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Besivydamas, Amerika. Chruščiovas suklupo
Komunistiniame pasaulyje didelis 

maisto trūkumas
Propaganda ekonominės gerovės nepakelsi

STASYS DAUNYS

Bažnyčia gina italų 

darbininkų teises
Darbininkai turi gauti tinkamą atlyginimą

Prieš porą metų diktatorius 
Nikita Chruščiovas išdidžiai gy
rėsi, jog Sovietų Sąjungoje e- 
konominis gerbūvis taip spar
čiai kyla, kad greit sovietinių 
piliečių ekonominis pajėgumas 
susilygins su amerikiečių ge
rove, o po kelerių metų Ameri
ka būsianti pralenkta. Visos So
vietų Sąjungos ir jos pavergtų
jų kraštų miestuose ir kolcho
zuose prasidėjo priverstini mi
tingai už Chruščiovo plano įgy
vendinimą ir Amerikos pralen
kimą. Vienų komunistų ranko
se esanti Lietuvos spauda pasi
sakė prieš siuntinius iš Ameri
kos, girdi, krašte nieko netrūks 
ta ir siuntiniai nereikalingi. Bet 
greit Chruščiovas įsitikino, kad 
tuščiomis panegirikomis ir pro
paganda ekonominės gerovės pa 
gerinimas neįmanomas. Prasi
dėjo ūkinio gyvenimo vairuoto
jų atleidimas, sukeitimas parei
gose. Amerikai pralenkti skirtų 
mitingų banga visai sustojo, kai 
praėjusią žiemą tas pats Chruš
čiovas prašneko apie galimus 
maisto trūkumus.

Gegužės 31 d. Sovietų Sąjun
gos komunistų partija ir vyriau 
sybė paskelbė dekretą apie mais 
to kainų pakėlimą. Mėsai kai
nos pakeltos 35%, o sviestui 
25%. Kainos bus pakeltos ir 
kai kuriems kitiems maisto ga
miniams. Pagal sovietinę tradi
ciją, jei kainos, keliamos svar
biausiems maisto gaminiams, 
tai sumažinamos kainos nereikš 
mingiems dalykams. Nenuosta
bu, jei būtų sumažintos kainos... 
degtukams ir druskai, kaip tai 
buvo padaryta pirmosios Sovie
tų Sąjungos okupacijos metu 
Lietuvoje.

Sovietinis darbininkas vidu
tiniškai per mėnesį uždirba nuo 
50 iki 100 naujųjų rublių. Toks 
didelis maisto kainų pakėlimas 
yra darbininko apiplėšimas. 
Kolchozų darbininkai uždirba 
nepalyginamai mažiau už mies
tų darbininkus, tad jų išnau
dojimas ir apiplėšimas bus žy
miai skaudesnis. Jie bus pri
versti daugiau ir sunkiau dirb
ti, daugiau maisto gaminių ati
duoti valstybei ir mažiau val
gyti. Kur dingo turtingoji Uk
raina, visos Europos ūkinis pa
sididžiavimas? Ukrainos ūkį su
žlugdė komunistinė kolchozų sis 
tema. Chruščiovas vijosi Ame
riką, bet pasivijo... Stalino lai
kų badmetį.

Maskva teisinasi, jog mėsos 
ir sviesto trūkumas juntamas 
dėl didelio gyventojų prieaug-

KAUENDORIUS

Birželio 2 d.: šv. Eugenijus, 
šv. Marcelinas, Ąžuolas.

Birželio 3 d.: sekm. po šeš
tinių, šv. Klotilda, Dievelta.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsnių; rytoj — 
giedra, vėsu.

Saulė teka 5:18, leidžias 8:18.

lio. Iš kitų • fondų esą negalima 
pinigų liesti maisto gaminiams 
pirkti, nes kapitalistinis pasau
lis, Amerikos vadovaujamas, 
ruošiasi raketiniam ir atomi
niam karui.

Maisto trūkumas juntamas 
visame komunistiniame pasau
lyje. Raudonojoj Kinijoj žmo
nės badauja. Sovietijoj žmo
nės turės mažiau valgyti. Ko
munistų valdoma Rytų Vokie
tija, kurios žemės ūkio gami
niai prieš karą išmaitindavo be
veik visą Vokietiją, prašo iš 
Vakarų Vokietijos arti 700 mi
lijonų kreditų maisto gami
niams pirkti.

Chruščiovas darys valymus, 
ieškos kaltininkų, juos ras ar 
neras, bet dėl maisto kainų pa
kėlimo pirmoje eilėje skaudžiau 
šiai nukentės paprastųjų darbi
ninkų masė.

Areštai Korėjoje
SEDULAS, Korėja. — Pietų 

korėjiečių karinė vyriausybė va 
kar pranešė, jog ji užgniaužė 
sąmokslą nuversti valdančią ta
rybą ir nužudyti jos narius. Ke
turiasdešimt vienas asmuo a- 
reštuotas.

Pulk. Kim Chong Pil, žvalgy
bos direktorius, pareiškė, jog 
sąmokslą organizavę demokra
tų partijos vadai.

Karinė taryba valdžią paėmė 
prieš vienerius metus.

Apšaudė Quemoy
TAIPEI, Formoza. — Komu

nistinės Kinijos artilerija va
kar paleido 47 sviedinius į Que- 
moy salas; tai pirmasis užpuoli
mas keturių dienų laikotarpyje.

Rusai paėmė laivę
TOKIO. — Sovietų Sąjungos 

žvalgybinis laivas paėmė mažą 
japonų žūklavimo laivą apie dvi 
mylios nuo Japonijos pajūrio, 
kaltindamos, jog jos laivas pa
žeidęs Sovietų teritorinius van
denis.

— 17-kos valstybių atstovų 
nusiginklavimo konferencija Ge 
nevoje pertraukiama nuo bir
želio 15 dienos iki liepos 15 d.

Ismet Inonu, senas Turkijos po
litikas, pasitraukė iš ministerio 
pirmininko pareigų, kilus krizei 
dėl prašymo paleisti įkalintus nu
kankinto premjero Menderes vy
riausybės narius. Inonu, 78 metų, 
pergyveno bandomąjį karinį per
versmą praėjusį vasarį. (UPI)

Tūkstančiai europiečių už spygliuotų vielų tvoros prie Maison-Blanehe aerodromo Alžire laukia lėk
tuvų skristi j Prancūziją. (UPI)

Kancleris Adenaueris 
Vakarų Vokietijos

klausimais
BONNA. — Vakarų Vokieti

jos kancleris Adenaueris vakar 
pareiškė, kad Vakarai neturė
tų daryti nuolaidų Sovietų Są
jungai dėl Berlyno. Vakarinia
me Berlyne turi būti garantuo
tos vakariečių teisės.

Sovietų diktatorius Chruščio
vas dabar įtaigoja, jog Jung

tinių Amerikos Valstybių, Bri
tanijos ir Prancūzijos karinės 
įgulos turėtų 'išeiti iš Vakarų 
Berlyno, o jų vietas galėtų už
imti neutralios valstybės.

Šį sekmadienį įvyksta Vokie
tijos krikščionių demokratų su
važiavimas.

Naujausios
žinios

— Sovietų Sąjungos vyriau
sybė vakar įsakė savo gyven
tojams “suvaržyti diržus”, nes 
pakėlė kainas 30 procentų mė
sai ir 25 proc. sviestui.

— Komunistai partizanai, įsi
brovę į -raupsuotųjų koloniją 
Pietų Vietname, pagrobė tris 
misionierius.

— Britanijos ministeris pir
mininkas Macmillan šiandien po 
pietų skrenda į Paryžių pasitar
ti su prezidentu de Gaulle Eu
ropos Bendrosios Rinkos klau
simais.

Paskutine Eichmanno valanda...
TEL AVIV, Izraelis. — Iz- su šypsena pasakė:

raelio valstybė užvakar prieš 
vidurnaktį pakorė žymų gesta
po pareigūną Adolfą Eichman- 
ną, kad jis vykdęs nacių įsaky
mus žudyti žydus Europoje II 
Pasaulinio karo metu.

Arye Wallenstein, Reuterio 
korespondentas Izraelyje, ir ko
respondentas iš Vokietijos buvo 
tik du užsienių korespondentai, 
kurie matė Eichmanno pakori
mą. Jis nukrito per kartuvių 
dureles į mirtį tik dvi minutės 
prieš vidurnaktį. Eichmann bu 
vo šaltas ir save kontroliuojąs 
iki galo.

Tik prieš užneriant virvę ap
link kaklą, jis pasakė:

— Tegyvuoja Vokietija, tegy
vuoja Argentina, tegyvuoja 
Austrija... aš paklusau karo į- 
statymams ir savo vėliavai. E- 
su pasiruošęs.

Jis pažvelgė į žurnalistus, ku 
rie netoli kartuvių stovėjo, ir

Vokietijos socialdemokratai vėl 

pasmerkė marksizmą
BONNA. — Vakarų Vokieti

jos spauda šiom dienom pas
kelbė Vakarų Vokietijos Social
demokratų Centro Komiteto pa 
sirašytą 52 puslapių memoran
dumą, kuriame Vokietijos so
cialdemokratai naujai pasmer* 
kia marksizmą ir aiškiai pasisa
ko už Bažnyčios socialinį moks 
lą, priimdami popiežiaus Jono 
XXIII socialinės enciklikos “Ma 
ter et Magistrą” pagrindinius 
principus.

Socialdemokratų memorandu 
mas ypač pabrėžia individuali
nę laisvę, įvairių visuomenės 
klasių bendradarbiavimą ir pa
sisako už popiežiaus programą 
remti ūkiškai neišsivysčiusias 
Afrikos ir Azijos tautas.

Kai kurie laikraščiai šiame

Pietų Vietnamo raudonasis par
tizanas vedaimas į vyriausybes ka
rinę būstinę apklausinėjimui.

— Džentelmenai, netrukus 
mes vėl susitiksime — tai toks 
visų žmonių likimas. Aš tikė
jau į Dievą visą gyvenimą, ir 
aš mirštu tikinčiu į Dievą.

Eichmanno paskutinės minu
tės žemėje nebuvo apgaubtos 
gailesčiu.

56 metų amžiaus Eichmann 
buvo vedamas į mirtį per dve
jus metus ir 21 dieną, Izraelio 
žvalgybai sučiupus jį Argenti
noje ir atvežus jį lėktuvu į Iz
raelį.

Pranešus, kad jo apeliacija 
atmesta, jis paprašė raudono 
vyno.

Tai buvo CarmeI, vienas ge
riausių Izraelio vynų. Jis išgė
rė pusę butelio.

Jis nuėjo į kartuves. Jo la
vonas buvo sudegintas ir pele
nai išblaškyti Viduržemio jū
roje.

socialdemokratų memorandume 
įžiūri natūralią socialdemokrati
jos evoliuciją nuo marksistinės 
klasių kovos į “socialiniį huma
nizmą”.

Trumpai iš visur
— Senatorius Hubert H. Hum I 

phrey (D., Minn.) vakar pareis-' 
kė, jog tuojau reikia sumažinti 
individualinius ir korporacinius 
mokesčius, jei norima “sustip
rinti ekonomiją ir akcijų rin
ką”.

— 10 tūkstančių katalikų stu 
(lentų iš Paryžiaus, Reimso, 
Tours ir Orleano universitetų 
šiom dienom naktį pėsti atliko 
maldingą kelionę iš Paryžiaus 
į Chartres Dievo Motinos šven
tovę.

— Popiežius Jonas XXIII
v /šiom dienom privačioje audien
cijoje priėmė Brazilijos užsie
nių reikalų ministerį Santiago 
Dantas.

KREMLIŲ IMA
JAV atmetė

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Rusk spaudos 
konferencijoje užvakar pasisakė 
prieš Chruščiovo pasiūlymą stei 

-gti tarptautinę prekybos orga
nizaciją, sukviesti konferenciją. 
Sovietų diktatoriui išaugo skau 
dus dyglys šone — Europos 
Bendrosios Rinkos valstybės. Jų 
prekybinis pasisekimas, artėji
mas su jomis Britanijos, o taip 
gi ir Amerikos — linkimas prie 
Europos Bendrosios Rinkos vai 
stybių gąsdina Chruščiovą, kad 
Sovietų Sąjunga gali pasilikti 
bent dalinėje prekybinėje izo
liacijoje. Pats Rusk spaudos 
konferencijoje pažymėjo, jog 
bendrosios rinkos sąjunga žy
di, laisvojo pasaulio gyvastin
gumas auga ir dėl to raudona
sis diktatorius ima nervingai 
rūpintis.

Plės prekybos ryšius su 
laisvuoju^ pasauliu

Valstybės sekretorius Rusk 
atkreipė dėmesį į artėjančius 
ryšius tarp JAV ir Europos 
Bendrosios Rinkos valstybių; 
visiems šiems kraštams bendra 
darbiaujant, numatoma plėsti

MADRIDAS. — Ispanijos ka
talikų darbininkų sąjūdžiai ir 
Katalikų Akcija paskelbė bend
rą raštą, kuriuo kviečia bend
radarbiavimo ir krikščioniškos 
meilės dvasioje išspręsti tarp 
darbdavių ir darbininkų kilusius 
nesusipratimus. Katalikų Akci
ja ir darbininkų sąjūdžiai raš
tu ypatingai pabrėžia darbinin
kų teisę į pakankamą atlygini
mą, į laisvas profesines sąjun
gas, kurios gintų jų interesus, 
reikalui esant, ir streiko pagal
ba.

Už teisingesnį turtų padalini
mą ir už darbininkų būklės pa
gerinimą visu griežtumu pasisa
ko ir Ispanijos vyskupai. “Kai 
kurių katalikų elgesys yra ne
suderinamas su socialiniu Baž
nyčios mokslu”, — rašo Bilbao 
vyskupas Gurpide savo ganyto
jiškame laiške gegužės pirmo

— Naujas Italijos užsienio 
teikalų’ ministeriš yra Attilio 
Piccioni, 69 metų. Socialdemo
kratų vadas Giuseppe Saragat 
atsisakė būti užsienių reikalų 
ministerių. Piccioni pasižymi iš
mintimi ir pusiausvvra.

— “Šaltasis karas” tarp rau 
donosios Kinijos ir Indijos be
veik užkirto kelią abiem kraš
tam prekybą per Tibetą.

