
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
Vol. XLVI Price 100 Printed In Two Parts ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 26, 1962 Šiandien Draugas 14 pusi. Kaina 10 c. Nr. 124

KODĖL CARPENIERIO KAPSULĖ NUKRITO 
250 MYLIU TOLIAU?

Tyrimai — kiek astronautas gali matyti tolimose erdvese

CAPE CANAVERAL, Fla. — T cury projekto direktorius W. • iš kapsulės vėsinimo įtaiso ir
Lt. komandierius Malcolm Scott 
Carpenter — dabar amerikiečių
ir iš dalies viso pasaulio dėme-1 lei lekiant buvo susirūpinta per 
šio centras. Daug kalbama apie 1 gausiu suvartojimu kuro, kuris 
tai, kad jį nešusi kapsulė nu- j kontroliuoja įtaisus, palaikan- 
krito 250 mylių nuo numatyto ■ eius kapsulės pakrypimą. Ant-
taikinio ir astronautui susida
rė pavojus. Tiriama, kodėl tai 
įvyko, bet jau dabar spauda 
skelbia, kad tai buvo piloto klai 
da. Carpenter yra vienas geriau 
šių pasaulio pilotų, tačiau jo 
kapsulė Aurora 7 perskrido nu
matytą nusileidimo vietą todėl, tomatinėje kontrolėje mažiau
kad ji buvo 8-10 laipsnių nu
krypus į šalį, kai buvo iššau
tos raketos, nukreipiančios skri
dimą žemės linkui.

Kapsulei, vieton numatyto pa 
krypimo 34 laipsnių, esant pa
krypusiai 24 laipsnius, raketos 
taip greit kapsulės nebestab- 
dė, kaip turėjo. Be to, stabdo
mosios raketos buvo paleistos 
trimis sekundėmis vėliau, bet 
dėl to kapsulė būtų perlėkusi 
tik apie 15 mylių tolyn. Tie ap
skaičiavimai buvo paskelbti 
spaudos konferencijoje, kuri į- 
vyko kai astronautas buvo at
gabentas į lėktuvnešį Intrepid. 
Tokios nuomonės buvo JAV 
Astronautikos ir Erdvių admi
nistracijos žmogaus skridimų 
direktorius R. Gilruth ir Mer-

West Indies salos sutiko 
sudaryti federacija

Trinidadas, Jamaica neįsijungia

LONDONAS. — Britanija ir 
aštuonių Karaibų salų vyriau
sybės užvakar pranešė, kad sa
los būsiančios federuotos, ban
dant naujai sudaryti West In
dies sąjungą.

Nutarimas paskelbtas baigus 
konstitucinę konferenciją, truku 
šią Londone dvi savaites.

Jungtinis pareiškimas sako: 
“Konferencija siūlo aštuonių te
ritorijų federaciją, pavadintą 
West Indies federacija su jos 
sostine Barbados saloje”.

Aštuonios salos yra Barba
dos, Antiųua, Dominica, Grena
da, Montserrat, St. Kitts, St. 
Lucia ir St. Vincent.

Federacija ,su 650,000 gyven 
tojų, pasektų originalią ketve- 
rių metų West Indies federaci
ją, kurios apėmė aštuonias sa
las, taipgi Trinidadas ir Jamai
ca.

Dešimt salų suiro, kai Jamai
ca ir Trinidadas, du stipriausi 
vienetai, nutarė pasitraukti ir 
eiti savu nepriklausomybės ke
liu.

KALENDORIUS

Gegužės 26 d.: šv. Pilypas 
Nerijus, Algimantas.

Gegužės 27 d.: V sekm. po 
Velykų, šv. Brunonas, Saulė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsnių; rytoj — 
galimas lietus, truputį pasikeis 
oro temperatūra.

Saulė teka 5:22, leidžias 8:13.

C. Williams.
Williams aiškino, kad kapsu-

ros orbitos metu net buvo svars 
tomą, ar nereikia jau tada nu
leisti astronautą žemyn.. Nu
spręsta leist skrist trečią kar
tą, bet astronautui patarta tau
pyti kurą, kiek galint vartojant 
rankinę kontrolę, kadangi au-

buvo belikę kuro. Prieš paleis
damas raketas, kurios kapsulę 
turėjo nuleist žemėn., Carpenter 
rankine kontrole nustatė kap
sulės pakrypimą, žiūrėdamas 
pro langą į jūrą. Ir pakrypimą 
nustatė su 8-10 laipsnių klai
da. Tada stabdančios raketos 
nebeturėjo pilnos savo jėgos, 
kapsulė nuskrido toliau ir per 
53 minutes visi baiminosi, kad 
astronautas galėjo būt žuvęs. 
Šalia šios klaidos dar įvyko nu
trūkimas radijo ryšio su ast
ronautu. Visas kitas skridimas 
buvo labai sėkmingas.

Ir Carpenter sako tolimose 
erdvėse matęs žibančias dale
les; tik ne tiek daug jų, kiek 
J. Glenn. Manoma, kad tai bu
vo vandens lašeliai, išmetami

Vokietija padidins
naujokų šaukimu

BONNA, Vokietija. — Va
karų Vokietija pradės šią vasa
rą didinti naujokų šaukimą, kad 
sudarytų pusę milijono vyrų 
karinius dalinius ne vėliau kaip 
1966 m. Tai pranešė gynybos 
ministerija užvakar. Dabar turi 
380,000 vyrų armiją.

— Trys Sovietų Sąjungos 
žvalgybiniai laivai maišosi Pa- 
cifike netoli Jungtinių Ameri
kos Valstybių atominių bandy
mų vietovės.

JAV jūrų kareiviai (marinai) iškrauna mažus tankus iš lėktuvo 
C-24 prie Udorn, 25 mylios nuo Mekon upės, kuri skiria Thailandą 
nuo Laoso. Šie tankai turi nepaprastą jėgą. (UPI)

staigiai sušalę į sniegules. 
Norėdami patikrinti, kaip ge

rai astronautas gali matyti, 
mokslininkai Carpenteriui buvo 
įdėję futbolo didumo balioną, 
kurį jis išmetė baigiantis pir
mos orbitos skridimui. Balio
nas lėkė paskui jį ir Carpenter 
gerai matė jo oranžinę spalvą 
ir sidabrinę. Balioną turėjo iš
pūsti azoto dujos, bet pilnai 
jo neišpūtė.

57 Argentinos atstovai 
pasitraukė

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Visi 57 kongreso deputatai, 
atstovaują liaudies radikalų par 
tiją, atsistatydino užvakar, pro
testuodami prieš prezidento Jo
se Maria Guidos įsakymą sek
madienį išsiskirstyti kongresui 
neribotam laikui. Antradienį 
kongreso atstovai kumščiavosi. 
Policija paleido ašarines dujas 
į demonstrantus prie kapito- 
liaus.

John Glenn nominuo
tas metų tėvu

NEW YORKAS. — Užvakar 
astronautas John H. Glenn jr. 
nominuotas 1962 metų tėvas.

Glenn, 40 metų, dviejų vai
kų tėvas, buvo Tėvo dienos ko
miteto nominuotas metų tėvu 
metiniuose iškilminguose pie
tuose.

JAV astronautas Glenn tada 
buvo Cape Canaveral, Fla., ba
zėje pagelbėti S. Carpenter pa
leisti į tolimąsias erdves.

Gen. Alfred M. Gruenther, bu 
vęs vyriausias sąjungininkų ka
rinių dalinių Europoje vadas ir 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas, priėmė pagerbimą 
Glenno vardu.

Iš VISUR
— Adm. Alau Goodrich Kirk, 

73 metų, paskirtas JAV amba
sadorium nacionalinėje Kinijo
je.

— Nevadoje vakar buvo įvyk 
dytas atominis bandymas po 
žeme.

— Argentinos kongreso rin
kimai numatyti sekantį kovo 
mėnesį, o prezidento — ne vė
liau kaip 1963 metų spalio 31 d.

Astronautas Scott Carpenter (dešinėje), Paskutinę minutę prieš skrendant j tolimąsias erdves, kal
basi su savo draugu astronautu John H. Glenn, pirmuoju amerikiečiu, apskridusiu raketoje aplink 
žemę 3 kartus prieš 3 mėnesius. Carpenter irgi tris kartus apskrido aplink žemę.

NUOLAT IŠVEŽAMAS LIETUVIU JAUNIMAS
j VILNIUS, pavergtoji Lietu-' 
! va. — Vilniaus radijo žiniomis,
J gegužės 9 d. iš Vilniaus į Sa- 
i ratovą, tariamai savanoriškam 
darbui, išvyko jaunuolių gru
pė. Esą, komjaunuoliai “noriai” 
vyksta į plačiąsias komunizmo 
statybas ir jos, kiek žinoma, 
vyksta plačiose Sibiro, Kazachs 
tano, Užpoliarės ir kt. srityse. 
Jaunimas ten reikalingas ir jis, 
girdi, “nedvejodamas” sutinka 
būti gabenamas į tolimąsias sri 
tis.

Ryšium su šia nauja jaunuo
lių - vilniškių grupe, radijo bend 
radarbio paklaustos dvi išvež
tos lietuvaitės — Liolė Duobai

Rusk susitiks su Adenaueriu
Nori išlyginti nuomonių skirtumus dėl Berlyno

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Dean Rusk 
antroje birželio pusėje vizituos 

.1 Vakarų Vokietijos kanclerį A- 
denauerį. Tai pranešė pareigū
nai vakar.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės paskyrė Rusko pasimatymą 
su Vakarų Vokietijos vadu, nes 
mano kad tai bus naudinga

Pasveikino meksikie
čius draugus iš 

tolimosios erdvės
GUAYMAS, Meksika. — Ast 

ronautas Scott Carpenter, skris 
damas ketvirtadienį virš Guay- 
mas sekimo stoties, Meksikoje, 
pasveikino ispaniškai meksikie
čius draugus:

“Sveikinimai mano meksikie
čiams draugams ir, ypač, mano 
Guaymas draugams”, — pareiš 
kė Carpenter. “Iš tolimosios erd 
vės jūsų kraštas apsiaustas de
besimis ir nepaprastai gražus. 
Čia oras yra geras. Laimės iš 
Aurora VII. Didelė padėka drau 
gams”.

Astronautas Leroy Cooper jr., 
Guaymas stoties pareigūnas, 
atsakė ispaniškai: “Didelis ačiū, 
drauge”.

— J Thailandą jau atskrido 
Britanijos ir Naujosios Zelan
dijos kariniai lėktuvai saugoti 
šį kraštą nuo komunizmo grės
mės. Filipinai irgi siųs į Thai
landą karinių dalinių, jei thai- 
landiečių vyriausybė prašys.

tė ir Ona Valavičiūtė pareiškė, 
kad jos “norinčios visas jėgas 
atiduoti liaudies reikalui, įsigy
ti naujų draugų, išmokti specia 
lybės...”. Abi draugės ligšiol dir
bo Vilniaus klinikinėje ligoninė 
je ir dabar jos “džiaugiasi” ga
lėsiančios dirbti Saratovo sri
ties kolchozuose ir pan.... Kiti 
jaunuoliai dirbo fabrikuose, bu 
vo baigę mokyklas ir dabar 
jiems teks “laimė” išmokti kito 
amato. Prieš jaunuolių išgabe
nimą į Saratovą. dido
ka jaunimo grupė išgabenta į 
Alma-Atą (Kazachstane), kita 
grupė “išvyko” į Karelijos res
publiką.

Anot Vilniaus radijo, visi jie

išsiaiškinti kai kuriuos nuomo
nių skirtumus dėl Berlyno poli
tikos.

Tarp abiejų kraštų santykiai 
šiek tiek įsitempė praėjusį mė
nesį, Ruskui apkaltinus Vaka
rų Vokietijos vyriausybę dėl 
žinių “ištekėjimo”, paskelbiant 
Jungtinių Amerikos Valstybių 

\ pasiūlymus išspręsti Berlyno 
problemą. Tie siūlymai turėjo 
būti pateikti Sovietų Sąjungai. 
Rusk žinių “prasisunkimą” pa
vadino “pasitikėjimo sulaužy
mu”, ir Adenaueris įsižeidęs.

Šaltojo karo baruos:

SENI IR JAUNI-DEL TO NESUTARIA?t

Vakarų sąjungininku tarpe seniai nebuvo tokio nesutarimo, kaip dabar. Sudarytas įspūdis, kad 
yra du blokai. Vieno priekyje — maištininkas de Gaulle, antro priekyje — vienybės šalininkas

Kennedy. Kas juos išskyrė? Kas kaltas? Net amerikiečių nuomonės tuo klausimu suskilo

Po kanclerio Adenauerio ir 
prezidento de Gaulle pareiški
mų dėl Amerikos politikos ame
rikiečių spauda neigiamai ir ga
na vieningai pasisakė prieš vie
ną ir kitą. Kai kur aštriai ir 
su kartėliu: geibėjom, pastatėm 
juos ant kojų, o dabar šiaušias, 
ragus rodo...

*
James Reston N. Y. Times 

ėmėsi aiškinti, iš kur tas nesu-1 
tarimas tarp Amerikos ir Eu
ropos ir kada jis gali praeiti. 
Jis atkreipė dėmesį į skirtingas 
Vakarų lyderių generacijas.

Priminė, kad Adenaueris jau 
86 metų, de Gaulle 71, Franco

Jvyksta ten, kur labiausiai reika 
lingi. Gi tikrovėje, jaunimas tu
ri vykti ten, kur reikalauja ir 
įsako partija.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės turi daugiau kaip 3,500, 
000 mylių kelių, 12 procentų 

{miestų apylinkėse. Beveik 1,000, 
000 mylių kelių yra neišgrįsta.

Komunistai pradėjo stabdyti 
kiny bėgimą

Britams neaišku, kodėl raudonieji sustabdė 
kinų bėgimą

HONG KONG. — Komunls- 
•tai vakar jau pradėjo stabdyti 
kinų bėgimą į Hong Kongą.

Per paskutines 24 valandas 
tik 2,000 kinų pabėgo iš rau
donųjų rojaus į Hong Kongą. 
Gi per paskutines 10 dienų kas
dien atbėgdavo į laisvę nuo 4, 
GCO iki 5,000 kinų.

Didysis bėgimas iš komunis
tų skurdo pradėtas gegužės 1 
dieną — nuo tada per 65,000 
kinų ieškojo prieglobsčio Hong 
Konge. Britų policija ir karei- 
viai grąžino apie 57,000 kinų į 
raudonųjų vergiją.

Britams nežinoma, kodėl ko
munistai pradėjo trukdyti kinų 
bėgimą. Seniau raudonieji į bėg 
liūs žiūrėjo pro pirštus.

70, Salazaras 73, Macmillanas 
dar 68, Azijoje — Nehru 72, 
Chiang Kaishekas 74. Tai vis 
žmonės, įleidę šaknis į devy
nioliktąjį amžių. Kas kita jau 
Amerikoje. Prezidentas Kenne
dy tik 45. Daugelis jo politinių 
patarėjų taip pat dvidešimtojo 
amžiaus kilimo. Restonas paste
bėjo, kad Nato konferencijoje 
Atėnuose nesunku buvo susi
tarti valst. sekr. Rusk su mi- 
nisteriu Schroederiu, kuris yra 
jaunesnio amžiaus; pavyko su
sitarti dėl dalykų, dėl kurių aud 
rą sukėlė Adenaueris. Aiškiai 
nepasakė, bet iš autoriaus sam
protavimų buvo galima suprasti

Naujausios
žinios

— JAV astronautas iScott 
Carpenter dabar yra Grand 
Turk saloje, kur jis Aeronau- 
tos ir Erdvės Tyrinėjimų įstai
gai (NASA) pasakoja apie savo 
kelionę tolimose erdvėse, kurią 
atliko užvakar. Gydytojai pa
kartotinai tiria jo sveikatą.

— Prezidentas Kennedy JAV 
astronautą Carpenterį pasvei
kino telefonu, pagyrė ir padė
kojo už didelį mokslinį darbą 
skrendant raketoj aplink žemę. 
Sveikinimai plaukia iš viso pa
saulio vietų.

— Prancūzijos vyriausybė va 
kar pranešė, jog visi europie
čiai, išgyvenę 5 metus Alžirijo
je (nors dabar ten negyvena) 
galės dalyvauti referendume lie
pos 1 dieną.

— Prancūzų advokatai rei
kalauja, kad gen. Jouhaud būtų 
paskirtas naujas teismas.. Po 
generolo Salano jis buvo ant
ras slaptojoje armijos organi
zacijoje. Gen. Jouhaud yra pa
smerktas mirti.

— Brazilija, nacionalinė Ki
nija, portugalų kolonija Macao 
sutinka priimti kinų, pabėgusių 
iš komunistų rojaus.

Romulo ~ universiteto
prezidentas

MANILA, Filipinai. — Bu
vęs Filipinų ambasadorius Wash 
ingtone gen. Carlos Romulo už 
vakar atvyko iš Europos už
imti Filipinų universiteto pre
zidento posto.

