bandy
mus atmosferoje.

-- Jungtinės Amerikos Vals
tybės, gal būt, išbandys neut
rono bombą, darant atominius 
bandymus atmosferoje šį pa
vasarį.

— Sovietų Sąjungos diktato
rius Chruščevas vis dar įtaigo
ja Vakarus, kad kovo 14 dieną 

, Genevoje būtų pradėti viršūnių 
pasitarimai nusiginklavimo klau 
simais.

— Valstybės sekretorius Dean

— Sovietų Sąjunga dabar 
dėmesį yra nukreipusi į Iraną. 
Raudonieji pradėjo subversiją ir 
terorą, kad sunaikintų Irano 
nepriklausomybę, nors Maskva 
apsimeta Laoso nepriklausomy
bės gynėja.

— Senatorius Douglas (D., 
III.) užvakar pareiškė, kad 47 
milijonai dolerių yra perdaug 
išleisti “parkinimo rūmams” 
Washingtone senatorių ir jų' 
štabo patogumui.

— Britanija užvakar Nevalo
je išbandė savo atominį įtaisą rusį< kreipėsi į Sovietų Sąjun- 
po žeme pagal 1958 metų su- gą, kad ji rimtai tartųsi baigti 

atominių ginklų lenktyniavimą.

I
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LIETUVOS VYČIAI IR ŠV. KAZIMIERAS

Kiekvienais metais Illinois - 
Indiana Lietuvos vyčių apkri- 
tis kovo mėn. 4 d. mini šv. Ka
zimiero šventę. Šiemet kaip tik 
išpuola sekmadienis šiai garbin
gai Lietuvos karalaičio šven
tei paminėti. Jo šventės rengė
jas — 112 Marąuette Park vy
čių kuopa. Visi apskrities vy
čiai renkasi į Marąuette Parko 
bažnyčią pamaldoms su vėlia
vomis. Prieš išėjimą bažnyčion 
trumpai susigrupuoja mokyk
loje ir organizuotai žygiuoja į 
10 vai. 45 min. pamaldas. Pa
mokslą sakys darbštusis Lietu
vos vyčių dvasios vadovas kun. 
Antanas Zakarauskas, sklis 
giesmės ir bus bendra Šv. Ko
munija.

Po pamaldų parapijos salė
je rengiamos vaišės ir neilgas 
paminėjimas, kurį praves kun. 
A. Zakarauskas; “Draugo” red. 
L. Šimutis apibūdins, ką reiš
kia Lietuvai šv. Kazimieras. 
Apskrities Vyčių choras, veda
mas F. Strolios, išpildys kelias 
dainas, o ypatingai bus malo
nu klausytis atvykusio Bridge- 
porto Tautinio Moksleivių an
samblio su kanklėmis iš 10 mer
gaičių, nuo 8 iki 13 metų am
žiaus. Ansambliui vadovauja 
Elena Vaičeliūnienė ir jos pa
dėjėjas Jonas Spačkauskas. Pa
baigai bus įteiktas vyčiams 

■ trečias laipsnis už veiklą vyčių 
eilėse ir paskelbtas praėjusių 
metų labiausiai pasižymėjęs 
apskrities vytis.

Visi, kas tik gali, kviečiami 
dalyvauti kartu su Lietuvos 
vyčiais pamaldose ir minėjime.

Melrose Park, III.
Nepriklausomybės šventės

minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 44 

metų atkūrimo sukakties minė
jimas, kurį rengia visų organi
zacijų sudarytas komitetas, į- 
vyks kovo 3 d. 6 v. v. Sharp 
Memorial Park salėje, 1609 N. 
36 Avė., Melrose Park, III.

Minėjime kalbės Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Daužvar- 
dis ir neseniai iš Pavergtos Lie | Vasar7 17 ± sody.
tuvos pabėgęs inž. Juozas Mik
lovas.

Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardžio kalba numatoma 6 
vai. 45 min. punktualiai.

Meninę programą su solistu

kytų į šį minėjimą ir nors 
ža auka neprisidėtų prie Lietu
vos laisvinimo kovos.

Tik prisiminkime 
lietuvių padovanotą 
Varpą su įrašu: “O 
per amžius vaikams 
tas 
na

ma-

Amerikos
Laisvės 

skambink 
Lietuvos, 
kas negi-nevertas laisvės, 

jos!”
Organizacinis Komitetas

Putnam, Conn.
Sugrįžimas į tėvynę

Kovo 4 d. parengimai 
vyčių kuopose

namie.
serga, guli ligo- 
linki ligoniams

lietuviai
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bos gyventojai ir svečiai trum
pam laikui sugrįžo atgal į tėvy
nę. Tai buvo Vasario 16-sios 
proga suruoštos programos me
tu. Per dainas, per eilėraščius, 
per šokius, mintimis visi nuke
liavom į Lietuvą. Mūsų prele
gentė buvo Emilija Putvytė, mo 
kytoja, šaulių veikėja ir vyr. 
skautininke, kuri nuoširdžiai 
kalbėjo apie lietuvybės išlaiky-

Labai miela, kad vyčiai, kurie 
tiek daug darbuojasi visuome
ninėje ir politinėje veikloje dėl 
Lietuvos, gražiai vis prisime
na šv. Kazimierą — Lietuvos 
globėją. Tas vienintelis Lietu
vos šventasis mus ypatingai
skatini aukotis ir dirbti Die- Liorentu išpildys Rockfordo Lie 
vui ir Tėvynei, kaip to Lietu- tuvių klubo vyrų choras, Jakim 
vos vyčių šūkis ir reikalauja, čiaus vadovaujamas.
Todėl visi vyčiai ir bičiuliai da- Minėjimais, rezoliucijomis, au 
lyvaukime pamaldose ir minė-1 komis ir kitokiais budais kovo
jime, nes tik tokių švenčių me- kime prieš Lietuvos okupantą mo svarbą ir sužadino tautos

nusių sąraše ankščiau praleis
ta Petro Kadaičio pavardė.

Serga
Lietuvių Darbininkų sąjun

gos 8 kp. sekr. ir Kat. klubo 
sekretorius Juozas Mackevičius 
serga. Gydosi

M. Riškienė 
ninėje. Visi 
greit pasveikt.

Miršta
Neseniai mirė a. a. Barbora 

Ribokienė, Antanina Leonaitie- 
nė, Benediktas Gužauskis, Pau
lina Stanevičienė, Petras Dones- 
kas, Petras Petkevičius, Kazi
mieras Stasiūnas, Teresė Ren- 
dienė, Gertrūda Minienė, Stepo
nas Urbanas ir Brightono, Anta 
nas Gervelis iš Brightono, Teo
doras Koscelskas iš Brightono, 
Jonas Baranackis iš Arlingto- 
no, Vilis Robertas iš Arlingto- 
no, Antanas Jankauskas iš 
Waltham. Visi palaidoti su baž
nytinėm apeigom. Patr.

Manchester, N. H.
Miršta lietuviai

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. 
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada.

Prenumerata: Metams metų 3 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00
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jime, nes tik tokių švenčių me- Kūne prieš uietuvos okupantą | mo svarbą ir sužadino tautos 1S61 m. pabaigoje mirė Tva- y as v^nuoiynam ir katalikis-
tu sustiprinsime dvasią ir at- ir reikalaukime laisvės Lietu- įvertinimą klausytojuose. Mon- rijonienė ir Karolis Ramaška, o ^om ištaigom, daugiausia lie-
gaivinsime patriotinį jausmą, vai. tažu “Tėvynės ilgesys” progra- vasario 2 d. mirė Kostas Čai- tuviškom.
Lietuva gali labai džiaugtis, Todėl tegu nelieka nei mažo, mos dalyviai persikėlė mintimis 
kad turi tokį savo globėją, di- nei suaugusio, kuris neatsilan- prie Nemuno 
delį pavyzdį jaunimui.

Tikėkime, kad Šv. Kazimie- • 
ro šventovė, kuri Vilniuje da
bar yra išniekinta ir paversta 
į prausyklų parodos kambarius, 
atgaus laisvę, lietuviai vėl ga
lės garbinti šv. Kazimierą mies
to šventovėse. Mus visus džiu
gina didelis dabartinės Lietu- 

I vos tikinčiųjų ryžtingumas: 
nors ir kaip komunistai ten 
žmonėms grasina, juos teisia, 
šaudo, 'grūda į kalėjimus ir į 
Sibiro taigas gabena, tačiau 
tikėjimas gyvuoja slaptai. Mes 
čia turime savas bažnyčias, pa
rapijas, mokyklas, laikraščius 
ir radiją; viskas laisva, kas 
kaip išmanome, galime laisvai 
savo gyvenimą bei organizaci
jas tvarkyti. Todėl visi, kas tik 
galime, dėkimės į Lietuvos vy
čių eiles ir kartu žygiuokime 
su jais, nes tai labai kilni or
ganizacija, ir kartu švęskime 
jos rengiamas šventes.

Bal. Brazdžionis

DETROIT, MICH.

Vyčių 79 ir 102 kuopos ir jų 
draugai bendrai išklausys šv. 
mišių 11:00 valandą ryto Šv. 
Antano bažnyčioje, bendrai pri
imdami Šv. Komuniją. Po pa
maldų bus užkandžiai parapi
jos svetainėje. Kviečia 
lietuvius dalyvauti.

kuopos rengia dvasiškas puo- 
• tas, nors nuo kitų negavom 
ypatingų informacijų, bet visi 
prisideda prie iškilmingos šv. 
Kazimiero šventės.

SUSIRINKIMAI

$7.00
$6.00

1 mėn. 
$4.00 $1.75
$3.50 $1.50 4

Į

visus

PHILADELPHIA, PA.

• Vyčių 3 kuopa ir jų draugai 
susirinks į Šv. Kazimiero para
pijos mokyklą ne vėliau kaip 
10 vai. 15 min. ryto. Katalikai 
Karo Veteranai su vėliavom 
lydės procesiją į bažnyčią 10 
vai. 30 min. šv. mišioms. Kvie
čiami visi bendrai priimt Šv. 
Komuniją. Po pamaldų bus už
kandžiai ir programa parapijos 
svetainėje. Prašom įsigyti bi
lietas (tikietus) nuo narių, nes 
bus visos vietos rezervuotos.

Kovo 7 d. Detroite, Mich., 
79 kuopa turės susirinkimą pa
rapijos salėje, po Pelenų die
nos pamaldų vakare.

f

Kovo 11 d. Illinois - Indiana 
vyčių apskrities susirinkimas 
Vyčių name, 2455 VVest 47th 
Street, Chicagoje, 3 vai. p. p.

syti dainų ir 
Ieivių choras 
kę ir Maldą, 
grupė išpildė

• 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. . >

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

miestus, o dar daugiau per tą kiek atlaikys šv. mišių ir kiek 
laikotarpį mirė. Pastaruoju lai- maldų skirs už gyvus ir miru- 
ku liko vos keli to fondo nariai sius fondo narius, 
ir nustota vilties įsigyti savo 
bažnyčią.

Su vietos vyskupo leidimu 
sausio 5 d. fondas galutinai lik
viduotas, o jo kapitalas paskirs 
tytas vienuolynam ir katalikiš-

Gauti įsipareigojimai iš 10

J. A. V.
r ■. ...

155 ŠVENTIEJI

Nuo 1588 metų, kada buvo į- 
steigta Šventoji Apeigų kongre
gacija, buvo paskelbti 155 šven 
tieji ir 166 palaimintieji. Dar 
2,270 švento gyvenimo, asmenų 
kanonizacijos bylos yra studi
juojamos. Apie tai paskelbė pa
ti minėtoji Vatikano kongrega-

r
kauskas. Visi R.K.S.A. 119 kp.
nariai. Taip ir nyksta lietuvių vienuolynų ir katalikiškų įstai- 
kolonija. kurie gavo aukų iš minėto

t -i -j x * j fondo. Visi pranešė komitetui cija.Likviduotas fondas J
Prieš 52 m., kada gausiai at

vykdavo lietuvių iš Lietuvos, ki 
.1 lo sumanymas įkurti lietuviš- 

sug-e3odami . parapįja Buvo sudarytas ko- 
m,etė mitetas, kuris rūpinosi sutelkti

: lėšų.
Deja, laikas kitoniškai lėmė.

Daug lietuvių išsikėlė į kitus

—- -ijrLrtn

kranto pasiklau- 
eilėraščių. Moks- 
padainavo Tėviš- 
o tautinių šokių 

du retai matytus
šokius Siaudelę ir Dobilą. Pro
gramą baigėme 
Lietuves himną.

Cambridge, Mass
Vyčiai pas miesto merą

1 Lietuvos Vyčių 18 kp. atsto
vus Vasario 16 d. priėmė me
ras Ečhvard A. Crane. Audien
cijoj dalyvavo dvasios vadas 
kun. Vincentas Valkavičius, E. 
Puzinas, A. Marcinkevičius, I. 
Vasy-iunas ir A. Jakutis. Vasa
rio 16 šventėje prie miesto val
dybos namų visą dieną buvo iš
kelta Lietuvos vėliava.

Kun. V. Valkavičius ir vyčiai 
parūpino meno parodą viešosios 
bibliotekos namuose visą vasa
rio 17 dieną. Svetimtaučius vy* 
čiai supažindino su Lietuvos kul 
tūra, prie parodos rengimo dau
giausia prisidėjo Jonas Ninavi- 
čius ir Terese Savinskaitė. Mer 
gaitės pasipuošusios tautiniais 
drabužiais aiškino apie lietuvių 
veiklą. Paroda buvo parodyta 
ir televizijoj.

Aukso jubiliejus
Stasys ir Veronika Bartkai 

Vasario 4 d. minėjo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Jubilijatam surengė
ves trys sūnūs ir marčios, da
lyvavo giminės ir draugai. Įtei
kė dovanų ir išreiškė geriausius 

, linkėjimus.

Anglų kalba apie Lietuvą
Jono Romano radijo progra

mos vedėjo sūnus Jonas gra
žių kalbų pasako sekmadieniais 
per radiją anglų kalba, taip 
klausytojus gražiai painformuo
damas apie Lietuvą.

Priimtuvių banketas
Naujo klebono kun. Antano Budriko radio 8ekmad

Baltrusiuno priimtuvių bankete š stoties WHFC, 1450 kil nuo 
sausio 11 d. buvo išreikšta daug 2 iki 2:30 valandos po pietų, 
sveikinimų ir linkėjimų. Sveiki-

Chicagos Marąuette Parko Li
tuanistinės mokyklos suruoštame j 
minėjime pirmo sk. mokinė L. 
Bilaišytė deklamuoja eilėraštį. Mi
nėjimas įvyko vasario 16 d. para
pijos salėj. (Nuotr. Z. Degučio.)

Z?

1
Dail. ir meno istorikas ANTANAS RŪKŠTELE 

atidaro 
MENO MOKYKLĄ - AKADEMIJĄ 

O m <
Bus dėstoma: piešimas, akvarelė, aliejinė tapybą bei jos 

technika, grafika ir visi teoretiniai dalykai, būtini žinoti būsi
mam menininkui.

ŠI
PAS

MĖNESĮ 
BUDRIKĄ

. * ii 1 Z.1 < '

Į mokyklą gali įstoti bet kurio amžiaus ir išsilavinimo as
menys, pradedantieji ir jau pažengę.

> J

Studentai pasirenka grupines ar individualias pamokas ir 
laiką.

Platesnių žinių ir užsirašymo reikalu skambinti telefonu 
RE 7-9478. Rašyti bei asmeniškai teirautis 3549 West 66th Place, 
Chicago 29, Illinois.

Apie mokslo pradžią bus pranešta kiekvienam asmeniškai

Duodamos didelės nuolaidos ant 
gerų RAKANDŲ, TELEVIZIJŲ, 

AUKSINIŲ DAIKTŲ, RANKINIŲ 
LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ

Svečių kambario setai,
2 dalių, nuo

3 dalių miegamojo kambario 
setai nuo ....................... $99.00

5 dalių Dinette setai .... $38.00 
KARPETAI, ŠALDYTUVAI GA- 

ZINIAI PEČIAI, TELEVIZIJOS, 
HI-FI Stereo, Phonografai, 

pagerbtu- DĖS, LEMPOS.

Lengvais išsimokėjimais

Lietuviški rekordai

$99.i

EUGENIAS 
BEAUTY SALOM 

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

= “*■* " " ' ...... , .ęa

THE AMĘRICAN OPERA COMPANY
Stato Pietro Mascagnio Operą

CAVALLERIA RUSTICANAI

KĖ-

BUDRIK 
FURNITURE 

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
LIETUVOS VYČIŲ KĖGLIŲ KOMANDOS CHICAGOJE

Laimėjo Pralaimėjo
Standard Federal Savings & Loan Assn. 44'Ą 30i/o
Petkus & Son .................... ........ 44 31
“?” Lounge ............................ ........ 42 33
St. Anthony Savings & Loan Assn. . ........ 40i/2 34 '/o
Zbelia’s Lounge ............................ ........ 40 35
Mažeika - Evans Funeral Home . . ........ 37 38
Chicago Savings & Loan Assn......... ........ 37 38
Gaiva Restaurant ............................ ........ 32 43
Cermak Bowl .......................... ........ 31 44
Balzekas Motor Sales........................ ........ 27 48

f

Franz Lehr'o J

GYPSY LOVE
. šeštadienį, kovo 17, 1962, 8:15 v. v.
ELEVENTH ST. THEATRE, 62-72 East llth St'

• b ac 
Dalyvauja amerikiečiai ir europiečiai solistai: PA U LA SARA ZAR- 
LENGA — ( LAKA KOENIG — MAR1BEL MEISEL —14f,EVAN 
DŪMAS — JOSEPH A. ZARLENGA — AMEDEO PO LITAVO — 
MANTJO G1NNETTI — VVILLIAM SCHL1CHTER — VVILLIAM 
MEYERS — NORMA BULMAN — JEAN DICKENSON — JOSEPH 
STEVENS — BILE ELLIOTT — VVILMA STEIDLE.
FEDOR KABALIN. svečias dirigentas. Choras ir Orkestras Susideda 
iŠ Chicagos Civic Op. narių. Baleto choreografė—MARY VANDAS. 
Bilietai: $3.00 partery; $2.50 balkone. Užsakomi: Amęrican Opera 
Company, 410 S. Michigan Avė. (Room 835), Chicago, 111. Tel. 
HArrison 7-1733.

I»f1MESlO! Nuolaidos grupėms, organizacijoms ir studentams 
duodamos tik iš anksto kreipiantis j Anna <lel Preda, tel. BI 8-7700 
arba HA 7-1733. Jokių nuolaidi; prie Eleventh Street Theatre kasos.

-------o S 
šeštadienį, balandžio 14 dienų, 8:15 v. v. — LA TRIAVIATA

i

WORCESTER, MASS.
Vyčių 26 kuopa ir visi pagei- j 

daują dalyvauti su jais kviečia
mi susirinkt į Šv. Kazimiero 
parapijos svetainę 9 vai. 15 
min. ryto, kad turėtume pakan
kamai laiko prisirengt procesi
jai į bažnyčią 9 vai. 45 min., mak Bowl, prasispraudė atgal ge. 
šv. mišiom, kurių metu pra- į pirmą vietą. Petkaus koman- 
šom visus bendrai priimti Šv. da, paėmę viršų du syk iš tri- 
Komuniją. Visi turim dalyvau- jų, ir turės pasitenkinti antra 
ti, kad 100% apvaikščiotumėm vieta. Mažeika - Evans laimėjo 
mūsų globėjo Šv. Kazimiero trečią, 
šventę. Balzekas komanda supliekė

j Gaivą tris kartus, bet dar ne-
VISUR — VISUR ! įstengė išlipt iš paskutinės vie-

Daugelyje kolonijų vyčių j tos.