— Vyriausias Prancūzijos ko 
misionierius Alžirijoje vakar pa
reiškė europiečiams, kad jie pa 
siliktų Alžirijoje ir sugyventų 
ten su arabais. Kasdien apie 
4,000 europiečių išvyksta iš Al
žirijos.

GĄSDINTI BENDROJI RINKA
Chruščiovo pasiūlymą sukviesti tarptautinę 

konferenciją
Laosas, Kinijaprekybinius ryšius tarp indust

rinių ir žemės ūkio kraštų. At
mesdamas Chruščiovo pasiūly
mą, Rusk pastebėjo, kad yra 
kitų institucijų, kuriose tie tar
pusavio prekybos ryšiai gali 
būti aptarti, kaip pvz. Jungt. 
Tautų Ekonominė ir Socialinė 
taryba.

Rusk kelia kaltinimus Sovietam

Dėl Laoso, Rusk pasakė, kar 
savaitės laikotarpyje laukiama 
susitikimo trijų princų, kurie 
turės uždavinį sudaryti koalici
nę ' vyriausybę. Birželio vidury 
Rusk planuojąs kelionę į Euro
pą, ypač į Vakarų Vokietiją, 
išlyginti ten iškylančių nesklan 
dūmų.

Dėl Kinijos, Rusk pasakė, kad
Savo spaudos konferencijoje žinoma> . ten diMs maisįo 

sekr. Rusk pasmerkė Sovieto, trūkumaSi ir jeigu Kinya pra.
Sąjungos laikyseną 17-kos tau
tų nusiginklavimo konferencijo
je Genevoje. Tie pasitarimai te
davė 100,000 žodžių protoko
lus, tik aprašančius nepaisbai- 
giančias diskusijas, nieko kon
kretaus neduodančias. Rusk ap
gailestavo, kad Sovietai turi to
kį neigiamą nusistatymą ato
minių ginklų bandymų sulaiky
mo reikalu; taipgi papeikė So
vietus, kad jie atsimetė nuo 
rezoliucijos, pasmerkiančios ka
ro propagandą. Rusk taipgi at
kreipė dėmesį, kad Sovietai yra 
priešingi planui prie Jungtinių 
Tautų sudaryti taikos išlaiky- 
kymo jėgą, kas sustabdytų rei
kalą lenktyniauti ginklavimąsi.

sios proga. — Teisingumas ir 
meilė reikalauja pašalinti ne
darbą ir skurdą, į kurį yra pa
tekę kai kurie darbininkai.

Mūsų pareiga atskleisti
Bažnyčios grožį ir
amžinę jos dinamikę
VATIKANAS. — Popiežius 

Jonas XXIII gegužės 23 dienos 
bendroje audiencijoje priėmė 
apie 10 tūkstančių tikinčiųjų iš 
Italijos, Kanados, Jungtinių A- 
rikos Valstybių, Anglijos, Airi
jos, Norvegijos, Vokietijos, 
Austrijos, Olandijos, Ispanijos 
ir Meksikos.

Šv. Tėvas maldininkams kal
bėjo apie artėjantį visuotinį Baž 
nyčios susirinkimą. “Garbinga 
Bažnyčios istorija po tiek per- 

! sekiojimų, kovų ir laimėjimų 
negali sustoti vietoje, — pažy
mėjo Šv. Tėvas, -t— Mūsų pa
reiga atskleisti prieš pasaulio 
akis Bažnyčios didybę, grožį 
ir amžiną jos dinamiką. Mūsų 
paiCigc* parodyti visam pasau
liui, kad Bažnyčios mokslas ga
li duoti raktą didžiųjų — tiek 
individualinių, tiek socialinių — 
gyvenimo problemų išsprendi
mui.

UŽDRAUDĖ NAKČIA 
ŽVEJOTI

Bijodamas, kad žvejai su lai
vais nepabėgtų į JAV, Castro 
uždraudė Kuboje naktimis žve
joti. Tai dar pasunkino Kubos 
gyventojų apsirūpinimą maistu.

Ką žmonės vadina likimu, tai 
paprastai yra tik jų pačių kvaili 
bruožai. — A. Schopenhaueris

šytų maisto, Jungtinės Ameri
kos Valstybės tą klausimą svar 
stytų. JAV numatoma įsileisti 
didesnį kiekį kinų pabėgėlių.

Naujoji Gvinėja ir Berlynas
Amerika paragino, kad būtų 

susilaikyta nuo kautynių tarp 
olandų ir indonezų dėl Naujo
sios Gvinėjos, kol dar yra vil
ties derybų keliu tą konfliktą 
išspręsti. Tuo reikalu JAV am
basadorius yra padaręs gerai 
apgalvotų pasiūlymų.

Berlyno reikalu trečiadienį vy 
kę pasikalbėjimai su Sovietų 
ambsaadoriu A. Dobryninu, a- 
not Rusk, neatnešę jokių ap
čiuopiamų rezultatų.

i
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PASAULIO FUTBOLO PIRMENYBĖS

P. GAN VYTAS

Tolimoje Čilėje prasidėjo ko- čionai stadione, į kurį gali šu
va dėl pasaulio futbolo meiste- eiti 77,000 žiūrovų, dėl meiste
rio vardo. Ten, kur dabar visu rio garbės varžysis Italijos!, 
smarkumu artėja žiema,' susi- Šveicarijos, Vakarų Vokietijos 
rinko geriausios valstybinės .'rinktinės bei šeimininkai. Pasi
rinktinės ir tarp savęs praves į,aįgUS grupinėms varžyboms, 
varžybas, kurios nustatys kam vjen,as pusfinalis bei pati baig' 
šį kartą atiteks Julės Rimet
taurė ir tuo pačiu pasaulio

Kanadoje— Regina Resperaitytė buvo 
išrinkta Amerikos (JAV, Kana
dos ir Meksikos) moterų tink-, 
linio pirmenybių “rookie of the |Windsor, Ont. 
year”. Šis titulas atitenka ge
riausiai pirmą kartą žaidžian
čiai tinklininkei šiose pirmeny-
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Catholic Press Society. ~bėse. Regina Besperaitytė atsto yra engiama Windsore. Ją ruoš
vavo Clevelando Žaibą šiose pir- |tį ^ra Pavesta K L- Bendruo- 
menybėse. | menės Windsoro apylinkės val

dybai, kuri turi sudariusi šven
— Sheffield United (Angli- | tei ruošti komitetą, 

jos) įveikė 1 F. C. Saarbrue- ■ Išnuomuotos salės baliui ir 
cken (Vak. Vokietijos) 2:0. j koncertui. Ypač puiki salė yra 
Rungtynės įvyko Chieagos Sol- gauta koncertui, tai naujoji 
dier Field stadijone. Į rungty-! Windsoro auditorija, kuri stovi 
nes susirinko su virš 6,000 žiū- visiškai prie Amerikos sienos 
rovų, nežiūrint, kad ir smar- ] ir per jos langus matyti Det- 
kiai lijo. , roito dangoraižių siluetai.

. v . . .... . i Lietuvių katalikų pamaldomsPriezaismyje susitiko Chica-! ™ .
* n 04. . r-. 4. yra gauta St. Clair graži, erdvigo All-Stars su Michigan-Onta- _ J„.__ .

rio All-Stars. Chicagiečiai lai
mėjo 7-6.

E Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and'Foreign. = 
$11.00 per year outside of Chicago and inChnada. E

= Prenumerata: Metams 14 metų 3 mėn. ‘Vihčn. E
= Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 L-4$a.75 E
= JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 į,$1.50 5
S o Redakcija straipsnius tai- 
£ so savo nuožiūra. Nesunau- 
s dotų straipsnių nesaugo, juos E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
5 turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
~ prašymus.

• Redakcija dirba kasdien =
8:30 — 5:30, šeštadieniais = 
8:30 — 12:00. .31 i

• Administracija dirbą kas- S 
dien 8:30 — 5:00, š.ęš.tadie- ~ 
niais — 8:30 — 12:QQ,’,

bažnyčia. Pamaldomis rūpinasi 
Windsoro naujas klebonas kun. 
V. Kaleckis.

Paskirtas klebonu Petras Linkus, G. Kazlauskas, 
Pranas Janulaitis, B.: vBaplienienė. 

11 asmenų prašė pąV&rdžių ne-Kun. Viktoras Kaleckis, bu-
Šios dienos metu yra orga- vęs ketverius metus Grand Ra-, skelbti. Iš viso $252.0Q. Pirmiau

nizuojama meno paroda, kuri pids, Mich., vyskupijoje vikaru, skelbtos sumos $^.00. Auko-
. , ... , ... t L i i- tojams širdingai dėkui.Taškai įvyks gražioje meno galerijoje. Londono vyskupo Cody paskir-,
Menininkai suinteresuoti parodo tas Windsoro, Kanadoje, lie-J J. J. : Bąchunas

i je dalyvauti, kreipiasi į T. Va- tuviams klebonu. , ——
Kun. Kaleckis yra labai ener-'

Regina Besperaitytė

Nuotr. J. Grigaičio

ŽIŪROVAI IR TEISĖJAI
Nemažai rūpesčių rengėjams — Tarptautinio futbolo lygos

sukelia teisėjų klausimas, tu-,su?vls: 
rint mintyje temperamentingus 
pietiečius. Ne vienu atveju

Savaime kyla klausimas kas ?ieT te^ Išgyventi sunkių va- 
tybės, tačiau šiandien šis skai-j gį laimės šį turnyrą. Nors is- ,ai\ aciau rei la manyti, 
čius jau yra sumažintas iki 16, įorįja aiškiai yra parodžiusi, ren&eJai pasirūpins ir teį
neš tiek rinktinių kvalifikavosi; R J f ; /Dasaminėse nir Sejų saugumu. Jų tarpe ir vėl 
baigminiam turnyrui. Faktiškai ' , - „ ? ' . ? bus vengras Istvan Zsolt, tei- '
šią dalyvavimo teisę aiksteje is-j usiag d _ 1954 ^vęs por paskutinius 2 pir-
sikovoti turėjo 14 komandų, kai i ® n •— , • ■ meny bintus turnyrus., . , , , . . ... . , | metais vokiečių laimėjimaskurios net labai sunkiai tai at-i . v “ orann-m ,
siekdamos (pav. Bulgarija tik vengrus), talžiau dabartį- SPORTO KRONIKA
per trečias rungtynes prieš • Xg vbči^F^S-i . ~ CIeveland° žaibo moten^ ' Jonas Kolovich daly vavo Univer
mininkai"’ir ^dabartin^ meisteris'^‘ai’ dauguma žmonių užsitikp-Į sity of Chicago Relays. J Ko-j Labor dienos savaitgalio, t. y. j tuviu kolonija yra nedidelė bū-1
Rčaviiiia kvalifikavosi be vna-! nę, kad brazilai savame žamy-i dAV> guduos ir iviensiitos lovich atstovavo Loyolos U. ko- iki rugsėjo 1 - 3 d., kurių metu tų labai gražu, jei visų kolom-' 
tingesnių pastangų; jau tokia ™ be zmnma i * py

meisterio garbė. Kai prieš kele
tą metų buvo pradėtos elimina
vimo varžybos, pretenzijų į nu
galėtojo laurus pareiškė 49 vals j

mė taipogi bus sužaistos šioje 
aikštėje.

FAVORITAI 1. Vokietija
2. Italija
3. Meksika
4. Brazilija
5. Jugoslavija
6. Škotija

4
3
2
1
0
0

Lengvaatletai

Edvardas Aieksiūnas

[ lių Toronte. Šalia meno kūrinių 
; yra ruošiama ir tautodailės pa- 
i rodą.

Taip pat šios šventės metu 
Į Windsore vyks sporto varžy- 
' bos, tai finalinės lauko teniso 
ir futbolo rungtynės, kurioms 

ir jau yra parūpintos aikštės,
r

gingas ir gabus administrato-' 
rius, žavįs savo turiningais pa-[ 
mokslais, ir visų Windsoro lietu 
vių yra gerbiamas ir mylimas.

Naujasis klebonas jau yra už
simojęs pradėti greitu laiku sta
tyti lietuviams bažnytėlę su kle

Jau beliko tik 3 mėnesiai iki bonija. Kadangi Windsoro lie-

FIFAos (tarp. futbolo sąjun 
gos) tradicija tas 2 komandas i s 
įleisti baigmėn be varžybų.

ne laimės be sunkumų. Žinoma,! Q E> Aleksiūnas uc
turint mintyje, kad už juos j Pbiiadeiphijoje. Pirmenybėse da TC (UniverSity of Chicago 
žais dabar jau daug subrendęs lyvav° 16 stipriausių komandų į Track Loyolos koman-
juodasis wunderkindas Pele, minėtų valstybių. Žaibietės da pagerjn0 šių pirmenybių lai-
itin pasižymėjęs 1958 metų tur-. su§cbej° iškovoti 9 vietą. ! ką dviejų mylių bėgime. E. A- 

Pirmose rungtynėse Žaibo at- 'leksiūnas laimėjo pirmą vietą 
stovės pralaimėjo prieš Califor 500 m bėgime. Pas lietuvius 
nijos Burbank Hi Lo šešetuką į E. Aleksiūnas priklauso Chica- 

bėse, baigminiame turnyre, da- kiai suprantamas. Tačiau su 15:9 ir 15:13. - Pralaimėjusiųjų igOS Arui, o J. Kolovich Cleve- 
lyvauja visos iki šiol bent kar- įdomumu teks sekti 2 manage- Į grupėje žaibietės laimėjo prieš lando žaibui.
tą meisterio garbę išsikovoju- rįų jįaka komandai, nes šį kar- New Yorko Central Y 15:3,
■sios rinktinės. Atseit, be brazilų ta nevįen pecla bet ir Moreira 10:15 ir 15:7, bet nusileido San —FK Lituaiūcos Futbolo ko- 
rasime ir jų mažytį pietinį kai- diriguos brazilų pastangas. Ar j Antonio, Texas, YWCA koman- , manda pralaimėjo draugiškas 
•S“1, kY5.ls be gl tai bus i naudą temperamen-' dai 15:2 ir 15:10. Moterų gru-! rungtynes prieš Wanderers 1:0.
futbolo pašau yje mi žinąs, nes tingiems pįetiečiams? pės turpyrą. laimėjo Aherns Rungtynės buvo gegužės 26 d.,
?Snėin Achile anuvvkriryvo& I : Shamrocks (Californijos), ant- j Marąuette p. Gegužės 30 d. Peel
SS bei ?Si to?2°europi-"1- *egaluna lr aT^> vietą Dalias YWCA (T,exas). Cup varžybose, Lituanica pralai
nėTrinktinėsTkurioms teko žaibą atstovavo Irena Besperai mėjo prieš Eagles 5:2. Sekan-
S dStis mSZS variu • tytė, Aušra Barzdukaitė, Dalia, čios rungtynės bus šį sekma-