Romulo yra buvęs Jungtinių 
Tautų pilnaties susirinkimo pir 
mininkas.

Mažiau bedarbių
OTTAWA. — Kanadoje ba

landžio mėnesį bedarbių skai
čius sumažėjęs iki 485,000.

— Italijoje šiais metais per 
pirmuosius 3 mėnesius pakilo 
pramonės gamyba 12 proc.

išvada: reikia palaukti,, kai gy
venimas senuosius nusineš nuo 
politikos scenos.

W. Lippman N. Y. Herald Tri 
hune net pavardėm ėmė nuro
dinėti, kad jaunesnieji Erhard, 
Hallstein, o taip pat ir Monet 
ar Spaakas kitaip jau galvoja 
nei Adenaueris ir de Gaulle. Jų 
galvojimas bus artimesnis A- 
merikos politikam.

(Nukelia į 2 psl.)

— {Sovietų Sąjunga pasirašė 
sutartį parduoti Kubai dvi naf
tai gręžti mašinas. Sovietų tech 
nikai taipgi tirs Kubos naftos 
galimybes.
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Naujos Anglijos vyčiai

Gegužės mėn. susirinkime 30 Providence vyčiai turėjo sa- 
kuopa IVestfielde suteikė 18 na- vo pavasarinį šokį šeštadienį, 
rių pirmą organizacijos ritualo gegužės 19 d., vytiškas jauni- 
laipsnį. Apeigas atliko kuopos mas suvažiavo iš įvairių apskri 
dvasios vadas kun. Puidokas, ties kuopų, ir net jaunamečiai 
apskrities ritualo pirmininkė vytukai dalyvavo gražiam lie- 
Bėrnice Kavadaras, Juozas Sa- tuviškam vakare.
kaitis ir centro ritualo narys
Edvardas Daniels. Kuopos rei-. į Mokytojas Albertas Jurgella 
kalus tvarko ir gabiai veda pir- iš Providence, R. I., priklauso 
mininkas Benedict Coach. Le Foyer Toastmasters Inter-

jnationąl grupei Pawtucket, R.I. 
26 kuopa Worcester, Mass., ! Jo kalba apie komunistų už

yra viena iš didžiausių ir veik
liausių visoje organizacijoje.

grobimą Lietuvos, labai nuste
bino klausytojus. Vieno dėdės
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LIETUVIO MUZIKO PASISEKIMAI
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TĖVO BRUNO MORKAIČIO, SJ, KŪRINIAI TARPTAUTI
NIUOSE VANDENYSE

Pirmininkas Juozas Drumstas : ištrėmimas į Sibirą ir kito dė- 
moka suinteresuoti jaunesnius dės nužudymas kulka į galvą, 
ir senesnius narius veikti orga- '.sujaudino dalyvius. Albertas 
nizacijos ir tėvynės Lietuvos turi stipendiją į Harvardo uni- 
naudai. Kun. Mikas Tarnuievi- versitetą ir turi norą siekti ma
čius yra jų energingas dvasios gistro laipsnio.
vadas. ! N. Anglijos vyčiai kviečiami

N Anglijos apskrities dva- ' gyvauti Putname seselių me-
sios vadas kun. Jonas Zuroms-i "eime sekmadien), ge-
kis buvo Šv. Petro lietuvių pa- ri .
rupijos metinio banketo pirmi- Apskrities sųsikaupnno se
niukas Bostone. ' y;*“18 h'™*0 .į2'23

-24 dienomis tėvų pranciškonų 
Boston universitete įvyko ysęnųolyne Maine.

įvairių sričių labdarių (Sočiai j Jonas
Workers) instituto posėdžiai. į
Labdariai iš visos Amerikos ir DETROIT, MICHIGAN 
net iš Indijos praleido savaitę, • yg vyčių kuopa kviečia visus 
svarstydami labdarybės prob- ! atsiiankyt ir dalyvaut vyčių 
lemas. vidurvakarinių valstybių kėglių

Nepilnamečių nusikaltėlių prolturnyre. Gegužės 26 d., šešta- 
bie-mas svarstant J. Stoškus i ^nį, 1:30 po piet įvyks wng- 
kalbėjo apie šių dienų jaunuo- j Y'1168 Satelbte Bowl, 2a4ol i 
lių bedarbių problemas. Jis yra (Chigan, prie Gu ley gatves. 
Rhode Island Departament of “Strike and Spare” sokis įvyks

Vyčių Ann Marie Pupnik ir Alberto A. Kassel vestuvės. Iš kairės stovi Chester Nashlon, Loretta Kats- 
sel “Vytis” žurnalo redaktorė, Willia,m Juodvalkis — vyčių centro sporto vedėjas, Thercsa Pupnik — 

! vyčių Chicagos apskr. protokolo rast., kun. A. Valančius — celebrantas, vyčių garbės narys, Helen .Zim- 
! msr — apskr. lietuvių reikalų pirm., Robert Boris — vyčių centro pirm., Bettye Ann Vera — nuotakos 
' giminaitė, • Paul ,A. Kassel - jaunikio brolis. Sėdi — Ann Marie Pupnik — vyčių apskr. raštininkė ir 
vyčių choro narė, Albert A. Kassel - vyčių centro iždininkas ir 36 kuopos pirm. Po bažnytinių apeigų 

j Šv. Mykolo parapijos bažnyčioje, puota įvyko Shsrkos salėje. Atsilankė prel. D. Mozeris, kun. A. Va
giančius. kun. P. Juknevičius. Svečių tarpe buvo daug vietinių ir iš tolimo South Boston, Mass., vyčių. 
Gauta daug linkėjimų laiškais ir telegramomis iš tolimų miestų; jų tarpe kablegrsma nuo jaunikio dėdės 
iš Kauno, Lietuvos. Po vestuvių jauna porelė iškeliavo porai savaičių atostogų į vakarines valstybes.

SENI IR JAUNI - DĖLTO NESUTARIA

Sočiai Workers narys ir pri
klauso prie R. I. Conference of

8 vai. v. Amerikos-Lietuvių Ve
teranų salėje, 16003 West Wa-

Sočiai Workers. Jo specialybė rren. Sekmadienį, gegužes 27 
yra jaunųjų ir senesniųjų be-!d-, visi dalyviai išklausys sv. 
darbių reikalai, šią programą mišių Dievo Apvaizdos bazny-
turi tik keturios valstybės vi- el°3e 12:30 val P'° Plet- Ban 
soje Amerikoje. tas ir dalinimas dovanų, 2 vai.

po piet Amerikos-Lietuvių Ve- 
Kun. Albertas Kontautas pa- terąnų salėje.

vyzdingai tvarko Nukryžiuotojo
Jėzaus seselių rėmėjų reikalus, : HARTFORD, CONN. 
kaip jų pirmininkas. Seselių , Vyčių 6 kuopa ir jų draugai, 
koplyčios statymas yra jam ar- į sunkiai darbuosis parapijos ba-| 
ti prie širdies ir turi būt mūsų zare, kuris įvyks birželio 2 d. 
visų vyčių paremiamas. Apskri- parapijos kieme ir salėje. Už- (

(Atkelta iš 1 psl.)

Amerikiečius jaunuosius poli
tikus K. Cravvford žurnale News 
week mėgino apibūdinti kaip 
žiūrinčius į Ameriką su dideliu 
atsakingumo pajautimu. Esą, 
jie mato Amerikos poziciją pa- 
šauly dabar tokių, kaip Anglijos 
per ilgus metus prieš pirmą pa
saulinį karą, kada Anglija va
dovavo pasauliui ir išlaikė tai
ką, nors pasaulis nebuvo už tai 
jai dėkingas ir vadino ją “klas
tingu Albijonu”. Tokio galvoji
mo apie Amerikos poziciją esąs 
dabar prezidentas Kennedy.

Atsakomybę už pasaulio liki
mą jausdami, amerikiečiai, ir 
imasi iniciatyvos kurti politinius 
planus, paremtus realybe, fak
tais. Susiduria šiame kelyje su 
senaisiais, kurie, amerikiečių 
manymu, gyveno nerealiais sie
kimais. Esąs nerealus de Gaul
le dėl didybės manijos, nerea
lus Adenaueris dėl užsispyrimo 
nepripažinti rytų Vokietijos fak 
to. Tokios pirmosios reakcijos.

tis yra įteikęs savo auką šiam 
tikslui, ir Putnamo seselių se
nelių prieglaudos statybai.

tikrina visiems daug dovanų. ( 
Bus proga linksmu draugišku 
būdu paremti parapijos pramo
ga

pr ”" i

Televizijos aktorių premijų Em- 
my karalaitė gegužės 22 d. išrink
ta aktorė Diana Milay, kuri pasi-

BAUGIAU PAŠAUKIMŲ 
LOTYNŲ AMERIKOJ

Dabar Pietų Amerikoje veikia 
325 mažosios ir didžiosios ku
nigų seminarijos. Jose studijuo
ja 24,000 auklėtinių. Kasmet 
įšventinama po maždaug 800 
kunigų. Kunigų vienuolynuose 
yra apie 3,000 novicijų. Per pas 
kutinius metus klierikų skai
čius Pietų Amerikoje paaugo 4 
kartus.

PRIEŠ PABliGĖtLTŲ 
GR^ŽINIM^.

NCWC egzekutyvo direkto
rius vysk. Edv. Svvanstrom pa-- 
reiškė protestą, kad Hong Kon-

rodžiusi televizijoj 200 programų ' ge buvo grąžinta atgal į badau- 
ir turėjusi pagrindinę rolę 44 vai-į • n&i Kiniją apie 10,000 pabė-, 
dinimuose, paskutiniųjų pusantrų " ‘
metų bėgyje. ((UPI) &ebų-

Praėjus pirmiem įspūdžiam ir 
pasisakymo po Adenauerio ir 
de Gaulle pareiškimų, J. Alsop 
N. Y. Herald Tribūne ėmė šal
čiau samprotauti ir aną “gene
racijų”, “senų” ir “jaunų” ly
derių sprendimą atmetė. Yra 
kvaila sakyti — rašė jis, — 
kad Adenauerio pašalinimas iš 
scenos pašalins nesusipratimus 
tarp sąjungininkų. Gal būt, 
žmogžudžio peilis ar kulka pa
šalins de Gaulle. Tačiau Aden
auerio ir de Gaulle jėga kyla 
iš to, kad jie išreiškia tendenci
jas, esančias $ij kraštuose. Kai 
šie lyderiai nueis, tikra, kad tas 
tendencijas tęs kiti. Vakarų ne
susipratimas yra daug gilesnis 
nei dviejų lyderių klaidingas va 
dovavimas, kaip galvoja kai ku
rie pareigūnai Washingtone.

J. Alsop jau anksčiau pirma- i 1

į sis spaudoje buvo nurodęs, kad 
konfliktas su Adenaueriu kilo 
ne be valstybės departamento 

.kaltės — dėl “arogantiško” to
no, kuriuo buvo parašęs laišką 

i valst. sekr. Rusk Vokietijos mi- 
nisteriui. 'Tą faktą paskiau pa- 

’ tvirtino Times ir kiti. O C. L. 
Sulzberger N.: Y. Times šaltai, 
aiškiai nurodinėja, kad Ameri- 

jkos diplomatijai pritrūksta tak- 
; to arba politinio pramatymo.

Rusk leido sau nereikalingus 
žodžius — rašė Sulzberger, — 
kurie sugadino nuoširdžius san
tykius, sukurtus darbais. (Tu
rėjo galvoję Rusk laišką dėl 
spaudoje pasirodžiusio vadina
mo Rusk “paketo” Berlyno klau 
simo reikalu. J.B.). O dėl Pran
cūzijos — tęsia mintį toliau — 
mes sujungėme “klaidingą pa
dėties analizę su netinkama sa
vo minčių išraiška”. Ligi prieš 
ketverius metus de Gaulle atėjo 
į valdžią, Washingtonas viešai 
sakė, kad jis, de Gaulle, nie- 

ikad nebegrįš. Taip pat mes vis 
laikėme Prancūziją beatome vai 
stybe net ir tada, kai ji susprog
dino savo pirmąsias bombas.

Taip, de Gaulle labai ‘ tinkamas 
karikatūrom, bet kada Ameri
kos pareigūnas kalba, kad bus 

' nauja politika, kai de Gaulle 
! pasitrauks, tai vargiai gali bū- 
! ti kalbama apie draugiškumą... 
Nors prezidento politika esanti 
sveika, bet jai neišeina į sveika
tą, kai ją vykdo žmonės su nu
sistojusiais prietarais ar duodą 
laisvę savo jausmam... Tai jau 
akmenėliai į savo diplomatinį 
daržą.

Apramdę greitus ir vienaša
liškus kaltinimus, atmetę “se
nų” ir “jaunų” nesutarimo teo
riją, vienas, kitas ir trečias į 
nesutarimus pažiūri kitaip; ima 
analizuoti, kuriais konkrečiais 
klausimais mes nesutariame ir 
ar galima sutarti... J. B.

MINISTERIS ATVEDĖ 1,000 
I KATALIKUS

Buvęs episkopalų ministeris 
Jonas Li Formozos mieste Kao- 
shiung, pats apie Velykas ta
pęs kataliku, jau įstengė dau
giau kaip 1,000 kitų episkopa- 
lų, savo parapiečių, atvesti į 
katalikybę. Jis yra kinų kilmės, 
gimęs Chekiango provincijoje.

Prisimenu vėlų, šarmotą pe
reito rudens vakarą. Eidamas 
iš Jaunimo Centro susitikau 
mėnulio šešeiliuose ramiai be- 
vaikščiojantį, rodos, kūrybinėj 
ekstazėj paskendusį, lietuvių tė 
vų jėzuitų provinciolą, mūsų 
tremties kartos kompozitorių 
tėvą Bruno Markaitį, SJ. Jį 
užkalbinęs net gailėjausi su
trukdęs jam tas akimirkas, ku 
riose jis, gal būt, girdėjo nau
jų kuriamų simfonijų garsus. 
Ir nustebau, kad tas mūsų po
kalbis buvo toks šiltas ir nuo
širdus. Pajutau mūsų kompozi
toriaus jautrią ir artimą širdį, 
ir susitarėm muzikos klausi
mais kada nors padaryti ilges
nį pasikalbėjimą.

Bet štai muz. Alice Stephens, 
kuri taip atidžiai seka Ameri
kos muzikinį gyvenimą, aną
dien atsiuntė storą laišką. Ati
daręs jį nustebau. Tai koncer
tų ir rečitalių progarmos, kur 
žymieji amerikiečių kompozito
riai tarp kitų išpildo ir lietuvio 
kompozitoriaus tėvo B. Mar- 
kaičio, SJ, kūrinius.,

Vienas iš tokių koncertų į- 
vyksta gegužės 26 d. 8:30 v. v. 
Mundelein kolegijos teatre. Kon 
certą rengia Chicagos muzikos 
koncervatorija ir jį išpildo pia
nistas Leslie Schnierer, SJ, 
šiais metais laimėjęs pirmą pre 
miją Konservatorijos konkur
se, grojąs televizijoje ir su sim
foniniu orkestru Chicagos Or
chestra Hali.

Šiame koncerte pianistas L. 
Schnierer, SJ, šalia Bacho, 
Bramso, Chopin, Rameau - Go- 
dowsky ir kitų žymių kompozi
torių kūrinių skambins ir tėvo

Br. Markaičio kūrinį Mirage. 
Tai džiugi žinia lietuviams, kaip 
aukštai vertinamas lietuvio kom 
pozitoriaus kūrinys.

Įdomu, kad tas tėyo Br. Mar
kaičio kūrinys balandžio 26 d. 
buvo grotas specialiame koncer 
te Tampos mieste, Floridoje, ir 
vietos laikraščiai aukštai iškėlė 
tėvą Br. Markaitį, kaip moder
nų ir gabų šių laikų kompozi
torių. Jo kūrinio dinamiškai re
cenzijai “The Tampa Times” pa 
skyrė net keturias skiltis.

Džiugu, kad tėvas Br. Mar
kaitis savo darbštumų ir talen
tu kelia garbę visiems lietu
viams. Būdamas tėvų jėzuitų 
provinciolu, jis, šalia,.administ
racinių reikalų čia Chcagoje, 

!turi dažnai keliauti net į Pietų 
Ameriką, Romą, Kanadą. Bet 
jis ‘randa laiko ir kūrybai, kuri 
jau išplaukusi • į tarptautinius 
vandenius ir teigiamai. Įvertina
ma žymių kritikų.;

Tikiu, kad savo dyąsioje tė
vas Br. Markaitis, SJ, toks pat 
nuoširdus ir taurus lietuvis, 
koks jis pasirodė aną,-vėlų šar
motą rudens vakarą prie Jau
nimo Centro, kai mėnulio at
spindžių šešėliai krito ant mū
sų. ’ VI. Rmjs

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi — REPŠIAI: JO

NAS, STANISLOVAS, KAZIMIE
RAS, Juozas ir Repšytės-. 

i PETRONĖLE IR VALERIJA. Pa
ltys arba apie juos žibantieji ma
lonėkite pranešti šiuo; adresu: P. 
Peleckas, 6605 — 39 AVe., Apt. 4 
Rsmt., Montreal 36, P. Q., Canada.

i j F
| Jieškoma JONĖ ŽŲKAUSKAI- 
įTĖ. Į Ameriką atvykę, 1938 me- 
! tais. Atsiliepti adresu: A. Balčiū
nas, 516 Raymond Avė., Santa 
Monica, California.