Standard Federal ratelis, lai- St. Anthony Savings paėmė 
mėdamas tris kartus prieš Cer- viršų du sykiu prieš “?” Loun-

Chicago Savings ratelis gavo 
pirmenybę visuose trijuose žai
dimuose prieš Zbelia’s koman
dą. Chicago Savings 
Ii pasigirti šešiais 
ląimėjimais. Kažin 
pirmyn nužengs?

dabar ga- 
pagrečium 
kaip toli

A. Duoblienė

lietuviški Naminiai Maisto Gaminiai, 
be dirbtinių priemonių, specialistės, Lietuvoje buvusios kulinarijos mokytojos-instruk- 
torės, A. DUOBLIENES, pagaminti, visoms Čikagoje gyvenančioms lietuvėms šeiminin
kėms bus patogiai įsigyjami kovo 17 d., šeštadienį, atidaromoje, naujai įruoštoje Teo
doros ir Igno Serapinų krautuvėje.

*?7 »

Atvykę pamatysite ir galėsite įsiggyti įvairių valgių: keliolika rūšių mėsos 
patiekalų, žuvų, silkių, mišrainių; įvairių rūšių lietuviško skonio tortų, pyragų, pyra
gaičių, sausainių jr kitų gaminių.

Bus priimami užsakymai įvairių progų vaišėms bei parengimams.

LIETUVIŠKI NAMINIAI MAISTO GAMINIAI 
2543 West 69th Street, Chicago, 29, Illinois, Telef. - 737-1286

i
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Didvyriai ir šventieji —
*

TAUTOS SUBRENDIMO ŽYMĖ

Tauta be didvyrių dar nėra 
pilnutinė tauta. Krikščioniška 
tauta be savo šventųjų nėra 
dar įsigyvenusi į pilnutinę krik 
ščionybės dvasią, dar nėra pa
siekusi krikščioniško idealo ri
bos. Dėlto visos kultūringos 
tautos mėgina įsižiūrėti į tuos 
praeities didžiuosius savo tau 
tos vaikus, kurie yra išnešę 
ant savo pečių jos laimėjimus 
ir įsirašę jos istorijoje savo 
vardus neišdildomomis raidė
mis. Kartais jų vardai vėles
niųjų kartų pasąmonėje išpuo 
šiami legendomis ir padavi
mais, nes jos savo troškimų 
atsparą nori rasti istorinėse 
asmenybėse, kurios joms jau 
yra tapusios pranašais, dvasi
nių tautos turtų kūrėjais, lais
vės kovų pranokėjais ir sie
kiamaisiais pirmavaizdžiais.

Krikščioniškosios tautos net 
savo šventuosius, įgyvendinu
sius meilės ir teisingumo ide
alą, apsupa legendiniais pasa
kojimais, kad tik savo sielos 
potroškiams rastų juose arti- 

, m iausią atitikmenį. Jos praei
na pro tas žmogiškąsias dė
mes, kurios galėtų sužaloti dva 
sinio didvyrio veidą, praleidžia 
tas sunkias žmogiškąsias ko
vas, kurias net šventieji, gy
vendami laike ir erdvėje, tu
rėjo vesti su savo silpnybėmis, 
su išorinio pasaulio vilionėmis 
ir aukščiausios krikščioniško 
gyvenimo paskirties nesiekiau 
čiais savo amžininkais.

Todėl tautos didybės viena 
iš ryškiausių žymių, kaip ji 
gerbia ir vertina savo religi
nius ir tautinius didvyrius. Ne 
legendos ir padavimai, bet did
vyrių gyvenimo tikrovės atkū
rimas, jų siekiamųjų tikslų su 
pratimai, jų naudotų priemo
nių pažinimas ir jų siektųjų 
idealų pasėkimas yra tas di
dysis akstinas, 
dabarties 
gyvenimu 
vardų.

kuris verčia 
kartas gyventi jų 
ir būti vertais jų

*

Tarp lietuvių tautos didvy
rių ir ' šventųjų aukštai yra 
iškilęs Lietuvos dvasinis glo
bėjas šv. Kazimieras. Mirtis 
jį nuskynė jaunuose metuose. 
Jis savo amžiaus trapume ne
galėjo atlikti valstybinio mas 
to darbų ir nespėjo pasižymė
ti karališka valdžia. Tačiau jis 
liko didvyriu pilnutiniu įsigy
venimu krikščionybėje ir Kris
taus nurodyto idealo paverti
mu tikrove.

Šv. kazimieras yra pavyz
dingas jaunuolis, pajėgęs atsis
pirti to laiko negerovėms, tu
rėjęs jėgų pažaboti savo pa
ties jaunystės troškimus ir at
sispirti kitų siūlomoms apgau
lingoms išsilaikymo priemo
nėms. Jis buvo apsuptas ka
rališkos didybės, bet liko nuo
lankiu Žristaus mokiniu, įgy
vendinusiu meilę ir teisingu
mą santykiuose su Dievu ir su 
žmonėmis. Vilnius pažino sa
vo būsimo globėjo širdies pla
tumą, minties gilumą ir pilną

Spaudoje ir gyvenime

Žmogaus dvasios kultūra ir viešoji nuomonė
Kodėl bolševikai pasuko į partizaninius karus?

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 3 d.

Rimties valandėlei

evangeiinės dvasios išgyveni
mą.

Šv. Kazimierui teko pergy
venti ir politinių nesėkmių, ka 
da jis, skirtas būti karaliumi, 
turėjo nusilenkti galingesniems 
ir atsisakyti žadėtojo sosto. 
Tai gal ir buvo dalis jo kry
žiaus, kurį jis nešė krikščio
nišku didingumu, atsidėdamas 
tik savęs tobulinimui ir savy
je Kristaus šviesos įžiebimui. 
Užtat ir suspindo jis ta ant- 
laikine šviesa, tapęs dideliu 
šventuoju, pavyzdiniu jaunuo
liu ir ypatingu mūsų tautos 
globėju.

*
Šv. Kazimierui skirtosios die 

nos proga kiekvienam lietuviui 
reikėtų giliau įžvelgti į jo gy
venimo pavyzdį, kad jis būtų 
ne tik globėjas danguje, bet 
ir sektinas paveikslas dabar
ties išeiviškoje tikrovėje. Jo 
didvyriškumas nebuvo parem
tas tik laikinumu ir laikinųjų 
tikslų siekimu. Jis yra iški
lęs iš laikinosios į antlaikinę 
plotmę ir gavęs nenykstančios 
garbės vertę. Todėl juo pasek
ti. jo puoselėtuosius idealus į- 
gyvendinti nūnai reikalinga 
’eškoti ir tos atsparos, kuria 
jis buvo atsirėmęs.

Šiandien, kada mes klaidžio
jame buvimo ar išnykimo še
šėliuose. reikia prieš akis ture 
ti šv. Kazimiero pavyzdį, kad 
eibės mūsų silpnybių neužgož
tų tų tikslų, kurių nūn siekia
me. Gyvename kovos už žmo
gaus laisvę ir teisę laikus, ka
da grumiasi dvi jėgos — dva
sia ir medžiaginis pasaulis. At
sižadėti kovos už žmogiškuo
sius, tautinius ir krikščioniš
kuosius idealus reikštų didžio
sios žmonijos dalies išdavimą 
vergijai ir šimtmečiais krautos 
aukštesnės kultūros sunaikini
mu’. Kaip šv. Kazimieras, taip 
ir mes turime duoti pirmeny
bę moralinėms vertybėms, mei 
lei žmogui ir teisingumui vi
siems. r aidi ramybė, atsiža
dant savo principų, nėra kiikš 
čion .o idealas, bet to idealo 
sunaikinimas. Ginti krikščioniš 
kuosius ir tautiškuosius idea
lus šiandien reiškia kovoti 
prieš bedvasį materializmą ir 
prieš žmogų suniekinantį ko
munizmą.

Šv. Kazimiero dvasinis iški
lumas turėtų būti mums pil
nutinio įsigyvenimo jo siektuo 
se idealuose paskata. Juo la
biau dvasinėmis vertybėmis pa 
kilsime mes patys, juo pajė
gė n i būsime šioje žūtbūtinė
je savo tautos išsilaikymo ko
voje. Šventieji net mirdami ne
pralaimi. Didvyriai nepralaimi 
žūdami už savo tautą, nes jų 
dvasia pakelia jaunąją kartą 
tęsti jų kovą, užbaigti neatlik
tus darbus ir siekti galutinių 
tikslų. Mūsų tautos globėjas 
turėtų padėti mums rasti ge
riausius kelius darytis kilnes
nis’- ir nepavargti kovoje už 
žmogaus ir tautos laisvę.

Pr. Gr.

Šių dienų žmogus turi pilną 
pagrindą girtis savo aukšta 
kultūra. Dvidešimtame amžiu
je jis yra padaręs čia pažangą, 
kuriai nebuvo lygios istorijoje.

Tačiau, peržvelgę žmogaus 
kultūrinius laimėjimus, pasiek
tus paskutiniais dešimtmečiais, 
lengvai įsitikinsime, kad tie lai
mėjimai priklauso beveik išim- I 
tinai medžiaginės kultūros sri
čiai. Žmogus rūpinosi daugiau 
medžiaginių savo gyvenimo są
lygų gerinimu, negu idėjinių to 
gyvenimo pagrindų vystymu. 
Dėl to, darydamas didelę pa
žangą medžiaginės gerovės sri
tyje, jis atsiliko nuo tos pa
žangos savo dvasine kultūra. 
Tai bene ryškiausiai matyti iš 
to, kad jis ligi šiol pakenčia 
karus ir susigyvena su bolše
vizmu.

PRANAS DAILIDE

dažnai sprendžiamą vaidmenį 
tarptautiniame gyvenime?

Ar neįvyko tatai dėl per men
ko dvasmių žmogaus vertybių 
branginimo? Juk jeigu žmo
gus nebūtų žiūrėjęs per pirš
tus į bolševizmo pasirinktus 
valdymo metodus, jis nebūtų 
leidęs bolševizmui užgniaužti 
milijonų žmonių laisvę ir fi
ziškai naikinti ištisas tautas, 
kurios tą laisvę siekė nuo bol
ševikų ginti. Savo laiku žmo
gus turėjo pakankamai priemo
nių bolševizmui pažaboti. Jei
gu jis to nepadarė, tai jis ne
turi pagrindo girtis aukšta 
dvasine kultūra, kurios vienas 
svarbesnių postulatų yra žmo
gaus asmenybės gerbimas ir 
būtinos tai asmenybei ugdyti 
laisvės gynimas.
. .Tačiau ir dvasinės kultu-

f

ros srityje žmogus nepasi
liko stovėti vietoje

T.k jis čia nesistūmė taip 
sėkmingai priekin, kaip medžia
ginėje kuitūroje. O kad žmo
gus ir čia darė pažangą, ma-

planus. O Chruščevo žmona va
sario 18 d. pareiškė per radi
ją, kad Sovietai niekuomet pir
mieji nepuls ir ragino Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos mote- 

! ris sumesti visas atomines bom
bas į vandenynų gelmes.

Viešoji pasaulio nuomonė 
yra ypač griežtai nusistačiusi 

; prieš atominį karą ir atominius 
bandymus. Dėlto Chruščevas 
nepraleidžia progos pavadinti 
atominį karą beprotybe ir sie
kia nuslėpti Sovietų atominius 
bandymus, prikaišiodamas juos 
Amerikai. Tačiau dėl tokio vie
šosios nuomonės nusistatymo 
ir šiam kraštui kyla sunkumų 
su atominių bandymų atnauji
nimu atmosferoje. Tas atnauji
nimas x>jau gerokai uždelstas.

Ne kas kita, kaip viešoji nuo
monė verčia Chruščevą skelb
tis ir taikaus ginčų sprendimo 
šalininku. Tačiau, pagirdamas 
raudonuosius “išlaisvinimo” ka- ! 
rus, Sovietų premjeras daug 
kur sakytą nuomonę prieš sa
ve nustatė. Tik, kai bolševikai 

j čia turi mintyje jų pasirinktus 
_ » jie tikisi
ne tik išvengti viešos už juos

YPATINGAS RADINYS RUMŠIŠKĖSE

PASAULIO SUKŪRIMAS
G. K. CIMESTERTON

Dauguma moderniųjų agnos
tikų vienu balsu šaukia, kad 
save kuriąs ir save palaikąs 
tikrai moksliškas pasaulis nie
kada neturėjo pradžios ir ne
gali turėti pabaigos.

Tuo pačiu laiku, gana stai
giai, tarsi laivo žvalgas, pasta
tytas persergėti jį nuo uolų, 
tikrasis mokslininkas eksper
tas, kuris tyrinėja faktus, gar
siu balsu sušuko, kad visata 
eina į pabaigą. Jis nesiklausė 
mėgėjiškų kalbų. Jis tyrinėjo 
medžiagos kebus. Ir jis rado, 
kad ji skaidosi.' Atrodo, kad 
pasaulis sprogdina pats save 
nuolat vykstančia eksplozija, 

1 kurią mes vadiname energija. 
Visas šis procesas kada nors 
prieis savo galo. Dėl to labai 
panašu, kad jis turėjo ir pra
džią.

i Tai buvo tikrai netikėtas da
lykas; tik ne tikintiesiems, bet 
netikintiesiems. Anglikonų de
kanas Inge gaišiai apgailesta
vo šį “netaktišką” mokslinį at
radimą. Jis kvietė mokslinin
kus grįžti atgal ir išrasti ką 
kita. Atrodo, stačiai neįtikima, 
bet jis savo 
šiuo klausimu: 
džiaugtųsi, jeigu

i sibaigtų.
t

Šis atsitikimas 
modernioji mintis 
ga Tomo Akviniečio. Žengda
mi iš prileidimų, prietarų ir 
privačių apsivylimų gadynės į 
Tomo Akviniečio pasaulį, mes 
jaučiamės lyg išsivadavę iš ta- 

j symosi tamsiame kambaryje 
m išėję į aiškią dienos šviesą, 

j lomas visai aiškiai sako, kad 
jis tiki, jog pasaulis turi pra- 
dz.ą n pabaigą dėi to, kad, at- 
iodo, taip moko Bažnyčia. Šį 
mokymą kitoje vietoje jis pa- 
lem.a visa eile argumentų. At
rodo, kad Bažnyčia yra teisin
ga. Nors mes dažniausiai ma
nome, kad paskutinis prabilęs 
mokslininkas yra teisingesnis.

Tačiau Tomas Akvinietis sa
ko, kad jis nemato ypatingos 
protinės priežasties, dėl kurios 
negalima būtų sakyti, kad pa
saulis neturi pabaigos arba pra
džios. Tačiau, nepaisant to, 
kad pasaulis neturi pabaigos 
ar pradžios, galioja loginis rei
kalavimas, kad jis turėtų Kū-

i

Nežiūrint visų karo pasmer
kimų, kaip politikos priemonės, 
ginkluota pajėga tebepirmauja 
tarptautiniuose santykiuose. Vi 
si kraštai rūpinasi tos pajėgos 
stiprinimu ir tobulinimu, į ku
rį yra įkinkytas ir mokslas, tyt, kad ir iš viešosios nuomo- j-partizaninius "u-aĄ? 
Tarp dviejų šiandieninio pašau- nės įtakos sustiprėjimo pašau- j ........
Eo stovyklų eina galvotrūkčiais i lyje. Ta įtaka pavirto svarbiu atsakomybė? bet ir suv^sti tą
ginklavimosi lenktynės, ir jau 
dabar tose stovyklose yra pri
gaminta tiek naikinimo priemo- 

- nių, kad jomis galima būtų 
kelis kartus nušluoti visą gy
vybę nuo žemės paviršiaus. 
Įbaugintas atominio karo gali
mumais ir jo baisenybėmis, 
žmogus kasasi į, požemius, į 
urvinio žmogaus gyvenimo są
lygas. Tai negalima laikyti jo 
aukštos dvasinės kultūros žy
me.

I
Dar mažiau gali būti tokia 
žyme materializmu pagrįs

to bolševizmo bujojimas
Juk bolševizmas savo esmė

je yra pagrįstas apgaule. Siū
lydamas žmogui laisvę, jis ne
ša jam negirdėtą vergiją, ža
dėdamas medžiaginę gerovę, jis 
pasmeikia žmogų nepakelia
mam skurdui. 0 žmogaus pro
testą prieš tas apgaules 
gniaužia žiauriausiu teroru, 
rį yra išradusi bolševikų 
kurta policinė valstybė. Tai 
dėl aukštos kultūros XX
žiaus žmogus leido tokiai poli
tinei sistemai ne tik pasirody
ti pasaulyje, bet ir vaidinti

veiksniu politiniame pasaulio 
gyvenime. Su ja skaitosi tiek 
laisvojo pasaulio valstybės vy
rai, tiek Kremliaus valdovai. 
Kai kuriais atvejais sakyta įta
ka net lemia politinius spren
dimus. Štai, tik kai kurie vi
siems žinomi pavyzdžiai.

Viešoji pasaulio nuomonė
yra už taiką ir nusiginklavimą, jui Joskovič, laikomam pirmuo- 
Dėlto, nors bolševizmo tikslai ju jugoslavų klebonu JAV-se. 
yra tam priešingi, Chruščevas Jis į JAV atvyko 1882 metais 
dažnai linksniuoja taiką ir siū- ir įsteigė šv. Juozapo bažnyčią 

visuotinio nusiginklavimo Haze tone, Pa.

atsakomybę “išlaisvinimo” 
kems ir jų gynėjams.

au- pažiūrą gnndo 
kuo Dievas 
pasaulis pa-

PARLAMENTAS PAGERBĖ 
SLOVAKŲ KUNIGĄ

Pensylvanijos atstovų rūmai 
priėmė nutarimą, kuriuo išreiš
kiama pagarba kunigui Ignaci-

liudija, kaip 
yra reikalin-

i Ruošiant užtvanką ties Petrą- ta prie narvo sienų. Taip pasielgti 
šiūnais statomai elektros jėgainei, 1 sū palaikais galėjo dvasininkai, ro- 
kad vanduo neužlietų, buvo Rum
šiškėse perkelta į kitą vietą senu
tė medinė bažnyčia. Tai padaryta 
pripažinus tą pastatą architektū
rinės vertės seniena, nes šiaip oku 
pantai bažnyčių nesaugo. Bažnyčią 
perkeliant atrastas ypatingas ra
dinys, apie ką “Darbininke” rašo
ma, kad buvo aptikta: “geležinia
me narve žmogaus kaukolė, kau
lai ir karūna. Kaulai priraišioti 
prie narvo virbų. Kauluose įspaus
tos raudono lako žymės — ant-!

uz- 
ku-

am-
Baltūose Rūmuose gen. prokur. Robert Kennedy kalba apie savo 
geros valios kelionę per pasauli. Konferencijoj dalyvauja (iš k- 
į deš.) valst. sekret. Rusk, viceprez. Johnson, Robert Kennedy ir 
prez. Kennedy. (UPI)

rėją. Ir kas to nesupranta, pa
sak jo, tas neturi tikro supra
timo, Kas yra Kūrėjas.