4,000 S. „uo ™ pietus^“ “ JUrgaitytė’ R°ma Sta~ 3 d- 3

DALYVIAI « J „x..nyre Švedijoje, kad aikštėje 
Įdomus ir tas faktas, kad šio- brazilų spalvas gins garsusis 

se septintose pasaulio pirmeny- Didi, tas favorizavimas nesun-

besitęsiančiame siaurame krašte 
pirmenybės vyks 4 vietovėse.
Buvo numatytos 8, tačiau dėl 
praeitais metais įvykusių žemės 
drebėjimų nuo šios minties at- . . . 
sisakyta. Maždaug 2,000 tat į ir Ievyne - iki paka
siau^ nuo sostinės Santiagolf™“ m-kotarpiu Anglijos nuk- 
esančiame Arica miesto stadio-i*“® SF° aiksteBe 
ne, kuris talpina 25,000 žmonių,i§aima- 
varžysis ši grupė: Jugoslavija,!
Kolumbija, Rusija ir Urugvajus.! Italai- lengvai naturalizavę 
Šis stadionas dar visiškai nese-i^5^ eil? iškiliųjų svetimtaučių,; 
niai - ir tik pasaulio pirmeny-■villai ir vėl Privežti garsiąją! 
bių paskatinimo dėka — pasta-i taurę. Jų vidinis trio, susidedąs 
tytas, pavadintas Carlos Ditt-1 18ymečio Gianni Rivera, bra- 
bom vardu; tai mėnesį prieš: kiečio Mazzola ir argentiniečio 
pasaulinių pirmenybių baigmės! Sivori’ yra dėmesio verti puo-, 
pradžią mirusio Čilės rengimo tikai. Savo neseniai išsikovotu; 
komiteto pirmininko garbei, laimėjimu o. 1 prieš Belgiją jie | 
Tikrai gaila, kad asmuo, kuris’ atkreipė ne vieno specialisto dė-j 
tiek darbavosi dėl šio turnyro mesi i save, nors iki pirmeny-, 
pasisekimo, nebeturės progos į- laimėjimo dar tolimas ke-j 
sitikinti savo pastangų sėkmin- bas- Beje, idant užkirsti kelią 
gurnu. Tačiau bent stadiono pa- įvairioms kombinacijoms naų-1
vadinimu norėta šį garbingą dotis kitP tautll talentlg FIFA, 
čilietį efektingai'pagerbti. : praeitą šeštadienį savo posėdy-] 

je pravedė rezoliuciją, kad nuo i
80 km. nuo sostinės esančia- rugsėjo mėn. tarpvalstybinėse! 

me Rancagua mieste susispietė ] rungtynėse kraštą tegalės ąt-' 
kita grupė, kuriai priklauso i stovauti sportininkai, kurie pa-'

atskaitę 4:0, galėtų lengvai lai
mėti, tačiau anglus pasaulinėse 
pirmenybėse niekad nėra lydė
jusi laimė; o juk tai futbolo

Regina Besperaitytė ir Aldona Marųuetjte parke. Lituanica žais 
Liutkutė. Komandai vadovauja su Major lygos antros vietos 
Rytas Babickas. komanda Schwab.en.

ir vyks Lietuvių diena Windso-1 jų lietuviai Amerikoje ir Kana- 
re. Tad jau pats laikas pradėt doje stengtųsi padėti Windsoro

lietuviams realizuoti jų planus.
Korespondentas

ruoštis šion šventėn.
Norintieji pasirūpinti nakvy

nėmis iš anksto, kreipiasi adre
su: Robertas Puida, 459 Chureh 
Avė., Windsor, Ont. Tel. CL- 
48758. Galima užsisakyti nak
vynes pas privačius asmenis, Kapočius, R. K. Babickas, Anta- 
kur bus surastos nakvynės pas ]nas Garmus>

anglai, argentiniečiai, bulgarai 
ir vengrai. Įdomu tai, kad. vie
nas iš 1954 metais žaidžiusių 
vengrų — būtent vartininkas

tys arba jų tėvai gimė tame; 
krašte. Tokiu būdu italams, ku-] 
rie visą laiką rėmėsi tautine^ 
kilme daug platesne prasme,

37 m. Grosiąs — dalyvaus ir teks smarkokai susivaržyti., 
šiose pirmenybėse; retai tokių Faktiškai, brazilai, argentinie-, 
veteranų pasitaiko. Tiesa, už is urugvajiečiai (visi tiek
panūs vilties žaisti turi ir gar- daug nukentėję dėl europiečių 
susis buv. vengrų žaidėjas Pus- talento vagysčių ) bei ameri- 
kas, tačiau dar neaišku ar jam 1 kiečiai Pasėdyje balsavo už tau
pasiseks išsikovoti teise išbėig- kad tik krašte gimę turėtų tėi- 

,. sę ūz u žaisti, tačiau galutinas,ti į aikštę uz savo dabartinę1 Jąnglų iškeltas pasiūlymas pra
ėjo 25 balsais prieš 21, 11 su
silaikius.

Veterano Netto vadovaujama 
rusi} rinktinė bei 'visą eilę nąu- 
jų žaidėjų savo eilėse turibti

tėvynę.
Garsia jame Vina dėl Mar ku

rorte, Estadio Sansalito stadio
ne su 35,000 talpa, susitiks bra
zilai, čekoslovakai, ispanai ir 
meksikiečiai. Labai galimas da
lykas, kad už ispanus paširs j vokiečių rinktinė [irgi-vertos dė- 
dys ir garsusis DiStefano, nors 'mesįo. nedaug bereikės laukti 
šis paskutiniu laiku ir buvo kol patirsime kaip jiems iš tik-
kiek susižeidęs.

Pačios sostinės Estadio Na
ro tame pietiniaipe krašte se
kasi.

BIRŽELIO,

PAS BUDNIKĄ
IŠPARDAVIMAS

Įfiiir
I’irksite daug pigiau Igįjp kitur:

Baldus, Parlor setus,..^.Miegamojo 
kambario setus, Televizijas, Ref- 

. rigeratorius, Karpetus," Virtuvės
K. Liutkus, Kazys Merkis, J. setus, Pečius, Skalbttfib9 'mašinas,

Aukos Lietuviškos Širdies 
fondui

P. Dabrila, K. S
.... , • 4. -4. i- 4. • Karpius, ‘ Steponas Nasvytis, dr. '
Windsoro ir Detroito lietuvius, j P Kazickas, L. Siliūnas, Anta- 
arba užsisakyti moteliuose ar nas Saunorius, Alfonsas Burn-sika, 
viešbučiuose. Esame rezervavę V1- Kiaune, Vyt. Lozoraitis, M.
lietuviškus motelius ir užsaky
sime viešbučius;, jei ątsiras pa
geidaujančių iš anksto.

Visais kitais klausimais, su
sijusiais su Lietuvių diena, pra-

Senulis, E. Grigaitis, Kazys Vei
kutis, A. Musteikis, , K. .Gogelis,

Matracus, Staliukus, Ldmpas, La
gaminus. ;.)[ ;-,.i

AUKSINIUS DAIKTUS
ivut-

Laikrodėlius, Deimantus, Ginta
rą, Rašomas mašinėles' Lietuviš
kas plokšteles. f ar

Give your . children 
Music lessons. Ali Instruments taught 
by expert instructors. — Instrument 
r.ental. A.ccordion, Brass, G.uitar, pia-

som kreiptis adresu: 1249 Eis- i p'1 plaūX MUSIC STUDIO
mere Avė., Windsor, Ont. Tai!4417 N. Melvina 
yra informacijos, raštinės ir 
Bendruomenės apylinkės valdy 
bos adresas. Komitetas

Phone KI 5-3015
Chicago

Ypatinga dviejų dalių 
harmonija vestuvėms.
Tiesių linijų suknelė 
iš “chantilly” mezginių 
su plačiu “bouffant” atskiru 
sijonų iš “rayon” taftos 
su bažnytiniu šleifu. $119 95. 
Tai tik viena iš mūsų 
puikaus pavasarinio ir 
vasarinio rinkinio nuotakoms.

A L - T O N Y 
DECORATIMG

Ilgamete patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. BIKINIS. GA 5-5SG7.
A. BURBATT: 3-885653.

BUD R IK
FURNITORĖ

3241 So. Halsted St.

Tel. CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 

iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais 1L—5 vai.

Bu driko radio programoj sekmad. 
š stoties WHFC, 145)) kii nuo 
2 iki 2:30 valandos , po . pietų.

I !.'•

AND LOAN ASSOCIATION 
3j3() South Halsted Street * Chicago 3 * CLiįfsidėlIį'-0101i 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

GAUKIT NAMŲ PAGERINIMO IR MGRGl^įl 

PASKOLAS PAS MUS!

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

'.IšJoi'. <
Santaupos> atneštos prieš (kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už tisą menesį. į

VALANDOS:
Pirmad. nūdf- 9 iki 4
Antrad. i <9 iki 4
TrečiadieniaiSį ,uądaryta 
Ketvirt. nuo., 9 iki 8
Penktad. ,, ’ 9 iki 6
šeštadiend. : 9 iki 1
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Lituanistinėms mokykloms
«*

MOKSLO METUS BAIGIANT
VOKAS, AITAS, BENDRUOMENĖ

M. KRUPAVIČIUS

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 2 d. B

Rimties valandėlei

Šį ar kitą šeštadienį bus už
vertos visai vasarai lituanisti
nių mokyklų durys. Nustos 
mokyklų sienose lietuviško jau 
nimo krykštavimo aidas, ne
beskambės jaunų balsų lietu
viški garsai. Dideli būriai mū 
sų jaunimo išeis vasaros ato
stogoms, išsinešdami su savi
mi įgyto lituanistinio mokslo 
lobį, kurį turės papildyti tė
vai, stovyklos ir organizacijos. 
O pats jaunimas turės sugebė
ti perduoti gautąsias žinias vie 
ni kitiems, tik jau ne mokyk
liniu metodu, o gyvenimo prak 
tika.

Žvelgiant į lituanistinių mo
kyklų uždavinius, atliktus dar 
bus ir tautai atiduotą įnašą, 
tenka susimąstyti prie mokyk
los durų, dar prieš išleidžiant 
jaunąją kartą į svetimos ap
linkos tautybių virškinimo ka
tilą. Jaunuolis, augąs šiame 
krašte, turi prisitaikyti nau
jajam gyvenimui, bet kartu 
jis turi sugebėti išsaugoti sa
vo tautinį savitumą, savo kal
bą ir lietuviškos kultūros li
kučius. Mūsų mokykla kaip tik 
ir duoda tų priemonių, kurios 
yra reikalingos jaunuoliui iš
likti lietuviu ir neatitrūkti nuo 
tautos visumos. Tai pagrindi
nis mūsų mokyklų tikslas, ku
rio jos dideliu patvarumu sie
kia jau daugiau dešimtmečio. 
Jų laimėjimų jau matome lie
tuviškoje studentijoje ar ne
seniai baigusiuose, kurie pra
deda įsijungti į lietuvišką iš
eivijos gyvenimą.

Lituanistinės mokyklos, at
sirėmusios gyvąja lietuvių vi
suomenės dalimi, vadovauja
mos idealistų mokytojų ir or
ganizatorių, renčia išeivijoje 
lietuvišką pastatą. Dėlto ver
tinti jų darbus, remti jų ' už
mojus, padėti peržengti kliū
tis ir įgalinti jas išsilaikyti y- 
ra bendras visų lietuvių užda
vinys, kurį spręsti tegalima 
tik bendromis jėgomis.

Mūsų susirūpinimas lietuvy
bės išlaikymu yra gyvybinių 
tautos išlikimo svetimoje ap
linkoje klausimų sprendimas. 
Lietuvybės išlaikymui ir ugdy
mui mes panaudojame visas 
galimas priemones, — kultū
rinius- pasirodymus, organiza
cinę veiklą, literatūrines ap
raiškas, savą spaudą, tautinių 
šokių ir dainų ansamblius, lie
tuviškus chorus. Tai yra būti
na. Bet ypatingai turime kreip 
ti dėmesį į lituanistines mo
kyklas, į mokyklas, kuriose 
jaunoji karta supažindinama 
bent su .pradiniu lituanistiniu 
mokslu, nes čia dedamas tvir
čiausias pagrindas išlaikyti mū 
sų jaunimą prie tautos kamie
no.

Yra taisyklė, — pirmiau rei
kia pažinti, kad būtų galima 
pamilti. Todėl supažindinimas 

(su lietuvybės pradais, ant ku
rių statomas tautinio nusitei
kimo namas, yra didysis mūsų 
uždavinys, auklėjant savo jau

Spaudoje ir gyvenime

PARTIZANŲ DAINOS

Dešimtmetį, o kiti — net du de
šimtmečiu air daugiau, jau esame 
išblokšti iš tėvų žemės. Kasdieni
niai rūpesčiai svečioj žemėj gali 
išblėsinti mūsų ryšio jausmą su 
tėvų žeme. Kad to neatsitiktų, vis 
reikia rasti naujų priemonių jį 
atgaivinti, šiomis dienomis kaip 
tik išėjo iš spaudos tam uždaviniui 
labai tinkamas leidinys “Laisvės 
kovų dainos” (redagavo J. Aistis, 
išleido Lietuvos Nepriklausomybės 
fondas New Yorke, 1962 .m., 342 
pusk), šį leidinį turėtų perskaityti 
kiekvienas tremties lietuvis. Jame 
tiek gilaus sentimento, tiek jaut
rus kruvinai sužeistos širdies žo
dis. Čia tvirtai kartojama:

Visi mes mylim juodą žemę
Ir Nemuno krantus,
Ir kitas joks pasaulio kraštas
Tėvynės neatstos.
Tačiau tėvynė šiandien kraujuo

janti okupantų replėse:
Kur seniau skambėjo dainos

sutartinės.
Kur lakštingalėlė suokė vakarais, 
Ten šiandieną siaučia armija

laukinė,

nimą lietuviškam gyvenimui.
Jeigu pirmieji tautinio auk

lėjimo pradai suteikiami šei
moje, tai jie tikrai tegali būti 
papildomi, sucementuojami ir 
sulydinami tiktai lituanistinėje 
mokykloje. Be mokyklos ir 
mokyklinio auklėjimo išlaiky
mas lietuviško jaunimo prie 
tautos kamieno yra neįmano
mas. Tai yra būtinybė, be ku
rios mes išeivijoje, kur sveti
mo malūno malimas yra toks 
stiprus, negalime apseiti. Be 
mokyklos mes prarasime savo 
jaunimą tautai ir atiduosime 
kaip žaliavą svetimiesiems.