Y/-
Gegužės mėn. 27 d. sekmadienį, 10:30 valandę ryto
gėlių padėjimas prie Laisvės Kovų paminklo Jaunimo Sodelyje.

11 vai. pamaldos Lietuvių Jėzuitų koplyčioj, 5620 So. Clare- 
mont Avė. už tragiškai žuvusius Suvalkijos Ūkininkus 1935-37 m.

12 vai. Prel. M. Krupavičiaus pranešimas ir kita susirinkimo pre 
grama Jaunimo Centro salėje.

Kviečiami visi: svečiai ir patys ūkininkai.
Ruošia: LIETUVIŲ ŪKININKŲ SĄJUNGĄ

IK IK A
Kapinių Lankymo Dienoje, GEGUŽES 30 d.

VYTAUTO PARKE, 115 gal. tarpe Pulaski Rd. ir Cicero Avė.
LIETUVIŠKAS RESTORANAS, BUFETAS, Y

SMAGI MUZIKA ŠOKIŲ SALĖJE, ŽAIDIMAI VAIKUČIAMS 

MAŠINŲ PASISTATYMAS KIEME VISAI DIENAI 50c
..ii-jĖ)

Maloniai kviečia '

KOLUMBO VYČIŲ KARD. MUNDELEIN KUOPA No. 3024' . ~ ...ii li’I !«■'

I S I

Lietuviu



Savanoriška talka <

GRETŲ SUGLAUDINIMUI
ŠIO KRAŠTO SAUGUMO POLITIKA

Kai kurie nenuoseklumai jos praktikoje 

PRANAS DAILIDE
Lietuvių išeivių visuomenė 

nėra vienalytė, bet susidedan
ti iš daugelio mažesnių ar di
desnių organizacijų, turinčių 
savitų tikslų. Tuos organizuo
tų vienetų tikslus galima su
derinti su bendraisiais mūsų 
tikslais, jei jie nėra tiesiog 
priešingi pagrindiniams lietu
vių tautos siekimams. Todėl 
šiuo metu negalima vadinti lie
tuvių visuomenės dalimi tik 
tų, kurie savo tautinių sie
kimų yra išsižadėję ir prisi
derinę prie Lietuvos okupanto 
užmačių. Ta lietuvių dalis yra 
mūsų visuomenės žaizda, kuri 
pati save jau yra išsiopera- 
vusi.

Į didesnius ar mažesnius vie
netus yra pasidalinusios net 
ir ideologinės mūsų grupės. 
Kiekviena tų mažesniųjų orga
nizacijų turi savus tikslus ir 
panaudoja savas priemones 
jiems siekti.. Taip pvz., jeigu 
imsime tik katalikų grupę, pa
matysime, kad ji turi daugybę 
religinio pobūdžio brolijų, kul
tūrinių organizacijų, ideologi
nių sambūrių, kurių kiekvienas 
siekia paskirų tikslų ir naudo
ja savas priemones.

Tačiau tos organizacijos nė
ra viena kitai priešingos, nes 
jų pagrindinis tikslas — krikš 
čioniška žmogaus tobulybė ir 
krikščioniškos kultūros puose
lėjimas — yra bendras. Taip 
pat jie jungiasi kaip lietuviai, 
nes bendra kilmė padeda rasti 
tarpusavy daugiau bendrų 
bruožų ir bendrų reikalų.

Kad paskiros organizacijos 
kartais viena kitai nekliudy
tų, jos derinamos parapijos ri
bose, jų užmojai tvarkomi ir 
platesnėje veikloje. Tokį dar
bų derinimo ir gretų glaudi
nimo tikslą turi mūsų katali
kiškoje visuomenėje Katalikų 
Federacija, kuri apima visus 
lietuvių religinius ir kultūri
nius organizuotus vienetus.

*
Katalikų Federacijos tikslas 

nėra kurti naujas organizaci
jas, bet stiprinti katalikišką 
veiklą jau turimose, padedant 
joms suderinti darbo plotus 
ir talkinant subendrinti prie
mones pagrindinių tikslų sie
kimui.

Katalikų Federacija nėra 
gimdytoja, bet tik jau užgimu 
šių organizacijų vadovė ir dar
bų derintoją. Ji nėra ir netu
ri būti organizacija šalia kitų 
ar virš kitų ,nes ji juk suside
da iš įvairių kat. organizaci
jų atstovų, kurių kiekvienas 
stengiasi per savą organizaci
ją būti naudingu krikščioniš
kam mokslui skleisti, savo na
rius krikščioniškame gyveni
me ugdyti. Taip pat visi siekia 
ir tautinių tikslų, kurie mums 
šiame politinių sąmyšių laiko
tarpy taip pat yra gyvybinės 
reikšmės.

Spaudoje, ir gyvenime

KAIP OKUPANTAI NUGRIOVĖ 
KRYŽIUS VILNIUJE

Ryšium su iškilusiomis spaudoj 
diskusijomis dėl nugriovimo Trijų 

Kryžių Vilniuje, J. Miklovas “Dir
voje” parašė straipsnį: “Kodėl oku 
pantas Lietuvoje naikina pamink
lus”.

J. Miklovas pabrėžia, kad “Lietu
vos opinija pasmerkė šį rusų oku
pantų darbą, o vilniečiai lietuviai, 
kaip ir lenkai, ypatingai.” Tą oku
pantų barbarišką prievartos veiks
mą pasmerkė ir St. Žymantas sa
vo straipsniu “Dirvoje”. Tą straips 
nį perskaitęs, J. Miklovas rašo: 
“Šitaip atsako ir tik šitaip atsaky
tų tautiečiai Lietuvoje”. Toliau J- 
Miklovas rašo:

“Jeigu Trys Kryžiai būtų tarna
vę rusifikacijai (ar provoslavijai) 
1950 m. rusai tikrai nebūtų jų iš
sprogdinę. Dėl šių barbariškų žy
gių visuomenėje buvo iššaukta vi
suotina ir labai priešinga reakcija, 
smerkianti šiuos darbus, ir morali
nėje bei politinėje — propagandi
nėje srityje rusai ir jų artimi Vie
tiniai talkininkai patyrė didelį pra- 
laimėjmą.

1950 m. buvo Vilniaus paminklų 
griovimo metai. Okupacijos dešimt
mečio išvakarėse komunistai žūt

Katalikų Federacija Ameri
kos lietuvių tarpe šiuo atžvil
giu yra atlikusi didelių darbų, 
nes ji pajėgė vienam tikslui 
sujungti smulkesnes organiza
cijas. Katalikų organizacijos 
ir draugijos, susijungusios Fe
deracijoje, yra tapusios galin
gu veiksniu lietuvybei išlaiky
ti, krikščioniškam gyvenimui 
stiprinti ir net Lietuvos reika
lams ginti. Ji tų uždavinių tu
rėtų laikytis ir ateityje, nes 
tik tiek ji bus stipri ir įtakin
ga, kiek tampriai sugebės lie
tuviškas katalikų organizaci
jas sujungti bendrųjų tikslų 
siekimui. Bet kartu ir tiek, 
kiek ji sugebės išsilaikyti or
ganizacijų junginiu su pilnai 
katalikišku ir lietuvišku cha
rakteriu.

*

Katalikiškoji visuomenės da 
lis Amerikoje savo skaičiumi 
yra stipriausia. Tačiau ji yra 
daugiausiai ir išsiskaidžiusi į 
daugybę mažų vienetų, kurie 
ne vienam atima daug laiko 
ir energijos. Užtat Katalikų 
Federacija, kaip savanoriška 
santalka, katalikų visuomenei 
turi didelės reikšmės, nes ji 
suglaudina katalikų gretas vi
siems didiesiems uždaviniams. 
O tik suglaudintos gretos ga
li pasireikšti savo visuomeni
niu, kultūriniu ir tautiniu svo
riu savųjų ir net svetimųjų 
tarpe.

Politiniai reikalai neįeina tie 
siog į Kat. Federacijos tiks
lus, bet, reikalui esant, Fede
racija skiria paskirus asmenis 
dirbti politinių darbų, kai jie 
yra reikalingi mūsų tautai. Ir 
šiuo atveju Katalikų Federa
cija atlieka svarbias pareigas, 
atstovaudama katalikų visuo
menę politiniuose vienetuose, 
gindama ten katalikų vardą ir 
duodama didelę moralinę ir 
materialinę paramą darbais 
ir aukomis Lietuvos reikalams 
tarptautinėje plotmėje kelti.

Daugelis katalikų organiza
cijų savanoriškai yra susijun
gusios bendron talkon, kad su
glaudintomis gretomis leng
viau galėtų siekti savo ideolo
ginių ir tautinių tikslų. Kat. 
Federacijos pagrindinis užda
vinys ir yra derinti tas gre
tas, kad jos nesiblaškytų, ir 
atstovauti bendruosius reika
lus, kad darbai būtų vieningi. 
Ji pati turi išsilaikyti virš kas 
dienybės, kuri dažnai yra dul
kėmis apsinešusi, kad plačiuo
siuose lietuviško darbo laukuo 
se išliktų nesutepta vadove ir 
garbinga veiklos derintoją. 
Prie to turi prisidėti ne tik 
pavieniai katalikai, bet ir jų 
organizacijos, kad jų veikla, 
įsijungdama į gyvybinius mū
sų tautos reikalus, gautų dau
giau prasmės ir svorio.

Pr. Gr.

būt norėjo priduot Vilniui kokią 
nors “sovietinę” išvaizdą. Nuo se
no įprastas Vilniaus simbolinis vaiz 
das iš Gedimino aikštės: pro varpi
nės bokštą dunksanti Katedra, kai
rėje Gedimino kalnas su pilimi, de
šiniau Trys Kryžiai, šitas istorinės 

i ir krikščioniškos Lietuvos derinys 
Ikaip tik labiausiai nepatiko oku
pantui: “sovietiniame” Vilniuje per 
daug vyrauja- senoviški bokštai, 
kryžiai, bažnyčios.

Tipingas Lenino paminklas (ly
giai tokių paminklų yra Kuibyše- 
ve ir kituose Rusijos miestuose), 
kur vadas rodo rankomis iš NKGB 
vyriausios būstinės kelią į Lukiškio 
kalėjimą, perdaug neužimponavo. 
Ir senas Gedimino aikštės ansamb
lis liko senu Vilniaus miesto simbo
liniu vaizdu. Tas, pagal vilniečių 
žinią, ir privertė okupantus grieb
tis “veiksmingesnių žygių”, kad 
nors dalinai nuvainikuotų “feoda
linį” Vilniaus miesto charakterį. Iš
sprogdinami Trys kryžiai. Sovietų 
tankai, grandinėmis užkabinę, nu
vertė statulas nuo Katedros fron- 
tinio stogo ir t. t.

(Nukelta į 4 psl.)

krašto atsparumas. Raudonasis 
veržlumas juk kaip tik renkasi 
savo, puolimui tokius laisvojo 
pasaulio kraštus, kur idėjinis 
atsparumas raudonajai propa
gandai dėl vienų ar kitų prie
žasčių yra silpnesnis. Kremlius 
dabar nesigriebia tiesioginio už
kariavimo priemonių, o maskuo 
ja jas infiltracija, subversija ir 
partizaniniais veiksmais. O šios 
priemonės gali duoti raudonie
siems pasisekimą tik ten, kur 
nėra reikiamo idėjinio atspa
rumo.

Tuo tarpu šis kraštas į idėji
nę kovos su bolševizmu pusę 
ligi šiol mažai yra kreipęs dė
mesio. Tai kovos pusei jis ne
išleidžia ir dešimtos dalies to, 
ką skiria jai Sovietai. Tuo žy
mia dalimi galima aiškinti rau
donųjų laimėjimus ten, kur, 
sprendžiant pagal fazinį atspa
rumą, kaip pvz. Vietname, jiems 
neturėtų būti vietos.

Dar blogiau, kad ir namieje 
šis kraštas per pirštus žiūri į 
idėjinį atsparumą, lyg atsparu
mas patsai savaime būtų Ame
rikai patikrintas. Tuo tarpu tin 
kamo idėjinio auklėjimo trūku
mas neigiamai turi atsiliepti 
krašto kovingumui, o tuo pačiu 
ir jo fiziniam atsparumui, į ku
rį beveik išimtinai kreipiamas 
dėmesys. Ypatingai yra svar
bus čia tinkamas idėjinis auk
lėjimas kariuomenėje. O tik vir
šūnėms težinomais sumetimais 
toks auklėjimas šiuo metu ne 
tik nėra vertinamas, bet net 
draudžiamas. Tuo būdu kaire

Kaip didžiausiai laisvojo pa
saulio galybei, Amerikai negre
sia joks pavojus iš laisvojo pa
saulio pusės. Jai tenka rūpintis 
savo saugumu tik dėl išbujoju
sio raudonojo imperializmo sie
kimų pavergti visą pasaulį. Ir 
kai Kremlius didina pavojų A- 
merikos saugumui, nuolat siau
rindamas laisvojo pasaulio ri
bas ir siekdamas Amerikos ap
supimo, šiam kraštui tenka ko
voti su Sovietų užmačiomis glo
baliniu mastu, t. y. visur, kur 
tik tos užmačios prieš laisvojo 
pasaulio kraštus pasireiškia.

Tai kovai šis kraštas yra su
sidaręs tiek teisinius, tiek jė
gos pagrindus. Tarptautinis įsta 
tymas neleidžia nei įvesti, nei 
laikyti ginkluotas pajėgas kita
me krašte be to krašto leidimo. 
Dėlto, kai tik paaiškėjo po ant
rojo pasaulinio karo imperialis
tiniai Kremliaus užsimojimai, 
Amerika pradėjo rūpintis tam 
tikrais saugumo susitarimais, 
kurie ne tik turėjo leisti jai pa- ( 
siųsti į pavojaus vietas savo 
ginkluotas pajėgas, bet ir įpa
reigoti kitus laisvojo pasaulio 
kraštus prisidėti prie kilusio 
pavojaus atrėmimo. Taip kilo 
Šiaurės Atlanto pakto organi-! 
zacija Vakarų Europos apsau-1 
gai (NATO), taip atsirado vė
liau Bagdado paktas — kitaip 
CENTO saugumo sutartis — Ar 
timųjų Rytų saugumui patikrin 
ti, o dar vėliau — Azijos piet
ryčių saugumo paktas (SEA- 
TO) ir papildantis jį susitari
mas tarp Amerikos, Naujosios 
Zelandijos ir Australijos (AN 
ŽUS). Negana to, svarbesnėse 
strateginiu požiūriu vietose A- 
merika pasirašė dvišales saugu
mo sutartis, kaip štai su Pietų 
Korėja ir Japonija.

Sakytų ir čia nepaminėtų su
sitarimų pagrindais Amerika į- 
r.engė laisvajame pasaulyje be
maž tris šimtus karinių bazių. 
Tuo pačiu metu ji sustiprino 
savo karo laivyną atominiais po 
vandeniniais laivais ir plačiai iš
vystė savo tiek atominį, tiek 
konvencionalįnį apsiginklavimą.

Tačiau praktikoje Amerikos sau 
gurno politikoje atsirado ir

nenuoseklumų

Yra juk žinoma, kad saugu
mo reikaluose, greta fizinio, 
daug reikšmės turi ir įdėjinis Astronauto Carpenter tėvas ir motina džiaugiasi savo sūnaus pa

sisekimu kelionėj apie žemę. (UPI)

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Mečys Skridulis ir toliau pasakojo savo gyveni
mą. Kaip jie, keturi vaikai, augo kampininko trobelė
je, pas ūkininkus uždarbiaudami, kaip jo sesuo, daili 
mergina ir garsi audėja, ištekėjo už seniūno, kaip du 
broliai siuvėjais išmoko. Skridulio žodžiai buvo nuo- 

■ širdūs ir nemeluoti, juose skambėjo didelis pasitikęji- 
1 mas savimi, pagarba pasienio policininko tarnybai ir 
'kiekvienam apsitrynusiam ir išsimokslinusiam žmo
gui. Gyvenimą, regis, jis laikė pažabotu, suvaldomu 
arkliu, kuriuo gali joti ten, kur užsimanai, jei nebijai 
balnan įsėsti. Pasakodamas apie vaikystės skurdą, ant 
nieko nepyko, nerodė pagiežos nei turtingesniems kai- 

Įmynams, nei savo vienaamžiams ūkininkaičiams. Net 
I juokdavosi prisiminęs, kad tekdavo misti tik duona ir 
j pasukomis.