Kūlėjas Tomui Akviniečiui 
tikrai nei a viduramžiškas ka- 
laims. Kūrėjas jam yra antra
sis žingsnis didžiajame jo moks 
įe apie Būtį, arba Ens. Žiūrė
dami į būti, kaip ji dabar at- 
iOao, ai na ka^p vaikas ją ma
to pro darželio rangą, mes ma
tome tik antrinę jos formą, 
pvz. žolę. Ji atrodo atsitiktinė 
ir priKiausoma. Egzistencija 
egzistuoja, bet ji nėra pakan
kama savo pačios egzistavimui. 
Ta pati pirmoji patirtis, kuri 
mums sako, kad čia yra būtis, 
sako, kad ji nėra tobula būtis. 
Ji yra netobula ne ta 
lia prasme, kad turi 
nuodėmės ar liūdesio, 
netobula, kaip būtis,
mažiau aktuali, negu jos esmė 
ie-Kaiautų. Dažnai ji yra tik 
jjiadž.a savo buvimo. Dažnai 
ji yra tik pabaiga savo buvi
mo. Ji piunena daug pastoves
nę ii daug tobulesnę būtį, ku- 
r.cs ji negali pavaizduoti. Tai 
yra prasmė pagrindinės vidur
amžinės minties, kad “kiekvie
nas, kas juda, yra kito judina
mas'. Sv. Tomo šviesiame sub
tilume tai reiškia nepalygina
mai daugiau, negu deistų pro
jektas išaiškinti pasauliui sa
kiniu: “Kažkas pakabino laik
rodį”. Kiekvienas, kas giliai 
galvoja, pastebės, kad judėji
mas savyje slepia esminį ne- 
pimumą, kuris rodyte rodo į 
kažką pilnesnio ir tobulesnio.

populia- 
savyje 
Ji yra 
Ji yra

j -

tu, 
vier 
da 
reil

-s m nties kelias, žinoma,, 
piginamas tik daugiau tam 
u usicm*. Jis remiasi fak- 
■md po: c-noijalumas pats 
.savęs neišaiškina. Visa
tai. kas nėra išvystyta, yra 
•imga to, kas jį išvystytų.

Ištinka paminėti, kad moder- 
n / cvoiiucijonistai, kurie 
stengiasi nesidomėti šiuo gal
vojimu, jie tai daro ne dėl to, 

galvojime rado 
to, kad jie dar 
šio galvojimo, 

taip atsitinka?

kad jie šiame 
klaidą, bet dėl 
nerado paties 
K ■ 1’ : j cms

p atsitinka dėl to, kad 
i p^r lėkšti rasti skylę 

■ galvojime.

->u <elta j 6 psl.)
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
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(Tęsinys)

18.
Paežerėje tyliai ošia giria-
Kartais kur girgžteli. Pačiulba. Genys pakalena. 
Baltuoja beržai. Ruduoja laibosios pušys.
Maldenei ir Gaudižadui čia dabar apstybė šne-

kėši, verksmu žiūrėti negalėjo. Tai iš jos graudžių, liepsnaplaukis raudonveidis žvairys, 
ašarėlių, iš jos skaidrių, gelsvų, gilian vandenėlin 
kritusių, ir pasidarė gintaružis... Įžiebtas jis dega 
vėl Saulelės kaitrele.-.

Ale Gaudižadai, mano tu berneli! Užsikalbėjom, 
dobilėli! Jau bars mane tėvelis, kam taip ilgai tru
kau, tiek užsibuvau.

Sakyk tėveliui — turėjai lūkėti, biteles'sudulku
siais sparneliais žiūrėti, nemuogėles saldžias rinkti.

Vai sietu nepasemsi vandenėlio. Ne kregždelė 
aukštyn kilti. Netoli melu tenueisi.

Ir štai Maldenė apniuksta rūpestėliu. Apliūsta 
gražioji: gal kad atsiskirti greitai jau 
ran žiūrėdama niūniuoja:

dydami žmonėms relikvijas.”
Į ta taikliai atsako “ Darbinin

kas:
“Taip sakyti gali neišmanėlis, 

kuriam dar rūpi išrasti tai, ko ne
galėjo būti. Tokiu būdu relikvijos 
niekur žmonėm nebuvo rodomos. 
Relikvijos buvo laikomos altoriuo
se, o nuo 9-to amžiaus išstatomos 
relikvijoriuose, ksd būtų galima 
žmonėm rodyti ir tai tik dalelė, ne 
visa kaukolė ar kaulų krūva. O 

—----—.-----'anuo metu, kada Lietuvą ištiko
spaudai. Jie galėtų būti 17-to am- baisi rusų invazija. Katalikų Baž 
žiaus”, nyčioje jau buvo griežtais dekre-

Nei gyvi žmonės neatmena, nei tais tvarkomas relikvijų garbini- 
rašvtieji dokumentai nesako, iš mas. _ 
kur tas narvas su kaulais ir kieno šalūga prasimano, negalėjo būti, 
jie yra. Greičiausiai tai 17-18 šimt. 
karo suiručių metu užslėptos ir 
pamirštos liekanos. Lietuvos komu 
nistai šį radinį bando panaudoti sa 
vo propagandai. R. šalūga okupan
tų kontroliuojamame 
“Mokslas ir gyvenimas” 
1960) rašo: “Dalis kaulų priraišio-

Tokio išniekinimo, kaip R.

Relikvijos nebūtų buvusios ir už
mirštos. Kad kaulai sudėti nar- 
van ir priraišioti, galima paaiškin- 

, ti tiktai tuo, kad tokiu būdu buvo 
j lengviau nešti arba vežti, negu 

žurnale 1 medinėje ar geležimis apkaustyto- 
(Nr. 9, je skrynioje.”

J. Daugi

Jie gi gudbaisos, susirūpina Gaudižadas. Įdėmiai 
veizi ir seka-

Tik jotį pagadintų. Tenusprogstie, kai nei mes, 
nei žirgai nematys. Tenupampie, kai jau arti Kria- 
vo būsime. Prie kamieno riškit greit! — įsako tas 
paukštanosis, tur būt, iš jų vyriausias.

Tai jie iš Kriavo, suvokia Gaudižadas. Iš Kriavo. 
Nė žodžio daugiau neištarę, priekupris, žvairys 

ir dar trečias tempia jį prie medžio. Atbulą blokšte 
pečiais priploja prie liemens. Abi ranki įtempia apie 
kamieną ir stipriai suveržia per riešus-

Anie
Maldenę. 
vilties.

Šitie
Visi su lininėmis, ilgomis ir plačiomis kelnėmis: vie
nų skersai dryžuotos, kitų išilgai. Trys iš jų — labai 
turtingi: matyti iš visko — su žiežirbuojančiais dir
žais, puikiais kardais ir variu apkaustytais ragais. 
Šių trijų ir žirgai šaunesni, ir joties apranga daug 
puikesnė.

_________ . _ _ _ _ Kas jie piktieji, čia atjoję Maldenę pasigrobti? 
Akyse žarijoms sužėrint, jis nuvirsta žolelėn. Kad jeigu išsilaisvintų muštis! Bet pririštas taip, kad

Leiskies, leiskies, Saulele, 
Ažuo kalnelio, ažuo aukštaja, 
Vakaruosna vėlyvuosna . ■.

reiks. Ir eže- keturi pasodina juodan žirgan verkiančią 
Ji jau nebesipriešina: netekusi ir jėgų ir

septyni nėra kokie paprasti girių bastūnai.

Tik staiga — išvysta augalotus, 
dygte iškilusius, vyrus. Plačiakelnius 
patį paskutinį akimirksnį: be riksmo, net be žodžio

lyg iš žemės 
pamato jau

kos.
Vai dobilėli, kiek daug godelių ji godojusi. Vai 

sveikatėle, dažnai spėliojusi, ai katroje jis šalelėje. 
Ir kurion gi tolimon švieselytėn jį nunešė rudširmis 
žirgelis, ai per toli eiklusis.

Jųdviejų artumoje — meškiukas, paukščiai, pe- užsimojusius ir griebiančiomis rankomis, 
teliškės, nendrės.-.

Ei kupoliau kupolėli, rasakėlėli, kokia viena iš 
visų ši dienelė! Kokia graži linksma ši balta die
nužė!...

Maldenė smagi. Bet šmaikščiai išvengia, kad 
nebūtų apkabinta. Ji greita nusijuokti, atvira atsa
kyti, jo kalbančio klauso. Ale jo rankų ji vis dro- kosi, spardosi, mušasi ir blaškosi iš visų jėgų. O jis 
viai baikštosi-..

Oo ar jis žinąs girdėjęs, iš ko pasidaręs gin
tarėlis?

Ne, Gaudižadas nei žinąs, nei girdėjęs.
Betgi žinąs, kad žalčių rikį Žilviną Eglės broliai 

užkapojo?
Taip, tą jis žinąs.
Tai kai žmogaus sūneliai užkapojo rikelį Žil

vinėlį, kai žalčių viešpatėlį užšvytavo, vai graudžiai

Trenksmu į galvą Gaudižadas bloškiamas že
mėn. .
Ištiktas svaigulio ir nuosilpio, jis jaučia, kaip jie
uždusę laužia jo rankas už nugaros ir greit jį suriša neSa^ j?3?"*' kie*08, virvės karčios!...
šiurkščia virve.

Ir mato, kaip Maldenė atkakliai ginasi. Ji dras-

nė krust. Net paskutiniųjų žodžių ašarotai Maldenei

ne tik kovoti, bet net išrėkti negali: pančiu pa
žabotas-

Ar po šakele jį, viešpatie? — užsirydamas klau
sia priekupris apyploniu balsu.

Šito tekio gi negaila. Tik kokia iš to būtų nauda ? 
Užtruktumėm, ir merga įsibaisintų. Ale dar prieš ke
lionę namolio. Ne! — ant stambaus penimio grebluoja 
keturkampis veidas, pašveplas ir kliūdamas už r.

Leiskit, viešpatie, jį pakabinti. Kas iš jo? Betgi

Septyni suragina juodus žirgus ir pradingsta.
Į kurią šalį ant juodųjų žirgų Maldenę nusinešė? 

Kur tas vos tegirdėtas tolimasis Kriavas?
Bet dar anų nė pėdos neatšalę, o šit raudonplau

kis žvairys sugrįžta vienas. Kai tik prijoja, šypteli ir 
sako:

„Leipė ažuomušti tave. Ar leisi?” — jam juk 
taip gardu pasityčioti.

Dabar tai jau tikrai galas. Taip aštriai blizga 
šito įstrižos akys. Gaudižadas dar kartą suspursta 
išsilaisvinti, bet tik veltui-

(Bus daugiau)
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KNYGŲ IŠPARDAVIMO MĖNUO
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Kaip iš sąrašo matysite, knygų kainos yra labai sumažintos. ■ 

Draugas yra perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir da
bar bus retai pasitaikanti proga palankiausiomis sąlygomis pratur
tinti savo knygyną. j

Papiginimu galite pasinaudoti knygas atsiimdami iš Draugo ad-l 
ministracijos arba atsiųsdami pinigus ir norimų knygų sąrašą adresu:

DRA UGAS
i 
i

Dar viena šio papiginimo lengvata, kad persiuntimo išlaidas ap
mokės pats Draugas. Tamstos turite siųsti tik iš šio sąrašo pasirink-. 
tų knygų kainorašty pažymėtą sumą.

4545 W. 63rd Street Chicago 29, UI.
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rijos būties ir veiklos apmąstymas. Išleido prel. Pr. 
M. Juras, Putnam, Conn., 1958 m., 234 psl. ...............
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29 pusi.......................................................................................
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Knyga suskirstyta į 20 skyrių. Vienas iš jų “Fatima 
ir Rusijos atsivertimas” ..................................................
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KATALIKŲ TIKYBA, vysk. Pr. Būčys, MIC., 1921 m. 
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Kietais viršeliais. Kaina .................................................. $1.00 $0.75
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Liet. Spaudos Draugija, 128 pusi........................................$1.00

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. Kun. J. Vaiš
nora, MIC. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
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rijos paveikslai ir Marijos šventoves Lietuvoje, ku
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CEZARIS, Mirkė Jelusič. Vertė A. K. Puida. Terros leidi
nys. 3 tomai. Chicago, 1955 m. Kiekvienas tomas po 
$2.00 .............................................................................

GELEŽINIAI ŽIEDAI, Antanas Venys. Eilėraščių rin
kinys. Nemuno leidinys. 1955 m. 64 pusi...................

GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Lietuvių 
Knygos Klubo leidinys, 1954 m. 218 pusi......................

GIEDRA VISAD GRĮŽTA, noveles, Kaz. Barėnas, ‘Trem
tis” 1953 m. 215 pusi. Kietais viršeliais...................

GIESME APIE GEDIMINĄ. Balys Sruoga. Iliustravo 
Vikt. Petravičius. Terros leidinys, Chicago, 1952 m. 
Didelio formato. Knyga gražiam jaunimėliui ......

GIMDYTOJA, Francois Mauriac, Prancūzų Akad. narys. 
Nobelio premijos laureatas. Vertė A. Vaičiulaitis. 
Terros leidinys, 133 pusi............................ ......................

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių 
rinkinys. Nelė Mazalaitė, 1952 m., L. Knygos Klu
bas, Chicago, III. 248 pusi...... ..........................................

GUNDYMAI, apysaka. Jonas Gailius. “Laiko” leidinys. 
Buenos Aires, 1957 m. 143 pusi.......................................

ITALIJOS VAIZDAI, A. Vaičiulaitis, 1949 m. Premijuo
tas leidinys. “Lux”, 94 pusi...........................................

JO SUŽADĖTINĖ, Juozas Švaistas. Romanas iš dr. V. 
Kudirkos gyvenimo. “Draugo” premijuotas. Tinka 
liet, mokyk., Liet. Knygos Klubas, 1959 m. 394 psl.

JŪRININKO SINBADO NUOTYKIAI, kaip jie surašyti 
knygoje Tūkstantis ir viena naktis. Terros leidinys, 
1956 m. Didelio formato. Iliustruota, 112 pusi..........

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Ne- 
veravičius. I-mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 
pusi. .................................................................................

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė F. Neve- 
ravičius.

KAIMIEČIAI 
čius, 471 

KAIMIEČIAI 
čius, 392 pusi. Išleido “Nemunas”...................................

KARALIENES PRIŽADAS, M. T. Waggaman, 1923 m. 
130 pusi. Kietais viršeliais ..............................................

KAZIMIERAS SAPIEGA, Balys Sruoga, 4-rių veiksmų, 
9 paveikslų istoriška kronika. Dail. Albino Bielskio 
viršelis ir aplankas. Terros leidinys. 258'pusl..........

KOLOMBĄ, romanas. Prosper Merimee. Vertė Ant. Va
liukėnas, Terros leidinys, 1953 m. 221 pusi..................

KON-TIKI, Thor Heyerdel. Iš Norvegų kalbos vertė Sta
sys Vainoras. Terros leidinys, 1954 m. 416 pusi...

LAIPTAI Į TOLUMAS. Liudas Zeikus. Romanas, 1954 m. 
242 pusi....................................................................................

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. Redagavo 
Bernardas Brazdžionis. I dalis, 49 autorių kūriniai. 
Liet. Knygos Klubo leidinys, 607 pusi. 1957 m. ..

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J. Aistis 
ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų kū
rinių, 110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 
1952 m. Liet. Knygos Klubas, Chicago, III. 832 pusi.

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Re
meika. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugu
siems. Tremties leidinys, 1954 m. 114 pusi. Kieti dro
biniai viršeliai, paauksuotos raidės. Kaina ...............

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukaševičius- Romanas. 
L. Knygos Klubo leidinys, 1953 m. 232 pusi..............

LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis, Terros leidinys. 
1954 m. 180 pusi............................... .............................

MARIJOS ŽEME, lietuvių poetų Marijos eilių vainikas. 
Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkinį apie Mariją. 
Saleziečių leidinys. Kieti spalvoti viršeliai, 63 pusi. 
1959 m. ............................................. . ..............................

MARTYNAS FIERRO, autorius Jose Hernandez, išvertė 
Antanas Vilutis. ši populiari didžiojo argentiniečio 
epiko poema yra išversta į keletą Europos kalbų. 
Čia tos poemos I dal. ir yra vertimas į lietuvių kal
bą. Atspausta Argentinoje, “Laiko” spaustuvėje, 
1958 m. 82 pusi...................................................... ..............

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Daino
ra Daunoraite. Londonas, 1954 m. 154 pusi..................

i MĖNESIENA, Aloyzas Baronas, romanas. Viršelį piešė 
dail. Jonas Pilipauskas, išleido Karvelis. 1957 m., 
202 pusi. .........................................................................

MIGLOTAS RYTAS, apysakos. Vincas Ramonas. Nepa
prastai gražaus stiliaus pasakojimai iš liet, gyvenimo. 
Liet. Knygos Klubas, 1960 m. 166 pusi..........................

MILŽINO PAUNKSME, Balys Sruoga. Trilogiška istori
jos kronika. Terros leidinys, 1954 m. 174 pusi..........

MILŽINKAPIS. Vincas Krėvė. Knygelė jaunimui. Tėviš
kėlės leidinys 1955 m., 20 pusi. Minkšti viršeliai ..

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolis. Vertė M. Miškinis. Ter
ros leidinys, 1954 m. 292 pusi. Didelio formato ...

MORENŲ UGNYS, Kazys Bradūnas. 1959 m. Rašytojų 
Draugijos premijuota knyga, poezija. 1958 m., 80 
puslapių .........................................................................

NAMAI ANT SMĖLIO, Jurgis Gliaudą, “Draugo” pre
mijuotas romanas, “Draugo” Bendradarbių Klubo 
leidinys, 1952 m., Chicago, III., 244 pusi. ...................

NAUJAS VEIDAS. Andrius Norimas. Novelės. 1955 m. 
273 pusi..................................................................................

NEMUNO SŪNŪS, romanas. Andrius Valuckas, I to- 
I mas, 280 pusi. 1955 m........................................................

NEMUNO SŪNŪS, romanas. Andrius Valuckas, II to
mas, 1956 m. 430 pusi........................................................

NUOŠALIU TAKU, Mykolas Vaitkus, Godos. Vaizdai, 
Svajos. Terros leidinys. 1955 m. 100 pusi..................

NUSIDĖJĖLĖ. Karolė Pažėraitė, apysaka, II laida, iš
leido Australijos Lietuvis, 1952 m...............................

NUSIKALTIMAS IR BAUSME. F. M. Dostojevskis. Ver
tė J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. 
Išleido Nemunas 1952 m. antrą leidimą. I-mas to
mas 302 pusi. ..................................................................... $3.00 $2.25
II- ras tomas 256 pusi........................................................ $2.50 $1.90 I
III- čias tomas 300 pusi.......................................................$3.00 $2.25
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$5.00 $3.75

$2.65$3.00

$8.50 $6.40

$2.00 $1.50

$0.50 $0.40

$2.50 $1.90

$3.50 $2.65

$3.00 $2.25

$2.50 $1.90

$5.00 $3.75

$0.50 $0.40

$1.25 $0.95

. 2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$3.50
i

$2.65

II-as tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas”
— Pavasaris. III tomas. Vertė Neveravi-
pusl. Išleido “Nemunas” ...............................
— Vasara, IV tomas. Vertė F. Neveravi-
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$2.00 $1.50

$1.75 $1.35

$2.00 $1.50

$2-00 $1.50

$0.70 $0-55

$4.00 $3.00

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$3.00 $2.25

$3.50 $2.65

$3.50 $2.65
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$2.50 $1.90

$2.25 $1.70

$3.75 $2.80

. 2.50 $1.90

$7.00 $5.25

$6.00 $4.50

$2.00 $1.50

$2.50 $1.90

$2.50 $1.90

$1.00 $0.75

$1.50 $1.10

$1.50 $1.10

$2.50 $1.90

$2.00 $1.50

$2.50 $2.45

$0.30 $0.25

. 3.25 $2.45

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$2.50 $1.90

$3.00 $2.25

$4.00 $3.00

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

kp. pirm. Ka- 
perdavė toliau 
Jievai Trečio- 

dalyvavo vete-
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Newąrk, N. J.
Vasario 16-toji

Newarko Vyčių 29 kuopa su
rengė 44 metų Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą vasario 
18 d. Šv. Jurgio dr-jos salėj.