Į lituanistinių mokyklų reikš 
mę ypač reikia atkreipti dė
mesį šiuo metu, kada patys a- 
merikiečiai skatina įvairias 
tautybes išlaikyti savo kalbą 
ir tautinį savitumą.

*

Nepriklausomoje Lietuvoje 
pavasarį iš mokyklų išeidavo 
tūkstančiai jaunuolių, kurie tu 
rėdavo pradėti aukštesnes stu
dijas ir ruoštis platesnėms dar 
bo sritims. Tačiau tik dalis 
jų tapdavo mokslo žmonėmis, 
aukštais valstybės tarnauto
jais, žymesniais profesionalais, 
didesniais visuomenininkais ar 
politikais. Kita dalis nubyrė
davo nežinion. Bet dėl to nie
kas perdaug nesisielodavo, nes 
tai buvo visiems suprantama.

Ir šiuo metu mes negalime 
tikėtis, kad visi, baigę litua
nistines mokyklas, jau būtų 
pilnai pasiruošę dalyvauti lie
tuviškame gyvenime. Ir čia jų 
dalis leisis sumalama, prapuls 
minios įtakoje ir tautai neat
mokės savo skolos. Tačiau ga
lime laukti, kad bent dalis jų 
pajėgs atpirkti savo bendra
klasių silpnybes, kad bent vie
nas antras įsijungs į lietuviš
kas organizacijas, kaip vado
vai ir silpnesniųjų skatintojai, 
kaip lietuvių tautos atstovai, 
atstovaują mūsų kultūrinį pa
likimą ir puoselėją savą kul
tūrą.

Lituanistinės mokyklos at
liepia mūsų lūkesčiams ir pa
teisina mūsų viltis, kad iš šiais 
metais baigusiųjų mokinių at
siras vadu visuomeniniams dar 
bams, lietuviškos spaudos 
bendradarbiiį ir skaitytojų. 
Dėl to, lituanistinėms mokyk
loms baigiant šiuos mokslo me 
tus, išeiviškoji lietuvių visuo
menė neturėtų atitraukti nuo 
jų savo dėmesio.

Lietuviška mokykla neturi 
stokoti mūsų visuomenės para
mos ir palaikymo, reikalingo 
jos gyvybei ir lietuvių tautos 
ateičiai. Mūsų tautos auklėto
ja išeivijoje ■— lituanistinė mo 
kykla mumyse turi rasti tą 
pagrindą, kuris yra reikalin
gas jaunąją kartą auklėti lie
tuviškoje dvasioje, mokyti ją 
savos kalbos, teikti žinių apie 
tautos praeitį, skatinti ją iš
likti ištikimais lietuviais ir 
siekti bendrųjų tautos tikslų.

Pr. Gr.

Ten šiandieną šviečia tėviškės 
gaisrai. ..

Karo gaisrai užgeso, bet parti
zanų dainų kūrėjai yra gyvi liudi
ninkai naujų skriaudų, kurias dai
nų posmais taip nusako:
O kruvinos žaizdos tėvynė,
Ar tūkstančiais metų pagis? 
Mačiau, kai rankas surakinę,
Juos varėsi rusai tardyt.
Girdėjau ir klyksmą begalį,
Ir smūgius ant brolių pečių —
O plėšė jiems širdį ir valią...
Už ką tiek mūs tautai kančių?

Artojo žemės sūnūs taip vaiz
džiai tėvų kančias jungia su gam
ta:
šniokščia sraunios upės ašarom 

patvinę,
Kur ištyško kraujas, stiebiasi 

rugys...
Motiną išvežęs, tėvą nukankinęs, 
Nesiliauja siautęs Kremliaus

kraugerys. ..
Ir tik, dainos kūrėjo žodžiais 

betariant, tyliai meldžias kryžiai, 
pakelėse kaime, tyliai beržai ošia

(Nukelta į 5 psl.)

Bendruomenė
Bendruomenės kompeten

cijos ir uždavinių klausimas 
taip pat poaudiencinėj audroj 
labai suaktualėjo ir paaštrėjo. 
Ji pakliuvo į tokį pat vališių, 
kaip ir Altas. Jį reikalinga iš
aiškinti.

Kokius uždavinius skyrė 
Bendruomenei Vlikas? Aš, kaip 
tų laikų Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybos valdytojas, išsiunti
nėjau visų kraštų Bendruome
nių užuomazgoms, vadina
moms Lokais, bendraštį nr. 3, 
kuris yra tilpęs knygelėj PLB 
Keliu (16—33 psl.). Tos kny
gelės 19 psl. tas Bendruomenės 
tikslas taip nusakytas: “PLB 
turi du tikslus — pagrindinį ir 
atsitiktinį. Pagrindinis — išlai
kyti išeiviuose lietuvybę. Atsi
tiktinis — atkovoti Lietuvai 
laisvę”, “šiuo metu atsitiktinis 
tikslas yra svarbesnis už pa
grindinį” (20 psl.).

Tad Lietuvos laisvinimo po
litika Bendruomenei yra tiks
las ir tuo pačiu pareiga. Par
tinė politika į jos uždavinius 
neįeina ir ji neleistina.

VLIKas nutarė, kad Lietu
vos laisvinimo darbe turi da
lyvauti, šalia Vliko, ir kitos 
lietuvių organizacijos. Bet tuo 
pat metu paprašė, kad jų ren
giami Lietuvos laisvinimo rei
kalu raštai užsienio įstaigoms 
ar asmenims būtų duodami Vil
kui patikrinti, kad į juos neįsi
brautų klaidų ir nesikirstų su 
Vliko panašiais raštais. Tuo 
buvo norima apsisaugoti tik 
nuo galinčios iš to kilti netvar
kos.

lietuviškąją visuomenę į gyves
nį laisvinamąjį darbą”. Išvada: 
kompetentingi organai įparei
gojo visuomenę (suprantama, 

; organizuotą, tarp jų ir Bend
ruomenę, kaip didžiausią ir įta
kingiausią) dalyvauti aktyviai 
Lietuvos laisvinimo politiniame 
darbe.

Žvilgtelkim į gyvenimo prak
tiką. Ne tik Alto padaliniai, bet 
ir Bendruomenės apygardos, 
apylinkės ir kitos organizacijos 
toje politikoje dalyvauja; stu
dentų, organizacijos, vyčių, 
ateitininkų ir kitos. Juk kasgi 
yra, ar ne laisvinamoji politi
ka rengti Vasario 16 ir kitus 
minėjimus, šaukiant į juos JAV- 
bių politikus, juos informuojant 
apie Lietuvos būklę ir reiškiant 
savo pageidavimus toje srityje, 
rūpinant pas gubernatorius lie
tuvių dienos paskelbimu, rašant 
Lietuvos laisvinimo reikalu se
natoriams, Atstovų rūmų na
riams, gubernatoriams, prezi
dentui laiškus tuo pačiu reikalu 
ir t. t. ir t. t.

Juk čia ta pati politika, reiš
kiama praktiškais veiksmais. 
Ir niekas jų už tai nepeikia. 
Gyva iniciatyva tik džiaugsmą 
kelia. Kas būtų, jei šiame to- 
taliname kare už tautos ir Lie
tuvos valstybės gyvybę pasilik
tų tik generolai be kariuome
nės, kas būtų, jei visuomenė pa
siliktų inercinė masė su šūkiu: 
man. vis tiek pat, man vis tiek 
pat? Mūsų laimė, kad politiniai 
vadovaujamieji organai dar tu

1953 m. birž. 18—24 d. įvy
kusiame Vliko ir diplomatų at
stovų suvažiavime Paryžiuje 
buvo nutarta; “Bermudų ketu
rių konferencijos reikalu: 1. Pa
daryti reikiamų žygių savo rei
kalais pas konferencijos daly
vius. 2. Tuos žygius daro Vli
kas, diplomatai ir visuomenė 
per visų kraštų L. Bendruome
nių vadovybes (mano pabrauk
ta). 3. Visuomenė ir visi lais
vinamieji organai kviečiami 
šiuo svarbiu metu budriai sto
vėti lietuviškųjų reikalų sargy
boje ir jiems apginti nuo gali
mų pavojų imtis reikiamų ir 
tikslingų priemonių”.

Ne tik budėti raginama vi
suomenė, bet ir veikti — imtis 
reikiamų priemonių ginti Lietu
vos reikalams. Toliau tas pats 
suvažiavimas nutarė politinės 
konferencijos reikalu: “1. Kon
ferenciją šaukti. 4. b. Įtraukti

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Bėgte ir bėgte, be poilsio ar sustojimo, iš univer
siteto į pamokas, o iš jų į namus, — tokie buvo To
mo Jasaičio studijų metai. Retai, vai retai užsukdavo 
pasilinksminiman, nedaug maišėsi tarp jaunų žmonių. 
Bet tas valandėles, kai išeidavo atsikvėpti, atsimena 
iki smulkmenų. Gerai prisimena ir vakarą, kai pirmą 
kartą Juliją pamatė. Studentų namuose ją sutiko, šo
kiuose.

Buvo vėlyvas pavasaris, už tai ant staliuko, nu
stumto salės kampan, jau margavo gėlės, dar skur
džios ir nepuošnios, sumerktos menkoje vazoje. Grįž
telėjęs šonan, pro tas gėles pamatė akis. Jas užkliuvo 
taip netyčiomis ir taip neryškiai, jog net gerai neiš
skyrė, ar tai buvo akys ar žiedai. Kad užsitikrintų, 
kad neapsiriktų, Tomas pasilenkė priekin, o akys žvel- 

i gė kažkur pro gėles link durų, aiškios ir ramios, ne- 
| šokinėdamos, nežybčiodamos. Galvoje suskambėjo 
i keista, nesąmoninga mintis:

— Ši bus mano žmona.
Ta nekviesta mintis, lyg paukštė atsimušusi lan

go stiklan, liko Tomo galvoje iki vėlyvo rudens, kai 
jie abu išėjo iš bažnyčios, kunigo surišti ir palaiminti.

Šiomis vėlyvomis valandomis Tomas dažnai su
stodavo prie praėjusios vasaros. Mintyse perkraty

ri savo užnugarį gyvą, rūpes
tingą ir, judrų, Lietuvą nuošir
džiai mylintį užnugarį.

Kokia iš to viso išvada? Iš es 
mės nenusidėjo savo uždaviniam 
ir pareigom losangeliškiai lis- 
kombininkai. Dėlto aš juos palai 
kiau, kartu įspėdamas, kad sa
vo rezoliucijų neneštų tautos 
atstovybėms, jei neturės tikru- 
mos, kad jos bus priimtos. Kai 
kas baiminasi, kad jų sukur
tas komitetas galįs virsti nuo
latiniu organu - veiksniu. Jei 
tai įvyktų, aš visomis keturio
mis būčiau prieš jį.

Šia proga noriu pakartotinai 
įspėti ne tik čia minimas or
ganizacijas, bet ir visas kitas 
— būti budrioms ir nepasiduo
ti įkinkomos į svetimą žagrę, 
o dar daugiau saugotis sveti
mų, kad ir šios valstybės, sau
gumo organų. Ir vieni ir kiti 
tokioj padėty atsidūrusius žmo
nes, kokioj mes esame atsidū
rę, sugeba išnaudoti savo tiks- 

-lams, p jiems, be pažadų, nie
ko neduoti.

, Nenusidėjo iš esmės if kal
bėtoji Bendruomenės Taryba, 
pavesdama jau minėtai keturių 
komisijai išrūpinti audiencijai 
pas prezidentą. Ši komisija ne
nusidėjo ir savo drausmei ir 

į taktui, nes žygį darė susitaru- 
1 si su Vliku. Net. Naujienos at
pasakoja Sėjos teigimus, kad 
Vileišio pradėtai organizuoti 
delegacijai pas prezidentą Vli- 

(Nukelta J 4 psl.)

Prez. Kennedy žiūri į savo 18 mėn. amžiaus sūnų John. Ši nuo
trauka daryta prezidento 45 m. sukaktuvių proga. (UPI)

davo kiekvieną smulkmeną, iškedendavo, išžiūrinėda- 
vo, stengdamasis rasti priežastis, jį su Eugenija su
painiojusias. Kamuodamasis nagrinėjo savo praeitį 
bei galvojimą, svėrė aplinką ir pajėgė surasti tik 
vieną paaiškinimą.

Metai, praleisti mieste, jį apsupo įvairiausiomis 
filosofijomis. Matęs daug namų, pažino keisčiausius 
žmonių gyvenimo kelius, girdėjo aibes minčių, kar
tais baisių ir tokių svetimų, jog buvo sunku ir pa
tikėti, kad jos gimė žmogaus galvoje. Tačiau sku
bėjimas, kuriame Tomas skendėjo, neleido jam šias 
naujenybes permąstyti, pasverti. Jis tik rinkosi, ne
šiojosi su savim, net pats nejausdamas ir nežinoda
mas. Tik tada jos ėmė veikti, tik tada iškilo pavir
šiun, kai Jasaitis atleido varžtus ir rengėsi gyventi. 
Įsisenėjusios viduje, metais nejaučiant išnešiotos, šios 
naujenybės pakėlė galvas ir įsidrąsino.

Dabar Tomui lyg ėmė ryškėti ir kitų keliai, mies
tan atėjusių skaidriomis mintimis, suplaukusių iš 
kaimo, kur riba tarp gero ir blogo buvo aiški, iš tolo 
matoma. Daug šitų žmonių pasikeitė, taip persiforma
vo, jog jų tikri tėvai negalėjo pažinti ir bijojo, kad 
vaikų pasirodymas namuose nelaimės neužtrauktų, 
apie gėdą jau nė nekalbant.