Skridulio šnekumas Tomą išblaškė. Jis nepastebė- 
1 jo trijų valandų, praleistų autobuse, kol pasiekė mies- 
1 telį, kuriame Julijos motina kantriai laukė savo pas
kutinės kelionės, prieš porą dienų jai pasiruošusi.

22.

Laidotuvės praėjo lengviau, kaip Tomas tikėjosi. 
Jis bijojo, kad Julija nepakels skausmo, alps ir dras- 
kysis, o jis nežinos, kaip ją raminti, kokį žodį tarti. 
Tačiau Jasaitienė buvo rami. Tik veidas patamsėjęs, 
tik akys giliau pasislėpusios. Sutikusi atvažiavusį

atsisakydama atvažiuoti, pabūti. Tačiau būdą nujau
tė, spręšdamas pagal Juliją: be skundų ir ašarų, rami 
paviršiuje, viską besinešiojanti viduj. Su buitim ne
kovojo, prieš ją rankos nekėlė. Julijos kelias buvo 
ne rūpestį šalin stumti, ne nuo nelaimės bėgti, bet 
pačiai stiprėti, kad rūpesčius pakėlus, kad po jais 
nepalūžus. Tik ar neateis banga, ar nesutriuškins? Ar 
nesugrauš kirminas ir Julijos širdies?

Po dėdės Biliaus pasakojimo Jasaičio nugara nu
bėgo šiurpuliai. Prieš akis išniro Eugenija, visada pa
siruošusi nagais kibti į kiekvieną kliūtį, atsistojusią 
skersai kelio, ir, regis, pamatė save, kaip šliužą besi
rangantį Julijos pėdomis ir pavojingai besiartinantį 
prie jos.

23.
Darban Tomas grįžo tik už kelių dienų. Vos pa

sirodė įstaigoje, sučirškė telefonas. Kalbėjo Euge
nija. .

— Idiotizmas! Aukščiausio laipsnio idiotizmas! 
Tai akiplėšų... smirdžių šeimininkavimas, nesiskaity
mas..---- Balsas šnypštė, ir žodžiai trūkinėjo, neištekę
kvapo.

— Klausyk, Eugenija! Ei, Eugenija, palauk!
— ... be respekto asmenybei... Prasikišančiam su

žlugdyti, kad visus kaimiečių mase paverstų...
— Eugenija!
— ... konkurencijos išvengtų. Jaunesniųjų bijo, 

pasenusias tradicijas stengiasi išlaikyti — — —
— Eugenija, sustok! Kas nutiko! Kas nutiko ? —- 

nesusigaudė Jasaitis.
— Sužinosi, kas nutiko- Ateik ir sužinosi. Tuojau 

pat, nelaukęs, — sušuko ir padėjo ragelį.
Tomas žinojo, kad Eugenija mėgo perdėjimus, 

karščiavimąsi, tačiau šį kartą turėjo būti įvykę kaž
kas svarbaus, jei net kvapo neužteko sakiniui išbaig
ti. Jasaitis pakilo ir išėjo.

„ (Bus daugiau)

ranka yra naikinama tai, ką 
padaro dešinė.

Pasitaiko nenuoseklumų ir pa
žiūrose į fizinio saugumo 

patikrinimą

Po II pasaulio karo Vakarų 
nugalėtojų politika yra pasuku 
si į susidarymą sąjungininkų iš 
buvusių priešų. Tai yra beveik 
visu šimtu procentų pavykę. Ta 
čiau ligi šiol tik Vakarų Vokie
tija ir Italija dalyvauja kolek
tyvinio saugumo patikrinime. 
Ne mažiau kariniu požiūriu pa
jėgi Japonija iš to patikrinimo 
yra išjungta tiek taikos sutar
timi, tiek saugumo paktu su 
Amerika. Tuo paktu šis kraštas 
yra įsipareigojęs ginti Japoni
ją nuo išorinės agresijos. Dėlto 
Japonija savų ginkluotų pajė
gų neturi, apseidama vien su 
policija vidaus tvarkai palaiky
ti. Šiuo metu, kai visi laisvojo 
pasaulio kraštai yra apsunkin
ti ginklavimosi našta, tokia pa
dėtis sudarė nemažą Japonijos 
pirmenybę ūkiniu požiūriu. Tuo 
tarpu Japonija paskutiniu lai
ku pradėjo aiškintis savo sau
gumo sutartį su Amerika jau 
ta prasme, kad Amerika be su
sitarimo su Japonija negalinti 
iškelti kitur ten stovinčių Ame
rikos ginkluotų pajėgų (pvz. 
į Vietnamą) ir turinti duoti sar 
gybas tvarkingam rinkimų Ja
ponijoje pravedimui. Atrodo, 
kad Washingtonas to nesitikė
jo.

Kinijos raudonieji nugriovė 
Kansu provincijos sostinės Lan 
chow miesto katedrą.

I vyrą, nepuolė prie jo, nesiplėšė verksmu, tik ranka 
:! parodė į pašarvotą motiną ir tarė:

— Dabar žinai, mano mielas Tomai, kad esi vie-
■ nintelis man brangus žmogus.

Į amžinuosius namus senutė išvyko be triukšmo, 
: tyliai ir kukliai. Kaimynai išsiskirstė ir rytoj jau ne- 
: atsimins, kad šalia jų gyveno tyli moteris, niekam 
Į neužkliuvusi ir nė vieno jų nekliudyta piktu žodžiu 
j ar mostu. Tik Julijos sąmonėje ji gyveno, tik dėdė
■ Bilius linkčiojo galva ir, grįžus iš kapinių, pasakojo 
* Tomui:

— Susigraužimas moteriškę suėdė, visą amžių, 
kaip kokia kirmėlė, iš galvos neišėjęs. Graži ir sveika, 
tėvas gerą gyvenimą galėjo duoti. Ir supratinga mer
gaitė buvo... Pasimaišė tas vėjavaikis, apgavo, suter- 
lino... Nei akių kur dėti, nei žmonėse pasirodyti... 
Atėjus jos laikui, iš gėdos įlindo bulvių duobėn, ir 
kokios trys dienos praėjo, kol namiškiai surado. At
nešė pirkion sušalusią ir sustirusią. Nei atšilti nebuvo 
spėjus, kai Julija gimė-.. Kartais pagalvoji žmogus, 
gal jis kokius burtus žinojo, kad visos mergos taip 
lipo. Nors turėjo aukso rankas, nors tokio kito sta
liaus kaip gyvas nemačiau, bet gi palaidūnas baisus... 
Velniui tarnavo, už tai velnias ir koją pakišo. Jojo 
girtas iš miestelio pusiaunakty, arklys miške pasi
baidė, davėsi šalin ir tempė žeme kokias varsnas. Ma
tai, koja balno kilpoj įstrigo. Į kelmą ar į kokią šaką 
taip perrėžė sprandą, kad randas lyg dešra visam 
amžiui liko. Paženklino Dievas palaidūną... Išgijęs 

' dingo, ir niekas daugiau nematė. Miestan kur nusigrū- 
do. Ten visiems perėjūnams vietos užtenka... Gi ta 
vargdienėlė liko su savo gėda. O dar tokis būdas — 
nei skųsis kam, nei padejuos... Ar gi šituose metuose 
sveikas žmogus miršta, jei kirminas širdies negrau
žia?

Julijos motiną Tomas retai sutikdavo, mažai ka
da su ja kalbėdavo. Ne tai, kad būtų nesidomėjęs ja, 
ne tai, kad būtų vengęs arčiau pažinti. Ji pati vengė,
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Rimties valandėlėj

TĖVAI ATSIGIMSTA VAIKUOSE
KUN. J. BUDZEDSA

Dievas, kurdamas žmogų, ta
rė: “Padarykime žmogų pagal 
mūsų paveikslą ir panašumą” 
(Prd. 1, 26). Žmogaus sukūri
mui buvo reikalinga švč. Tre
jybės sprendimas. Kitų pasau
lio daiktų sukūrimui užtęko tik 
vieno Dievo įsakymo: “Dievas 
tarė, ir taip įvyko”. Žmogų Die
vas kūrė į save panašų su dvasi 
ne ir nemirtinga siela. Be to, 
Jis jį padarė savo vaiku.

Pirmąjį žmogų Dievas sutvė
rė pats betarpiškiai, bet toliau 
šioje dieviškoje kūryboje daly
vauja ir patys žmonės — tėvai, 
nes Dievas davė įsakymą, — 
veiskitės ir dauginkitės, ir pri
pildykite žemę”, kurį įrašė mū
sų prigimty. Tačiau, kaip Die
vas, kurdamas žmogų, tarėsi 
Švč. Trejybėje, taip ir tėvai tu
ri tartis su Švč. Trejybe, pasi
kviesdami Dievą į savo tarpą.

Tėvai yra tik Dievo padėjė
jai žmonių gyvybei palaikyti 
žemėje. Jų prigimtis slepia sa
vyje naujai gyvybei didelius pa
vojus, kurie gali ištikti ją pa
veldėjimo keliu. Dievas leidžia 
pavojų, kad žmonės nemanytų 
pasitikėti tik savo silpnomis 
žmogiškomis jėgomis, bet pra
šytų pagalbos iš Visagalio. Vie
nas biologas, paveldėjimų sri
ties žinovas, yra išsireiškęs, 
kad paveldėjimų srityje yra 
tokios didelės galimybės tarp 
gerumų ir blogumų, jog čia tik 
vienas Dievas gali padaryti at
ranką, gelbėdamas kuriamą gy
vybę, naują žmogų. Bet Dievas 
paprastai prigimties kelio ne
keičia kūdikio gimimui: kiek
vienas ateina su tokia prigim
timi, kokią jis gauna iš savo tė
vų. Tačiau jis paliko dideles 
teises tėvų valiai: aukotis dėl 
savo kūdikių, tvarkingai gyven
ti ir melsti Dievo pagalbos. 
Ypatingai motina, kuri yra ar
čiausiai susijungusi su savo kū
dikiu.

Nuostabus yra šv. Jono 
Krikštytojo gimimas, apie ku
rį pats V. Jėzus liudijo, kad iš 
moterių gimusiųjų nėra dides
nio už Joną Krikštytoją. Jis 
buvo švento gyvenimo ir griež
tos atgailos vyras. Jis ėjo pirm 
Kristaus ir rengė Jam kelią 
žmonių širdyse. Jo tėvai — Za

karijas ir Elzbieta visą savo 
gyvenimą meldėsi, darė įžadus 
ir aukas, kantriai kentėjo žmo
nių paniekinimus ir prašė Die
vą kūdikio. Dievas priėmė jų 
aukas ir išklausė maldas.

Marija nuo amžių buvo Die
vo pašaukta būti Jo Sūnaus ir 
visos žmonijos išganymo Moti
na, bet į pasaulį ją Dievas at
vedė per dideles jos tėvų au
kas ir maldas.

Kūdikėlio Jėzaus Šv. Teresė
lės tėvai prašė Dievą ber
niuko, kurį norėjo paaukoti Die
vui misionieriumi. Dievas iš
klausė jų maldų, bet nepakeitė 
prigimties kelio: gimė mergaitė, 
bet tokia, kad ji savo maldo
mis ir šventu aukos gyvenimu 
daug gero padarė misijoms. 
Bažnyčia ją paskyrė net misijų 
globėja.

Daug yra ir kitų motinų, iš- 
! simeldusių iš Dievo kūdikių. 
Daugelis jų tapo šventais, kaip 
šv. Rokas, šv. Mikalojus Tolen- 
tinietis, šv. Rožė Viterbietė ir 
daug kitų. Šv. Augustino moti
na, jei nedaug meldėsi jam 
gimstant, tai labai daug ašarų 
išliejo jam užaugus. Bet dėl to 
ji antrą kartą pagimdė savo 
sūnų Dievui ir pati tapo šven
ta.

Didelė Dievo paslaptis yra 
vaikų skirtumai šeimoje. Apie 
tai gal šiek tiek galėtų pasaky
ti tik motina, nes ji pati toje 
paslaptyje dalyvauja.

Vaikai ieškos šventos savo 
ateities ir ją ras tik šventose 
motinos maldose. Vaikai su 
Amerikos prezidentu Linkolnu 
gali pasakyti: “Kas aš esu ir 
kuo galiu būti, už viską esu dė
kingas savo motinai!”

LAISVES ČEMPIONUI — 
$5,000

Portorikos gubernatorius Lu- 
is Munoz Martin iš AFL - CIO 
gavo $5,000 čekį už savo pas
tangas pagerinti darbininkijos 
reikalus. Gubernatorius tą če
kį padovanojo kunigui Benj. 
Nunez, Tarpamerikinio Politinio 
Švietimo instituto direktoriui. 
Kun. Nunez pareiškė šią sumą 
panaudosiąs laisvės ir demokra 
tijos ugdymui Pietų Amerikoje.
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CHICAGOJE
ŽMONĖS MAŽIAU GERIA

Chicagoje iš 752 leidimo ne
atnaujinusių tavernų sekan
čiam pusmečiui, 200 uždarė du
ris ir baigė šinkavimo biznį. 
Apie tai pranešė policijos alko
holio leidimų sekcijos pareigū
nas leitenantas James O’Con- 
nell.

VIENINTELIU GAL PASKU
TINIS KALVIS

George Braccio, paskutinis 
Chicagos kalvis, Vienintelis tu-

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)

Buvo projektuota dar daugiau: 
Vilniaus miestą pavadinti generolo 
Černiachovskio vardu (mat jis Vil
nių “išvadavęs” iš vokiškųjų grobi 
kų), o Trijų Kryžių kalne pradėti 
statyti pergalės paminklą (be abe
jo, su tėvuku Stalinu), kuris so
vietiškai dominuotų virš Vilniaus.

Šiems stalininio penkmečio pro
jektams nebuvo lemta įvykti. Kal
bama, kad ir vietinė valdžia nela
bai pritarė perdideliam akiplėšiš
kumui Vilnių pavadinti Černia
chovskiu. Pasitenkino pastatyti tik 
paminklą Ožeškienės aikštėje, o 
vardui “įamžinti” paskyrė kitą, Ka
raliaučiaus krašto miestą. (Ten vi
si miestai naujai, rusiškai, per
krikštyti !).

Lengviau išgriauti, negu ką pa
statyti. Staliniškos pergalės pa
minklai jau išėjo iš sovietinės ma
dos, ir, Paleckio žodžiais, “istorijos 
ratams negailestingai besisukant”, 
nębespėta įsiamžinti.”

J. žvilbutis

rįs arklių kaustymo leidimą 
i (10), turi savo kalvę 1009 So. 
Morgan. Šiais metais 14 asme
nų išsipirko leidimus laikyti 
mieste arklius. Į jo kalvę mažai 
atvedama arklių kaustymui, tai 
jis pats aplanko jojimo akade
mijas, kur dar randa užtektinai 
darbo. Visoje Illinois valstybėje 
yra tiktai 10 arklių kaustyto
ji-

ŽYDAI BUVO DOSNŪS 
SAVIEMS

Žydų federacijų ir pašalpų 
.fondų taryba iš Chicagos raš
tinės praneša, kad 1961 metais 
Amerikos žydai aukavo $124,- 
000,000 šalpos reikalams.

REAL ESTATE

CICERO. $18,900 pilna kaina. 
Med. 2-jų butų, 2 po 4i/2 kaimb., 
plius 1 kambarys. Pajamų $120 
per mėn., ir savininkui butas. 
Centralinis apšild. alyva. Mokes
čiai tik S92. Našlė turi parduoti. 
SVOBODA, 6013 Cermąk Road, 
Cicero. OLympic 2-6710- BIshop 
2-2162.

VASARNAMIU IŠNUOMOJIMUI I LA 1-7038.

Kampinis, liuksusinis, romėniš
kų plytų “ranch” namas, 3 metų 
senumo. 1 blk. iki Marąuette Par
ko. 3 dideli miegamieji, 3 plytelių 
vonios. Terraza grindys. Kilimai 
nuo sienos iki sienos, Hi-Fi, air- 
condition, gazu apšild., Thermo- 
pane langai visame name. Įreng
tas rūsys. Garažas — 22 x 24 p., 
‘electric eye” durys. Skambinti — 

GR 6-0888._____________________

13% už jūsų investuotus pinigus. 
5 butai. 3 po 4 kamb. ir 2 po 5 
kamb. Geroje vietoje, arti mokyk
la, krautuvės ir susisiekimas. Apyl. 
27th ir S. Sawyer Avė. Tik $4,000. 
Geras pirkinys. Apžiūrėkite šian
dien. SVOBODA, 3739 W. 26th St.