Vyčių delegacija, kartu su 
New Jersey Lietuvių Taryba, 
buvo nuvykus į Trenton, New 
Jersey sostinę, kur gubernato
rius Richard Hughes davė jiems 
proklamaciją.

Vyčių delegacija taip pat bu
vo nuvykus pas Newarko mies
to merą Leo P. Carlin, kuris ir
gi jiems įteikė proklamaciją.

Nuo vasario 16-tos iki vasa
rio 18 d. ant miesto City Hali 
buvo didelė iškaba su užrašu, 
“44th Anniversary of Lithua
nian Independence”. Tuo laiku 
plevėsavo ir lietuvių vėliava.

Minėjimas prasidėjo su iš
kilmingomis mišiomis Šv. Tre
jybės lietuvių bažnyčioj, kurias 
atlaikė kun. Petras Totoraitis. 
Dalyvavo veteranai su savo vė
liavomis. Po pietų Šv. Jurgio 
salėj susirinko apie 400 žmo
nių.

Programą pradėjo įžangine 
kalba Vyčių 29 
zys Strolis ir 
vesti programą 
klenei. Čia irgi
ranai ir Moterų Auxiliary su sa
vo vėliavomis.

Rūtos ansamblis sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus ir 
Maldą už žuvusius dėl tėvynės. 
Invokaciją sukalbėjo kun. Pet
ras Totoraitis.

Žurnalistė Emilija Čekienė sa 
vo gražiai paruošta paskaita 
labai sužavėjo klausytojus. To
liau kalbėjo Kazys Paulis, War- 
ren apskrities prokuroras, pla
čiai žinomas radijo direktorius 
J. Stukas, prel. I. Kelmelis, New 
arko mero atstovas, teis. Mc 
Kinley, Councilman Philip Gor- 
don, kun. P. Totoraitis ir kt.

Gražiai deklamavo Rūtos an
samblio narė Bronė Venckienė. 
Aušros Vartų mokyklos vaiku
čiai taipgi gražiai atliko savo 
programą, vadovaujami Onos 
Skurvydienės ir Paulinos Tik- 
nienės.

Rūtos ansamblis su savo so
listu Liudu Stuku atliko puikią 
meninę programą. Liudas Stu
kas padainavo ir keletą solo 
dainų ir labai sužavėjo. Visiems 
akompanavo muz. Algirdas Ka- 
čanauskas.

Rezoliucijos pasiųstos prez. 
Kennedy, viceprez. Johnson, am 
basadoriui Stevensonui, sekr. 
Dean Rusk, senatoriams ir kon 
greso nariams.

Vietinė anglų spauda plačiai 
minėjimą aprašė. Frank Vaš
kas jiems suteikė informacijas. 
Aukų surinkta $500. Pasiųsta

A. L. Tarybai
Po programos, toj pačioj sa

lėj buvo vaišės, į kurias buvo 
kviesta visa publika nemoka- 

i mai. Iš suaukotų pinigų nebu
vo imta nei vieno cento vaišėms. 
Visi gėrimai ir užkandžiai bu
vo suaukoti 29-tos Vyčių kuo
pos narių. Vyčiai yra labai dė
kingi šv. Jurgio dr-jos valdy
bai ir salės vadovui Edvardui 
Mažoniui už davimą naudotis 
Scile. Dėkoja kun. Petrui Toto- 
raičiui, nes dėl jo didelio rū
pestingumo šis minėjimas pasi 
sekė. Liudas Stukas taipgi dai
navo nemokamai. Nuoširdžiai 
dėkojame veteranams ir Ladies 
Auxiliary už jų gražų patarna
vimą.

Vaišes aukojo: Christina Kor 
bet, Jieva Sharon, Gertrūda 
Lelešienė, Gertrūda Janks, Jo
ana Jankauskas, Ona Pocius, 
Kazys ir Julia Strolis, Mary 
Balčiūnas, Jieva Ellis, Kazys 
šipaila, Pranas Vaškas, Jack 
Reimeka, Jokūbas Stukas, ku
ris davė per radijo garsinimą 
nemokamai, P. Podgalskis ir Jie 
va Trečiokienė. Visiems ačiū. A

i. Trečiokienė

A

i
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t GROŽINIAI RAŠTAI
ORĄ PRO NOBIS. Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas 

romanas. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 448 p.
PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN

TAS), M. Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų 
sukilimo prieš kryžiuočius. Nemuno leidinys. Antras 
leidimas 1953 m., 198 pusi. .........................................

PASLĖPTA ŽAIZDA, P. Orintaitė. Jaunamartės Takas. 
Romanas. Nemuno H leidimas 1955 m., 180 pusi..........

PAVASARIO BALSAI, Maironis, Lyrika, XVII laida. 
Roma. Redagavo Bern. Brazdžionis. Išleido prel. Pr. 
Juras. 308 pusi. 1952 m.....................................................

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus, nove
lės. Liet. Knygos Klubo leidinys 1954 m., 176 pusi.

PAVASARIŲ AUDROJ, Ieva Simonaitytė, Mažosios Lie
tuvos Laisves Kovos. Terros leidinys, 1956 met., 
288 pusi.................................. ...................................................

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 m. I tomas, 266 pusi..............

PIETŲ KRYŽIAUS^ PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Po
vilas Gaučys. Knygoje randate net 15 Pietų Ameri
kos valstybių rašytojų gražia kalba išverstas nove
les. Argentinos — 4; Bolivijos — 2; Brazilijos — 6;; 
Čilės — 7; Ekvadoro, Hondūras ir Guatemalos po 1; 
Kolumbijos, Kubos ir Salvadoro po 2 noveles; Meksi
kos — 4 novelės; Nikaraguos — 3 novelės; Peru — 5 
novelės; Urugvajaus — 7 novelės; ir Venecuelos - 
4 novelės. Viso 50 novelių. Vertėjas supažindina 
skaitytoją su autoriais, kurių yra net 41. Perskaitę 
šią knygą būsite jau gerai susipažinę su Pietų Ame
rikos rašytojais. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 
480 pusi.....................................................................................

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus. Gražiausių rašytojo 
J. Jankaus novelių rinkinys: Velnio bala, Dubinelis, 
Pasitikėjimas, Tėviškė, Pirmasis rūpestis, Armoni
kėlė, Žmogus ir šuo, Draugai, Krikštynos, Paminklas, 
Tavo rankos švarios, Pabėgėliai, Žali velniukai ir Pa
saulio dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplan
kas dail. Viktoro Petravičiaus. Liet. Knygos Klubo 
leidinys. 1951 m. 214 pusi.................................................

PIRMOJI NAKTIS, Luigi Pirandello. Nobelio premijos 
laureatas. Novelės. Terros leidinys, 1954 m. 124 psl.

PIŪTIES METAS, Nelė Mazalaitė. Romanas iš Lietuvos 
gyvenimo bolševikų okupacijos metu. Liet. Knygos 
Klubo leidinys, 1956 m. 378 pusi........... ,.......................

POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS- G. 
Pappini, vertė dr. P. Mačiulis, 216 pusi. Išleido Liet. 
Knygos Klubas, 1953 m. ............................................. ....

PRABOČIŲ ŠEŠĖLIAI, Vydūnas. Mažosios Lietuvos ra
šytojo ir filosofo knyga. 192 pusi. Terros leidinys.

RUGSĖJO ŽVAIGŽDES, Lyrika. Gražina Tulauskaite. 
Knyga laimėjusi 1958 m. rašytojų draugijos premi
ją. Terros leidinys. 1957 m. Kietais viršeliais, 62 psl.

SAPNŲ PĖDOMIS. V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M. 
Morkūnas, 1953 m. 64 pusi............. ................................

SAULES LAIKRODŽIAI, Poezija. Henrikas Nagys, 80 
pusi. 1952 m. Išleido Liet. Knygos Klubas...................

SAULES TAKAS. Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos 
Klubo leidinys. 1954 m., 418 pusi.................................

SENAME DVARE, Šatrijos Ragana. Baltijos leidinys. 
1951 m. 176 pusi................................................................

SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas, Liet. Knygos 
Klubo leidinys. 1955 m. 252 pusi. .................................

SMILGAIČIŲ AKVARELE. Paulius Jurkus, “Draugo” 
premijuotas romanas. Liet. Knygos Klubo leidinys. 
Viršeliai ir aplankas dail. V. K. Jonyno. 1957 m., 527 
pusi. ....................................................... .............................

ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Orintaitė. Lyrika, ilius
tracijos M. Šileikio. 1950 m., 96 pusi................................

SUŽADĖTINĖ, novelės, J. Tininis. Terros leidinys, 1957 
m., 180 pusi.................................................................. ..

ŠVENTIEJI AKMENYS, Faustas Kirša. Didaktiniai eilė
raščiai. Viršelis dail. T. Valiaus. Išleido prel. Pr. 
Juras, 1952 m. 116 pusi.....................................................

ŠVENTOJI LIETUVA, romanas. Jurgis Savickis. “Trem
tis”, 1952 m. 248 pusi..........................................................

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. P. Kesiūnas. 3-jų dalių 
romanas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, 
Chicagoje, 1953 m., 293 pusi.............................................

TEBŪNA TARTUM PASAKOJ, Liūne Sutema, Poezija, 
Terros leidinys. 1955 m., 34 eilėraščiai, 54 pusi..........

TOMAS NIPERNADIS. August Gailit, vertė H. K., Ter
ros leidinys, 1952 m. 315 pusi. .....................................

TREJOS DEVYNERIOS, Dr. S- Aliūnas. Eilėraščiai. Hu
moristine forma kalbama apie mūsų kasdieninius rū
pesčius ir negeroves. Spausdino “Draugo” spaustu
vė 1961 m., 64 pusi. ..........................................................

TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas 
švaistas, Chicago, 1958 m., 178 pusi................................

URVINIAI ŽMONES, Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso kasyklose. Liet. Knygos Klu
bo leidinys, 1954 m. 280 pusi............................................

a UPELIAI'‘NEGRĮŽTA Į KALNUS, Pranas Naujokaitis- 
Romanas iš gyvenimo Lietuvoje ir tremtyje. Liet. 
Knygos Klubo leidinys, 1959 m. Viršelis ir aplankas 
dail. A. šermukšnio, 510 pusi.........................................

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo” 
spaudą, 219 pusi...................................................................

UŽUOVĖJA, romanas, Marius Katiliškis. Terros leidinys, 
• 1952 m. 367 pusi...................................................................

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. Aliūnas. 
Jumoristika. Nemuno leidinys, 1954 m. 64 pusi. . .

VARDAI. VANDENIMS IR DIENOMS, Jurgis Blekaitis. 
Eilėraščiai. Terros leidinys, 1954 m................................

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis. 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. I tomas, 1956 
m., 382 pusi...............................................................................

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vertė Vikt. Kamantaus
kas. Antras leidimas. Nemuno leidinys. II tomas. 
1956 m. 216 pusi............. -....................................................

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis. 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. III tomas, 1957 
m., 316 pusi.............................................................................

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Vikt. Kamantaus
kas. Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. IV tomas- 

*į 1957 m. 350 pusi................................................................. ..
” VARGDIENIAI, Victor Hugo. vertė Pranas Povilaitis.

Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. V tomas. 1957 
m., 382 pusi.....................................................................................
VIDURNAKČIO VARGONAI. Česlovo Grincevičiaus ne

įtikėtinos istorijos. Išleido Liet. Knygos Klubas. 1953 
m.. 132 pusi............................................................................ !

VIENIŠI MEDŽIAI, Aloyzas Baronas. Romanas. Pavaiz
duotas lietuvio grįžimas iš Amerikos į Lietuvą 1970 m, 

117 pusi. ........................................................................
VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, romanas, I dalis. A. Vienuolis.

Terros leidinys. 1957 m., 333 pusi.............................. $
VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, romanas, II dalis. A. Vienuolis 

Terros leidinys. 1957 m., 291 pusi..................................
ŽAIBAI. Uršulė Gudienė. Jumoristiniai eilėraščiai. 1955 

m. 62 pusi.................................................................................
ŽEMAIČIŲ ŽEMEJE. reportažas iš kelionių Lietuvoje, 

A. Vilainis, 1952 m., Chicago. 111.. 132 pusi...................
ŽEMAITIS NEPRAŽUS, Balys Sruoga. Terros leidinys, 

1954 m., 206 pusi...............................................................
ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis, 

Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. I tomas, 455 pusi............................»................ ..

ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
™ Terros. leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos

raidės. II tomas, 410 pusi..................................................
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ŽEMELE ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Pet
rikas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos 
knygnešių romanas. 184 pusi. Australijos Lietuvio 
leidinys, 1954 metais............... .........................................

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, K. Žukas. Žmogaus ir kario 
atsiminimai. Medžiaga istorikams. Terros leidinys 
1959 m. 477 pusi. Kieti drobiniai viršeliai su paauk
suotom raidėm. ................................. ..............................

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA

ANDERSENO PASAKOS, I dalis, J. Balčikonio vertimas.
Nemuno leidinys, 1952 m., Chicagoje. 212 pusi---- -

ANDERSENO PASAKOS, II dalis, 204 pusi.......................
AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stili

zavo J. švaistas, spaudė “Draugas”, Chicago, 1952 m. 
224 pusi.

BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. Ci- 
vinsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinys.
1956 m., 170 pusi..................................................................

DVYNUKES, N. Butkienė, apysakaitės vaikams. J. Kar
velis, 1956 m. Didelio formato. 34 pusi.......................

GYVENIMO KELIU — mintys jaunimui. Bronius Zu
meris. Jaunimo literatūros premiją laimėjęs veika
las. Saleziečių spaustuvė, 1956 m. 218 pusi..................

HAUFO PASAKOS, KARAVANAS. Nemunas, 1952 m., 
Chicago, III. III leidimas, 113 pusi......................»....

JAUNOJO GALIŪNO KEIJU. Pal. Domininko Savio. gy
venimo bruožai. Saleziečių leidinys, 157 pusi..............

KARALAITES GINTARĖS ILGESYS. Pasaka. Vanda 
Frankiene. “Sūduvos leidinys, 1957 m. 48 psl- Spal
votos iliustracijos................................................................

KETURI VALDOVAI, St. Džiugas. Iliustravo VI. Stan- 
čikaitė. Lietuvių Saleziečių leidinys. Kieti viršeliai. 
Spalvotos iliustracijos. 32 pusi. Didesnio formato. 
1955 m. Kaina .............. .................. ..............................

KIŠKIO VARDINES, Stasys Džiugas. Iliust. VI. Stanči- 
kaitė-Abraitienė. Liet. Knygos Klubo leidinys. Di
delio formato. 1953 m. 58 pusi......................................

LEKUČIO ATSIMINIMAI, pasakojimai mažiems. A. 
Giedrius. Išleido J. Karvelis. 1951 m. 136 pusi..........
Įrišta ............................................................................

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida. Viso 50 pasakų, ku
rios suskirstytos į šiuos skyrius: Gyvulinės pasa
kos — 5; Stebuklingosios pasakos — 30; Novelinės 
pasakos — 5; Reajistinės pasakos — 5; Jumoristi
nės pasakos — 5; Gražios dail. A. Vaičaičio iliustra
cijos. Viršelis dail. P. Augiaus. Knyga, kuri patiks ir 
mažiems ir dideliems. Sudarė Dr. Jonas Balys. Išlei- 

. do Liet. Knygos Klubas, 1951 m. 230 pusi.................
MANO ŠVILPA. Bale Voveraitė. Eilėraščių knyga, ilius

truota dail. P. Osmolskio. Augsburgas, 1949 m. 32 
pusi. ...............................................................................

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzas Baronas, knyga jauni
mui. Terros leidinys, 1958 m. 72 pusi., spalvotos 
iliustracijos G. Botyriaus ................... . ..........................

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liudas Dovydėnas. Iliustr. 
Vyt. Igno. Įdomūs vasaros nuotykių prisiminimai. 
Terros leidinys, 1955 m. 168 pusi..................................

NEKLAUŽADOS, Stasys Džiugas. Eiliuota pasaka ma
žiesiems. VI. Stančikaitės spalvotos iliustracijos. Di
desnio formato. 25 pusi. Kieti spalvoti viršeliai. Sa
leziečių leidinys, 1958 m...................................................

SAULES VESTUVES, pasakos. Sonė Tomarienė. Išleido 
Harry Tomaras, 1957 m. 128 pusi..................................

SAULUTE DEBESĖLIUOSE, Leonardas Žitkevičius. 
Laimėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 m. Liet. 
Knygos Klubo leidinys. Iliustr. J. Pilipausko, 64 psl.

UKĖE — WAGCU, Ant. Colbachini, SDB. Perrašė Pra
nas Gavėnas. Istorinė apysaka. Saleziečių leidinys.
1957 m. 216 psl.; iliustruota; spalvota; kieti virs. 

VILIGAILĖ, legenda. Petronėlė Orintaitė. Iliustruota P.
Augiaus, 1951 m. 46 pusi.................................... ..
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ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS, Dan Kuraitis. Įdo
mus Dan Kuraičio anapus geležinės uždangos apra
šymas. 1959 m. 237 pusi. .............................................

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. Redagavo V. 
Baravykas, apie 20,000 žodžių. Terros leidinys. Kieti 
viršeliai. 1956 m. 36 pusi. Kišeninio formato...............

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Baravykas, 
apie 30,000 žodžių ir posakių. Redagavo Laučka ir 
A. Dantaitė. Šis žodynas skirtas pirmiausia besimo
kantiems anglų kalbos vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose. Žodyne yra fonetinė transkripcija ir fo
netiniai ženklai. Terros leidinys, 1959 m. 583 pusi. 
Kieti drobiniai viršeliai...................................................

AUKŠTYN ŠIRDIS, kun. dr. Juozas Prunskis. Išleido 
Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 m. 260 psl.

ATSIMINIMAI, Dan Kuraitis, 1953 m. 208 pusi..............
BRONIUS KAZYS BALUTIS, jo gyvenimas ir darbai.

1951 m. Išleido J. Bachunas, 128 pusi..........................
DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ. Dan Kuraitis. Kelio

nės aprašymas. “Naujienų” leidinys. 1955 m. 239 
pusi. Kaina ...................'................................................

28 MOTERYS. Dr. Juozas Prunskis. Knyga išleista 
1959 m. Immaculata Press leidinys. 159 pusi..............

JUSTINAS TUMĖNAS. Redagavo ir išleido Dr. Vanda 
Tumėnas-Mingailaitė, V. D. universiteto profesorė. 
Jubiliejinis leidinys. Atspausta 1959 m. M. Morkūno, 
174 pusi.................................................................................

KELIAS Į PASISEKIMĄ, J. Grabau-Grabauskas, New 
York, 1953 m. Gražaus elgesio vadovėlis. 144 pusi.

LAISVES MEDIS, Anatolijus Kairys, 4-rių veiksmų is
torinė drama. “Nemuno” leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.00 

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS, Vilius Peterai-
tis. II laida. Liet. Knygos Klubas, 1960 ................... $7.00

LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Variškojytė-In- 
kenienė. Labai gera knyga padovanoti tiems, kurie 
mokėdami anglų kalbą nori mokytis ir lietuviškai.
146 pusi.....................................................................  $1.25

LITHUANIA AND WORLD WAR II, Prof. Kazys Pakš
tas. Knyga suskirstyta į 5 skyrius: I — Historical 
Background; II — Under Foreign Domination (1795- 
1918); The Republic of Lithuania (1918—1940); 
IV — Lithuania in the World War II (1939—1945) 
Šiame skyriuje supažindina skaitytoją su pirma bol
ševikų okupacija (1941—1944). Antroji bolševikų 
okupacija (1944—1946) ir Lietuva tremtyje. 5-me 
skyriuje supažindina skaitytoją su dabartinės lietu
vių kartos siekimais ir jos vadais. Labai gera knyga, 
nors trumpai supažindinti angliškai kalbančius su 
Lietuvos vargais ir jos siekimais. Lietuvių Kultūros 
Instituto leidinys. 1947 m. 80 pusi................ ..............