Tomas buvo už kitus laimingesnis, nes Eugenija 
skambėjo dideliu kontrastu Julijai. Bet jei ji būtų 
buvusi nuosaikesnė, jei spraga ne tiek rėžtų akis, ar 
tada Tomas būtų galėjęs atsipalaiduoti? Šis pavojus 

į negrūmojo tiems, kurie, mieste žinias susigrobę, čia 
neužtruko ir išskubėjo atgal. Pažinti įvykiai ir sutik
tos naujenybės turėjo provincijoje pakankamai laiko 
išsistovėti ir tiek išryškėti, kad jose pasiklydo tik tie, 
kurie niekad neišmoko savu protu svarstyti.

Tačiau kartu Tomas matė, kad šiame mieste 
neigiamybės sudarė tik gana mažą sudėtingo gyveni-

l SURASKIME
VYSK. V.

Katalikų Bažnyčioje birželio 
mėnuo yra skirtas pagarbinti 
Meilę — Kristų, simbolizuojant 
tai Jėzaus Kristaus širdimi. Ta 
Meilė, iš kurios ir kuriai yra 
viskas ir mes kiekvienas, pri
pildo visatą žmogaus dar neiš
tirta harmonija, beribiu grožiu, 
o sąmoningą tvarinį džiaugsmu.

Pirmiausia tačiau pažvelkime 
į žmogaus gyvenimo tamsiausią 
gilumą, kad iš jos pakiltume į 
šviesą. Gal tuo keliu ir tamsa 
ir šviesa taps mums supranta
mesnėmis.

Žmogui nėra nieko baisesnio 
ir nejaukesnio, kaip pasijusti 
žemėje nereikalingu. Kiek ne- 
išprotėjusių žmonių nusižudė, 
šį iš visų neišmintingiausią 
veiksmą padarė, įsikalbėję esą 
žemėje nereikalingi. Gi' tokios 
savijautos priežastis gali būti 
viena iš dviejų: arba nesupra
timas žmogaus paskirties, arba 
iškrypimas iš žmogui privalo
mos harmonijos.

Savo paskirties nesuipranta 
tas žmogus, kuris mano, kad 
žmogus visą laiką turi tik dirb
ti, bėgti, veikti savo ar kitų 
labui bei reikalams. Net kata
likų veiklos dvasią, kurioje ne
belieka vietos dvasiniam susi
telkimui, maldai, pop. Pijus XII 
pavadino mūsų laiko herezija. 
Iš to, ką šiandien medžiaginio 
turi laisvo pasaulio civilizuotų 
kraštų žmogus, jo ne tik būti
niems reikalams, bet ir kultū
ringam gyvenimui pakaktų ma
žos dalies. Jeigu pasitenkintų 
puse to, kuo dabar apsikrovę, 
turėtų daugiau laiko dvasiniam 
ir bendrai kultūriniam gyveni
mui, daugiau džiaugsmo.

Kasdieninis darbas, visoks 
veikimas nėra gyvenimo tiks
las, o tik priemonės padoriam 
gyvenimui ir tikslui. Žmogų — 
kūrinį su protu, troškimais, va
lia, Dievas sutvėrė savo garbei, 
žmogaus džiaugsmui ir laimei. 
Žmogui amžiną ir garbingą vie
tą visatoje paskyrė pats Die
vas. Kiekvienas žmogus yra vie
nodai ir labai reikalingas. Mes, 
remdamiesi labai menkaverčiais 
ir klaidingais išskaičiavimais, 
skirstome žmones į labiau ir 
mažiau reikalingus. Tikrumoje 
taip nėra.

Jeigu su mūsų žemišku gyve
nimu ir viskas baigtųsi, tai 
vistiek koks neišmatuojamai di
delis dalykas mums teko, kad 
esame leisti gyventi, matyti 
Dievo grožį nors šioje mažoje

Įmo dalį. Čia vyko didžiulė kūryba, lyg gaivinantis 
versmės vanduo plintanti po kraštą, lyg šviesa, kas
dien ryškėjanti ir didėjanti, bangomis persiritanti į 
visas puses. Šitas miestas kvepėjo jaunumu ir šviežu
mu, kurių stigo garsiems Europos didmiesčiams. Pri
mityviškumas ir naujovės pynėsi vienan junginin, to- 
kian gaivalingan ir stebinančiai sveikan, jog vargu 
kas, jį pažinęs, galėjo nesistebėti.

Iš senų tradicijų šaknų, apglėbusių nedidelį skai
čių žmonių, tik įsisenėjimo teise dar pajėgiančių duoti 
šiokią tokią spalvą miestui, veržėsi nauja karta, savo 
daigais aukštyn keldama pažangią kūrybos dvasią. 
Šioje dvasioje asmeniniai interesai buvo užslopinti, 
tik dideliu grožiu švytėjo viso krašto ateitis.

Savo mąstymuose Jasaitis matė, kad jis priklauso 
šiai dvasiai. Dėlto ir į diplominį darbą žiūrėjo ne tik 
kaip į būtinumą universiteto užbaigimui, bet kaip į 
kūrybą, kaip į vieną lašą gaivalingoje srovėje. Tai bu
vo tik pradžia, tik pats pirmasis jo įsiliejimas. Šioje 
srovėje jis liks, spartins ją, gaivins ir valys, kad ji 
pasiektų visus kampus, kad neliktų nė vieno kaimo, 
kuris ja nekvėpuotų.

5.

Paslėptų smulkmenų, lietusių Eugeniją, tarp Ju
lijos ir Tomo buvo nelikę, išskyrus vakarą prieš mo
tinos laidotuves. Apie jį Tomas nutylėjo, nes laikė 
skaudžiausiai žeidžiančiu spygliu iš visos pereitos va
saros. Tačiau nešiojimasis sunkino žingsnius, lyg ne
reikalinga grandinė, velkama iš paskos. Vieną popie
tę šią paslaptį atidengė, laukdamas skaudaus Julijos 
reagavimo.

£Bus daugiau).

SAVO VIETĄ
BRIZGYS

žemėje, protauti, trokšti, veik
ti, kurti, bendrauti vieni su ki
tais. O gi tai ne viskas. Žmo
gus, kartą leistas gyventi, gy
vens amžinai. Amžinybės gyve
nimas bus daug įdomesnis, tur
tingesnis žmogaus protui, va
liai, bus daugiau džiaugsmo. 
Koks neišmatuojamas skirtu
mas tarp visai nebūti ir būti 
amžinai, būti tvarkingos visa
tos sąmoningu kūriniu, protau. 
ti, suprasti, trokšti, būti Mei
lės kūriniu ir amžinos laimės 
dalyviu. Daug žmonių visą sa
vo gyvenimą pašventė šių žo
džių prasmės apmąstymui ir 
visų jų gyvenimas buvo per 
trumpas tai pilnai suprasti.

Perdaug yra žmonių, jaučian
čių gyvenimo džiaugsmo per
manai. Perdaug žmonių nemo
ka naudotis civilizacija. Pa
skendę nereikalinguose menk
niekiuose jie neturi laiko nei 
matyti pasaulį, nei apie jį mąs
tyti, jį jausti, juomi džiaugtis, 

i Nieko neturįs ir klaidinga fi
losofija gyvenąs fakyras, bet 
mąstąs apie žmogaus egzisten
ciją, prasmę, tikslą, ateitį yra 
daug išmintingesnis už civili
zuoto pasaulio daugelį žmonių, 
dirbančių iki visiško išvargimo, 
kad išmokėjus skolon prisiim
tų visokių menkniekių, kad pri- 
sivalgius, prisigėrus ir šiek tiek 
pasilinksminus, bet be spindu
lėlio tikro dvasinio džiaugsmo.

Dirbti reikia, naudotis civi
lizacijos vaisiais reikia, tačiau 
tiek, kiek reikia žmogaus kil
numui. O kai jau per darbą, 
naudojimąsi produkcijos vai
siais nelieka nei jėgų, nei noro, 
nei laiko pamąstyti apie save, 
apie pasaulį ir Viešpatį, tai 
žmogus nemoka gyvenimo su
prasti, jo tvarkyti, juomi nau
dotis.

Kiekvienas žmogus turi Die
vo skirtą vietą visatoje ir Jo 
mylinčioje širdyje. Kiekvieno 
žmogaus paskirtis yra labai di
delė. Šios savo vietos ir paskir
ties neieškodami, nesvarstyda
mi, prarandame labai daug 
dižaugsmo, kuris yra mumyse 
ir su mumis, kuris yra mums 
skirtas.

8 DUKROS VIENUOLES
Visos aštuonios Paidanath 

Kunjuvareed šeimos dukterys 
tapo vienuolėmis. Ta šeima gy
vena Karakutty, netoli Erna- 
kulamo, Indijoje..



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 2 d.

VLIKAS, ALTAS IR BENDRUOMENE
(Atkelta iš 3 psi.j

ko pirmininkas Trimakas ir 
Blus. pirmininkas Sidzikauskas 
padėjo ruošti memorandumo 
projektą.

rasniKo paliesti paskutinis 
klausimas. Musų organizacinė 
sistema tikslinga ir tobula. Vi
sas organizacinis gyvenimas su
skirstytas sritimis, ir kiekvie
nai organizacijai pavesta rūpin
ti aiškus ir konkretus objektas. 
Vilkui — JLietuvos iaisvinmmas, 
Bendruomenei — lietuvybės ir 
višos lietuviškos kultūros sau
gojimas bei ugdymas, Baitui — 
labdara. Yra dar pageibinės po
litiniam darbui, kaip JAV Al
tas ar kitose valstybėse pana-

REAL E S T A T E

DĖMESIO, NAMŲ PIRKĖJAI IR 
STATYBININKAI 

SAVININKAS PARDUODA
6025 S. Keating Avė. Tik $9,500-

";D. .'j J , i Patrauklus 4 kambarių modernusnaudingas) nėra padaręs, betĮ ,.ranch„ gtiliaUsmed namas kiemo 
nenori leisti ir Bendruomenei jo į ęale, ant 30 p. sklypo. Izoliuotas, 
daryti tik dėl to, kad skaito Didelė 10x15 p. veranda (su stogu 
ją nekompetentinga šioj poli- ir atramom). Daug priedų, 
tikos srity ? Mano išmanymu,
Bendruomenė galėtų jį daryti, 
bet tik gerai apgalvojus, ar kil
sianti dėl to trintis ir tarpusavė 
kova nepadarys Lietuvai dau- anfantro‘škly
giau žalos, negu sumanytas žy-, po. Perkant kartu, abi vietas ga 
gis naudos. Svarbiausia — iš- lite gauti už $14,600. 
vengti tarpusaviu kovų dėl 
“valdžios” ir anarchijos. Tam 
tikslui pasiekti ir kompromi
sas priimtinas.

Bendruomenė dar nėra atsi
stojusi ant tvirtų kojų. Ji dar

nys, su kuriuo tariamasi, pats 
tokio žygio (jei jis Lietuvai

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL E S T A T E REAL ESTATE

2-jų butų namas. 7 ir 3 Ramb. Nau- 
i jas šildymas. Alumin. langai. Gara

žas. 51 7,200.
Tik <85,609 — 30 nedu tuščias Galvojate gerai pirkti? 5 Ramb. mo-AlK $0,000 dU peaų rūsčias dernus namas. Alyva šildymas. Ga-

sklypas su 6 metų senumo 20x20 ražas. $1 2,900.
pėdų garažu gale. Cemento žavus 5% kamb. mūras. Karpetai.

. . , v. alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara-gnndys. 10 pėdų pločio pake-į 522,000
liaimos durys. Abi nuosavybės yra Ar svarbu kaina? Tik $36,800, už mū 
greta viena kitos. Galite vietoje

MARQUETTE PARKO CENTRE
Prie panko 7 metų, 4 kamb. mūras 3-jų butų niūras. Garažas. Reikalas 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. , parduoti; žema kaina. $26.200.
6 kamb. didelis namas. Naująs šil- Vienų metų liuksus 6 kamb. mūras 
dymas. Arti 71st ir Western. $1 5,900. ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga

ražas. $27,000.

r-o namų ir taverną.. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.

Platus lotas ant kampo ir mūro ga
ražas Tuojau parduoda už $5,000.
5 butu mūro namas. Alyva šildymas. 
$6,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.
5% kamb, mūro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17,900.
4. butų mūras. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan

PRIE MAROIJETTE PARKO
3-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių, pajamų Ir 
savininkui butas. Gage Parke. 
$27,900.

Pajamų namas —- 5 % Ir 3 kamb. 
7 metų senumo._ Keramikos plytelių 
Vonios. $100 mėn. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. 
$25,900.

5 kamb., 3 mieg. mur. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-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 56- 
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 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $81.500.

gai. Garažas. $45,900.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na- i . aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas statytas, naujoje sekcijoje prie par

ko. Garažas ir kt. $28,500.

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

i OPEN HOUSE kiekvieną dieną. 
Atvykite apžiūrėti.

Tel. 767-0604

alyva šildymas. $22,000. ,
Didelei šeimai 9 kamb. mūras, ir 3 j . ® butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 4 po 4- $7>000 nuomos. Dar
Sklypas $28,000. , "2-j^btaų °ni^as. Dideli kambariai.
3-jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. Alyva šildymas. Alumin. langai, 
švarus namas, puikus pirkinys. $28,500.

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

MŪRINIS. 2 butai, 4 ir 5 kamb. 
Apylinkėje Homan ir 25th St. 3 

vis neįstengia pasiekti vyriško į mieg. kamb. $8,900; įmokėti $1,000.
sios į Aitą organizacijos Me- x’.. tuvengti! Lenkų ir lietuvių rajone. SVOBO-
paisant to, išskyrus laimingąjį dmziaus> aeiTO J1 tLU1 vcu&uiDA, 3739 W. 26th St. LA 1-7038. 
Baitą, tarp kitų čia minimų or- viso to> kas silpnintų ar vi- j
ganizacijų kyla nesusipratimų sa* sugri<iL,tų. Pirmoj eilėj jai 
ir tarpusaviu trinčių. Tai kyla 
aei to, Kad jos ar nežino nusta
tytų savo veiKiai noų, arba ži
nodamos sąmoningai jų nesi- 
įaiKo.

oiai, sitose sąlygose ir gimė 
ta uttcua, Kuri susarguino mu
sų oigamząeilų gyvenimą Karš

tlige. msaiit v ūkui v ometijoj, 
j ūmų Kompetencijų srities ne
susipratimų sų jav-iu Aitu, 
nei su Kitų Kraštų aitais ne
buvo knę. h>u Aitu Jie pradėjo 
Kriti tik Vilkui persiKeius į 
jav-cs. Lustacius jų tarpusa- 
vius santyKius, ateity panašios 
Karštliges neoegrasins ir near
dys darnaus darbo.