Išnuom. 2-jų, 3-jų ir 4-rių kambarių 
namukai vasarvietėje prie Michigan 
ežero, Union Pier, Mich., sezonui arba 
mėnesiui. Privatus paplūdimis. Chica
goje skambinti dienomis LAfayette 
3-1884 arba vakarais BA 1-4994.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
R E, A L ESTATE R E A L E STATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
i Prie panko 7 rrietų, 4 kamb. mūras 
' su augšta pastoge. Garažas. $20,200.

(i kamb. didelis namas. Naująs šil
dymas. Arti 7ist ir \Vestern. $15,900.
2- jų butų namas. 7 ir 3 kamb. Kau-

1 jas šildymas. Alumin. langai. Gara- 
| žas. $17,200.
' Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. $12,900. _ ■
Žavus 5% kamb. mūras. Karpetai. 
alumin. langai. įrengtas rūsys. Gara
žas. $22,000.
Ar svarbu kaina? Tik $36,800 už mū
ro namų ir taverną. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000.
Didelei šeiniai 9 kamb. mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $2$,000.
3- jų butų G kamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,000.
Tik 2-jų metų, 5% kamb. mūras. 
Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,- 
900.

3-jų butų mūras. Garažas. Reikalas 
parduoti; žema kaina. $20,200.
Vienų metų liuksus 0 kamb. mūras 
ant. 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga
ražas. $27,000.
Platus lotas ant kampo ir mūro ga
ražas Tuojau parduoda už $5,000.
5 butu mūro namas. Alyva šildymas. 
$0,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.
516 kamb. muro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta.- Gražus. 
$17,900.
4 butų mūras. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan
gai. Garažas. $45,900.

1)4 aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28.500.

fi butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50,000.

2-jų butų mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alumin. langai. 
$28,500.

Modernus C kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuve. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

“RTF MAROUETTE PARKO \
3-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir 
savininkui butas. Gage Parke, 

į $27,900.
Pajamų namas — 5% ir 3 kamb. 

7 metų senumo._ Keramikos plytelių 
I vonios. $100 mėn. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. 
$25,900.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
60-os ir Pulaski. $20.900.

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900.

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 6 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti GG-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $S1.500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

K. VALDĖS REAL ESTATE 
2815 W. 7lst St Tei. RE 7-7200 arba RE 7-8534

ŽIŪRĖKITE — Savininkas par
duoda 2-jų aukštų mūr. namą — 

'krautuvė ir 2 butai po 5 kamb. 
Mūr. garažas. Parduoda dėl ligos. 
Tinka bet kokiam bizniui. Gera 
vieta.. 1338 W. 87tli St. RA 3-1334

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

HELP WANTED — MOTERYS I

Reikalingos padavėjos vasarvie
tėje, skambinti TRiangle 2-4963 
(collect) arba rašyti: J. Mildažis, 
Box 61, Beverly Shores, Indiana.

------------ ! dėmesio, namų pirkėjai ir

Reikalinga prityrusi ŠEIMININ
KE — gera virėja. Reikalingos re
komendacijos. Nuolatinis darbas, 
geras atlyginimas. 2 suaugę asme
nys. Gyventi vietoje arba ateinan
ti Skambinti tarp 11 v. r. ir 4 
p. p. SU 4-6087.

KODĖL LENKIŠKAS KUMPIS 
TOKS GERAS?

Mums visai aišku, kad lenkiškas 
kumpis yra aukščiausios kokybės, 
bet tam yra geros priežastys: 
lenkiškos kiaulės yra mišinys tarp 
anglų Yorkshire ir vokiečių Land- 
race, ir todėl jų kumpiai pasižymi 
liesumu. Antra — lenkiškos kiau
lės yra. maitinamos specialiu mais
tu, kuris daro mėsą sultingai tra
pią. Svarbiausia — lenkiški kum
piai yra specialiai ilgai sūdomi, 
nevartojant jokių chemikalų, her
metiškai uždaromi ir laikomi tam 
tikroj temperatūroj.

Nieko nuostabaus, kad taip pa
ruošti kumpiai susilaukė Good 
Housekeeping žurnalo pritarimo. 
Lenkiški kumpiai gaunami maisto 
produktų krautuvėse su ATALAN- 
TA, KRAKUS ir TALA etiketė
mis. (Sk.).

PARDAVIMU]

Parduodamas 6x8 p. “walk-in”— 
i įeinamas šaldytuvas, 6 (“reach- 
!in”) durys. Už geriausią pasiūly
mą, 10 pėdų šaldytuvas—baras— 
“double duty”. Už geriausią pasiū
lymą. 1338 W. 87th St. RA 3-1334

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

Išnuom. apstatytas 2-jų kamb. 
butas ir vonia. 6938 S. Campbell 
Avė. (Kreiptis 2-me aukšte iš 
kiemo).

Išnuom. šviesus kamb. dirban
čiam vyrui ar moteriai. Nuoma 
nebrangi. WA 5-5903.

Išnuom. 3-jų kamb. apstatytas 
butas pastogėje, vonia, gazas ir 
elektra. Vienam ar 2 asrn-en.

RE 7-4046

Give your children
Music lesaons. Ali Instruments tauglit
by cxpcrt inslructors. Tnstrument
rentai. Accardion, Bnass, G.uitar, Pia
no. Violin, etc.
WM. P. PLAUX MUSIC STUDIO 
4417 N. Melvina Chicago:

Phone Kl 5-3015

Išnuomavimui tvarkingam vyrui 
antram aukšte didelis naujas mo
dernus kambarys. Atskiras įėji
mas. pilna vonia. Apylinkė 65 ir 
So. St. Louis. RE 7-6630.

Išnuom. 3-jų kamb. butas; už
daras porčius. Įėjimas iš užpaka
lio pietinėj pusėj. 6320 So-- Rock- 
well St.

STATYBININKAI 
SAVININKAS PARDUODA

6025 S. Keating Avė. Tik $9,500. 
Patrauklus 4 kambarių modernus 
“ranch” stiliaus med. namas kiemo 
gale, ant 30 p. sklypo. Izoliuotas. 
Didelė 10x15 p. veranda (su stogu 
ir atramom). Daug priedų.

Tik $5,600 — 30 pėdų tuščias 
sklypas su 6 metų senumo 20x20 
pėdų garažu gale. Cemento 

! grindys. 10 pėdų pločio pake
liamos durys. Abi nuosavybės yra 
greta viena kitos. Galite vietoje 
gyventi besistatant ant antro skly
po. Perkant kartu, abi vietas ga
lite gauti už $14,600.

Įmokėti $5,000. Skolą mokėti 
kaip nuomą per 13 metų.

OPEN HOUSE, kiekvieną dieną. 
1 Atvykite apžiūrėti.

Tel. 767-0604
i  ——------------------------------ -------------- -

OPEN SUNDAY 2 TO 5
0518 S. Troy; beautiful location. 

Price reduced large 6 rm. briek res., 
poreh, 27x13 ft. liv. rm.; 2% baths; 
bot water — gas ht.: new Geneva 
cab. kitelicn; dishwasher; 50 ft. lot; 
side drive gar.; Pod.ewell. PR 6-8900.

$12,950 PILNA KAINA už 6 
S kamb. mūr. bungalow. Į pietus 
i nuo 26th St. ir Millard Avė. Auto.
| apšild. Savininkas parduoda ne
brangiai. Tik $2,000 įmokėti SVO- 

■BODA, 3739 W. 26th St. 
i LA 1-7038

Savininkas parduoda gražų 2-jų 
butų namą priešais Marąuette 
parką. 3019 W. 7 Ist St. Atdaras 
apžiūrėjimui sekm. 1 iki 6 v. Na
mas kaip naujas. Nebrangiai.

Mūrinis 0 kamb. Octagon, 2 bl. 
nuo Maria Righ ant Pairffeld gat
ves, 3 mieg., garažas, nauji kilimai, 
30 p. lotas. $20,500.

Mūrinis 2x4)4 ant Mozart prie 71, 
tik 10 metų, 1 kamb. rūsy. Skubiai 
už $37,S00.

Mūrinis 5 kamb., naujas gazo šild., 
originalus medis, prie susisiekimo ir 
krautuvių, $16,250.

Mcdinis_ 1)4 aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus, $14,900.

’ Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara- 
l žas, naujas gazo šild., 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetine virtuve, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 

; skubiai už $19,500.
Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 

nauja virtuve, aptvertas kiemas, ge
ras šild. ir plasteriai. $11,200.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 68M1 ST. RE 6-5151

LIETUVIAI PLEČIASI LEfy|QNT
Sklypai mieste, visi patogumai, po $1.500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $1 7,500. Pajamų_nuosavybe ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butu namas, 
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Dabai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

Gausite 13% investavę į pirmus niortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajone.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675

MARQUETTE PARKE
81-a ir Mozart. mūr. bungalow, su 

4 mieg., 10 metų senumo, garažas. 
$23,500.

Brigliton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “cleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis. Pirksite nedaug 'įmokėję. Kaina 
$13,900.

Dėmesio! Prie šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $2S.5OO.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. IVESTERN AVE. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639
6 kamb. 10 m. rezidencija ant 

40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.
2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil

dymas alyva. Garažas. $35,000.
3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri 

gazo šildymai. $35,000.
12 aprt. po 4 kamb. M6n. paja

mos virš $13,000. $95,000.
Turiu kitokių namų pasirinkimui.

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

Išnuom. kambarys priešais Mar
ąuette Parko. Telefonuokite:

GRetyehilI 6-3886

HELP VV A N T E D — V Y R A I IR MOTERYS

PONTIP OSTEOPATHĮC HOSPĮTAL
PONTIAC, MICH.

New 406 bed bospital expansio-n program just being completed. This 
beautiful bospital is loeatėd 20 miles north of Detroit in Michigąn’s 
vacation and resort land of lakęs.

Immedšate Ojįenings an the Pollowing£
★ REGISTERED NURSES
3S4.79-$560.14 depending upon ąualifications and ex.perienęe.

Sųpervisors, T-Tead Nurses, Medical Nurses 
(Ali 3 sliifts in all departments open)

★ LIGENSED PRACTICAL NURSES
$384.79-$50O.14 depen&ing upon ąualifications and experience; all 
3 shlfts open.
-June graduates (graduate school of nursing pending statė board 
exainination); $10 sliift diff.erential foir all ernployes working 3 to 11 
p.m. and .11 p.m. to 7 a.m.

★ 0R PERSONNEL 
MEDICAL TECHNOLOGISTS

(Malė or Ėemale)
Registered A.S.C.P., A,M.T., or ąualified experience

Excellent tvorking eonditions, 2 weeks’ vacation with pay after I year, 
3 tveeks after 5 years, siek le.ave, meaįs at cost, free coffec breaks, 
eniployes’ discount, Blue Gross and Blue Sliild participation, many 
otber fringe . bėnėfits.

Exneriencęd l’crsonnel Contact:
RpNTIAC OSTEOPATHĮC HOSPITAD 

47)4 Nortli I’erry Street 
l’ontiae, Michigan 

Attt'Tition; Personnel l)iree,tor 
Pliene: FEderal 8-7271

4250 S. Maplevrood Avė.
2-jų butų po 4 kamb. Geram sto
vy. Nebrangiai.

Savininkas parduoda namą — 
6836 S. VVashtenatv Avė. Alyva 
karštu vandeniu apšildymas. Iš
kelti vamzdžiai. $325 pajamų per 
mėn. HE 6-1446.

81-MA IR MOZART ST. 
Mūrinis, su 4 miegamais, bunga- 
low. 9 metų senumo. Gražus na
mas. Garažas. Pirksite su mažiau
siu įmokejimu. Būtinai reikia ap
žiūrėti. REpublic 7-9515.

4 miegamų kamb. namas. Plyte
lių virtuvė ir vonia, šeimos kam
barys. Gazu apšild. žemi mokes
čiai. Garažas. Arti mokyklos ir 
krautuvių. PRospect 6-5673.

Parduodamas 2-jų aukštų mūrinis 
namas. Kreiptis:

6905 South Albany Avenue

Atdaras apžiūrėjimui sekmad 
1 — 5 vai.

7316 S. RĮCHMOND ST.
6 kamb., 12 metų, mūr. reziden
cija ant 42 p. sklypo. Gazo šilima., 
kilimai, apsauga nuo potvynio, 2-jų 
auto mūr. garažas. Namas tuščias, 
galima tuoj keltis gyventi. Apžiū
rėkite, parduos nebrangiai.

DĖMESIO !

DIDELIS PASIRINKIMAS
ALUMINIJAUS IR STAINLESS STEEL DURŲ — 14 rūšių; LAN
GŲ — 23 rūšių; STOGELIŲ (AWNINGS) — 7 rūšių; SIETELIŲ 
(SCR.EENS) — 4 rūšių; TVORŲ — 4 rūšių. Visus šiuos įrengimus 
KOSTO BUTKAUS NAMŲ PAGERINIMO BENDROVĖ išpildys 
nebrangiai — fabriko kainomis ir išsimokejimui iki 3 metų. Nemo
kamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų namuose. Teirautis

PRospect 8-2781 arba GRovehilI 8-1760

PROGOS-OPPORTUNITIES

Parduodama krautuvė, šviežia 
ir šaldyta mėsa ir kiti maisto pro
duktai. Pardavimo priežastį suži
nosite vietoje. Tel. VIctory 2-6242

Pardavimui kepykla su gyvena- 
mom patalpom. 4-riems kepėjams 
lirbti. Judrus biznio rajonas.

BI 7-9260.

PARDUODAMA VASARVIETĖ
16 cabins, kotelis, restoranas, 

šokių salė, 6 kamb. gyvenamas na
mas, 39 akrai žemės. Bass Lake, 
Knox, Ind., tel. 772-2358.

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Visai naujai atremontuotas 5 
kamb. bung. Marąuette Park. Mo
dernu $18,350.

ŠIMKUS
REAIj ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So. Mapiewod Avė,

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo- 
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

A. Norkus Real Estate
2405 VV. 51st St. VVA 5-5030

Medinis namukas, 3 miegamieji, 
gazu šildymas. Brigbton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Medinis bungalow, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 ar 2 asmenim. $12,900.

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 
šildymas kiekvienam butui. Mar- 
ątfette Pk.

Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
Brigliton Parke. $15,900.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 VV. 43rd St. CL 4-2390

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas l’Utu 
vių dienraštis. GI skelbimų, kaino- 
visiems prieinamos.

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$686 mėn. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK 818,500
5 ir 3 kamb. mūr. namas prie 

Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

$335 MEN. PAJAMŲ
6x4 kamb. mūr. šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyje. 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

6 KAMB. MŪR. BL’NGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk, Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETE

Su baru ir restoranu Beverly Sho
res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Te!. VVAIbrook 5-6015

Nanj. mūr. 2x5)4 (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirimt. gerų ir pigių namų.

BMPRĘCKAS
4081 ARCHER AVE. LA S-8384

Remkit dien. ‘‘Draugę” I Remkit dien. “Draugę”

CONTRACTORS

Arti Maria High, iy2 augšto 
mūr., 5 ir 3 kamb. butai ant 30 
p. sklypo. Gazu šildomas. Garažas. 
$17,900. HE 6-1517.

Savininkas parduoda Spooner 
rajone modernų “ranch” tipo na
mą. netoli ežero; 5 akrai žemės 
(Wisconsin). Dėl inform. kreiptis: 
Arnold Brazis, 6036 S. Washtenaw, 
Chicago 29, III.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E D I C I N O S ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69th St., Chicago

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 lr TE 9-55S1CICERO—BERWYN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie

nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,500.

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 3— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.
. .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

5. Medinis 4 butų namas: 4—3— 
2—2. Tik $12,500.

6. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas, 
šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

8. Parkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalow. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 VVest 15 Street, Cicero
Tel.: 656-2233, OL 2-8907 

OL 2-9589
, —.—---------------------------------------
Marąuette ant Talman Avė., netoli 

!69th St. parduodamas geram sto
vy, 2-jų i'letų mūr. namas ir 2-jų 
maš. naujas garažas. Dėl apžiūrė
jimo šaukite PRospect 8-3792.

4 reguliarūs butai, 2-jų aukštų
: mūrinis. Arti 71-os ir California. 
! Labai geram stovy- Nedidelis įmo- 
kėjimas. HEmlock 6-1517.

■ t

Savininkas parduoda 2-jų butų mūr. 
2 po 4 kamb. namą. Gazo apšild.; pe
čiai sienose, alum. žiem. langai ir sie- 

> teliai. Tuojau galima užimti. 2465 W. 
Į 46th St.

CICERO. Tik $1,000 įmokėti.
| 4 butai. $250 pajamų per menesį.
Gazo šilima. Reikalinga remonto, už 
tad pilna kaina tik $12,500.
OLympic 6-2233 arba OLympic 2-8907

SAVININKAS PARDUODA 2-JŲ
AUKŠTŲ MŪR. NAMĄ.