MOTERYSTE ir natūralūs gimimų reguliavimas. “Vaivos” 
b-vės leidinys. 1956 m. 224 pusi. Kieti viršeliai. . .

KUN. NAVICKAS, kun. dr. Kazimieras Urbanavičius, 
1943, Marijonų leidinys, 129 pusi................ ..................

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE 
- by A. Vaičiulaitis. 1942, Chicago, 54 pusi..................
POPULAR LITHUANIAN RECIPES, paruošta Juzės 

Daužvardienės, Virimo knyga — lietuviški valgių re
ceptai, bet anglų kalboje. Antra papildyta laida. 124 
pusi. Jono Pilipausko viršelis. 1958 m. 124 pusi...

RUSSLA’S ATITUDE T0WARD UNION WITH ROME. 
Redagavo ir išleido kun. J. B. Koncevičius, M. A., 
S. T. D. Autoriaus smulkiai ir kruopščiai surinkta 
medžiaga apie Rusijos ir Romos santykius nuo se
novės iki mūsų laikų. Antra laida, 1927 m. Washing- 
ton, D. C., 197 pusi...........................................................  1,00
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 3 d. 5

LIETUVIAI, MES JUS TOLIAU

REMSIME SAKO VOKIEČIAI

Įspūdingas centrinis Vasario 16 minėjimas Vokietijoj

V. ALSEIKA, Vokietija

minėjimai buvo painformuota ir per Stut
tgarto radiją. Su dėmesiu buvo 
laukiami ir tos vokiečių visuo
menės sveikinimų žodžiai lie- 

Į tuviams.
PLB Vokietijos Kr. valdybos 

pirm. kun. Br. Liubinas, kal
bėdamas vokiečių ir lietuvių 
kalbomis, pareiškė lietuvių dė
kingumą federalinei Vokietijos 

i vyriausybei— ji lietuvius parė
musi ypatingai kultūrinėje sri
ty. Nors lietuvių Vasario 16 

I gimnazija daugiausia laikosi 
JAV lietuvių aukomis, tačiau 

! ir čia žymi Baden-Wuerttember- 
go krašto vyriausybės parama- 

įKun. Liubinas ypatingai dėko-

ringi, vertingi žmonės, kad jie 
savo kančiomis yra pasitarna
vę pasaulio laisvei.

Patikino vokiečių paramą 
lietuviams

Vasario 16-sios 
įvyko daugelyje lietuvių koloni
jų, tačiau centrinis minėjimas, 
surengtas PLB Vokietijos kraš
to valdybos, įvyko Stuttgarto 
mieste vasario 18 d. popietę. 
Dar ilgokai prieš minėjimui pra 
sidedant į Dainų salę (Lieder- 
halle), neseniai pastatytą vie
ną naujoviškiausių visoje Vo
kietijoje kelių salių koncertams 
pastatą skubėjo šimtai lietuvių. 
Jų tarpe buvo atvykusių ir 400 
km. iš šiaurės Vokietijos, Va
sario 16 gimnazijos, Muenche
no, Memmingeno, Bodeno ežero 
pakrančių.

Buvo galima justi, kad vasa-; - - -
rio 18-ji — svarbi diena Vokieti-! 3° vokiečių - lietuvių draugijos 
jos lietuviams. Minėjimas buvo 
gausus, turiningas, reikšmin
gas savo dalyviais ir svečių 
pasakytomis kalbomis ir spal
vingai — lietuviškas savo me
nine dalimi.

Parlamento, spaudos atstovai 
pas lietuvius

Nors anksčiau buvo kiek nuo
gąstavimų, ar 700 dalyvių tal
pinanti Mozarto salė Dainų ha
lėje sutrauks daugiau dalyvių, 
bet, kaip pasirodė, jų atsirado 
ligi pusės tūkstančio ar ir dau
giau. Salėje matei žymuosius 
Vokietijos lietuvių atstovus, 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rių su mokytojais, Sielovados 
dir. T- Bernatonj, E. Simonai
tį, iš tolimų vietų atvykusius 
lietuvių darbo kuopų vyrus, 
tautiniais rūbais pasipuošusius 
Vasario 16 gimn. moksleivius... 
Be latvių, estų, lenkų atstovų, 
atvyko ir vokiečių valdžios ir 
bažnyčios atstovai: Badeno — 
Wuerttembergo krašto seime
lio pirm. dr. Gurk, krašto min. 
pirmininko atstovas Schwartz, 
Rotenburgo vyskupo atstovas 
prel. Hufnagel, kelių laikraščių 
ir radijo atstovai. Vokiečių vi
suomenė apie lietuvių šventę

pirm. dr. H. J. Dahmen’ui — 
jis žymiai prisidėjęs prie šio 
centrinio minėjimo, buvęs tik
ra jo siela. Jis dėkojo ir visai 
eilei vokiečių menininkų, žy
miai paįvairinusių lietuvių 
šventę. Atsistojimu buvo pa
gerbti žuvę už Lietuvos laisvę, 
Vasario 16 signatarai, taip pat 
pagerbtos ir neseniai Vokieti
joje buvusių katastrofų — ka
syklų ir potvynių aukos.

Vokiečiai teigia: puoselėkite 
lietuviškąją kultūrą...

Pirm. kun. Liubinas priminė, 
kad ir patys vokiečiai tvirtina, 
jog mes, lietuviai, svetimoje že
mėje gyvendami puoselėtume 
savąją kalbą, kultūrą. Tad juo 
labiau patys lietuviai privalė
tų susirūpinti lietuvybės išlai
kymu, išlaikyti savo Bendruo
menę, visomis 
siekti vieno tikslo 
Lietuvos.

Vokiečių atstovai, pvz. Land
tago pirm, dr- Gurk, pasidžiau-1 fca 
gė lietuvių laimėjimais kultu-! sė 
ros srityje 
jos tėkmė 
dvasia turi 
pabrėžė dr. Gurk — vokiečių 
žemėje vertinami kaip kultū-

\ •

priemonėmis 
laisvos

ir tvirtino: istori- 
įrodo, kad laisvės 
atgyti. Lietuviai —

Saigone, Pietų Vietname, po bombardavimo — Džype vežami su
žeisti į ligoninę, išdavikams pilotams iš kovos lėktuvų numetus 
bombas j prezidento rūmus. Keturi asmenys žuvo ir 10 buvo su
žeista. (UPI)
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$2.25

$0.75

$0.40

$1.50

$0.75

MYKOLAS ŠLEŽEVIČIUS. Terros leid. Straipsniai-pri- 
siminimai: Juliaus Butėno, Mečiaus Mackevičiaus, 
Kazio Škirpos, Andriaus Valucko, Birutės Novickie- 
nės, Jono Kardelio, Antano Novickio, Liudo Šmulkš
čio, Jono Bildušo. Juozo Audėno, Juozo Mikuckio, 
Didelio formato, kietais viršeliais. 1954 m. 344 psl. $5 00 
Minkštais viršeliais .........................................................  $3.00

THE BOOK OF OUR PILIGRIMAGE. by Adam Micke- 
wicz, translated by J. K. Tautmyla, printed in Chi
cago, 1950, 63 pages..........................   $0.75

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legends. and 
short stories translated from the Lithuanian lan- 
guage), 1951, Chicago, 96 pages....................................

THE RED STAR — Raudonoji ŽVAIGŽDE, A. Vytenis, 
Šis nuotraukų su paaiškinimais anglų ir lietuvių kal
bomis rinkinys leidžiamas viešumon kaip bolševizmo 
nusikaltimų prieš žmoniškumą įrodomoji medžiaga 
ir viešas kaltinimas Sovietų Sąjungai už padarytus 
nusikaltimus. Išleista 1950 m., 30 pusi..........................

TREMTINIO PERGYVENIMAI, K. Baras. 1942 met. 
“Draugas”, 80 pusi..............................................................

VANAGAITIS ANTANAS, jo gyvenimas ir veikla. J. J. 
Bachuno leidinys. 1954 m. 192 pusi...............................

MUZIKA

LIAUDIES DAINOS, K. V. Banaitis. Mišriam chorui 15 
dainų. Išleido kun. P. M. Juras. 19 pusi.......................

PAVEIKSLAI

AUŠROS VARTŲ ŠVENČ. P. MARIJOS PAVEIKSLAS 
spalvotas. ............. ........................................................

ŠV. KAZIMIERO PAVEIKSLAS, spalvotas ......................

$1.00

mes su jumis ir

Badeno - Wuerttembergo kr. 
min. pirmininko Kiesingerio 
vardu sveikindamas valst. sek
retorius Schwartz priminė, kad 
lietuviai nesą vieni, kad pana
šus likimas esąs palietęs ir 12 
mil. vokiečių, buvusių išstum
tų iš savo tėvynių. Schwartz 
pareiškė pasigėrėjimą — esą, 
jūs, lietuviai, svetimoje aplin
koje išlaikėte savo kalbą, tra
dicijas. Jis iškėlė ir stiprią lie
tuvių iniciatyvą ir čia priminė 
Vasario 16 gimnaziją. Vokie
čiai, esą, nemano, kad lietuviai, 
jų vaikai galėtų nutausti. Min. 
pirmininko atstovas ta proga 
lietuvius patikino, kad Vokieti
ja norinti jiems padėti, kad vo
kiečiai norėtų, jog lietuviai ir 
toliau išlaikytų kalbą, religiją, 
tradicijas. R. Europoje santy
kiai visvien turėsią pakisti, o 
lietuviai, lygiai kaip ir vokie
čių tauta, kovoja už tautų ap
sisprendimo teisę. Vyskupo var 
du kalbėdamas v prel. Hufnagel 
patikino
jūs grįšite į savo tėvynę.

Lietuva — Vakarų kraštas
Pagrindinę paskaitą vokiečių 

k- apie “susitikimo kraštą” 
jskaitė vokiečių - lietuvių d-jos 
i pirm. dr. H. J. Dahmen. Jis 
priminė Lietuvos istoriją, iškė
lė Vakarų pasaulio įtaką Lie
tuvoje, kultūros, ūkio pasieki
mus, pastebėjo, kad ir šiuo me
tu Lietuva atliekanti tarpinin- 
ko vaidmenį tarp Rytų ir Va- 

; karų. Dar lietuvius jų šventės 
dieną sveikino buv. Latvijos at
stovas Lietuvoje Liepinš- Jis

• pabrėžė, kad Lietuva visuomet 
yra buvusi tvirtove prieš rau
donųjų bangas iš Rytų. Baigė 
lietuviškai sušukdamas — Va
lio laisva, nepriklausoma Lie
tuva. Estų centr. komiteto var-

i du sveikino J. Pent, patikinda-
• mas, kad sunkiose valandose 
estai visuomet liks lietuvių pu- 
sėje. Dar nuoširdžiai lietuvius 
sveikino lenkų vardu kun. Ja- 
nusz.

Vainiūnas, dainos ir 
spalvingi šokiai

Vokietijoje aiškiai trūkstant 
lietuviškų meno pajėgų, talkon 
buvo pakviesti vokiečių instru
mentalistai. Jų kvintetas išpil
dė dvi St. Vainiūno kvinteto, 
op. 25 dalis. Dainą atstovavo 
sol- M. Panse - Simaniūkštytė, 
išpildžiusi Šimkaus, Kačanaus- 
ko, Gruodžio dainas ir tris Da- 
hmeno harmonizuotas liaudies 
dainas, bisui dar Šaltyšių. Vo
kiečių teatro akt. H. Bender 
skaitė Mazalaitės “Liepsnojan
čią žaizdą”, be to, V. Prosčiū- 

O šventosios kūdiki’’, 
(Goethės

naitės “'
i “Jaunosios dainą” 
prot.) ir “Darbą”. E. Gedikai- 

, tė iš Vasario 16 gimnazijos su 
didele išraiška deklamavo Braz- 
džionį ir Maironio Čičinską. Di
džiausią pasisekimą turėjo ir 
ypatingai visus dalyvius — 
svetimtaučius (jų tarpe buvo 
ir egiptiečių) sužavėjo Vasario 
16 gimnazijos, Elizos Gedikai- 
tės vadovaujamos, šokių gru
pės atlikti tautiniai šokiai. 
Pradėję Žilvyčiu ir Noriu mie
go ir baigę dešimtuoju šokiu 

■ — Malūnu visai jaunos moks- 
! leivės ir labiau paaugę gimna- 

$0.55 zijos lietuviukai pavergė visus 
žiūrovus.

Stuttgarto dienraščiai — 
“Stuttgarter Ztg.” ir “Stuttgar 

, ter Nachrichten”, aprašydami 
lietuvių šventę, kalbėtojų min
tis, reiškė pasigėrėjimą gimna
zijos šokėjais ir jų rūbais. Esą, 
“jie atskleidė visą tų šokių ža
vingumą ir turtingumą”. Lie
tuviai su pakilusia nuotaika 
skirstėsi po keturias vai. už
trukusio minėjimo ir džiaugėsi, 
turį Vokietijoje savą gimnazi
ją, gerus bičiulius vokiečių tar
pe (pvz. dr. Dahmen). Patys 
gi vokiečiai po minėjimo jau 
gatvėje sveikino lietuvius, vis 
žavėjosi spalvingais šokiais, vis 
teige: tokia tauta verta gyven
ti, ji negali žūti.-.

$3.75
$2.25

$0.75

$0.75 $0.55 j
$0.75 $0.55'

$2.00 $1.50

Buvo Dabar

$2.00 $1.50

Buvo Dabar

$1.00 $0.75
.$1.00 $0.75

Split by PDF Splitter
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Dr. F. Kaunas (dešinėje) Illinois Lietuvių Gydytojų sąjungos kul
tūrinių reikalų tvarkytojas, įteikia Sąjungos 1,000 dolerių premi
ją Lituanus žurnalui. Čekį priima Lituanus remti komiteto pirmi
ninkas inž. V. Adamkavičius. (Antano Gulbinsko nuotr.)

MARQUETTE PARKO CENTRE REAL ESTATE REAL ESTATE

EKSTREMISTŲ MITAS IR KAS

ANAPUS JO
(Atkelta iš 1 psl.)

Tėvo Ginder straipsny kal
bama, kad ekstremistinę tenden 
ciją per vadovėlius sukūrusi in
telektualų organizacija. Jos pra 
džia siekia dvidešimtojo am
žiaus pradžią: 1905 rugsėjo 12 
Manhattane jauni intelektualai 
sudarė “Intercollegiate Socia- 
list Society”, kuri turėjo socia
lizmą iš Europos perkelti į Ame
riką. Ankstyvieji tos organiza
cijos nariai buvę — Clarence 
Darrow, Upton Sinclair, Jack 
London, toliau — Walter Lipp- 
mann, Heywood Brown, Freda 
Kirchnew, Walter Reuther, Bru 
ce Bliven, Jay Lovestone, Fran- 
ces Perkins, Lincoln Steffens, 
Rev. John Haynes Holmes, Ro
bert Morse Lovett, Paul Blan- 
chard, Louis Budenz. Organiza
cija 1921 vardą pakeitė į “Lea- 
gue for Industrial Democracy”, 
ir jos prezidentu nuo 1941 buvo 
John Dewey, Columbijos pro
fesorius, Amerikos psichologų 
ir filosofų prezidentas, įtakin
giausias mokyklų srityje savo 
pragmatizmo kryptimi. Laikraš
tis pastebi ,kad 1933 toje drau
gijoje buvo 5,652 nariai. Tačiau 
veikdami organizuotai, jie darė 
ir tebedaro įtakos amerikiečių 
galvojimui visose srityse. Sa
kytum, tai intelektualinės kont
rolės centrinė.

*

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

8 kamb. mūro rezidencija. Mo
dern. didelis namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Prie parko. $26,900.

Namam 
pastovus 
$50,000 
$32,000.

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

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

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

6 kamb. 5 metų mūras, garažas, į 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20.700.

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

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

Prie mūsų įstaigos 2-jų 
metų, dailus mūras. 2 po 
$38.500.

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

reikmenys — hardware, 
biznis, apyvarta apie

metams. Kaina grynais

nuomos 
Įmokėti 

butų, 8 
5 kamb.

I

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

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

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

Nauja $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 mūras. 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 fiamo. Visa kaina 
$21,000.

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

Mū.

priedai.

Tvirta

langai.

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-1200 arba RE 7-8534

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

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

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

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

Turime daug Ir Jvairių namų vt- 
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

SIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. 319,500.

3 apt. 5, 4, ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36,000.
2

va.
apt. 6 ir 5 kamb. šildymas aly- 
321,500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 691h St. RE 7-8399

i
$12,900 už 4 kamb. mūrinį 55 ir 

Mozart, lotas 30x125.
$18,500 visai naujas. 3 mieg. Arti 

Į mūsų įstaigos.
$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 

■ naujas šild., geri plasteriai, 1 % blo
ko nuo Maria High.

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

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

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

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

$23.900 mūrinis 2 po 4 garažas. 
30 p. lotas. Gage p.

$18.900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 
garažas. 43 ir Campbell.

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

$13,500 mūrinis, 3 butai Bridge
porte — 33 ir Emerald.

$26,500 mūrinis 2x5, platus 
garažas. Gage p.

$21,000 už medinį pajamų 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas 
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 kamb., 30 p. lo- “ 
tas. garažas, naujas šild.

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

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

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

lotas.

namą, 
šild..

P-.
10

California. 
butai. Aušros

Brighton p.. 2

šild.
kamb., rūsys, ga-

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.>—$36,500
Nauj- mūr. bung., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5. gar., dld. lotas—$18,900 
Didelis pasirink, gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

MAROUETTF PARKE
PAGALVOKITE, TIK 6 METINĖS

• PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo VVestern.

į Prie Maria High, 4 butai po 5
I kamb. Gražus namas, platus sklypas. 
Normali kaina.

8 metų, 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 
garažas. $21,500.

6 metų, 3 mieg. medinis, 
rūsys. 30 p. sklypas. ~ 
$14,200.

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

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

i J . STONKUS, R. E.
2617 W. 7! st St

HE 6-1517 arte PR 8-1595

Pilnaa 
vieta.klas mūsų laikų sunkenybėse. 

O tų sunkenybių mūsų laikais 
yra daug. Šv. Tėvas ypatingai 
iškelia šeimų sugyvenimo sunkė 
nybes ir krikščionių vienybės 
ugdymą. Šeimos neša didžiau
sią atsakomybę naujosios kar
tos ugdyme. Nuo jų priklauso 
pasaulio atsinaujinimas. Gi šiais 
laikais jos sutinka daugiausia 
sunkenybių. Materializmo dva
sia nori pakirsti šeimų nesuar- 
domumo, ištikimybės ir abipu
sės meilės principus. Todėl visi 
katalikai raginami karšta mal
da prašyti Viešpatį pagalbos šei 
mų šventumui išlaikyti. — Visų 
krikščionių vienybė yra tai an
tras didžiausias Šv. Tėvo rūpe
stis. Besiartinant antrąjam Baž 
nyčios visuotinam susirinkimui 
Vatikane Šv. Tėvas nuolat f“ 
nuolat ragina visus melstis, kad j ir 3 po 4 kamb. Pajamų $4,200.