Kokie tad santykiai turi bū
ti tarp V11K0, Aito ir kitų kraš
tų panašių organų? Vilkas yra 
vyriausias Lietuvos laisvinimo
politikos organas. Savo kompe- Išnuom. šviesus kambarys. Pa- 

„ , „ dedančiam nsimą prižiūrėti, nuo-tencija jis apima viso pasaulio laida Susita.rimui skambinti - 
lietuvius, neišskiriant nei JAV- 4VA 5-5903
ių Altą. Aitas ir aitai apima

Ypatingai graži vieta — daug 
, , . ... medžių —• gražiai apsodinta, Floss-

reikia labai vengti partines po-^moor ir Homswood apylinkėje, 
litikos, imti tuo tikslu jos va- 168 p. sklypas iš priekio. 9 kamb., 
dovybes “į savo” rankas ir da- 3% vonios. Mūrinis, čerpių stogas.
ryti pastangų įsiurbti į savo 
orbitą Vliko ir Alto kompeten
cijas. G tokių tendencijų, deja 
yra gana stiprių.

Čia kalbu tik savo vardu. 
Klausimus sprendžiu tik princi
piniai, neliesdamas veiklos me
todų ir taktikos.

(Pabaigai

Savininkas. GA 3-7158.

CICERO. $6,000 pajamų. Room- 
ing house arti \Vestern Electric. 
9 atskiri kam., 2 kamb. ir 6 kamb. 
$29,900; įmokėti $9,000. SVOBO- 
DA, 6013 Cermak Road, Cicero. 
BIshop 2-2162.

♦ ♦ ♦♦♦■<
IŠNUOMOJAMA FOR RENT

Išnuom. 3-jų kamb. butas, 2-me 
aukšte.

7137 S. Campbell Avė.

Tik 2-jų metų, 5% kamb. minas, j kabinetų virtuve. Karpetai. Pušim 
I Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,- įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap- 
' 900. ‘ sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 5 kamb. ramioj vietoj ar

ti susisiekimo, garažas, karšto van
dens šild., įmokėti $2,500, Kaina 
$15,900.

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., 30 p. lo
tas, garažas. įrengtas, rūsys, išpil
tas pravažiavimas, nepaprastai gra
ži vieta priešais parką,, tik $22,000.

Mūrinis 2x0 naujai plesteriuotas, 
2 šild. gazu, garažas, platus lotas, 
aukšta pastoge, 44 ir Talman, sku
biai už $27,900.

Mūrinis pajamų namas ant dvi
gubo loto, virš $10,000 jeigu me
tams, alyva šild., Marąuette p. ra
jonas. kaina sumažinta iki $54,000, 
įmokėti $10,000. Nedelskite!

Medinis 1Į4 aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus, $14,900.

Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara
žas, naujas gazo šild., 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetine virtuvė, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 
skubiai už $19,500.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151

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

PR 8-0005

$2,000 įmokėti. Mūrinis. 5 butai, 
3 po 4 kamb. ir 2 po 5 kamb. Ar
ti 26th ir Drake Avė. Geroj vie
toje. $21,100. LA 1-7038.

CICEROJE PIRMI 1962 M. 
TOKIE PIRKINIAI

Medinis. 6—4—4 kamb. ir krau
tuvė, 2 maš. garažas. Gazu-karštu 
vand. apšild. Su mažu [mokėjimu;

Išnuom. 3 kamb. namas kieme, savininkas duos paskolą.
Šeimininko apmok, dujos, elektra 
ir šildymas. $85 mėn. PR 8-0482

tiK savo kraštus. Tarp Vilko ir 
Aito bei kitų kraštų panašių 
organizacijų turi būti toks san- giai- le* 
tykis, koks yra tarp centrinės Išnuom. jaukus

Išnuom. 4 kamb. butas 1-me

Labai gražioje vietoje mūrinis 
bungalovv su ekstra tuščiu sklypu.

Mūrinis. 4 butų — 6 kamb. ir 
3 po .4 kamb. 2 maš. garažas.

Turime ir daugiau įvairių namų. 
OLympic 2-9589 

2636 S. KILDARE AVĖ.

aukšte, Brighton Parke, Pageidau- ( x iki 5 vai. 2-jų butų mūr. namas, 
jama nedidelė šeima arba viengun- 4 ir 2 kamb. Sumodernintas. Ge- 

~ ' LA 3-2150.

kambarys ap
valdžios ir savivaldybės atsto-Į ^atytas nąųjąisJjaidajs _su priva- 
vybių. Gal analogija nepilna, 
bet pilnesnės ir nesuradau.
Skirtumas čia tik toks, kad 
centrinė valdžia nustato savi

čia vonia ir galimybe naudotis vir
tuve Cicero apylinkėje.

' Tel. 287-0929

valdybės kompetenciją ir veik
los ribas įstatymu. Vlikas to 
padaryti negali. Negali ne dėl 
to, kad neturėtų moralinės tei
sės tokiam aktui, bet dėl to, 
kad mus, kaip koks slogutis, 
užgulė baugus nuosmukis. Tad 
kitos išeities nėra, kaip su Al

Išnuom. kambarys. Atskiras įėji 
as. 'Te 

kasdien.

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

tu tuos santykius sutarti. Jei PefraUSkdS COilSfrUCtlOn GO. 
susitarti nepavyktų, jei Altas i 2523 W. 69th St. PR 8-3792 
reikalautų iš Vliko atsižadėti, į
kad ir dalies gautų iš tautos i 
ir kitų kompetentingų organų 
pavedimų ir įgaliojimų, tai Vil
kui tektų- rinktis kitus kelius.
Bet to galima imtis tik pasku
tiniu atveju.

Santykis Bendruomenės su

LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT
Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butu namas, 
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp'. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

t, Gausite 13% investavę j pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675
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 Esfate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

MAROTIETTE PARKE
81-a ir Mozart. mūr. bungalovv, su 

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

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “eleaning” 
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. $28.500.

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ. 

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. Mėn. paja

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

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

Skubiai pardiKKlaiti 10 kamb. na
mą. Marąuette Parke. Naujas radiją-1 
toriais alyva šildymas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 vonios ir 2 virtuvės. 
Alumin. langai, šaldytuvas. Garažas. 
Galimos pajamos. Kaina apie $17,000 
REpublic 7-7291.

Savininkas parduoda mūrinį na
mą — 2 po 4 kamb. ir 1 kamb. 
rūsy. 1-as augštas gazu karštu

o.-d^ra.!, vandeniu apšildomas. 2 mašinų ga
ražas. Kreiptis 4340 S. Rockvveil

ros pajamos.
St. 1-mas augštas.

Našle parduoda 4 kamb,, 7 metų 
Tik 5 metų sėmimo. 1J4 aukšto, 'mūrinį. Apsauga nuo potvynio 

2jų butų )abai gražus mūr. namas i Alumin. langai, geležinė tvora. Ga- 
su garažu ii- jrengtu rūsiu. Labai ražas. Prie Marąuette Parko. Apie 
geroje vietoje prie susisiekimo ir ap- 1 $19,000. Susitarti -— REpublic 7-
sipirkimo naujų namu rajone. Tik 7202.
$26,900. Kreiptis RE 7-2616.

Brighton Parke savin, parduoda 
5 ir 4m«s. Tel. PE 8.2858. po 4 valandos 1^^^1^ ftMl

vonia, 2-jų mašinų garažas. Arti 
mokykb.} ir bažnyčios. YA 7-7408 
arba LA 3-1263.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad.
1 iki 5 vai.

3110 S. RIDGEWAY AVĖ.
$1,000 įmokėti. 3 butai, 4—4—3 
kamb. Gazu apšild. Pajamų $1,644 
per metus. Arti mokyklos, bažn. 
ir susisiekimo.

Marąuette Parke, 69 g-vė, pri
imamas vyriškis gyventi, su buto 
savininko teisėmis, 4 kamb. bute. 
Skambinti PRospect 8-0005.

RIVERSIDE, geriausioje vietoje 
'į 2-jų butų bungalovv. Gazu apšild. 

Reikalinga virėja vasarvietėje! 4 ir 3 kamb. pastogėje. Pajamų 
Michiganė. Teirautis — j $65 per mėn., modern.

VI 7-6771

Reikalinga šeimininkė (jokio vi-
Vliku ar Altu mano jau maž- rimo). Moderniški namai ir mo- 
, , , , v. derniškos ruošos priemonės. Pri-
daug nusakytas anksčiau. , vatug kamb. ir vonia. 2 blokai nuo 
Bendruomenė turi ne tik teisės, miesto susisiekimo. Geras pradi-

pilnas rūsys. $16,900;
$4,000. SVOBODA, 6013 Cermak , 
Rd. Cicero, BIshop 2-2162.

CICERO. Geriausias pirkinys. 
3-jų butų namas lietuvių rajone. 
16th ir 50th Avė. 2 po 4 kamb. ir 
2 kamb. Gazu apšild. Mokesčiai 
tik $77. Pajamų $103, plius butas, 
[mokėti $2,000. BI 2-2162.

Didelis mūrinis 7 kamb. namas.
2 blokai nuo Marąuette Parko. Čer
pių stogas. Alyva šildymas. Karpe
tai. Apsauga nuo potvynio. Geležine 
tvora. Virš 40 p. sklypas. Apžiūrėti ! 
— tei. REpublic 7-7202.

HELP VVANTED — VYRAI

C L I C K E R 
O PE R ATO R

TURI BŪTI PATYRĘS
Valandos: nuo 8 ryto iki 4:30 

po pietų.

nis atlyginimas; laisvalaikis. Rei
kia nors kiek angliškai kalbėti. 
Rekomendacijos reikalingos.

Skambinti ORchard 4-0046 

PKJOGOS-OPPORTUNITIEs’

SAVININKAS iškeliamas į Ari
zoną, parduoda 6 metų senumo, 
3-jų miegamų namą. Didelė virtu
vė. Dalinai užbaigtas rūsys. 
$17,500. 10124 So. Carpenter St. 
Tek HI 5-4212.

virtuve.
įmokėti jKreiptis —

The Scholl Mfg. Co.
213 W. Schiller St.

prie VVells St. (1400 Ncrth)

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

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

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

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

Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
Brighton Parko. $15,900.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

GSGERO—BERWYN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie

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

2. l’arkholme 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. Mielinis 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 6 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

i OL 2-9589
i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Marąuette ant Talman Avė., netoli 
69th St. parduodamas geram sto
vy. 2-jų f lėtų mūr. namas ir 2-jų 
maš. naujas garažas. Dėl apžiūrė
jimo šaukite PRospect 8-3792.

Parduodama pajaimų nuosavybė 
Beverly Shores, Ind. Pilnai apsta
tyti 2 namai, garažas ir šalia tuš
čias sklypas. 2 blokai nuo ežero. 
Informacijai Chicagoje skambinti 
586-1923.

Savininkas parduoda mūr. bun
galovv. S1/^ kamb. Marąuette Parke. 
6331 S. Rockvveil St. Tel. 476-2845

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Ave0

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

LA 3-1884 arba BA 1-4994.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas JLtu 1 
vių dienraštis. GI skelbimu 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 $18,500
5 ir 3 kamb. mūr. namas prie 

Maria ITigh School. Gazo šiluma. 
Garažas.

8335 MĖN. PA.IAAIŲ
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. BUNGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAIbroob 5-6015

Nauj. mūr. 2x5% (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 paslrlmt. gen> ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA S-8384

6954 S. CLAREMONT AVĖ.
Naujas 3-jų miegamų mūr. na

mas. Pilnas rūsys, tinkotos sie
nos. Iškelti vamzdžiai ir “sump” 
pompa. Plytelių vonia ir virtuvė, 
“Built-in” orkaitė ir virimui kros
nis. Žemas įmokėjimas. Atdara 
apžiūrėjimui sekmad. nuo 1 iki 6 
vai. Skambinti statybininkui — 

HEmlock 4-4255

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.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMA,

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

E®

V. SIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 WEST 7lst STREET

Tel.: PR 8-4268 lr TE 9-55S1 į 
{i__________________________________

HELP VVANTED—VYRAI IR MOTERYS

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
‘’Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

bet ir pareigos dirbti Lietuvos 
laisvininmo politikos darbą. Iš
vengti nesusipratimams ir ke
liamų savo žygiuose ir raštuo
se reikalavimų svetimiesiems 
Supainiojimams ir susikirti
mams bei nereikalingai ir Puvimui kepykla su gyvena-

° mom patalpom. 4-riems kepėjams
kenksmingai tarpusavio tnn- Urbti. Judrus biznio rajonas, 
čiai, reikėtų prieš darymą ko- į__________ BI 7-9260.___________

6 MODERNŪS BUTAI. 3 po 6 
kamb. ir 3 po 5 kamb. Visi po 3 
mieg, Gazo pečiais apšild. Atre
montuoti. Nuomininkai patys ap- 
sišildo. Pajamų $5,100. 2 maš. ga
ražas. $45,000; įmokėti $15,000. 
Pietvakarių miesto daly. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LA 1-7038.

kio žygio Lietuvos laisvinimo) PARDUODAMA VASARVIETE t . ,.
... . ■ , .. . i Tik $18,»00, arba bet, kokis nm-reikalu susitarti su Vilku ar lb cabms, notelis, restoranas, | tas pasiūlymas, su mažu įmokėjimu, 

už 2 didelių butų (1 su 3 mieg.); 
moderniai įrengtą namą su garažu, 
netoli Maroucttc Parko ir Kedzie. 
RE 7-2874.

Altu. Bet gali kilti toks klau
simas, ką daryti, jei tas veiks-

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

P R O G O S*—*O*VlMQi*R*T*U*N*T*T*I E S

Tiesioginiai Iš Savininko — 9-MILE TAVERN 
Įruoštas ištisiems metams, sėkmingas biznis. Apima masalų (bait) 
parduotuvę, modernišką narną — 3 miegamieji, salionas, virtuvė. 
Šokiams salė, kabinos, beisbolo parkas. Netoli gražaus Sawyer 
ežero ir Highway 55.

Tik 40 mylių į šiaurę nuo Shawno, Wiseonšin.
Vienintelė pardavimo priežastis — savininkas išeina pensijon.