I-ime aukšte 6 kamb., Il-me aukš
te 7 kamb. Įrengtas rūsys su 4 
kamb. Anglimis apšildomas — au
tom. stokeris. 3-jų maš. mūr. ga
ražas. Prie mokyklos ir bažnyčios. 
Geros pajamos. 32 p. sklypas. Adr. 

3237 S. Litmainica Avė.
Tel. FR 6-0329.

Savininkas parduoda mūrinį na
mą — 2 po 4 kamb. ir 1 kamb. 
rūsy. 1-as augštas gazu karštu 
vandeniu apšildomas. 2 mašinų ga
ražas. Kreiptis 4340 S- Roclivvell 
St. 1-mas augštas.

Rinktinėje vįetoje, prie Michigan 
ežero parduodami 5 namukai — 
"cottages”, privatus paplūdimis. Apie 
200 p. pagal ežerą. “Riparian rights” 

I — paežerės teisės. Skambinti
LA 3-1884 arba BA 1-4994.

| CICERO-PARKHOLME, savininkas 
parduoda 2-jų butų mūr. (2 po 6 k.) 

; namą. Gazu apšild., atskiri vienetai, 
j Izoliuotas. 2 plytelių vonios. Alumin. 
žiem. langai ir sieteliai. 2 maš. mūr. 
garažas. Puikus susisiekimas, arti mo
kyklų ir baž. Apylinkėje 18th ir 50 
Court. Tel. TO 3-3502.

Savininkas parduoda mūrini na
mą Marąuette Parke. 6 ir 7 kamb.

PR 8-0005

PROFESIONALUI NAMAS
Mūr. “face briek”, 8 kamb. 4 

mieg., 3’/2 “vitrolite” vonios, ja- 
losie veranda, pušinių lentų poil
sio kamb. 2 natūralūs žiediniai, 
gazu apšild., centralinis air-con- 
dition, 2 maš. mūr. garažas, pot
vynio kontrolė, įvesta žoles laisty
mo sistema. Arti Marąuette Parko, 
baž., mokyk, ir susisiekimo. Savi
ninkas- RE 7-1177.

; Savininkas parduoda mūr. bun- 
igalow. 5% kamb. Marąuette Parke. 
|6331 S. Rockwell St. Tel. 476-2845

Pardavimui arba išnuomavimui 
i 2-jų aukštų prekybinis namas. Už- 
,'pakaly krautuvės 2 kambariai. Ga
zu apšildoma. Gerame stovy.

1904 S. Cicero Avė., Cicero

Marąuette Parke. 7 kamb. mūr. 
1% maš. garažas. 30 p. sklypas. 
Skubiam pardavimui už $15,200. 
HE 6-1517.

Savininkas parduoda namą, 6 
įkamb., “octagon frontas”, 3 mieg. 
i kamb., 1 blokas nuo Marąuette 
j Parko. Atdaras apžiūrėjimui sekm.
' nuo 1 iki 5 vai.
j 7211 S. Francisco Avė.
j PALIKIMAS TURI BŪTI PAR
DUOTAS. Mūr. 4 butų, 3 po 6 
kamb. ir 4 kamb. rūsy. Karštu 
vand. apšild. % bloko nuo 26th 

iSt. ir S. Spaulding Avė. Kaina nu- 
! mažinta nuo $21,000 iki $17,000, 
skubiam pardavimui. $3,000 įmo
kėti. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

Marąuette Parke 1% aukšto 
naujas mūr. namas parduodamas 

i už nupigintą kainą. 6828 South 
I Campbell. Tel. 476-8071.

1

STA N KUS 
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty- 
bos darbus, gydytojų ofisų, ®

Ž gyvenamųjų ir prekybos pa- g 
» statų. Jūsų pasirinkimui tu- S 
gi rime virš 300 įvairių stan- 
| dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St.
S Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas 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 So. Rockwell Street 
Tel. GRovehilI 6-7875

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dun
traukiai Pataisomi, Išsmalinami a 
ba dedame naujus. Stogai atnaujin 
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 
m. garantija. Dedame naujas “co 
per-alloy’’ rinas—"gutters”; niek: 
nereikia dažyti. Kaina ta pati ka 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauk 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraud 
Nemokamai apskaičiuojame; žemia 
sios kainos. Darbas garantuotas. A 
dat-a dieną ir nąktį bei sekmadi 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIO. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsl- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET MĖTAU 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23. Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

U SS

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET META L 

4444 S. Westena AveM 
Chicago 9. III.
Tel. VI 7-S447

8 LAPKUS BUILDERS, INC. a
ffl Statome įvairius pastatus. Dar- ft 
Stįbas atliekamas labai sąžiningai,^ 
te vartojant geriausias medžiagas, a 
STurime dar keletą sklypų Chicagoj. ŽK 
ft 6440 SOUTH PULASKI RD. 1 
R RE 7-6630 arba LU 1-0400 S

Perskaitę “Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street
HE 4-7482 436 - 5153

“HIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ..
ST 3-0708 OL 1-2094 Chicago, DI.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Consfruction Co.
2523 W. 69th St. PR 8-3792



Hong Konge pabėgėliams dalinamas maistas. Iš komunistines 
Kinijos bėga tūkstančiai žmonių, nes kur viešpatauja komuniz
mas, ten siaučia teroras ir badas. (UPI)

JUNGTINIŲ CHICAGOS CHORŲ 

KONCERTAS

Chicagos lietuvių chorai bir- eertui vyksta jau nuo praeitų sies vadas prel. Ign. Albavičius,
Į želio 3 d. rengia jubiliejinį lie- ' metų. Juo rūpinasi specialus Pamokslą sakys jėzuitų provin-
tuviškų dainų koncertą, kuris komitetas, kuriam vadovauja ciolas, kompozitorius Br. Mar-

i įvyks Marijos Aukšt. mokyklos Lietuvių Vargonininkų sąjun- kaitis, S J. Giegos vargonininkų
salėje, 5 v. p. p. Tai daroma gos pirmininkas, o nariais yra choras. Kviečiami pamaldose

Į minint auksinę — 50 metų — ' visi Chicagos provincijos lietu- dalyvauti visi muzikai ir šiaip
sukaktį nuo Amerikos Lietuvių • viai vargonininkai. ■ publika. Po pamaldų bus bend-

l R. K. Vargonininkų- sąjungos . . . . ri pusryčiai Jaunimo Centre.
. i Tikimasi, kad visuomene gau F J . . .

H™°- , šiai koncerte dalyvaus. Tai bus 'Juos relig“ Chlcagos *•«»«-
Roncerto programą atl.ks iparodymas ne tik Uetu_!j°s vargonininkai visiems sve-

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 26 d.

CHICAGOS ŽINIOS ry golfo aikštėje, kai sugedo jo 
motoras. Važiavusieji pasisam
dė taksį ir užbaigė kelionę į 
aerodromą. Antras helikopte
ris, leisdamas dūmus, turėjo 
nutūpti Havvthorne arklių lenk
tynių vietovėje.

ALTO VYKO. KOMITETO PRANEŠIMAS

viškai dainai, bet ir dėkingumo 1| Dainava, Vyrų Operos choras, 
i Moterų choras, Lietuvos Vyčių 
' choras, Al. Stephens ansamblis 
I ir parapijų chorai. Iš viso, nu
matoma, dalyvaus daugiau
kaip 300 rinktinių dainininkų, ■ 
kuriuos diriguos iš Waterbury, 
Conn., atvykęs komp. Alcksan- i 
dras Aleksis, iš Los Angeles at 
vykęs komp. Bronius Budriū
nas bei vietiniai dirigentai: 
Alice Stephens, dr. Leonardas 
Šimutis, Alfonsas Gečas.

Visi išpildomi kūriniai bus 
lietuviški, praeities ir dabarties 
•kompozitorių. Vienoliką dainų 
išpildys bendras jungtinis cho
ras, o Vyrų choras — 4 dainas, 
moterų choras — taipgi 4 dai
nas. Dalyvaus solistai: Pruden-

Arteja svarbių lietuviams mi- Lietuva, kaip ir visa eilė kitų c^a Mickienė, Genovaitė Gied- 
nėtinų įvykių sukaktys: 1) Bol-: buvusių nepriklausomų tautų ra^enė i** Algirdas Brazis bei 
ševikų pradėtas lietuvių tautos ! Rytų ir Centro Europoje, kent trio: Alvina Giedraitienė, Geno

čia komunistinio Rusijos dės 
potizmo jungą. j kienė.

vaite Maczis ir Genovaitė Peš-

Taipgi programa bus labai
mūsų vargonininkams, kurių rū i

ciams.
l Seimo posėdis prasidės 12 v. 
Pradės pirm. A. Giedraitis. Po
sėdžiams vadovauti numatytas 
komp. A. Aleksis. Be kitų da
lykų, bus svarstomas reikalas Į 
lietuviškos muzikų - vargoninin 
kų mokyklos, kuri paruoštų 
naujus muzikos vadovus para
pijoms.

J

Seimas tęsis maždaug iki 5 ; 
v. Vakare bus bendra vakarie- j 
nė Bowling Lounge restorane, 
56 gatvė ir VVestern. Seimas 
baigsis tą pačią dieną.

Lietuvių Vargonininkų są
junga turi keturias provincijas: 
Chicagos, VVyoming klonio, New 
Yorko — New Jersey ir Naujo
sios Anglijos. Sąjunga apima 
50 lietuvių vargonininkų. Dau
guma jų dalyvaus seime, atvyk 
darni iš Pennsylvanijos, Ohio,

, New Yorko, Kalifornijos, Con- 
neetitut valstybių.

ALT Vykd., Komitetas ragina . . ™ .
skyrius ir kooperuojančias or !turtlnSa ir retai Chicagoje pa- ’--o™--—, | Vargonininkų sąjungos gar-įįtaikanti. Tai bus, šalia dainų pėsčiu lietuviškosios pamaldos'

Pavergtųjų^Tautų šventės> Pirmas toks paskuti- |'buna dauS jaukesnes, 
niu laiku, kad visi pajėgiausie

ganizuoti 
Savaitės” minėjimus.

I bės nariai yra A. Aleksis, VI.
Daukša, Ad. Modeika, J. Žile- 

Sekančią dieną po jubiliejinio į vičius. Vargonininkų sąjunga 
i ji Chicagos chorai jungtinėmis koncerto, birželio 4 d., Jaunimo leidžia žurnalą “Muzikos Ži-

naikinimas 1941 m. birželio 
mėn., 2) JAV Kongreso priim
tos “Pavergtų Tautų Savaitės” 
minėjimas ir 3) Keturiasdešim
ties metų sukaktis nuo JAV 
Lietuvos valstybės de jure pri
pažinimo.

I
ALT Vykd. Komitetas prime

na, kad 1941 m. birželio 13-14
d.d., metams praslinkus po Lie-' 40 metų, kai atsistačiusi Lietu-, 
tuvos okupacijos, Rusijos bol- j vos valstybė gavo JAV pripa- 
ševikai pradėjo planingą lietu- žinimą. de jure. To pripažinimo I 
vių tautos naikinimą. Tomis die j JAV nėra atšaukusios ir, nors . 
somiš“ apie 40,000 Lietuvos gy- ; šiandieną Lietuva yra okupuo- į

HI jėgomis išpildys programą. Pa-
Šių metų liepos 28 d. sukanka siruošimas šiam didžiam kon-

ventojų, nakties metu, buvo o 
kupantų suimti, išplėšti iš jų 
namų ir ūkių ir išvežti iš gim
tosios žemės. Vyrai 'buvo atskir 
ti nuo žmonų, vaikai nuo tėvų 
ir sunkiai įsivaizduojamo kan
kinimo bei teroro priemonėmis, 
tos nelaimingos aukos buvo nu
gabentos į koncentracijos sto
vyklas Sibire, prie Ledinuotojo L 
vandenyno, Vorkutos srityje ir 
kitur gyventi ir dirbti nepaken
čiamose sąlygose. Mažas tų kan
kinių nuošimtis teišliko gyvas.

Antrosios okupacijos metu, 
karui pasibaigus, dar didesnis 
skaičius, tokiomis pat aplinkybė 
mis buvo išgabentas mirčiai; o 
per 20,000 jaunimo, pačių bol
ševikų prisipažinimu, žuvo tė
vynės miškuose, gindami savo 
krašto laisvę. Jų lavonai buvo 
tampomi ir niekinami miestų 
aikštėse, jų giminės ir artimie
ji naikinami koncentracijos la
geriuose. Keli išlikę gyvi tie kan 
kiniai pasiekė vakarų pasaulį.
Keli atvyko į JAV. Jie gyvu 
žodžiu papasakojo apie savo pa
tirtus baisumus įr okupanto 
žiaurumą. Tų tragiškių įvykių 
tikrumą patvirtino ir kai kurie 
amerikiečiai, aplankiusieji savo 
gimines okupuotoje Lietuvoje.
Bet tautos naikinimas tęsiasi 
ir šiandieną, nors gal ne tokiu 
nuožmiu būdu, kaip Stalino val
džios laikais.

Svarbu, kad šita lietuvių tau
tos tragedija būtų žinoma ne 
tik mums, bet ir plačiajai Ame 
rikos visuomenei, spaudai, Kon
gresui ir vyriausybės pareigū
nams.

Todėl ALT Vykd. Komitetas 
ragina visus Alto skyrius ir 
bendradarbiaujančias organiza
cijas rengti tragiškų birželio į- 
vykių minėjimus, pažymint juos 
atitinkamais pareiškimais ir re
zoliucijomis.

įį Nors mes būtum toliausiai už
Liepos mėnesio trečioji savai- /marių, 

tė JAV' Kongreso priimtu nu- Lietuva bus brangesnį už širdį; 
tarimu yra skiriama Sovietų mane’ ir tave tolimoje. 
Rusijos pavergtoms tautoms pa vėjelis tėvynės pravirkdys, 
minėti. —F. Kirša

ta, bet šio krašto vyriausybė 
laiko jos pavergimą neteisėtu,! 
prieštaraujančiu civilizuoto pa-; 
šaulio gyvenimo pagrindams ir1 
Amerikos užsienio politikos prin 
cipams.

Šitas JAV nusistatymas, iš
laikytas visų šios šalies vyriau
sybių nuo Franklino Roosevel- 
to iki dabar yra svarbiausias 
mūsų vilties šaltinis, kad anks
čiau ar vėliau Lietuva vėl at
gaus laisvę ir atsistatys kaip 
nepriklausoma ir demokratinė , 
respublika.

Todėl ALT ragina visur šią 
sukaktį tinkamai paminėti. Ruo 
šiamuose minėjimuose atitinka
momis rezoliucijomis ir kalbo
mis reikia pareikšti JAV Vy
riausybei bei Kongresui padė
kos už Lietuvos pavergimo ne
pripažinimą, pasižadant remti 
JAV pastangas kovoje su ko
munizmo imperializmu, gręsian! 
čiu visos žmonijos laisvei. J

ALT V. Komitetas yra pasi- 
ryžęs, kaip iki šiol taip ir to-j 
liau dėti visas pastangas, kad 
Lietuvos išlaisvinimo valanda 
ateitų galimai greičiau. Visi yra 
kviečiami į bendrą darbą ir į 
bendrą kovą už įvykdymą 
mums visiems brangių idealų: 
Laisvos Lietuvos laisvų pasau
lio tautų šeimoje.

Visas aukščiau pažymėtų mi
nėjimų progomis sukeltas au
kas prašome siųsti: Lithuanian 
American Couneil, Ine. 1739 So. 
Halsted St., Chicago 8, Illinois.

ALT VYKDOMASIS 
KOMITETAS:

L. Šimutis,
E. Bartkus,
dr. P. Grigaitis,
M. Vaidyla

PADĖKA 
A, į- A.

J^MAS T. ŠIDLAUSKAS
Mūsų mylmas vyras i,r tėvas 

mirė 1962 m. geg. mėn. 19 d. 
ir palaidotas geg. men. 22 d. 
Šv. Kazimiero ka.p., Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą, ir palydėjo į jo poil
sio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kleb. prel. D. 
Mozeriui. kun. J. Gilbertui, 
kun. J. Kelpšui, kun. P. Juk
nevičiui ir kitiems • kunigams, 
kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jo sielą.. 'Ypač dė
kojame prel. D. Mozeriui, ku
ris pasakė pamoksią, ir kun. 
P. Juknevičiui, kuris palydėjo 
velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, ku
rie prisiuntė velioniui gėlių. 
Dėkojame vargonininkui J. Ku
dirkai už giedojimą. Dėkojame 
šv. Vardo ir švč. P. M. Nekal
to Prasid. parap. vyrų klubo 
nariams už maldas koplyčioje.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie pareiškė mums to
je liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Petimi Bieliūnui, už ma
lonų patarnavimą,

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Žmona, sūnus, marti ii’ kiti 
giminūs.

PADĖKA

A. A.

JULIA FŲLTZ
(pagal tėvus Martikonis)
Mirė 1962 ru. gegužes mėn. 