Tai viena minčių ir faktų gru 
pė spaudos jūroje. Jų kritiškas 
kalimas aikštėn apdairesnius 
skaitytojus skatina darytis iš
vadas patiem — kur teisingos 
ir kur klaidingos vertybės; iš 
kur teka klaidos; keno ir ku
riam tikslui sukuriami mitai. 
Mitus demaskavus, atsidaro lais 
vas kelias tiesai mintyse, žo
džiuose ir veiksmuose. Tai jau 
pažanga. J. B.

reikia, kad jis kitiem sudarytų 
gerą įspūdį, nes tada daugiau 
parduosi, daugiau balsų gausi. 
Rūpestis sudaryti įspūdį, 
mėti opiniją, baimė — o ką 
pasakys — yra pakeitusi 

i pestį, kad dalykas iš esmės 
tų teisingas. Tai klaidingas

itybių supainiojimas, kuris turi 
įtakos politiniam ir kultūriniam 
sprendimam.

lai- 
kiti 
rū- 
bū- 
ver

Vyskupai buvo nukreipę ir 
pirštą, iš kur eina klaidingas 
vertybių pristatymas. Jų pirš
tas buvo aiškiai nukreiptas į 
aukštąsias mokyklas, kur tebe- 
skelbiamos ar 18 amžiaus švie
čiamosios ar 19 amžiaus pozi- 

i tyvistinės idėjos. Kitur jos at
gyvenusios, bet čia vis dar ro
domos kaų modernios.

I

i

Šeimos atsakomybė

REAL ESTATE

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st SL

BR-OADVIEW
Savininkas parduoda 5 % kamb. 

(3 mieg.) “ranch” namą. 2 maš._ga
ražas, šoninis privažiavimas, 
ipšild. Daug priedų. Kampinis 
pas 51x126 p.

Tel. FI 5-5212

PRIE MARQUETTE PARKO

i 2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb.
i Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti $10,000?

170-os ir Western Avė. Viskas tik 1 
$20,900.

Specialus investavimui — 5 butų I
WA 5-5030 namas. Alyva-karštu vand. šildy-

I mas. Naujas garažas. Mėnesinių 
pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

j 5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4% kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas

Gazu 
skly-

65th ir Maplewood — UŽ GE- ^Vyksta į California. Nužeminta 
RIAUSIĄ PASIŪLYMĄ — ang- i 
liško stiliaus bungalow. 
Uždaras porčius, spintelės virtu
vėje, plytelių vonia, elekt. virimui 
krosnis, šaldytuvas, “freezer’is’ , 
indams plauti maš., skalbiamoji— 
džiovinamoji maš. Kilimai, grindys 
pastogėje. Šaukite savininką —

PR 6-9000Į_________________________________
- j INVESTAVIMUI puiki nuosavy-

! be. Mūr. 6 butų — 3 po 6 kamb.

5 kamb. j

|

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

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

NAUJAI ATREMONTUOTAS
I 5 kamb. mūr. bungalow prie Mar
ąuette Pk. $19,500.

LABAI PIGUS!
| Gage Pk. 2 butų po 3 kamb. me
dinis namas ant 30 pėdų sklypo.

$600 MĖN. PAJAMŲ
7 butų mūr. 4 mašinų garažas. 

Alum, langai. $45,000.
ANT 40 PĖDŲ SKLYPO

5 kamb. mūr. rezidencija Marąuet
te Pk. 2 auto garažas. Alum, langai. 
Gazu šilum. $19,000.

$7,000 — VISA KAINA
Maisto ir alkoholinių gėrimų 

krautuvė, daranti virš $3,000 savaiti
nės apyvartos, Gage Pk.

GERAI SUTVARKYTAS
2 butų — 5 ir 4 kamb. med. na

mas Brighton Pk. Alyvos šildymas. 
$20,000.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Gera
kamb. 
krau

po 5
graži 
bizniui. Ar-

*

I

nuklydusios avys rastų kelią į j Apylinkėje 28th ir Lawndale. že- 
vieno Ganytojo kaimenę, ką ypač J“0??*
pabrėžia Šv. Tėvas šiom dienom st.LA *1-7038^ 
išleistame kvietime viso pasau
lio katalikams su didžiausiu kar ■ 
štumu, ne vien tik lūpomis, bet 
nužeminta širdimi ir giliu ap
mąstymu prašyti dangaus Ka
ralienę rožančiaus maldoje pa
laimos būsimam visuotinam su
sirinkimui.

$5,000. SVOBODA, 3739 W. 26th

Savininkas Marąuette Parko ra
jone parduoda de luxe 2-jų aukštų 
mūr. namą. 2 po 5 kamb. Apyl. 
71st ir Francisco Avė.

Tel. RE 7-4618

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE

Tel. PRospect 8-2233

Savininkas parduoda 6 kamb. 
bungalow, plius 2 mieg. kamb. ir 
J/2 vonios viršuj. 2 auto, garažas. 
Arti 59th ir Richmond.

HEmlock 4-7418

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

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. 326,000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
319,900.

Palikimas. Brighton Parke du me
diniai namai. Vienas 6 kamb., ant
ras 4 kamb. ir biznis 314,000.

VAINA REALTY
8540 S. WESTERN AVĖ.

REpubUc 7-9515 arte RE 7-4639

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Lig šiol minėtų konkrečių fak 
tų šviesoje suprantamas daros 
pereitų metų lapkričio 19 Ame
rikos vyskupų laiške ypatingas 
įspėjimas dėl moralinio si Įpinto 
pagrindų ir dėl to silpimo šal
tinių. Minėjo, kad moralinius 
pagrindus labai griauja “vaiz
do, įspūdžio kultas”, kuriame 
mažiau svarbu, ar reikalas yra 
teisingas, o svarbiau, kokį įspū 
dį jis daro. Įspūdis, įspūdis — 
tokis yra reklamos ir propa
gandos siekimas. Nesvarbu, ko
kis dalykas yra iš esmės, bet

Šventasis Tėvas vasario mė
nesio specialioje intencijoje ra
gino visus tikinčiuosius ypatin
gai melstis, kad visų tautų va
dovai savo veikime vadovautų
si aukščiausiu teisingumu siek
dami tautų gerovės. Jau Vieš
pats yra sakęs apaštalams: “Ši
ta piktoji dvasia gali būti iš
varyta tik malda ir pasnin
ku!” Pritaikius tai mūsų lai
kams, reiškia, kad daugelis da
lykų tegali pasikeisti tik tada,
jei mes visi karštai melsimės, j “Drancrp”
Bendra malda yra galingas gin ^Ke,DKltes drauge

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — čiai. LA 1-7038. 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas
Draugas”

Rimties valandėlei PASINAUDOKITE

--------------------------------------------------  Į
CICERO. Arti 16th ir 50th Avė. 

i 2-jų butų, 5 ir 4 kamb. Spintelės 
i virtuvėse, 3 mieg. kamb. švarus 
namas. 2 auto, garažas. Pajamų 
$70. $17,900. SVOBODA. 6013

. Cermak Road, Cicero. OLympic 
2-6710. BIshop 2-2162.

Naujas 3 mieg. už 6 savaičių 
; bus baigtas, 42 p. lotas, $22,600, 
10315 So. Ridgeway (Chicagoje).

Blokas iki Marąuette parko, 1 
metų, 3 mieg., mūrinis, naujas 
garažas, alum, langai ir daug ki
tų priedų.

COLUMBUS REALTY
6440 S. Pulaski, LU 1-0400

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

_ _ Į
Turime pardavimui įvairiausių a 

namų bei biznių visur. Be :o labai | 
tvarkingai, gerai ir greitai pildome Į|

I INCOME TAX

Mūrinis. 6 butai. Pilna kaina 
$15,500. 6 po 4 kamb. Garažas. 
Atskiri apšildymai. Žemi cnokes-

(Atkelta iš 3 psl.)
Tiems, kurie sugeba galvoti, 

visada pasilieka mįslė tokia 
evoliucijonuojanti visata, kaip 
jie ją supranta. Nes čia kaž
kas ateina iš nieko. Vis didė
jąs potvynis liejasi iš tuščio 
kibiro. Tiems, kurie sugeba ši
taip galvoti, nejausdami jokių 
sunkumų, neatrodo, kad pa
sisektų pasiekti taip toli, kaip 
Tomas Akvinietis ir jo šio klau
simo sprendimas. Kitais žo
džiais betariant, evoliucija ne
sugeba pati savęs išaiškinti, 
nors ir kažin kaip ilgai ji tęs
tųsi. Ir negudru yra iš evoliu- 
cljonistų pusės laikyti neįtiki
mu dalyku Dievą, kuris viską 
padarė, kad labiau įtikimu da
lyku laikius prileidimą, kad 
viskas pasidarė iš nieko.

V. Bgd.

‘DRAUGO” SPAUSTUVES
PATAR NA VIM U

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus 
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos mode raiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje

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

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

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

Remkite DRAUGĄ, .kuris palaiko lietuvių kultūrini gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus 
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu: 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9500

Marąuette Parke — 6 butų mūro 
apartmentinis, netoli Maria High 

ir School. Viskas labai moderniai įreng
ta ir puikiai sutvarkyta. Didelis skly
pas. Prašo tik 364,000. Nedaug jmo- 

* keti. Kreiptis RE 7-2646.--------------------------------------------------- 
“ , 70 AKRŲ ŪKIS Paw Paw, Michi- 

I gan, parduodamas arba mainys į 
nuosavybę pietvakarių miesto da
lyje. 2-jų aukštų namas, 3 mieg., 
visi miesto patogumai. Didelė dar-

■ žinė, cemento “šilo” ir kaip nau-
■ jas garažas- Traktorius, sunkveži-
■ mis ir įrankiai. Informacijai skam- 
K binkit HE 4-8489 rytais iki 12 vai.

PALIKIMAS
Originalus 4 butų po 4 kamb. 

mūrinis prie 66-tos ir California. 
Platus sklypas- Norkus R. E. 
WA 5-5030.

PROGOS-OPPORTUNITIES

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE. Biznis* išdirbtas per dau
gelį metų. 147 West 112th Place

HFT.P WAXTFD — VYRAI

Ieškomas pensininkas vairuoti 
automobiliui. Gyventi užmiesty, 
nemokamas kambarys. PR 6-3005

Skubiai reikalingas architektas 
dirbti kartu su statybininku. Nau
jos, erdvios, vėsinamos patalpos. 
Dėl platesnių informacijų skam
binkit RE 7-6630 ar LU 1-0400

HELP H ANTKD MOTERYS

lllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BTJTLDERS

2523 West 69th Street
Tel PRospect'8-3792

IHIIilllllllllilllllllllliilllIllli!IIIIIIIIIIIIIIJ_
Didelis ir gražus 44 .kamb. roo

ming house. Ypač švarus ir puikiai 
sutvarkytas. Kilimai koridoriuose; 
beveik visi baldai nauji. Kambariai 
naujai ir gražiai dekoruoti. Viskas 
išnuomota. Metinių pajamų apie 
$21,500. Parduoda turtingas žmogus, 
išvykstantis iš Chicagos. ir prašo tik 
$46,000. Kreiptis — RE 7-2874.

Gražus mūr. 2-jų butų. 4 ir 4 
kamb. Modern. vonios. Apylinkėje 
27th ir Karlov Avė. $15,000. 
LA 1-7038.

S
S

t

—

V. ŠIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 7 Irt STREET

L Tel.: PR S-42S8 Ir TE 9-5531 
%

CONTRACTORS

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

j

A. ABAU. ROOFING
įsteigta prieš 48 metas

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

LA 1-6047. RO 2-87 78

.
ŠILDYMAS i

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

7304 Šo. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

Pajamų nuosavybė Gage Parke. 
2-jų aukštų mūr. Išnuomota biznio 
patalpa ir 2 butai, 5 ir 4 kamb. 
Garažas. Nauja šiluma. $23.000., 
Norkus R. E. WA 5-5030

į 
f i 
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Išnuomojamas 6 kamb. apšildo-1 
mas butas. Atremontuotas.

Tel. 776-9404

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

Išnuom. 5 kamb., dideli ir švie
sūs, be 
Karštas 
pečiais, 
įėjimas,
45th Place, LA 3-3752.

baldų, naujai išdažyta, 
tvanduo. šildymas gazo 
uždaras porčius, atskiras 
antrame aukšte. 2534 W. I

Išnuom. kambarys vyrui, šiltas 
vanduo, vonia, gali naudotis virtu
ve. Tel. 927-6790 i

Išnuom. 2 pavieniai, atskiri 
kambariai

7100 S. Fairfield Avė.

Išnuom.ojamas 4 kamb. butas 
su apšildymu.

FRontier 6-1153

Reikalinga vyresnio amž. mote
ris prižiūrėti vaiką 5 d. savaitėje. ■ 
Arti 66-os 
WA 5-2296.

i Perskaitę "Draugą", duoki 
ir California Avė. j į j kitiems pasiskaityti. i

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. 8T 8-927 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (fvrnace.- 
-boilers), air condltion rs,- ry- 
noe (guttere) Iki X metų Utal 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Arenu* 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Rea. OL. $-0411.

CONSTRUCTION CO

KERELIS BROS.1
CONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS u» P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9
2301 W. «9th St., Chicago

— REZIDENCINIAI,
E: KOMERCINIAI, —

MEDICINOS IR
— KITOKĮ PASTATAI £

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS I 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2O94 Chicago. IU.

| LAPKUS BUILDERS, INC
■ Statome {vairius pastatus. Dar
ybas atliekamas labai sąžiningai, 
^vartojant geriausias medžiagas. 
■Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 
f 6440 SOUTH PULASKI IU>.
H RE 7-6630 arba LU 1-O4OO

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai 
įrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI.

4444 S. VVestern Avė. 
Chicago 9. UI. 
Tel. VI 7-3447

Remkit dien. “Draugę”
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CHICAGOS ŽINIOSMARIANAPOLIO STATYBA ŽENGIA Į PRIEKĮ I
I

Jau kyla Marianapolio bendrabutis
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; NEGAVO ŠILIMOS, NEMOKĖ
JO NUOMOS

Dvi savaites 60 žmonių, gy
venančių 6110 So. Greenwood, 
atsisakė mokėti nuomas namų 
savininkui Millard Brown, nes 
jis nedavė užtektinai šilimos. 
Tuomet savininkas atsisakė už
mokėti elektros kompanijos są
skaitą. Kompanija iš savo pu
sės nutraukė elektros patar
navimą. Nuomotojai teismo ke
liu nori vėl atgauti ir elektrą ir 
šilimą.

i
i

DŽIOVINTOS GYVATES IR DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 3 d.
KITOKIE NUTIKIMAI ------- ---------------------------------------------------------------

Jeigu prireiktų džiovintos gy 
vatės, tai gerokai tektų pasi
žvalgyti po visą Ameriką, ir 
kažin ar surastum. Vilniečiai 
gerai žinojo, kad geriausia vie
ta tokius produktus pirkti Ka
ziuko mugėje. Laikas — kovo 
3 — 5 dienomis per Kazimierą.

KRAUSTOSI BANKAS

7

Jau du mėnesiai praėjo nuo (tams bendrabutyje 
galės apsigyventi.

Šis naujas studentų bendra-1 
būtis ne tik turės studentams ir 
prefektams miegamuosius kam
barius, bet bus svečių ir rekre
acijos ir laikinos pamokoms 
salės. Pradžioj numatyta staty
ba siekė $300,000, bet dėl nau
jų planų visa statyba dabar 
sieks $550,000.

Marianapolio tėvai marijonai 
vykdo šį milžinišką statybos 
darbą, pasitikėdami visuomenės 
parama. Visos aukos šiam dar-

pradžioj, kad jau bui bus labai įvertinamos.
AVM

gruodžio 10, kada Norwich, 
Conn., vyskupas Vincent J. Hi- 
nes prakasė ir pašventino Ma
rianapolio Studentų bendrabu
čio statybai vietą. Per šiuos du 
mėnesius jau buvo prakasti ir 
cementu išlieti pamatai. Neuž
ilgo prasidės plytų darbas.

Žiemos metu oro aplinkybės 
lemia statybos pažangą. Šiuo 
laiku oras nebuvo labai palan
kus, bet statybos kontraktoriai 
užtikrina, kad statyba bus baig 
ta rugsėjo
naujiems 1962-63 mokslo me-

i

džia Beverly Shores, atidžiai se
ka vykstantį JAV-ių kongrese, 
Washingtone, ginčą. Yra du pa
siūlymai, ką daryti su “sandū- 
nais”. Pirmas pasiūlymas Be
verly Shores apylinkę paversti 
9,000 akrų valdžios prižiūrimu 
parku. Antras siūlo skirti mi
lijonus steigti prie Būras Ditch' Džiovintų gyvačių, čiobrelių ir 
(milžinišką uostą, kuris tarnau
tų plieno gaminimo įmonėms. 

-Už uosto projektą stoja India
nos gubernatorius, du valstybės 
senatoriai, Gary miesto parei
gūnai ir stambūs pramoninin
kai. Už parką pasisakė pats 
prez. Kennedy.

Virš 25 milijonų dol. pinigais s
ir kitais vertingais lapeliais bus KONCERTUOS VIENUOLIS 
pervežta šeštadienio rytą į nau- į PIANISTAS
jas Centrai National banko pa- 
.talpas iš senojo pastato. Perve- Kun. Thoralf Norheim, vie- 

studentai .žimas šarvuotais sunkvežimiais nuolis domininkonas, Chicagos 
bus lydimas Chicagos policijos ir apylinkės aukštesniosiose kat. 
ir Pinkertono detektyvų. Nau- mokyklose duos eilę koncertų, 
jos patalpos yra 120 S. La Šalie.

DAUGELIS DAR NEGALI 
BALSUOTI

Chicagoje dar yra 500,000 pi
liečių, kurie negalės balsuoti ba 
landžio rinkimuose, nes jie dar 
neužsiregistravo. Spėjama, kad 
iš to skaičiaus 120,000 dar su
spės registruotis iki kovo 13 
d. Tą dieną dar galima užsire
gistruoti savos apylinkės bal
savimo vietovėse.

Jis buvo žymus koncertinis pia
nistas Norvegijoje, prieš stoda
mas į vienuolyną. Savo koncer
tais jis renka pinigų ir aukų už 
baigti naujo vienuolyno staty
bą Oslo, Norvegijoje. Anksty
vesniais koncertais jau išmokė
jo trečdalį statybos išlaidų.

TĖVŲ MARIJONŲ VEDAMOS MISIJOS
Kovo 4—6 d. Šv. Kazimiero 

par., Gary, Ind.—Kun. Kazimie
ras Vengras.

Kove 9—11 d. Šv. Petro par., 
Kenosha, Wisc. — kun. Jurgis 
Navys.

Kovo 11 — 13 d. Dayton, 
Ohio — kun. Kazimieras Veng- 
ras-

Kovo 11—18 d. Visų Šventų
jų par., Chicago, 
Juozas Budzeika.

Kovo 12—18 d.
bės par., Newark, 
Juozas Vaškas.

Kovo 12—15 d.
Povilo par., Elisabeth, 
kun. Petras Cinikas.

Kovo 19—25 d. šv. Petro ir

KĄ DARYTI SU SENU 
AERODROMU?

Senojo Midway aerodromo ve 
dejas John Casey pareiškė, jog 
aerodromas nebus plečiamas 
ir didinamas sprausminių lėktu
vų naudojimui. Jei lėktuvų kom 
panijos norėtų naudoti aerodro
mą, jos turėsiančios pritaikyti 
sprausminius jo dydžiui. Vieni

III. — kun

Švč. Trejy- 
N. J.—kun.

Šv. Petro ir
N. J.—

Povilo par., Hazelton, Pa.—kun.
Juozas Vaškas.

Kovo 30—balandžio 1 d. Nek.
Prasidėjimo par., E. St. Louis,
III.—kun. Kazimieras Vengras.