Pilna Biznio ir Nuosavybės Kaina: $29,975 Plūs Inventorius 
RAPHAEL KIELCHESKI, savininkas 

White Lake, Wisconsin Skambinti: Pickerel, Wisc. 2536

OPEN SLNDAY 2 TO 5 
6518 S. Troy; beautiful location.

large 6 rm. brick residence, encl. 
porch. 27x13 l't. liv. rm.; 2% baths; 
hot water — gas ht.; new Geneva 
cab. hitehon; dishwasher; 50 ft. lot; 
side drive gar.; I’od.ewell. l’R 6-8900.

HELP WANTED — VYRAI

Reikalingas duonos ir saldžių 
ibulkučių kepėjas. 4644 S. Roclovell 
jSt. LAfayette 3-0192.

REMKITE “DRAUGĄ”

PONTIAC OSTEOPATHIC HOSPITAL
PONTIAC, MICH.

New 406 bed hospital expansion program just being completed. This 
beautiful hospital is located 20 miles north of Detroit in Michigan’s 
vaeation and resort land of lakęs.

Immediale Openings in the Foliowing;
★ REGISTERED NURSES
$3S4.79-$560.14 d.epeiiding upon ąualification and cxpcrience.

Supervisors, Head Nurąes, Medical Nurses 
(All 3 shifts in all departments opcn)

★ LICENSED PRACTICAL NURSES
$384.79-$560.14 dcp.cnding upon ąualifications and expcrience; all 
3 shifts open.
June graduates (graduate school of nursing pending štate board 
ęxamination); $10 shift differcntial for all ernpioyes ivorking 3 to 11 
p.m. and 11 p.m. to 7 a.m.

★ 0R PERSONNEL 
MEDICAL TĘGHNOLOGISTS

(Malė or Fcmale)
Regist.ered A.S.C.P., A.M.T., or ąualified expericnco

Kxcellent working conditions, 2 weeks’ vaeation with pay al’tcr 1 year, 
3 weeks ąfter ,5 years, siek leave, meals at cost, free coffee bri-aks, 
ernpioyes’ discount. Bluė Cross and Blue Shiel'd par.ticipa.tion,. many 
other fringe benefits.

F.xperienced Personuel Contact:
PONTIAC OSTKOPATHIC HOSPITAL 

47 U North Perry Street 
Pontiae, Michigan 

Attention: Persomicl Dlrector 
Phone: Flideral 8-7271

ŠILDYMAS
A. Stančianskas 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.

į 7304 So. Rockwell Širšei 
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & RHEET METAL 

4444 S. Western Avė* 
Chicago •, HL 
Tei. VI 7-8447

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

VACYS
V CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI, 1
MEDICINOS IR 77“
KITOKĮ PASTATAI E

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-209 i Chicago, HI.



Š. m. birželio mėn. 10-tą dieną, 2-rą valandą po pietų 
Tėvu Marijonų Seminarijos soduose, Glarendon Kilis, Illinois 
Įvyksią tradicini Lietuvių Bendruomenes Chicagos Apygardos 
valdybos rengiama GEGUŽINĖ-PlKNIKAS.

Programoje: sportų klubų žaidynės, bei graži muzika. Tur
tingas valgių bufetas, vad. p. Salomėjos Endrijonienės, bei gaivi 
nančių genimų bufetas.

VISI Į
DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 2 d. o

Bendr-nės Gegužine-Piknika
Pelnas skiriamas Nepriklausomos Lietuvos pavilionui Tarptautinėj Parodoj įrengti. —L.B. CHICAGOS APYG. VALDYBA

Roger Wear sveikinamas laimėjęs automobilių lenktynes. Jis iš
vystė Į40.292 mylias per vaalndą. (UPI)

Mūsų kolonijose

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
SUSIRŪPINKIME CHICAGOS

JUBILIEJAUS MINĖJIMU
Šiais metais Chicaga mini 125 

metų sūkatj. Meras Richard J. 
Daley kviečia visas tautines 
grupes minėjime dalyvauti ir 
parodyti’, kuo prisdėta prie mie 
sto augimo ir pažangos.

Lietuviai yra daug kuo prisi
dėję prie Chicagos miesto au
gimo. Senos ir naujos lietuvių 
organizacijos turėtų susirūpinti 
tinkamai parodyti savo prisidė
jimą.

Pirmieji lietuviai (Špokevičiai 
ir Liutkeveiai) atsirado Chica7 
goję 1870 m. Pirmosios drau
gijos, Šv. Jurgio ir Šv. Kazi
miero Karalaičio — 1884 m. 
Pirmasis laikraštis — Lietuva 
—- 1892 m. Tais pačiais metais 
susiorganizavo ir pirmas lietu
vių teatras. Jį suorganizavo

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.) 
tėviškės sode; tik. sesutė nuliūdus, 
gal pagailo brolio, vargstančio 
miške... Grioviuose, brūzgynuos 
kovotojai ė.mė busti. “Iš kupstelio 
kyla rytmečio diena”.

Ir pritvino marios kraujo, 
Šaltinėliais sruvo...
Už tėvynę ir darželį 
Kovėsi lietuvis. ..

Krito kraujo šviežias lašas
Vidury - darželio
Ir išdygo tankumyne
Vienišas kryželis.
Lietuvą užgulė už pragaro kan

čias baisesnis sielvartas, kada: par
tizaną paguldė ant gatvės, akmenų.

Ir pavergtas lietuvis, amžiais 
pratęs dainon savo skausmą pinti, 
sušunka:
Kaip gali tylėti, kada žemė 

šaukia, —
Akmenys vaitoja tėviškės 

miške?. .
Kaip gali .šypsotis, užsidėjęs 

kaukę,
Kada brolių rankos tiesias į tave.

Tėviškės plačiuos laukuos, kal
neliuos kryžių broliai velka Golgo
tos naštą,, o dainos atodūsiai mei
lę tėviškei išsako:
Žeme, mano žeme! Kaipgi 

nemylėt,
Kaip ncyerkt netekus, motina, 

tavęs?!
Jei dar kartą grįžti tėviškėn 

galėčiau,
Išbučiuočiau žemę, juodžemio 

raukšles.
Ir pavergtų lietuvių Viltinga 

malda kyla į Amžinąją Viltį:
O Viešpatie, kam mano žemėj,
Šventoj, kaip kūdikio malda,
Pravirko kryžkeliuose sutemę
Smūtkelio gailesčio rauda.

Tik Tu, kurs liepei vyturėliui
Pasaulį linksminti daina,
Kurs mirusius gyvent pakelei,
Gali paguosti mus varge!

J. Daugailis

buv. Lietuvos prez. dr. K. Gri- 
! niaus brolis Jonas Grinius. Da
bar turime savo operą ir dau- 

jgybę chorų bei ansamblių. Me
dininkai turėtų pasirūpinti šos 
j .srities pavaizdavimu.

Letuviai yra suvaidinę didelį 
vaidmenį darbo, pramonės, pre
kybos ir socialinio gyvenimo 
srityse. Upton Sinclair’o veika- 

jle — The Jungle — jie buvo 
; paimti pavyzdžiu. Politikai, is
torikai ir ekonomistai bei socio
logai turėtų išvystyt ir nušviest 
šią sritį.

Temos dėkingos ir galėtų bū
ti lietuviams naudingos — tik 
reikia jas išnaudoti. Reikia, lie
tuviams sujudėti — nuo kitų!

Tautų neatsilikti
' Be to, tenka priminti, kad 
pats Chicagos miestas ruošia 
savo apžvalginį veikalą. Turėtų 
kas-nors patikrinti jame lietu
vių skyrių. , P. D.

CHICAGOJE
POPIEŽIUS PAGERBĖ ŽYDĄ 

IR PROTESTANTĄ
Šv. Tėvas Jonas XXIII sidafb- 

riniais popiežiavimo medaliais 
pagerbė du chicagiečius — žydą 
rašytoją Harry Barnard ir pro
testantų prekybininką Titus 
Haffa, kurie anglų kalba išlei
do popiežiaus encikliką Mater 
et Magistrą. Tie medaliai yra 
aukščiausias popiežiaus teikia- 
kiamas pagerbimas nekatali- 
kams.

BOMBA SPROGO RESTO
RANE

Dinamito bomba sprogo lie
tuviams žinomame Martiniųue 
restorane, 2500 W. 94 pi. Nuo
stolių padaryta per $10,000. 
Sužeistųjų nebuvo, nes restora
nas jau buvo uždarytas.

MIRTIS AUTOBUSE
Iš Chicagos į San Francisco 

važiuojąs Greyhound linijos au 
tofcusas netoli nuvažiavo. Prie 
Congresš ir Oakley sankryžos 
pamišęs keleivis išsitraukė pei
lį, subadė autobuso vairuotoją 
ir du kitus keleivius. Bestebint 
40 keleivių, pašaukti policinin
kai mirtinai pašovė pamišėlį 
.jugoslavą Milos Brakich.

BUS SALDUS SEIMAS
Pradedant ^sekmadieniu, 3,000 

saldainių išdirbėjų turės savo 
79-tą metinį seimą Conrad Hil- 
ton viešbuty. Sakoma, kad bus 
saldus seimas...

Providence, R. I.

Atvyko gausi šeima 
Mažoji lietuvių kolonija Pro

vidence paaugo dešimt asmenų 
vienoj šeimoj. Antanas ir Er- 
ma Ilkinis, Balfo ir kun. Mar- 
tinkaus pastangomis šiomis die 
nomis atvyko į Ameriką iš Vo
kietijos. Jie turi aštuonis vai
kus ir laukia devinto. Gegužės 
20 d., vietiniai lietuviai suruošė 
jiems susipažinimo vakarą. 

Pirmoji Komunija 
Gegužės 20 d., 11 Šv: Kazi

miero parapijos moksleivių pri- 
j ėmė savo pirmą Šv. Komuniją, 
į Parapijos klebonas kun. Jonas 
Vaitekūnas atlaikė šv. mišias 
jų intencija. Pirmieji ko.mųn- 
kantąi buvo Jonas Bader, Juo
zas Dąyis, Raymundas Girai- 
tis, Jonas Murray, Susąn Alu- 
konis, Stella Belonos, jQyce Cy- 
ręnak, Ratbleen Koyvąlęski, Elz 
betą MęElroy, Lucija Stonis ir

Staigmena

Jūsų korespondentas susilau
kė staigmenos. National konfe
rencijos krikščionių ir žydų di
rektorė pranešė, kad Rhode Is- 
land valstybės labdarybės de
partamentas paskyrė jį atsto
vauti šią organizaciją ir stipen
dijom, kurios bus skirstomos 
Rhode Island universitete bir
želio 24 - 30 d.

Kalbės

Jurgelevi-

vajam pasauly, birželio mėnesį 
renkasi į sales prisiminti bol
ševikų nukankintuosius.

Kenoshos lietuvių kolonija 
birželio minėjimą rengia birže
lio 10 d. Rytą 9 vai. 30 min. su
ma už žuvusius ir ištremtus lie
tuvius. 3 vai. p. p. įvyksta sa
lėj minėjimas, kurio metu kal
bės inž. J. Miklovas.

Mieli vietos ir apylinkės lie
tuviai į šį minėjimą kviečiami 
gausiai atsilankyti.

Minėjimas įvyks Šv. Petro pa 
rapijos bažnyčioj ir salėj.

Vincentas

ORTODOKSŲ VYSKUPAI 
PROTESTUOJA

JAV ortodoksų vyskupai sa
vo konferencijoje pasmerkė 
naują moralinių ir fizinių per
sekiojimo priemonių bangą 
prieš krikščionybę komunistų

i Rusijoje. Konferencijos komu- 
| nikate sakoma, kad “tūkstan- 
' čiai bažnyčių, vienuolynų, se- 
' minarijų uždaryta, 1 vyskupai, 
Į kunigai ir tikintieji, pasinaudo- 
i jant įvairiais pretekstais, pa- 
įsmerkti sunkiesiems darbams.”

LIETUVIŠKI NAMINIAI MAISTO 
GAMINIAI

Mokyt. Albertas 
čius pasakys savo antrą kalbą 
Le Foyer Toastmasters Inter
national klube birželio 5 d. Jo 
pirmoji kalba šioj organizacijoj 
tiek sudomino narius,' kad jie ;
nekąntriai laukia antros kai- Pranešama moterims ir vyrams, 

I turintiems galvos odos negalavi- 
mus-ligas: pleiskanas, šašus, plau-

GALVOS ODOS IR PLAUKŲ 
PRIEŽIŪRA

Teodoros ir Igno Serapinų, krau
tuvėje galima gauti gardžiai ir 
sveikai pagamintų įvairių mė
sos, žuvų, silkių patiekalų, py
ragų, pyragaičių ir kitų naminių 
maisto gaminių.

2543 West 69th St., Chicago 29, III. Tel. 737-1286

Koncertas

Klebono kvietimu garsūs Bor- 
ke šeimos dainininkai suruošė 
koncertą Šv. Kazimiero parapi
jos salėj gegužės 27 d. Ši dai-

:Shirley Sužiedėlis. Vaikučius pa.nuojanti Wma sutraukė 
, ruošė mokyklos vyresnė seselė, blikos Jolias A st„sl„|s 
M. Tomasina.

Sveiksta
I Marcelle Savickienė, po sun-
■ kios operacijos Jane Brown li- 
j goninėj, gydosi namie. Jinai y- 
{ra trijų veiklių vyčių veikėjų 
i motina: Beatriče Mathieu, Bi-
■ rūtė Stoškus ir Berta Krecioch. 
i Jos sūnus Vytautas yra Insin- 
i kerator firmos iš Racine, Wis., 
.menadžeris Naujosios Anglijos
ir New Yorko valstybėms. 

Misijos
Providence kolegijos vyrų de

kanas tėvas A. Jurgelaitis, OP,

Kenosha, Wis.

kų slinkimas, niežėjimas, išgydo
mas 100%.

Daktarų ir vartotojų ištirtas ir 
pripažintas J. I. B. preparatas ge
riausias U.S.A.