13-tą dieną ir palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse geg. 17 d.

Velionė Julia Fultz .negali 
atsidėkoti tiems, kurie suteikė 
jai paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo ją į amžinybės vietą. 
Todėl mes, atmindam ją. ir ap
gailėdami jos mirtį, dėkojame 
draugams, atvykusioms i šer
menis, atsiuntusiems gėlių, už- 
prašusi.ems šv. mišias ir paly- 
dėjusiems J 'kapines.

Dėkojame mūsų dvasiškam 
tėveliui, kun. Leonardui Vaiš
vilai. kuris atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos sielą. Dėkoja
me kun. Jonui Kuzinskui už 
palydėjimą į kapines. Dėkoja 
me laidotuvių direktoriui An
tanui M. Phillips už mandagų 
ir tvarkingą patarnavimą. Dė
kojame karsta nėšiams. nunešu- 
siems ją į amžinojo poilsio vie
tą, ir visiems laidotuvėse daly
vavusiems giminėms, draugams 
bei pažįstam iems.

Nuliūdę lieka: Vyrus Liitbf.r 
sūnus Ernest • Pink ir motina 
Julių Va’fpot, patėvis Pranciš
kus, broliai Petras ir Juozapas 
Martikoniai ir sesuo Ona Šū
dą.

Centre įvyks jubiliejinis Lietu- j nias”. Iš visų tautų vargoninin- 
vių R. K. Vargonininkų seimas, kų, tik vieni lietuviai turi savo 
Jėzuitų koplyčioje bus 10 vai. žurnalą, neskaitant leidžiamų
atnašautos šv. mišios už gyvus angliškai, šio žurnalo priedais
ir mirusius sąjungos narius. Šv. yra leidžiamos lietuviškos gai- 
mišias atnašaus sąjungos dva-£dos. J. Pr.

fina

A. R,
Marijona Maciukeviče

(KUOSAČIŪTR)
Gyveno Crovvn Point, Ind.

A.nks. Burnside apyl. Chicagoj.

Mirė gegužės 24 d., 1 962,
2:26 v. r., sulaukusi senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ša
kių apskričio, Lukšių parapi
jos, Girnių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
dūkte Mario Martinet, sesuo 
Ona Orinlas ir jos vyras Juo
zapas, 2 broliai. Antanas Kur
šaitis su šeima ir Bernardas 
Ku.osaitis, 'krikšto duktė Eilėn 
Bcrngen, brolienė Antanina 
Maciukeviče. mirusio brolio 
Jurgio duktė Anna-Mac Venc
kus ir jos šeima ir daug kitų 
giminių, draugų bei pažįsta- 
m ų.

Prikalusė D. D. S. 7g-ai kuo
pai, Brighton Parko Moterį? 
Klubui, Suvalkiečių, Joniškie
čių. ii- Šakių klubams.

Kūnas pašarvotas J>. Bukau
sko koplyčioje, 108 21 S. Michi
gan Avė.

Pirmadienį, gegužės 28 d., 
10:30 vąb ryto iš koplyčios 
bus nulydėtas į kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sesuo, bro
liai.

Laid. direkt. L. Bukauskas, 
Telef. COmmodore 4-2228.

FRANK PUŠKORIS
Gyveno 10701 S. State St. 

Daugelį metų gyvenęs Ham-- 
mond, Indiana.

Staiga mirė geg. 25 d., 1962, 
6 vai. ryto, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Kre
tingos apskričio.

Amerikoje išgyveno 52 _m.
Pasiliko dideliame nubudime 

žmona Victoria (Kuosaitė, pa
gal pirmą vyrą Ame.ris), duk
tė Lillian Ver Wey, žentas 
Cornelius, 4 sūnus: F.rank,
marti Ste.lla, Joseph, marti 
Mildred, Andr.ew, marti Aud
rey ir Anthony, posūnis Wai- 
ter Ameris, 11 anūkų, 2 pro
anūkai. .brolienė Anna Puško- 
ris su šeima (Kacine, Wis.), 
kiti giminės, draugai ir pažį
stami.

Kūnas bus pašarvotas sek
mad., 2 v. p. p. Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks antrad., 
geg., 29 d., iš koplyčios S: 30 
vai. ryto bus atlydėtas j Visų 
Šventų parapijos, bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, sū
nūs, marčios, žentas, anūkui ir 
proanūkai.

Laidot. direkt. L, Buliaus- . 
kas. Tel. CO 4-2228.

A. -f- A.
ANTANUI GUDINSKUI mirus, 

jo žmonai ir dukterims Paulinai ir Justinai Kisie
liams su šeimomis ir broliui Pranui Gudinskui su 
žmona liūdesio valandoj reiškiame gilią užuojautą.

Ona Kaminskienė su šeima

Šveicarijoje mirus
A, + A.

JANINAI BUDVYTYTEI-NOWAK 
jos seseriai paskautininkei Sofijai Kunstmanienei 
nuoširdi užuojauta.

Aušros Varly Tunto Vyresniu Skaučių 
Mirgos būrelis

PIGESNIS GAZOLINAS
Chicagoje urmo gazolino pri

statytojams sumažinus gazolino 
kainą 2:4 cento už galioną, nu
matoma, kad ir gazolino stotys 
numuš kainas 2 centais galio
nui.

LĖKTUVAS NUSILEIDO 
GOLFO AIKŠTĖJE

Helikopteris, vežąs 4 asme
nis iš Meigs į O’Hare aerodro
mą, nusileido Indiana Bounda-

P A SI LIEJO PIENAS

Didelis sunkvežimis apsiver
tė Halsted, Northwest ir Con
gress sankryžoje. Gatvėje pasi 
pylė dalis vežamo pieno. Sunk
vežimyje buvo supilta 46,000 
svarų, 21,500 kvortų pieno.

LOVICK’S

G E L B N I N K A S
Gėlės vestuvėms — Dekoracijoms 

3316 S. HALSTED ST., YArds 7-7308

KETURIOLIKA METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Ai Aa
FRANK ZELSKY

Jau suėjo keturiolika metų. kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą- Netekome savo 
mylimo 1948 m. birželio 19 d. Palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse — 3 blokas, 47-tas kapas.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašyta 10 šv. Mišių, kurios per 10 mėnesių, 
kiekvieno menesio pirmąjį penktadienį, 8 vai. ryto bus atna
šaujamos Dievo Apvaizdos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Frank Zelskio sielą.

Nuliūdę: žmona Bessie (Beresnevičiūtė, pagal 
pirmą vyrą Norvvay), duktė Frances Flis, žen
tas Chester, 3 anūkai, podukra Veronica W.hitfcy, 
žentas Edwa,rd ir šeima, 2 posūniai: Joei Nor
vvay, marti Helen ir šeima, ir Major Albert 
Norvvay, U:S. A., marti Eleanor ir šeima.

Vienerių mėty mirties sukaktis 

A, -Į- A.

HENRIKO TRAPIKO
Jau suėjo vieneri metai, kai netekome mylimo 

vyro ir tėvo, kuris mirė 1961m., gegužės 29 d.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios gegužės 
mėn. 30 d. 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Po mišių bus šventinamas paminklas Šv. Kaži' 
miero kapinėse, 28-me bloke.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kar
tu su mumis pasimelsti už a. a. Henriko sielą.

Nuliūdus ŠEIMA

U. • A.

JONAS MACKUS
(Gyveno 1338 South 50th Avė., Gicercj Illinois)

Mirė gegužės mėn. 25-tą dieną. Kūnas pa
šarvotas Antano Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 
1410 South 50th Avenue, Cicero, Illinois.

Velionis laidojamas pirmadienį, gegužės mė
nesio 28-tą dieną. Devintą valandą ryto kūnas 
iš koplyčios išlydimas į Švento Antano para
pijos bažnyčią, Ciceroje, o iš tenai — į Švento 
Kazimiero kapines.

Giliai nuliūdę — Žmona MARCELĖ, sūnus 
ALGIMANTAS, marti DALIA ir giminės.



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gegužės mėn. 26 d.

X Ateitininkų šeimos švente 
įvyks šį sekmadienį, gegužės nai 
27 d., Jaunimo Centre. 10 v. r. 
šv. mišios tėvų jėzuitų koply
čioje, o po to pusryčiai, kurių 
metu Chicagos moksleivių at- 
kų kuopos išpildys programą.
Visi kviečiami dalyvauti.

X Brighton Parko Balfo 6 
skyriaus piniginis vajus. Gegu
žės 20 d. Balfo 6 sk. valdybos 
nariai prie parapijos bažnyčios 
laike 6-10 v. pamaldų išdalino 
1,000 laiškų su vokais prašant 
aukų šalpai Sibire ir Europoje 
likusių tautiečių.

Gegužės 27 d. Balfo pareigū-

X A. a. Jonas Mackus, Ci-
eero gyventojas, mirė gegužės 
25 d., penktadienį, šliaukęs 59 
m. amžiaus. Laidojamas iš Cice
ro Šv. Antano parapijos baž
nyčios pirmadienį. A. a. Jonas 
Mackus, miręs širdies smūgiu, 
yra poeto Algimanto Mackaus 
tėvas.

X Kun. dr. A. Juškos orga
nizuojama ekskursija į Europą

prie parapijos bažnyčios neįvyks, kadangi nesusidaro pa

X Teisininkas Jonas Šlepetys, 
Lietuvių Veteranų Sąjungos 
New Yorko skyriaus pirminin
kas, JAV Lietuvių Bendruome
nės Garbės teismo pirmininkas, 
vakar apalnkė Draugo redakci
ją ir administraciją. J. Šlepetys 
atvyko į L. V. sąjungos “Ra
movės’’ atstovų suvažiavimą, 
minint sąjungos 10 metų su
kaktį išeivijoje. Suvažiavimas 
bus šiandien ir rytoj Jaunimo 
Centre.

X Kun. Mykolas Tamošiū
nas, Kolumbijos Lietuvių Ka
talikų komiteto pirmininkas, 
dabar vieši Chicagoje, lankyda
mas vietinius veikėjus ir dalin
damasis mintimis apie Kolum
bijos lietuvių gyvenimą ir, 
ypač, plačiau sustodamas prie 
Medeline statomos Šiluvos kop
lyčios, kuri kainuos apie 80,- 
000 dol. Kun. B. Suginto lydi
mas, aplankė ir L. B. CV pirm. 
J. Jasaitį bei JAV LB Informa
cijos komisijos pirm. J. Vaičiū
ną. Apsistojęs pas kun. Sugin
tą: 7024 So. Artesian Avė., 
Chicago 29, III., tel.: HE 6- 
1852. Chicagoje žada pasilikti 
iki birželio mėn. pradžios.

X Gegužės 30 d., kapų puo
šimo dieną, bus pašventintas 
paminklas ant a. a. inž. - ar- 
chit. Skaistučio Šlapelio kapo 
Chicagoj. Paminklą pašventins 
kan'. V. Zakarauskas tuoj po 
pamaldų Šv. Kazimiero kapinė
se, 29 bloke.

X JAV LB Centro Valdyba
maloniai prašo skubiai regist
ruotis lietuviškus vienetus J-

lauks jūsų aukų. Atvykusieji 
vėliau į pamaldas galės savo 
auką įteikti iš Balfo gautuose, 
ar asmeniškuose vokuose, laike 
bažnytinių rinkliavų.

Tikimės, kad mieli tautiečiai 
gausiai paremsite šią svarbią, 
vieną kartą metuose vykdomą, 
rinkliavą.

X Cicero Aukštesnioji Litu
anistikos mokykla išleisdama 5 
abiturientų laidą birželio 9 d. 
7 v. v. Šv. Antano parapijos sa 
Įėję rengia mokslo užbaigimo 
vakarą. Numatyta trumpa pro
grama; baigimo aktas, pager-

kankamas dalyvių skaičius. Vi
si užsiregistravę kelionei prašo
mi kreiptis į kun. St. Railos nu
matytą ekskursiją: Rev. St. 
Raila, 225 S. 4 st., Brooklyn 
11, N. Y.

X Chicagos 125 m. sukakties 
minėjimo yra pakviesti daly
vauti ir lietuviai. Tuo reikalu 
Liet. Bendr. Chicagos apyg. ge
gužės 24 d. buvo sušaukusi or
ganizacijų ir spaudos atstovų 
susirinkimą. Atstovai pritarė 
dalyvavimui. Pradinis komite
tas sudarytas iš E. Laurin, Vy-

biami nuoširdūs mokyklos bičių ,čių atst., J. Pakalkos, ALT Chi 
liai, po to vakarienė ir šokiai.į cagos apskr. ats., ir prof. B. 
Taipgi sukviesti visi šios mo
kyklos abiturientai. Vakaras 
skirtas jaunimui ir suaugu
siems. Rengėjai pasiryžę vaka
rą pravesti jaukioje ir malo
nioje nuotaikoje.

X B. Juodelis, Brolijos vyr. 
skautininko pavaduotojas, ge
gužės 27 d. 11 vai. Jaunimo 
Centre skautininkų Ramovės i 
sueigoje kalbės tema: Lietuviš-! 
kos skautijos ateitis šiandieni
nėje perspektyvoje.

X Apie Pasaulio Jaunųjų 
Krikščionių Demokratų kongre
są įVenezueloj pranešimą pada
rys to kongreso dalyvis inž. Le į 
onas Pabedinskas L. K. D. Stu
dijų klubo susirinkime šį sek-; 
madienį, 1 vai. p. p., Jaunimo 
Centre. Studentija ir visuome
nė kviečiama dalyvauti.

X Adolfas Lietuvininkas, dir 
bąs Stankaus statybuose, gegu

E. Barry (kairėj) ir Ona Atkočiūnienė (dr. Petro Atkočiūno žmo
na) įteikia $5,000 čekį šv. Kazimiero sesutei M. Stefanijai, Lo- 
retto ligoninės viršininkei. Pinigai skiriami įrengti ligoninėj vi
daus susisiekimo sistemą. Ligoninės rėmėjos, kurių pirmininkė per
nai buvo p. Atkočiūnienė, šią stambią pinigų sumą sutelkė įvai
riais parengimais.

ANTRĄJĮ DEŠIMTMETĮ PRADEDANT

mty 1951 m. Chicagoj, pradė- 
Vitkaus, L. B. atstovo. Atei- jo savo sėkmingos veiklos ant- 
nančią savaitę bus platesnis tuo Į rąjį dešimtmetį.
reikalu pasitarimas, kuriame
bus sudarytas pilnas komitetas.

X Jurgis ir Julija Pūkeliai, 
7430 So. Sangamon Avė., at
šventė savo 43 m. vedybų su- 

Ikaktį ir ta proga buvo pagerb
ti savo artimųjų. Pukelienė iš
augino dvi pavyzdingas dukre
les, viena yra vienuolė pranciš- 
kietė seselė Marija Alma, dir
banti Gerojo Samaritiečio ligo
ninėje, Mount Vemon, III., ku
rią veda seselės pranciškietės. 
Antroji yra ištekėjusi. Pūkeliai 

j yra nenuilstantys darbuotojai 
j ir aukotojai. Sukaktuvininkams 
buvo sudėta daug dovanų ir pa
linkėta sulaukti auksinio jubi
liejaus.

X Pasirengimai vaikų festi
valiui, kuris bus birž. 18 d. prie

žės 21 d. nukrito nuo namo, pram. ir Mokslo muziejaus, to
prie kurio dirbo ir sunkiai su
sižeidė. Guli Woodlawn ligoni
nėje, 6060 So. Drexel, kamb. 
501. Galima aplankyti.

X Skaičiuoja balsus. Gegu
žės 27 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p., Jaunimo Centre, rinkimi
nė komisija skaičiuos Lietuvių 
Studentų sąjungos JAV eentri- 

AV-se, nurodant organizacijos Inių organų rinkimo balsus. Šis
pavadinimą ir narių skaičių. 
Tas juo labiau taikytina litua
nistinėms mokykloms, chorams, 
tautinių šokių grupėms, jauni
mo ansambliams ir t. t. Regist
racija rišama su dr. Fishmano 
komiteto “Language Resources 
Project” tikslu, išlaikyti sveti
mas kalbas Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. LB Centro Vai 
dyba pati parūpintų reikiamą

posėdis yra atviras visiems, 
kurie domisi rinkimų rezulta
tais.

X LSK Lituąnioos ir Wafnde-
rer draugiškos futbolo rungty
nės įvyks šiandien, gegužės 26 
d., 6 v. vak. Marąuette Park 
aikštėj.