Balandžio 1 — 8 d. Šv. Kazi
miero par., Pittston, Pa.—kun.

i Petras Cinikas.
Ba andžio 1 8 d. Aušros siūlo paversti aerodromą beis-

Vartų par., Montreal, Que. — bolo sporto aikšte; 
kun. Viktoras Rimšelis. .

Balandžio 1-15 d. šv. Kazimieroi
par., Los Angeles, Calif.,—kun.
Juozas Vaškas.

Balandžio 8—15 d. Šv. Jono
Krikšt. par., Toronto, Ont. — 
kun. Viktoras Rimšelis.

Balandžio 8—22 d. Dievo Ap
vaizdos par., Detroito, Mich. — 
kun. Juozas Petraitis.

kiti siūlo 
ten statyti berniukams prieglau 
dą “Boy Town”; 
pastatyti Illinois 
Chicagos skyrių.

treti — ten 
universiteto

I

KA NADOS ŽINIOS

Hamilton, Ont.
. Graži dovana Kudabienei
Per sargpštą visų Hamiltono 

organizacijų pagerbimą - balių 
Elenai Kudabienei, jos 20 metų 
scenos dW?bo proga, buvo su 
atitinkamu-įrašu įteiktas dail. 
Zigmo Žilinsko pieštas gražus 
paveikslas. Dail. Z. Žilinskas 
yra žymus gamtos vaizdų ir 
portretų piešėjas. Dail. Žilins
kas gyvena vien iš savo meni
ninko dąrbo ir niekur netamau 
ja. Jis turi labai gausią šeimą 
ir tai sudaro nemaža rūpesčių. 
Sėkmingas LN šėrę platinimas 

1961 m. Lietuvių namų val
dyba pradėjo platinti Hamilto
ne ir plačiose apylinkėse būsi
mų Lietuvių namų šėrus. Ir per 
45 savaites tų šėrų jau yra iš
platinta veik už 50,000 dolerių. 
Tai labai našus, bet kartu ir 
sunkus, darbas. Namams sta
tyti sklypas jau yra nupirk
tas, projektas jaunų lietuvių in
žinierių (iš Toronto) jau pada
rytas. Dabar kalbama tik dėl 
detalių pąjįįąme projekte. Da-

tras, kuris galėtų jau apimti 
visas hamiltoniečių organizaci
jas su įvairia ir plačia jų veik
la.

TRYS LAIVAI
LEDYNE

Du tanklaiviai ir viena bar
ža vežą aliejų į Chicagą, buvo 
milžino ledyno sulaikyti Michi
gan ežere kelias mylias į rytus 
nuo 35-tos gatvės pliažo. Ledo 
klodas, vietomis iki 40 colių sto 
rūmo, tęsiasi keliolika mylių. 
Trys pakraščio sargybos led
laužiai išvyko ledo surakintus 
laivus išlaisvinti.

UŽKLIUVO

Liet, knygų-laikraščių 
platinimas

Lietuvių namų valdybos pir
mininkas Stasys Bakšys nepra
leidžia progos pasiūlyti lietu
viškų knygų bei laikraščių. Mat, 
jis dažnai keliauja Lietuvių na
mų reikalais ir provincijon, kar 
tu veždamasis lietuviškų kny
gų. Nemažą dalį jų nupirko ha- 
miltoniečiai. Mat dabar atėjo 
laikai, kad ne lietuvis ieško kny 
gos, bet knyga turi ateiti pas 
lietuvį! Be Bakšio lietuviškas 
knygas Hamiltone platina kios
ke po liet, bažnyčia J. Pleinys 
ir po namus Z. Orvydas.

> Į
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i BEVERLY SHORES VASA
ROTOJAI

Daugelis Chicagos lietuvių, 
kurie vasaros atostogas pralei-

Pavasariniy skrybėlaičių 
paroda

Hamiltono Liet. Katalikų Mo
terų skyrius vasario 25 d. su
ruošė pavasarinių skrybėlaičių 
parodą, kuri turėjo didelio pa
sisekimo ir susilaukė gausaus 

bar jau visi kalba kaip apie būrio lankytojų. Paroda vyko 
įvykusį faktą, apie Lietuvių na- lietuvių parapijos salėje. Tuo 
mus Hamiltone. Lietuvių namų pačiu metu vyko kosmetikos de 

monstravimas, kurį atliko Pat- 
ricia Stevens, turinti savo gro
žio šaloną 15 John Street N. 
Lietuvaitės nenori atsilikti nuo 
moderniškojo gyvenimo srovės.

Kl. G.

t

valdybos paimtoji našta yra 
gana sunki, bet garbinga. Nes 
Hamiltonas gali šiuo reikalu pra 
lenkti didesnes lietuvių koloni
jas, kaip, kaimyną Torontą ir 
Montrealf Tai vis energingų 
žmonių dėka. Lietuvių namai
taip yra projektuojami, kad ten — Blogas kunigas įveda vel- 
pasidarytų lietuvių veikimo cen nią į bažnyčią. —Anonimas

EVA JAKUBAUSKAS 
(Biurai tėvus Vcn«rritis)

Gyveno 2441 W. Marąuette Rd.

Mirė kovo 1 d., 1962, 10:50 
v. r., sulaukus 73 m. amžiaus.

Gim? Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Skaudvilės rajo
no, Batakių kaimo.

Amerikoje išgyveno 60 m. 
rasiliko dideliame nuliūdime 

4 dukterys: Anna Satikas. He. 
len Paciga, Barbara Seminaro 
ir Albina Leipis, sūnus John 
Jakubauskas (Jacobs), 17 anū
kų, 7 proanūkai, sesuo Anna 
Andrikas. Lietuvoje sesuo Mar
čia Dcrvinskienė ir Brolio a. a. 
Jono šeima, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Se
serų Rėmėjų Draugijai ir Ne
kalto Prasidėjimo Sės. Gildai.

Kūnas pašarvotas Lac.kawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

laidotuvės jvyks pirmad., 
kovo 5 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta j švenč. P. 
Marijos Gim. par. bažnyčią, ku
rtoje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės si?lą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
giminėli, draugus ir pažįHtamus 
dalyvauti S:osc laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnus,
anūkai ir proanūkai,

Tel. RE 7-1213.

l čias Velykų šventes, kalnais 
Smurgainių riestainių ir daugy
be įvairiausių gaminių. Parda
vėjų šauksmai maišėsi su ar
monikų garsais. Ir spalvos ir 
garsai turėjo patraukti išrankų 
pirkėją.

Lietuvai atgavus Vilnių iš vi
sos Lietuvos ūžtelėjo daugybė 
ekskursantų. 1940 m. vien tik iš J 
Kauno turgų aplankė apie 10,- 
000 žmonių. Tai nemažas pul
kas gerų pirkėjų, kuris tikrai 
pradžiugino Kaziuko turgaus 
pardavėjus.

. ‘ ’ I
Chicagoje ir kitose lietuvių 

kolonijose pradeda įeiti į tradi
ciją skautų rengiamos Kaziuko 
mugės savo margumu niekiek 
neatsiliekančios nuo vilniškių. 
Tik džiovintų gyvačių čia nera
si, o šiaip jau beveik viską, kas 
buvo gaunama Vilniuje. Vyrau-

kitokių žolių nuo visokiausių 
“nogiu” netrūkdavo šiame gar
siajame Kaziuko turguje.

Apie Kaziuko mugę Lietuviš
koje Enciklopedijoje rašoma, 
kad Kaziuko mugė gavo pra
džią XVII šimtmečio pradžioje, 
kai šv. Kazimiero palaikai bu
vo perkelti į katedrą ir įvesti 
atlaidai, kurie sutraukdavo dau 
gybę maldininkų. Tikrų žinių 
apie Kaziuko prekymetį turima 
nuo XVDI amžiaus. Vėliau šie 
turgai išsiplėtė ir buvo perkelti
į Lukiškių aikštę. Čia jie vyk- ja pačių skautų pagaminti dir- 
davo tris dienas. Apylinkių ūki- biniai, kurie lietuviškais tauti
ninkai suveždavo savo prekes, 
parduodavo ir turėdavo progos 
nusipirkti miestiškų gaminių.

Visas Kaziuko turgus mar
guodavo ypatingai išpuoštomis 
širdimis, iš laukinių džiovintų 
gėlių pagamintomis verbomis, 
kurios skelbdavo besiartinan-

, koivo 4 d., sekmadienį. Jauni- 
: mo namuose. Mugę atidarys Lie 
tuvos konsulas dr. P. Daužvar- 
dis 11 vai. 30 min. ryto. Susi
tiks čia veik visa lietuviška 
Chicaga. Pamatys vienas kitą 
gal seniai nesimatę prieteliai ir 
maloniai pasišnekučiuos kavi
nėje ar valgykloje prisiminda- 

, mi vilnietiškas Kaziuko muges.
V. V.

PAJIEŠKOJTMAS
Jieškomas ALBINAS PETRU

LIS, sūnus Petro, gim. 1920 m. 
Pagernevės kaime, Bartininkų 
vals., Vilkaviškio rajone. Prieš 16 
m. gyv. JAV-se- Prašo atsiliepti 
brolis — Petras Petrulis, Vilka
viškio rajonas, Kybartų pšt., Dau- 
gelaičių kaimas, Lithuania.

niais ornamentais papuošti pa
traukia akį ir palenkia pirkėjoj 
širdį. Ir abiems gerai. Ir pir
kėjui ir pardavėjui Vienas gau
na lėšų savo organizacijos veik i 
lai, o kitas įsigija daiktą pa
puošiantį jo butą. ,!

Šiais metais skautai savo Ka
ziuko mugę Chicagoje rengia

iiiHiiiH ii iiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiin
Visi Pittsburgh’o lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuviu 

Katalikų Radijo Programą 
vadovaujamą

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

IŠ STIPRIOS GALINGOS 
W L O A

RADIJO STOTIES BRADDOCKS 
Kieki veną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p. 

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour.

Radio Station WLOA. Braddock. 
Pennsylvania.

-tiiaiiiiiiHiniHiiHiiiniruiKitiu:
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8 v.

Tau-

AGNĖS TALMONT
JONUTYTE

Pagal pirmą vyrą Pienis
Gyveno 923 W. 35th
Mirė kovo 2 d., 1962, 

ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš 

rages apskričio, Skaudvilės pa
rapijos.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Antanas, duktė Sophie 
Bitten, žentas Edward, 2 sū
nūs: Martin Pienis. marti Al
bina ir Ernest Pienis. marti 
M^rgaret, 8 anūkai, 2 proanū
kai, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks pirmad.. 
kovo 5 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, sū
nūs, žentas, marčios, anūkai ir 
proanūkai.

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401.

I

I POLIS PAUL KIZIS
Gyv. 3419 S. Lituanica Avė.

Mirė kovo 1 d., 1962, 4 vai. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tro- 
pės parapijos, šapės kaimo.

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Martha (Lesauskaitė), 
marti Mary Kizis, 2 anūkės: 
Marlene ir Mary Ann. švoger- 
ka Karalina Kačergienė su šei
ma. kiti giminės, draugai ir 
pažjstami.

Priklausė Keistučio Klubui.
Kūnas pašarvotas P. 

ko koplyčioje, 3354 S. 
Street.

Laidotuvės įvyks 
kovo 5 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldi? bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Žmona, marti ir 
anūkės.

Laidot. direkt. P. J. Ridi- 
YArds 7-1911.

J. Ridi- 
Halsted

pirmad..

PA DĖKA
A + A

SOPHIE KAMARAUSKAITĖ
Gyvenusi 2224 W. Cermak Rd.

Mūsų mylima dukrelė ir sesutė mirė 1962 m. vasario 8 
dieną ir buvo palaidota vasario 13 d. Šv. Kazimiero kapinėse-

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo velionę į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame 
kunigams už atsilankymą 
žančiaus ir už šv. Mišias 
dėjimą velionės į kapines.

Nuoširdžiai dėkojame
už jos sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių I 
ir visiems, kurie mums pareiškė užuojautą mūsų liūdesio va
landoje.

Dėkojame grabnešiams ir visiems dalyvavusiems laidotu
vėse. Dėkojame laidotuvių direktoriui John F. Eudeikiui už 
jo patarnavimą.

Visiems, o visiems nuoširdus ačiū.
Mūsų brangioji dukrele ir sesute, mes niekados neužmir- 

š me Tavęs, ilsėkis ramybėje šaltoje žemelėje.
Nuliūdusios — MOTINA IR SESUTE

Aušros Vartų parapijos didž. gerb. 
į koplyčią ir atkalbėjimą šv. Ro- 
atlaikytas už jos sielą ir už paly-

visiems, kurie užprašė šv. Mišias

Pasinaudokite “Brango” Classified skvrinmi

PADĖKA
A. f A. VICTOR M. GIEDRAITIS

Mūsų mylimas vyras ir tėvas, sūnus ir brolis mirė 1962 
m. vas. mėn. 17 d- ir buvo palaidotas vas. mėn. 21 dieną Šv. 
Kazimiero kapinėse, Chicagoje. Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo į am
žino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kleb. prel. J. 
Paškauskui ir kitiems kunigams, kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jo sielą. Dėkojame prel. Paškauskui už pamokslą 
bažnyčioje. Dėkojame kun. W. Urbai, kuris palydėjo velionį 
į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams. Dėkojame Šv. Vardo dr-jos na
riams už maldas koplyčioje. Vargonininkui A. Giedraičiui ir 
p. A. Giedraitienei už giedojimą bažnyčioje.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. Dėkojame laidotuvių 
direktoriui Mažeikai-Evans už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
ŽMONA, SŪNUS. TĖVAS, BROLIS IR SESUO

PADĖKA
A. “Į- A.

STANISLOVAS KUNEVIČIUS
Mano mylimas vyras mirė 1962 m. vasario mėn. 9 d. ir 

buvo palaidotas vasario mėn. 9 d. šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje. Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkoju didž. gerb. kunigams: kleb. prel. A. 
Martinkui, kun. L. Vaišnorai, kun. J. Kuzinskui ir kun. Būd
vyčiui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą. Dėko
ju kun. J. Kuzinskui, kuris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei pa
reiškė man toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkoju grabnešiams. Dėkoju p. G. Giedraitienei, vargo- 
ninkui Gaubiui už giedojimą koplyčioje ir bažnyčioje.

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturiu galimybės padėkoti. Dėkoju laidotuvių direk
toriui P. J. Ridikui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
ŽMONA ANTANINA
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 3 d.

ižd., P. šilas — sekr.,

X Balfo Chicagos apskrities 
naują valdybą sudaro kun. dr. 
A. Juška — pirm., V. Šimkus, 
St. Semėnienė ir A. Gintneris 
— vicepirmininkai., Ign. Dau- 
kus
F. Sereičikas — parengimų va
dovas, J. Kerulis — rūbų va
jaus vedėjas. Parengimų, repre
zentacijos komisijoj — E. Mor
kūnienė, R. Simokaitienė, Pr. 
Mažrimas, A. Banys, A. Šan- 
taras, A. Stankus, J. Bernotas, 
J. Arštikys, D. Sabalis, K. Ro- 
žanskas, J. Vepštas, P. Dirkis, 
A. Kareiva ir inž. J. Miklovas, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos. 
Revizijos komisiją sudaro: K. 
Repšys, Ign. Petrauskas ir J. 
Graužinis.

X Dail. P. Augiaus parodoje, 
kur išstatyta 103 paveikslai, 
jau parduota 21. Paroda dar 
bus atdara šiandien iki 6 vai. 
v. ir sekmadienį nuo 12 vai. iki 
8 vai. v., o tada ji visiškai už-. 
sidarys. Sekmadienį 3 vai. p. p. 
dr. P. Celiešius parodos patal
pose 6245 S. Western laikys 
paskaitą apie filosofo J. 
taino meno sampratą, 
tomą, kad po paskaitos dail. V.

Mari-
Numa-

Illinois Lietuvių Gydytojų sąjungos rengto Maironio minėjimo vasario 28 d. Šarkos restorane Chi
cagoje bendras viešnagės vaizdas. A. Gulbinsko nuotr.

i 
i

AKCENTAS KULTŪRAI GYDYTOJŲ VAKARIENĖJE
Dlinois Lietuvių Gydytojų są mininkas inž. V. Adamkavičius. 

junga, vasario 28 d. itin gau-

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų 8 sk. eis bendrai prie Šv. 
Komunijos sekmadienį, kovo 4 
d., šv. Kazimiero šventėje, 8 
vai. r., šv. Panelės Marijos Gi
mimo bažnyčioj. Per mišias gie 
dos solistė ir rėmėjų narė Ma
ry Banky, vargonais gros An
tanas Giedraitis. Po mišių bus 
puikūs pusryčiai parapijos sa- j 
Įėję. Pusryčių išlaidas apmoka 
laidotuvių direkt. Steponas La- ( 
chawicz ir jo žmona. Bus trum
pas susirinkimas ir Kazimierų 
pagerbimas. Pirm. Vera Paukš
tis ir valdyba prašo ateiti. Lauk 
sime ir naujų narių.

X Vytauto Didžiojo Chicagos 
šaulių kuopos atstovai, kurie 
dalyvauja LŠST centro valdy
bos rinkimuose: VI. Išganaitis, 
S. Petrauskienė, St. Bagdonas, 
P. Padvaiskas, Pr. Tomkevičius,
K. Ulevičius, A. Balčiūnas, K. šiai susirinkusi vakarienėn Šar- 
Čiūra, J. Čėsna, D. Šilingaitė, k»s restorane, minėjo šimtmetį 
A. Koverienė, O. Vyšniauskie- nuo Maironio gimimo. Paskaiti- 

Jazbutienė, A. Valatkai- ninkas Kazys Bradūnas vieto- 
Balčiūnas, kun. A. šeš- mis rimtoj, vietomis linksmoj 
A. Gintneris, kun. A. kalboj iškėlė įdomių ir naujų 
ir Ign. Serapinas. Šau- Maironio kūrybos aspektų, ku

rie lig šiol vis būdavo palieka-j 
mi lyg ir nuošalėje. Buvo pa-l 
brėžta Maironio ne tik kaip ra- 

i šytojo, bet ir kaip žmogaus di
dybė, visą save, savo laimę ir 
savo karjerą paaukojant tautai 

' ir poezijai.
I

Ta pačia proga buvo įteikta 
Gydytojų sąjungos 1,000 dole
rių premija “Lituanus” žurna
lui. Čekį priėmė ir “Lituanus” 
žurnalui remti komiteto vardu

nė, E. 
tis, J. 
tokas, 
Trakis
lių CV buveinė bus Chicaga. 
Centro valdybą sudarys 7 as
menys, kuriems yra pavesta su 
daryti kitus reikalingus padali
nius. Rinkimuose dalyvauja 72 
atstovai.

.Džiugu, kad gydytojai šia pre- 
jmija parodė didelį, mūsų akade- 
jminio jaunimo supratimą ir jų 
j pastangų įvertinimą, leidžiant lig 
j šiol vienintelį kultūringą lietu- 
j viškų reikalų reprezentantą an- 
glų kalba.

j Lietuvių Fondo reikalu kal- 
i bėjęs dr. A. Razma pasidžiau
gė gydytojų parama Fondui, 
perskaitė tūkstantininkų pavar
des, skatindamas pradėto rei-

Ikalo neatleisti ligi jo laimingos 
pabaigos — milijono.

Svečiu vakare dalyvavęs ne
seniai iš Lietuvos atvykęs inž. 
J. Miklovas papasakojo links
mų ir liūdnų nuotykių iš šian
dieninės Lietuvos sukolchozin- 
to kaimo.

Visą vakaro programą sklan 
džiai ir įdomiai pravedė sąjun
gos kultūrinių reikalų tvarky
tojas dr. F. Kaimas. Šio vakaro 
pobūvis gali būti pavyzdys kaip 
rimtas kultūrinis subuvimas.