X Kapų puošimo dieną auto
mobiliu nebus galima įvažiuoti 
į Šv. Kazimiero kapines. Taip

kiekį blankų ir tuo palengvintų J pat vartai automašinoms bus 
atskiriems lietuviškiems padali- j uždaryti po pietų ir gegužės 
niams. Rašyti: Jonas Jasaitis, i29 d
7252 S. Whipple St., Chicago i x Lietuvių ūkininkų Švejnta- 
29, III., tel.. HE 4-2165. Įdienis, kurį ruošia Lietuvių

X Mirusiųjų paminėjimo dieną1 Ūkininkų Sąjunga bus sekm.,
(Memorial Day), geg. 30-tą, Šv. 
Kazimiero kapinėse, 11 vai. ryto 
šv. Mišias atnašaus J. E. vysk. 
V. Brizgys, diakonas kun. K. Veng
ras, MIC, subdiakonas kun. P. Ci
bulskis, MIC. Pamokslą sakys kun. 
P. Garšva, MIC. Apeigų tvarkyto
jas (ceremonijariįus) kun. J. Pet
raitis, MIC. Per šv. Mišias giedos 
Vargonininkų choras. Kolumbo Vy
čiai, Ketvirto laipsnio ir Dariaus- 
Girėno Posto 271 nariai sudarys 
garbės sargybą.

X Geriausi Chiciagoje auto 
mašinų ekspertai - mechanikai 
yra tik — 1934 W. 59 St., tel. 
GR 6-9468. Be to atliekami ly
ginimo ir dažymo darbai: ten 
pat gaunamas ir gazolinas. Pa
tarnavimas greitas, mandagus 
ir garantuotas. Kreiptis darbo 
dienomis tarp 7 v .r. iki 8 v. v. 
Savininkai: Jonas Kutka ir
Klemas Jurgėla. (Sk.)

X J. ir P. Kinderiai, “Ram- 
byno” vasarvietes savin., išva
žiavo į UNION PIER, Mich., 
ir nuo šio šeštad. jau laukia 
atvažiuojančių svečių. (Pr.)

gegužės men. 27 d. Jaunimo 
Centre, 5620 S. Claremont Av., 
Chicagoje. Iš ryto įvyks gėlių 
padėjimas prie Laisvės Kovų 
paminklo Jaunimo Centro sode
lyje.

11 v. prieš pietus pamaldos 
Lietuvių Jėzuitų koplyčioje už 
tragiškai žuvusius Suvalkijos 
ūkininkus 1935-37 metais.

12 v. prelato M. Krupavičiaus 
pranešimas Jaunimo Centro sa
lėje, Garbės Narių ir svečių žo
dis ir L. Ū. S-gos pirmininko, 
bei sekretoriaus trumpas supa
žindinimas su organizacijos 
veikla.

Susirinkimo - posėdžio pro
grama nebus perkrauta ir ne
sutrukdys per daug laiko. Atsi
lankydami į LIETUVIŲ ŪKI
NINKŲ ŠVENTADIENĮ paro
dysite gerą valią ir pagarbą 
laisvėje esančiam ir likusiam

Chicagoj ir apylinkėse
DAR DĖL GRAŽUOLIŲ 

RINKIMŲ

Chicagos Tarptautinės Preky 
bos parodos administracija lie
tuviškoje spaudoje yra paskel
busi grožio karalienės reikalu 
skelbimą, kviesdama kandida
tes, norinčias būti išrinktom re 
prezentuoti savo tautas, regist
ruotis parodos nurodytu adre
su. Skelbimas yra ne visai aiš
kus ir klaidinantis. Lietuvių 
Bendruomenės parodos rengi
mo komisija su parodos admi
nistracija yra susitarusi, kad 
Lietuvai reprezentuoti kandi
datė (ar kandidatės) bus pa
rinktos tam reikalui Lietuvių 
Bendruomenės sudarytos spe
cialios jury komisijos. Kandida
tės, kurios registruosis tiesiog 
parodos nurodytu adresu nesu
silauks rimto dėmesio. Parodos

LDK Birutės Karių šeimų kos Valstybių kariuomenėj tar- 'vadovybės skelbimas liečia tas 
Moterų draugija, atsikūrusi tre Inaujančių karių bei veteranų .tautas, kurios savo krašto re- 

žmonas, o jų skaičius nemažas. -prezentančių - gražuolių pačios 
Jų įsiliejimas į birutininkių ei- neparenka ir parodos vadovy-

Atsikūrusiai draugijai pirmoj 
eilėj parūpo Laisvės Kovų In
validų, pasiekusių JAV (viso 

!17) įsikūrimo vargai. Sužaloti 
ir netekę sveikatos Nepriklau
somybės kovose, su rankų-kojų 
protezais, jie nepajėgė užsidirbt 
kasdieninės duonos ir buvo rei
kalingi skubios visuomenės pa
galbos. Taipgi kėlė susirūpini
mo ir likusiųjų Vokietijoje in
validų, sergančių karių bei jų 
šeimų likimas. Tatai ir buvo 
vienas iš svarbiausių akstinų 
atkurti tremty LDK Birutės 
Karių Šeimų Moterų dr-ją, gra
žiai klestėjusią tėvynėje.

Reikia pažymėti, kad atkur
tos draugijos pirmieji žingsniai 
nebuvo lengvi,

liau vyksta Gage Parke. Su 
vaikais žaidimus praveda mok. 
M, Pėteraitienė šį sekm., geg. 
27 d., 4 v. p. p. Geram orui 
esant praktika atliekama pačia 
me parke, o jeigu lytų ■— salėj j 
nr. 4. Prašomi tėvai atvesti sa
vo vaikus į pratybas. (Pr).

X Union Pier vasarvietėje, 
netoli Chicagos, prie Michigan 
ežero atskirose vilose (cotta- 
ges) pigiai išnuomojami 2 - 4 - 
5 kambarių butai su patogu
mais. Vilos randasi medžių pa
vėsyje, prie jų 400 pėdų priva
tus pliažas ir smėlio kopos.

Skambinti: Chicago, PRos
pect 8-3739. (Sk.)

X Išsimatuok i t langą, į kurį 
dėsit vėsintuvą, o tada vienas 
žygis pas Gradinską, ir tą pa- 
šią dieną Emerson vėsintuvas 
aprūpins jus vėsiu, sausu ir fil
truotu oru. Adr.: 2512 W. 47 
St., FR 6-1998. (Sk.)

les, būtų lyg nauja vandens 
srovė kiek nusistovėjusiuose 
vandenyse. Draugijoje per vi
sus keturius skyrius yra virš 
200 narių. Vienas po kito įsi
steigę Detroito, Clevelando ir 
Los Angeles skyriai, gražiai ir 
sėkmingai veikia, palaikydami 
kontaktą su centriniu Chicagos 
skyriumi. Visi LDK Birutės d- 
jos skyriai glaudžiai bendradar 
biauja su ALV sąjunga Ramo
ve ir yra dėkingi plačiajai liet. 
visuomenei už pritarimą ir pa
ramą birutininkių veiklai.

bei nepristato.

Lietuvaitės registruojasi šiuo 
adresu: L. Braždienė, 6600 So. 
Whipple Avė., Chicago 29, III.

Genienė ,dr. A. Mačiuikienė ir 
M. Tumienė. Visos atsidėjusios 
organizuoja draugijos skyrių 
atstovų suvažiavimą, kuris į- 
vyks drauge su Ramovės sky
rių suvažiavimu gegužės 26-27 
dienomis Jaunimo Centre, Chi
cagoje ir tikisi gausaus narių 

■ ir JAV-bių kariuomenės lietu-
Šiuo metu Chicagos centrinio vių karių žmonų atsilankymo 

skyriaus valdybą sudaro pirm. jr įsijungimo į birutininkių gre- 
L. Stasiūnienė, vicepirm. •— B. tas_
Gustaitienė ir M. Babickienė,
ižd. — M. Jautakienė, sek.- 
Danauskienė ir v-bos narės — 
V. Kulikauskienė ir J. Žitku-

V.

tačiau, dėka, 
birutininkių gilaus įsipareigoji
mo ir visuomenės nuoširdaus v^en®- Revizijos komisija 
pritarimo, greitu laiku uoliai į- 
si jungė į kultūrini bei visuome
ninį darbą ir buvo pajėgi pla
tesniu mastu vykdyti šalpą.

Atsiradus galimybei sušelpti 
Sibiro tremtinius bei Lietuvoje 
likusias birutininkes ir jų šei
mas, skubiai organizavosi pa
galbą vertingais siuntiniais, juo 
labiau, kad iš anksto įsteigtas ,
Sibiro Fondas, įgalino nedelsiant Į 
tatai vykdyti. Be regularaus Į 
invalidų, karių, ligonių bei jų j 
šeimų šelpimo, draugija, kiek 
pajėgdama, per visą dešimtme
tį rėmė Vasario 16 gimnaziją,
Altą, Balfą, sporto organizaci
jas, skautus, studentų knygyne 
liūs, žurnalus Lituanus ir Karį,
Kultūros Fondą, tautai nusipel 
niusius asmenis ligos ar neda
lios ištiktus, parėmė Ramovės 
išleistą knygą: “Žalgirio mū
šis”, nemaža pavienių asmenų, 
reikalingų piniginės paramos, 
ir labai efektingai prisidėjo

Mieloms birutininkėms linkė
tina sėkmės ir toliau vieningai 
ir tvirtai žengti Lietuvos keliu

Sofija Oželienė

■
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prie Žuvusiems dėl Laisvės pa- 
X Tėvų Marijonų Rėmėjų minklui pastatymo _ paauko

dama 1,700 dol.
Draugija būdama apolitinė, 

skuba su pagalba ten, kur lie
tuviškas reikalas, ar lietuvis 
šaukia.

Draugija viena iš pirmųjų į- 
sijungė į Liet. B-nę ir yra jos 
savarankus padalinys. Ypatin
gai birutininkes sielojasi tauti
nės kultūros bei lietuviškų tra- 

j dicijų išlaikymu. Jos plačiai

35 sk. Brighton Parke rengia 
pramogą sekmadienį, gegužės 
27 d. Viskas įvyks Uršulės Gar 
lavičienės namuose, 4437 So. 
Artesian. Pradžia 2 v. p. p. 
Bus laimėjimai, vaišės ir kiti 
įvairumai. Pelnas skiriamas nau 
jos bažnyčios statybos fondui. 
Ne tik marijonų rėmėjai yra 
kviečiami, bet visi lietuviai pra
šomi dalyvauti ir paremti gerą 
darbą parapijos naudai.

' propaguodamos tautinių rūbų 
* k dėvėjimą taut. švenčių bei iškil

mių progomis, yra surengusios 
tris gražiai pavykusius tauti
nių rūbų paradus su vertingo
mis premijomis.

Peržengusios antrojo dešimt
mečio draugijos atsikūrimo 
slenkstį, birutininkes gyvai su-

Taut. šokių kuopelė šiandien 
8:30 v. v. Lietuvos Vyčių salėj 
(2455 W. 47th St.) ruošia žie
mos sezonui uždaryti smagų 
“Gegužės Linksmavakarį”. Visi 
atvykite kartu su draugais sma 
giai praleisti vakarą. Jums šo
kėjai suteiks malonumų, kur 
kartu ir prie baro ir prie sma
gios muzikos pašoksit lietuviš-

pavergtoje tėvynėje lietuviui j kus šokius. Taip pat galėsit ir 
ūkininkui, šiandien nešančiam 
skaudžią komunistinę vergiją.

(Pr.)
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Rene Carpenter, astronauto žmona, džiaugiasi išgirdusi, kad vy
ras surastas. Nutrūkęs radijo ryšis su astronautu keliasdešimt 
minučių visą kraštą ir artimuosius vertė susirūpinti astronauto 
likimu. (UPI)

IŠARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Liudas Stukas, baritonas, 

pereitą šeštadienį su didžiuliu 
pasisekimu koncertavęs su Rū-

Tel. PRospect 8-5122. Grožio 
į karalaitės rinkimai įvyks bir
želio 3-čią dieną 1-mą vai. p. p. 
Jaunimo Centre, 5620 S. Clare
mont Avė. Dėl informacijų 
skambinti B. Nainiui PR 6-3726.

Br. Nainys

NAUJA ŠAUIJŲ CENTRO 
VALDYBA

Naujai išrinktoji koresponden
tiniu būdu LŠST CV jau turėjo 
savo pirmąjį posėdį gegužės 13 
d. Jaunimo Centre, Chicagoje. 
Posėdy dalyvavo devyni šau
liai: J. Giedrikas, VI. Skirmun- 
tas, P. Petrušaitis — Ratine, 
Wisc., K. Žilėnas — Melrose 
Pk., ir VI. Išganaitis, Alf. Va- 
latkaitis, A. Gintneris ir R. Ski 
pitis. Svečio teisėmis dalyvavo 
buv. CV narys J. Balčiūnas.

Posėdį atidarė Alf. Valatkai- 
tis trumpa kalba. Jisai pakvie
tė posėdžio pirmininku adv. Ra 
polą Skipitį, kaip šaulių s-gos 
garbės narį. Tarė žodį ir ko
resp. būdu pravedęs šaulių su
važiavimą Wisconsino kuopos 
narys Jonas Giedrikas, pažy
mėdamas, kad toki rinkimai 
Šaulių sąjungos istorijoje yra 
pirmieji. Jie buvo pravesti tvar 
kingai, bet juose nesijautė tos 
gyvos dvasios, todėl jie dau
giau nepraktikuotini. Geriau tu 
rėti mažiau atstovų, bet gyvų, 
su kuriais vietoje galima aptar
ti ir išspręsti visus reikalus. 
Mums reikia daugiau pažinti 
vieni kitus.

Pirmininku buvo pasiūlyta du 
kandidatai: R. Skipitis ir prof. 
J. Šimoliūnas ,bet juodviem at
sisakius, kaip senesnio amžiaus 
žmonėms, buvo išstatyti kiti 
du: VI. Išganaitis ir J. Giedri
kas. Buvo balsuojama slaptai. 
Balsų persvara buvo už Racine 
kandidatą Joną Giedriką. Pas
kelbus jo išrinkimą LŠST CV 
pirmininku 3 metams, J. Gied
rikas padėkojo už pasitikėjimą, 
pareiškė visiems padėką ir pa
sižadėjimą dirbti Šaulių sąjun
gos darbą, organizuojant nau
jas kuopas, steigiant naujus 
vienetus ir tvarkant kitą Šaulių 
sąjungos organizacinį darbą.

CV vicepirm. buvo išrinktas 
Alf. Valatkaitis ir VI. Skirmun- 
tas, sekr. P. Petrušaitis ir iždi
ninku — K. Žilėnas. Valdybos 
nariai, laikinai be pareigų pasi
liko VI. Išganaitis ir A. Gintne
ris.

Toliau buvo svarstyta darbo 
pareigomis pasiskirstymo klau
simas: šaulių moterų vadovy
bė, sporto, ryšių, administraci
jos, jaunimo, spaudos ir kiti rei 
kalai.

Nutarta pareikšti padėką 
buv. LŠST CV pirmininkui ir 
koresp. būdu suvaž. komisijai 
už atliktus darbus. Buvo pa
gerbtas atsistojimu ir miręs 
GV ižd. V. Abramikas.

kinti ir ta proga savo aukas 
siųsti gali: Immaculate Concep- 
tion Convent, R. F. D. 2, Put- 
nam, Conn.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

TERRA
— Dievas laisvę duoda tik

tiems, kurie ją myli, saugoja ir 
tos ansambliu Paterson, N. J.,!ginti nori _Dan. Webster 
šį šeštadienį dainuoja Hart-1
ford, Conn., Lietuvių choro kon 
certe. Jo malonus tembras ir j 
išpildymas žavėjo klausytojus. ;
Birželio 1 d. L. Stukas dainuo- j 
ja Mountainside Music Assoeia- Į 
tion rengiamam koncerte Moun

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 IV. 68rd St.. Chicago 2», IU.

Tel. 434-4660
ParduotuvS atdara lr sekmadie

niais. ,

The Mission of a Mother Seton Sister of Charity is to carry 
Christ. te all whom she serves in grade school, high school, college, 
hospital, a foreign mission in Korea, or the deaf and blind ati De 
Paul Institute.

tainside, N. J.

— Nekaltai Pradėtosios Ma-sirūpino naujų narių pritrauki
mu — naujos pajėgos įneštų rijos seserų vienuolijos rėmėjų 
naujų sumanymų, energijos bei seimą, įvykstantį gegužės 27 d. 

pamėgint laimę laimėjime “vai- į jaunatviško entuziazmo. Tad Putname, Conn., organizacijos, 
so” ir “polkos” šokyje. i vyresniųjų birutininkių viltys | rėmėjai ir kiti vienuolijos dar-

—Rengėjai1 yra sudėtos į Jungtinių Ameri-1 bus paremti norį lietuviai svei-

Whether she becoimesl a good teacher, nurse, artist, musician, 
scientist, or business woman is not the ideal. The Sister of Charity 
who keeps lier Rule, is obedient, charitable and lives in the presence 
of God is the ideal member of the Community.

FOR FURTHER INFORMATION IVRITE TO:

MOTHER M. CLAUDIA 
Seton H iii, Greensburg, Pa.