K. R.

IŠARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Min. J. Rajeckas, Detroite 
minint Vasario 16 d. pasakė il
gesnę kalbą, kurioje tarp kitko 
pažymėjo:

Jau 
tauta 
jungą 
kratė, 
ty.

IR TOLI

X Don Varno posto Užgavė
nių pabendravimas kovo 6 d.,
antradienį, 8 v. v. posto būsti- 

. Postas kviečia narius ir 
bičiulius. Rengimo komitetą su
daro komanderis Jack Jatis, J. 
Ramanauskas, A. Pargauskas, 
E. Aleksa, C. Petrila, E. Stan-

y j
Petravičius praktiškai pademon ne^6‘ 
struos, kaip gimsta grafiūra. 
Parodą jau aplankė keli šimtai 
žmonių. Tariamasi su dail. T. 
Valiumi išleisti monografiją 
apie a. a. dail. P. Augių ir jo Ikus’ N’ Girdwain’ F- Jurgaitis 

! ir T. Yuknis.Ikūrybą.
Asmenys, pirkę paveikslų 

Pauliaus Augiaus parodoje, ga
lės juos atsiimti ten pat, 6245 
So. Westem Avė., šį sekmadie
nį, nuo 12 ligi 8 v. v.

X Melrose Parke Vasario 16 
minėjimas įvyks šį šeštadienį, 
kovo 3 d. 6 vai. p. p. Sharps 
Memorial Park salėje, 1609 N. 
36th Avė. Dalyvaus Lietuvos 
gen .konsulas dr. P. Daužvar- 
dis ir naujausias iš pavergto
sios Lietuvos pabėgėlis inž. J. 
Miklovas. Meninę programą at
liks Rockfordo vyrų choras ir 
moterų oktetas. Minėjimą ren
gia visų lietuviškų organizacijų 
bendras komitetas.

X Stalo teniso turnyras Jau
nimo Centre, ateinantį antra
dienį, kovo 6 d., 7 vai. vak. Ga
li dalyvauti visos klasės. (Pr.)

X Laimingiausias Vilniečių 
Užgavėnių dalyvis kovo 3 d. 7 
v. v. Vyčių salėje 2453 W. 47 
St. laimės dail. T. Sparkio pa
veikslą. Kviečiame visus bičiu
lius su vilniečiais pabendrauti 
ir išbandyti savo laimę. (Pr.)

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

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

(Sk.)

vynėj” neramu. Viltį gaivina 
ir šių metų jubiliatas—Mairo
nis. Jis vilties ir Lietuvos prisi
kėlimo bei jos nemarumo poe
tas. Stiprinkimės jo raštais.

Bet žavėtis būsimu Lietuvos 
prisikėlimu — permaža. Be vil
ties, reikalinga dar ryžto, budė
jimo ir darbų.

Aš tikiu, kad ši Vasario 16- 
toji nueis į išeivijos istoriją, 
kaip posūkio į Amerikos lietu
vių vienybę diena. Vienybėje 
mes būsime svarbesni ir Lietu
vai naudingesni. Aš sveikinu iš
auštančią “vardan tos Lietuvos” 
vienybės dieną.

Buvo lietuvių, kurie apgaile
stavo negyvenę “Aušros” laiko
tarpyje ir neturėję galimybės 
pasišvęsti, kaip savo laiku Va
lančius, Basanius ar Kudirka. 
Dabar tą galimybę turime. Mes 
turime progą pasišvęsti kilniam, 
aukštam ir garbingam idealui: 

“ Lietuvą prikelti.
Turime ne tik progą, bet sta

čiai pareigą. Turime ir budrią 
palydovę — sąžinę, kuri perse
kios kiekvieną, kas išdrįstų Lie 
tuvą jos sunkioje valandoje už
miršti ir savyje lietuvį užmušti.

Kada Kristus Alyvų daržely
je maldavo, kad Jo kančios tau- 

Į rė būtų atitolinta, Jo numylėti 
apaštalai, vietoj budėti — užmi
go. Kristus jiems pastebėjo: 
“Argi negalėjote valandėlę su 
manimi pabudėti?”

Šiandien lietuvių tauta ne Gol 
gotos išvakarėse, šiandien ji 
faktinai eina kryžiaus kelius. 
Daugeliui tame kančios kelyje 
nusviro galva, nusviro ji ir už 
jus, laimingus išeivius ir trem
tinius laisvėje. Tat, budėkime ir 
dirbkime, kad nesusilauktume 
gyvenimo saulėleidyje sąžinės 
priekaišto. “Argi negalėjote su 
kenčiančia tauta valandėlę pa
budėti ir dėl jos pasišvęsti?”

— Arvydas Barzdukas iš Wa 
shingtono Baltimorės ateitinin
kų pakviestas kalbės agapėje, 
kuri vietos ateitininkų kasmet 

■ yra rengiama šv. Kazimierui 
(pagerbti. Pažymėtina, kad šiais 
metais naujoji moksleivių val
dyba, o taip pat studentų drau
govė sava iniciatyva gyvai šiam 

(parengimui ruošias.
— Ateitininkų Federacijos 

rinkimų rezultatai dar nesuve- 
j ‘

“ sti. Šios savaitės pradžioje gau
ti Brazilijos at-kų balsavimo 
rezultatai, tačiau dar nėra gau
ta pranešimų iš 3 kraštų. Pagal 
ligšiolinius duomenis daugiau
siai balsų yra gavęs kandidatas 
į Fed. Vadus dr. 3- Bačkis. Iš 
valdybos kandidatų pirmauja 
dr. A. Sužiedėlis, toliau — dr. 
V. Vygantas, Arvydas Barzdu
kas, kun. V. Dabušis ir kt.

kartą praeityje lietuvių 
120 metų nešė vergovės 
ir pirma proga jo nusi- 
Ji jo nusikratys ir atei-

Mūsų viltys paremtos ne 
tik istorija, bet ir šių dienų, 
dargi pastarųjų dienų, tikrove.

JAV-jos tos vilties žibintas. 
Jau beveik 22 metai, kai šio 
krašto vyriausybė pasmerkė ir 
tebesmerkia Sovietų smurtą Pa 
baltijo valstybių atžvilgiu. Ji 
žino, kad Sovietų okupacija tų 
kraštų žmonių ne laisvai pasi
rinkta, bet jiems primesta.

Kada kitur Lietuvos atstova
vimas ima blėsti, aš džiaugiuo
si, kad su Vasario 16-ta atgi
mė kaimyninėj Kanadoj Lietu
vos konsulo veikla. Kanados lie 
tuviai jau nebe našlaičiai. Tai 
irgi reikšmingas viltį žadinąs 
reiškinys. Aš su apgailestavimu 

; susilaikiau nuo vykimo į greti
mą už upės Windsorą, nes ten 
naujo konsulo teritorija. Pritin 
ka, kad jis pirmas ją aplanky
tų.

Viltimi dvelkia Afrikos konti 
nentu einąs tautų pavasaris ir 
ženklai rodą, kad “didžiojoj te-

KONSULO DR. P. DAUŽVAR- užsisakyti bilietus galima iki 2 
DŽIO PAGERBIMAS - v. p. p. paskambinant K. Ka- 

Kovo 18 d. 5 v. p. p. Jauni- akaičtai’ ~ 247-4754, St. Siau- 
čiūnui — HE 4-1979, arba krei- 

11........................ ....................................i širdingai padėkojo komiteto pir mo Centro didžiojoj salėj ren, 
j giama vakarienė-aktas Lietuvos !?iant^į'3180“?"' 
; gen. konsului Chicagoj pagerb-

X Antanina ir Stepas Trin- ti. Proga—dr. P. Daužvardžio 
kauskai, “Dubysos” salės savi- 35-ių metų Lietuvos konsulia- 

operacijos sveiksta Centrai Com ninkai, gyveną Marąuette Par- rinėje tarnyboje ir 25-ių metų 
—1—* konsulavimo Chicagoj sukaktis.

Pagerbimo aktui rengti ko
mitetą sudaro senosios ir nau
josios ateivių organizacijų bei 
visuomenės atstovai: J. Berta- 
šius, dr. S. Biežis, O Biežienė, 
dr. K. Drangelis, K. Drunga, E. 
Endrijonienė, A. Gintneris, J. 
J. Kazanauskas, E. Mikužiūtė, 
G. Musteikienė, inž. A. Rudis, ne _ .

į S. Semėnienė, B. Šatas, prof. ,[ikienė — sekretorė, nutarė ir 
B. Vitkus, ir teisėjas A. Wells. šiais metais Motinos dienos 
Komitetui pirmininkauti buvo ProSa> gegužės 12 d., surengti 
pakviestas JAV LB Chicagos koncertą - balių, kuriame daly- 
apyg. vald. pirm., taigi šiuo me 
tu K. Drunga.

X Jadvyga Grigaliūnienė po

munity ligoninėje (5701 South ke> paskyrė 50 dol. auką “Ai- 
Wood St.), 210 kamb.

X Kultūros Kongresui Reng
ti komiteto posėdis įvyks kovo 
mėn. 4 d., sekmadienį, 3 vai. p. 
p. Jaunimo centre.

X Lietuvos Dukterų draugi
ja, stengdamosi suorganizuoti 
kuo daugiausia lėšų savo užsi
brėžtiems tikslams siekti — pa
gelbėti lietuviui patekusiam į 
vargą — gegužės 5 d. Jaunimo 
Centre rengia didelį dainos ir 
literatūros koncertą. Jame jau 
sutiko dalyvauti mūsų iškilioji 
solistė Prudencija Bičkienė.

t

X VISKAS ATIDĖTA kitam 
kartui. Chicagiečiai sekmadienį, 
(kovo 4 d. neturės laiko. Visi 
visą dieną bus užimti Kaziuko 
mugėj Jaunimo centre.Tuojau po 
pamaldų T. Jėzuitų koplyčioje, 
11 vai. 30 min. įvyks iškilmin
gas atidarymas. O po to visą 
dieną bus įdomu Kaziuko mu
gėje. Nereikės rūpintis nei pie
tumis nei vakariene. Gražiai de
koruotose valgyklose ir kavinė
se bus galima gauti visko, ko 
tik širdis geidžia. (Pr.)

X Nesiduokit įtikinami žo
džiais: pasiklausykit patys, kaip 
skamba puikieji vokiški apara
tai Telefunken. Gradinsko tele
vizijų, stereo instrumentų ir oro 
vėsintuvų krautuvė, 2512 West 
47th St. FR 6-1998. (Sk.)

X Lietuviškos pamaldos Rock- 
forde bus vėl atgaivntos po ke
lių metų pertraukos.

Nuo ateinančio sekmadienio, 
kovo 4 d., Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijoje, Rockforde, 
Illinois, 8 vai. ryto Šv. Mišios 
bus laikomos specialiai lietuvių 
katalikų visuomenei. (Pr.)

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

(Sk.)

X Chicagos Lietuvių Opera 
stato Verdi 4 veiksmų operą 
AIDA.

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

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

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

Bilietai paštu užsakomi, kar
tu siunčiant attinkamai sumai 
čekį ir pažymint spektaklio da
tą, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S. 
Džiugas, 7133 S. Rockwell St., 
Chicago 29, III.

dos” operos pastatymui parem
ti. T

X 34 kambariai vaikams bus 
įrengti naujoje Šv. Kryžiaus li
goninėje. Bus jiems net ir spe
cialus žaidimų kambarys.

X žurnalistų popietė, iš eilės 
23-čioji įvyksta kovo 9 d., penk
tadienį, 7 v. v. Jaunimo Centre. 

! Šioje popietėje paskaitą skaitys 
dr. A. Verbickas, tema: “Ar 
Amerikos Lietuvių Tarybos (A- 
LTo) pertvarkymas pagyvintų 
lietuvių politinį veikimą?” Pre
legentas yra buvęs pereitais mė 
tais Chicagos Alto sk. pirmi
ninkas. Kviečiami nariai ir sve
čiai popietėje dalyvauti. Po pa
skaitos paklausimai ir diskusi
jos. Šią popietę rengia L. Ž. 
s-gos Chicagos sk. valdyba.

X Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą 1,140 dol. už vasario 
mėn. Vasario 16 d., saleziečių ir 
Punsko gimnazijoms iš 57 bū
relių. Jau surinkta nuo 1952 
m. rugsėjo 1 d. ligi 1962 m. 
kovo mėn. 90,053 dol.

X šv. Kryžiaus parapijos Mo 
terų draugija ruošia žaidimų po 
pietę kovo 4 d. 2 vai. p. p. Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje. 
Bus daug dovanų. Kviečiame vi 
suomenę gausiai atsilankyti. Vi 

Į sas pelnas skiriamas parapijos 
mokyklos reikalams.

X Vidurinių Vakarų Sporto 
apygardos stalo teniso pirme
nybės bus kovo 10 — 11 d. Re- 
gistuotis ligi kovo 7 d., 5926 S. 
Artesian avė. adresu.

X Liudvikos Gerultauskienės, 
7029 S. Artcsiant ir Jono She- 
palio sutuoktuvės įvyko vasario 
24 d., šeštadienį, Šv. P. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke šv. mišių me
tu. Vaišės įvyko Gold Coast sa
lėj, kur dalyvavo daug svečių. 
Šokiams grojo Ben Pavis orke
stras. Abu naujavedžiai yra naš 
liai. Vestuvėse dalyvavo jų vai
kai. Gerultauskienė yra žinoma 
šeimininkė ir visuomenės veikė
ja. Naujai porai išreikšta daug 

i linkėjimų.

sirinkimas, kuriame palygina
mai atsilankė nemažas vietos 
tautiečių būrys. Susirinkimą ati 
tinkamu žodžiu atidarė apyl. v- 
bos pirm. A. Kasperavičius, iš- 
kviesdamas susirinkimui darbo 
pirmininku V. Danėną ir sekre
toriauti J. Litviną. Praeito su-* 
sirinkimo protokolą perskaitė 
sekr. J. Janulaitis ir metinį re
vizijos komisijos aktą J. Liut- 
kenis. Susirinkusieji protokolą 
ir revizijos komisijos aktą pri
ėmė be pataisų ir papildymų.

Valdybos veiklos pranešime 
iš stambesnių apyl. veiklos dar
bų pažymėtini; LB rinkimų pra 
vedimas į Krašto Tarybą, aukų 
surinkimas n dainų šventei. Vi- 

dr. Riškienė - kas., Jurkynie- ,so apyhnkėje šiam reikalui su- 
-ė — parengimų vadovė ir Pau rinkta $123.50. Apylinkės val

dyba iš savo kasos irgi pasky
rė $20. Taipgi šiame susirinki- į 
me, J. Liutkeniui pasiūlius, 
paskirta ir jau įteikta $20 au
ka Amerikos Lietuvių Tarybai 
sustiprinimui Lietuvos laisvini
mo akcijos.

Town of Lake lituanistikos 
mokyklos reikalu ilgoką ir swiul 
kų pranešimą , davė mokytoją 
M. Pėteraitienė. Lituanistikos 
mokykla veikia Šv. Kryžiaus 

i parapijos mokyklos patalpose 
ir sąlygos tenai yra geros.

Renkant naują apylinkės val
dybą buvo išrinkti ir vėliau pa
reigomis pasiskirstė: Vladas 
Markonis — pirm., Rožė Misiū
nienė — vicepirm., Jonas Janu
laitis — sekr., Stasys Bliukis— 

i ižd., Kostas Petrauskas—paren 
girnų vadovas. Kandidatas į 

I valdybą V. Danėnas. Kontrolės 
komisijon išrinkti — Juozas 
Liutkenis, Stasys Šakinis ir Bo
nifacas Milašius. Susirinkimo 
baigmėj buvo naujų pasiūlymų, 
sumanymų, kuriuos išrinktoji 
valdyba pasistengs įgyvendinti.

Susirinkimui pasibaigus ketu
rių vyrų orkestras sugrojo šo
kių muzikos ir vėliau visi išsi
skirstė į namučius

bo valandomis. Bilietus užsisa
kyti galima taip pat per kitus 
Pagerbimui rengimo komiteto 
narius ar per LB Chicagos apy- 

įgardos valdybos narius.I
KONCERTAS LIETUVES MO

TINOS GARBEI
Chicagos Aukšt. Lit. Mokyk

los Motinų klubas išsirinkęs nau 
ją va’dybą: Strasevičienė — 
pirm., Pabrėžienė — vicepirm.,

vaus sol. St. Baras, sol. D. Stan 
kaitytė ir Dainavos ansamblis. 

Solistai ir dainaviečiai, sutik- 
Programa darni paaukoti taip brangų

Pagerbimo parengimas bus jiems laiką Chicagos A. Lit. mo 
pradėtas invokacija, kuriai at- i kyklos naudai, dvasioj sustipri-

Dr. A. Razma kalba Lietuvių Fondo reikalais gydytojų subuv’-me, 
Maironį minint, vasario 28 d„ Šarkos restorane, Chicagoje. Kairė
je — dr. J. Valaitis ir dr. A. Šaulienė, dešinėje — dr. V. šau
lys ir dr. F. Kaunas. (Nuotr. A. Gulbinsko)

likti yra kviečiamas vysk. V. 
Brizgys. Pagerbimo akto pro
gramai vadovaus dr. S. Biežis. 
Akto metu 15-20 min. žodį tars 
R. Skipitis ir trumpai dar kal
bės redaktorius St. Pieža ir J- 
AV LB centro valdybos pirm. 
J. Jasaitis. Akto meninę dalį 
atliks solistai — R. Mastienė ir 
Alg. Brazis, pianinu palydint J. 
Byanskui. Aktas bus baigtas 
malda, kuriai sukalbėti yra 
kviečiamas tėvų jėzuitų provin- 
ciolas B. Markaitis, SJ. Pager
bimo aktas, įskaitant ir vaka
rienę, yra suplanuotas 2 v. 15 

i min. Bilietai - pakvietimai jau 
yra išspausdinti ir pradėti pla- 

į tinti. Kaina 5 dol. Įsigyti ar

no visus, kurie dirba iš pasi
šventimo šioj švietimo ir auk
lėjimo įstaigoj, o motinų klubui 
suteikė džiaugsmą ir viltį. Chi
cagos visuomenė parems mūsų 
pastangas padėtį, išlaikyti šią 
mums taip reikšmingą švietimo 
ir auklėjimo įstaigą savo atsi- 

I lankymu į šį koncertą-balių.
Prašome visų gerb. organiza

cijų kiek galima susilaikyti nuo 
parengimų tą dieną, t. y., ge
gužės 12 d.

Motinų klubas

LB TOWN OF LAKE APY 
LINKĖS SUSIRINKIMAS
Vasario 11 d. buvo sušauktas

LB Town of Lake apylinkės su-

J. J-tis

KAS, KĄ IR KUR
— Chicagos Lietuvių Kęstučio 

Pašalpos klubo mėnesinis narių 
susirinkimas įvyks sekmadienį, ko
vo 4d., 1 vai. p. p. Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43 St. Narių mo
kesčiai bus priimami nuo 10:30 
v. r. — Valdyba

— Cicero SLA 301 kp. visuoti
nas narių susirinkimas įvyks kovo 
7 d. 7:30 v. v. Liberty svetainėje, 
14 St. ir 49 Ct. kampas. Kviečiami 
visi dalyvauti. — K. P. Deveikis

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Siųskite dovanas savo artimiesiems 
Lietuvoje ir tolimame Sibire per 

PATIKIMĄ FIRMĄ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
4102 So. Archer Avė., Chicago 32, III.

Ši firma veikia jau 27 metai ir kiekvienam siuntėjui 
pristato pakvitavimą pasirašytą gavėjo 

Telef. FRontier 6-6399

Split by PDF Splitter