J. I. B. gaunami lietuviškose 
vaistinėse: 1. 2458 West 69th St.,

Chicago 29, III.
2. 5000 West 16 th St., Cicero 50,

III., ir
3. 1437 So. 49th Avė., Cicero 50,

III.
Įreikalavimus siunčiame C.O.D.
Į užsienius iš anksto apmokėjus

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

Tragiško birželio minėjimas
Kada ne tik žmonės, bet ir 

visa gamta džiaugiasi birželio 
gražia gamta, lietuviai turime! 
liūdėti, nes birželio mėnuo ;
mums primena dvi liūdnas su-i . „„„ „„„■ . i yra gaunamas Drauge. Jame yra
kaktis. 1940 m. birželio mėn.! visos reikalingos maldos ir gies- 
raudonoji armija okupavo taikų mes bei liturginiai nurodymai.
ir ramų Lietuvos kraštą. 1941 
metais, ir vėl gražųjį birželio- 
mėnesį, okupantai pradėjo lie
tuvių trėmimą į Sibirą. Raud.

Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kairia $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, III.

pravedė metines misijas lietu- okupantai iki šio laiko yra su-
| vių ir anglų kalbomis. Jisai tvar 
ko Kubos pabėgėlių dvasinius 
reikalus kolegijos koplyčioj, at
laikydamas pamaldas, išklausy
damas jų išpažinčių ir ispanų 
kalba sako pamokslus.

Remontas
Klebonas ruošia mokyklos vi

daus remontą. Šiuo tikslus Mo- į 
terų gildą ruošia bazarą para
pijos salėj birželio mėn.

Laidojo
Gražus būrys Provindence pa 

sauliečių, seselių ir dvasiškijos 
dalyvavo šermenyse ir laidotu
vėse prel. P. Strakausko mamy
tės, kuri palaidota Brockton, 
Mass.

naikinę ir badu išmarinę tūks
tančius patriotiškiausių lietuvių. 
Lietuvia,i ypatingai gyveną lais

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s i

R. t A.
PETRUI PARULIUI mirus, 

p. Tinai Parulienei, sūnui Leopoldui, duk
roms - p. Irenai Kriaučeliūnienei ir p. Regi
nai Kučiauskienei ir jų šeimoms gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Birutė ir Valentinas,
Halina ir Vaclovas Bagdonai

A. f A.
STEPONUI BALČIŪNUI mirus, 

jo žmonai Mortai, dukteriai Stefanijai Vai- 
kutienei ir šeimai gilią užuojautą reiškia

Stamfordo Lietuviu Bendruomenė

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. ■ A.

KAZIMIERAS JAUKŠA
Jau sukako šešeri metai kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvuką.
Netekome savo mylimo birželio 3 d., 1956 m., 

buvo palaidotas ibirž. 7 d. Šv. Kazimiero kapinėse, 
šeimos lote. Nors laikas tęsiasi, bėt mes tavęs, bran
gus, niekad negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną ramybę. Už jo sielą mes 
užprašėme gedulingas Šv. Mišias Ibirž. 3 d. Šv. Anta
no parap. bažnyčioje, Cicero, ir Šv. Mykolo bažny
čioje. Taip pat bus atlaikytos Šv. Mišios Marijonų 
Seminarijos koplyčioje ir Šv. Kazimiero vienuolyno 
koplyčioje.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Kazimiero Jaukšos sielą-.

Nuliūdę: Žmona Agota Jaukšienė (po tėvais
Antana-ieiūtė), anūkės Judita ir Leonarda Valan
čiūtės ir kiti giminės likę Amerikoj ir Lietuvoj.

A. "Į" A. 
BARBORA NORVAIŠAS

VALINAUSKAITL
Gyv. 4408 S. Hermitage Avė.

Mirė geg. 31 d., 1962, 5 v. 
ryto, sulaukus senatvės.

■ Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šiau
lių apskr., Kuršėnų parapijos.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žentas Stanley Malta, anūke 
Alexandra Malta, sesers dukte
rys: Constance Dargia, jos vy
ras Charles, Stella Walavich, 
jos vyras Joseph, jų šeimos ir 
Ann Abromaitis, kiti gimines, 
draugai ir pažįstami.

Vokietijoje liko sesuo Roza
lija. Gatzke su šeima.

Priklausė Maldos Apaštala
vimo ir Tretininkų draugijoms.

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks pirrnad., 
birželio 4 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už, veliones sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žentas, anūkė ir
kiti gimines.

Laid. direkt. John F. Eudei- 
kis, Telef. YArds 7-1741.

A. A.

PETRAS PARULIS
Gyveno 6457 S. Hermitage Avė. Tel. GR 6-2739

Mirė birželio 1 d., 1962, 8 vai. ryto, sulaukęs 64 m. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Mariampolės apskr., Kalvarijos par. 
Amerikoje išgyveno 13 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Tatiana (Kurkinaitė), 
sūnus Leopoldas, 2 dukterys: Irena Kriaučeliūnas, žentas Dr. 
Leonas; Regina Kučiauskas, žentas Viktoras, 4 anūkai, pus
brolis Adolfas Parulis su šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Lietuvoje liko brolis Zenonas ir sesuo Albina Vaite- 
kutienė.

Kūnas bus pašarvotas šešt. 6 vai. vak. Mažeikos-Evans 
koplyčioje, 6845 S. Western Avė.

Laidotuvės įvyks antrad., birželio 5 d., iš koplyčios '9 vai. 
ryto bus: atlydėtas-į Švenč, P. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys, žentai ir anūkai
Laidotuvių direktorius Mažeika.-Evans. Tel. REp. 7-8600

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderaiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500



O DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 2 d
IŠ ARTI IR TOLI

X Rytoj, sekmad., 5:30 vai. 
popiet, Maria aukšt. mokyklos 
auditorijoje įvyksta A. L. R. K. 
Vargonininkų S-gos jubilėjinis 
koncertas.

X Sv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos karnavalas prasidėjo va 
kar vakare So. Wood ir 46 gat
vėse. Šiandien 7 vai. vakare bus 
kugelio, sekantį trečiadienį 7:30 
v. vakare šokių, o birželio 8 d. 
7 vai. vakare bulvinių blynų 
kontestai. Kun. klebonas A. Lin 
kus kviečia visus į prašmatnų 
karnavalą, kuriuo rūpinasi kun. 
L. Petkus.

X Petras Parulis, 64 metų, 
sirgęs jau nuo Kalėdų, birželio 
1 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu. 
Velionis buvo naujosios kartos 
ateivis, išgyvenęs šiame krašte 
virš dešimties metų. Giliame nu 
liūdime paliko žmoną Tiną, dūk 
teris Ireną Kriaučeliūnienę ir 
Reginą Kučiauskienę su šeimo
mis bei sūnų Leopoldą Parulį. 
Laidotuvėmis rūpinasi Evans 
laidotuvių įstaiga.

X Dvylika jaunų lietuvaičių 
jau užsiregistravo grožio kara
laitės konkursui. Registracija 
pratęsiama ligi sekmadienio, 
birželio 3 d. 1 vai. p. p. Regi
struotis pas L. Braždienę, tel. 
PR 8-5122. Kandidatės galės 
užsiregistruoti ir pačią rinki
mų dieną, birželio 4 d., Jauni
mo Centre tiesiog rinkimų ko
misijoj. Rinkimų pradžia 1 v. 
P- P-

X Illinois Lietuviij Gydytojų 
d-jos susirinkimas įvyks birže
lio 5 d., antradienį, 9 v. v., 
2454 W. 71 st., Programoje — 
valdybos pranešimai, reguliami- 
no svarstymas, nominacinės ko 
misijos pranešimas ir valdybos 
rinkimai.

X Komp. Br. Budriūnas, at
vykęs iš Los Angeles, Calif., 
rytoj diriguos jungtiniams Chi
cagos lietuvių chorams Marijos 
Aukšt. mok. salėj, kurioj įvyk
sta AL Vargonininkų s-gos ju
biliejinis koncertas.

X Sophie Jurgaitis, 4606 S. 
Trumbull Avė., žinoma visuo
menininke, gegužės 15 d. šven
tė vardo dieną ir buvo savo ar 
timųjų pasveikinta. Sophie pa
linkėta ilgiausių ir sveikiausių 
metų.

X A.L.R.K. Varg. jubilieji
nis koncertas Ibus sėkmingas, 
nes pasižadėjo dalyvauti visa 
eilė žymių asmenų: vysk. Vin
centas Brizgys, prel. Ig. Aiba- 
vičius, prel. D. A. Mozeris, kun. 
B. Markaitis, SJ, kun. dr. J. 
Prunskis, eilė biznierių, aktorių 
ir svečių iš kitų valstybių..

X K. Leonaitienė, Beverly 
Shores, Ind., ilgesnį laiką gu
lėjo pas savo dukrą Laimą Chi
cagoje rūpestingų gydytojų 
dr. J. Adomavičiaus ir žento 
dr. Petro Zliobos priežiūroje. 
Šiuo metu ji džiaugias sugrįžus 
į Sandūnus, jaučiasi daug ge
riau ir tvarko. savo vilą Laimą, 
laukdama atostogaujančių.

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 W. Roo- 
sevelt Road. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v., Penkt., šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

X Auna Paukšta, 6757 So. 
CIaremont avė., žinoma visuo
menės veikėja, buvo išvykusi į 
Floridą visai žiemai. Dabar grį
žo atgal į Chicagą ir pradėjo 
dalyvauti visuomeninėj veikloj.

X Algis Ingaunis, moksleivis 
iš Cicero, labai gražiai grojo 
akordeonu ateitininkų sendrau
gių surengtoje šeimos šventėje 
gegužės 27 d. Jaunimo Centre. 
Ankstyvesnėj korespondencijoj 
jo pavardė per apsirinkimą buvo 
praleista.

X Vyresnieji Šatrijos korp. 
nariai yra mecenatais antrosios 
Kryžiaus stoties Putnamo kop
lyčioje. Per seimą Nek. Prad. 
Marijos seserims buvo įteikta 
$100 auka at-kų šatrijiečių var 
du.

X Viktoras Mickūnas buvo 
atvykęs iš Dės Moines, Iowa, 
į Chicagą, draudimo įstaigų 
konferencijon. Ta proga aplan
kė savo tėvelius Viktorą ir So- j 
fiją Mickūnus, 4746 So. Mar- 
shfield Avė., kurie yra žinomi 
Town of Lake kolonijos ir drau 
gijų veikėjai.

X Sophie Wards Navickas, 
5836 So. Artesian, gegužės 15 i 
d. šventė savo vardo dieną. So
phie, kuri yra stambi gerų dar
bų rėmėja, buvo nuoširdžiai pa 
sveikinta.

X Zigmas Žiupsnys, Viduri
nių Vakarų Sporto apyg. pirm., 
persikėlė gyventi į nuosavus na 
mus, 5950 So. Fairfield avė., 
Chieago 29, IIL Telefonas lieka 
tas pats PR 6-6412.

X Elena Jasaitienė ruošiasi 
vykti pasidarbuoti jaunučių 
ateitininkų stovyklon Daina
vom Ji yra išklausius Lituani
stikos Institutą, rašo “Eglutė
je” ir yra gabi juostų audėja.

X William Ronald Rėkus
baigė St. Mel Aukšt. mokyklą! 
gerais pažymiais. Jis yra gabus 
ir talentingas meno srity, yra 
vaidinęs mokyklos teatre. Wil- 
liam tėveliai Vincas ir Florence 
Rekai yra žinomi visuomenės 
veikėjai. Vincas, buvęs Lietu
vos kariuomenės savanoris, čia 
daug dirbo katalikų organizaci
jose. Rekai turi dukrą Dianą, 
turinčią atsakingą tarnybą lst 
National Banke.

Mokyklos baigimo proga Wil- 
liam tėveliai surengė vaišes, ku 
riose dalyvavo kun. A. Valan
čius, krikšto tėvai Dolores Ca- 
nova, Bronius Tūbelis, brolis 
Juozas Rėkus, seserys Antani
na, Juzė ir jų šeimos, Kazimie
ra Stankienė, L. Stankiutė, Vik 
torija Tuibelienė, Walter ir Joa
na Dambrauskai, Elžbieta Rau 
skinienė, Jonas Bardauskas ir 
kt. Visi svečiai buvo gražiai pa
vaišinti. Rudenį jaunasis Rėkus 
pradės studijuoti kolegijoj.

X Vlado Jakubėno fortepio
no mokinių rečitalis įvyks bir- 

iželio 9 d., šeštadienį, 6:30 v. 
v. Jaunimo Centre. Iš bendro 
virš 40 mokinių skaičiaus reči
talyje pasirodys 35, jų tarpe 
keletas įvairių premijų laimė
tojų, kaip Mykolas Drunga, Ri
ta Jaraitė, Ramūnas Bigelis, o 
taip pat mūsų visuomenei jau 
žinomas jaunas pianistas Alvy
das Vasaitis, kuris be koncerti
nių pasirodymų šiame sezone 
sėkmingai ėjo akompaniato
riaus pareigas bestatant “Ai
dą” Chicagos lietuvių operoje. 
Mokinių tarpe pasirodys ir VI. 
Jakubėno neseniai perimtas mo 
kyti gabus latvių 15 metų pia
nistas.

X Karščiai dar tik prasidės. 
Apsirūpinkite vėsintuvais da
bar. DAINA CO., 3321 S. Hal
sted, tel. CL 4-5665, parduoda 
juos smarkiai numuštomis kai
nomis. (Sk.)

X Nebesikainkinkit — šian
dien atvyksta! pas Gradinską, 
šiandien gaunate Emerson vė
sintuvą, šiandien jūsų bute vė
sus ir sausas oras. 2512 W. 47 
St., FR 6-1998. (Sk.)

Jaunosios stovyklautojos Putname su savo vadove. (Nuotr. B. Kcrbelienes)

CHICAGOJ IR APYLINKES!
IŠKILMINGAS LIETUVIŲ
ŪKININKŲ SEKMADIENIS

Gegužės 27 d. Jaunimo Cent
ro sodely prieš pamaldas dvi 
tautiškais rūbais pasipuošusios 
lietuvaitės Valaitytė ir J. Va
siukevičiūtė padėjo vainiką prie 
žuvusių už Lietuvos laisvę pa
minklo Lietuvių Ūkininkų s-gos 
vardu. Šv. Mišios aukotos už 
tragiškai žuvusius Suvalkijos 
ūkininkus 1935-37 m. atnašau
tos tėvų jėzuitų koplyčioj, kuri 
buvo pilna s-gos narių ūkinin
kų. Tuoj po pamaldų visi rinko
si į Jaunimo Centro salę. čia 
s-gps pirm. F. Valaičio, atida
riusio iškilmingą susirinkimą, 
paprašyti dalyviai atsistojimu 
ir susikaupimu pagerbė žuvu
sius ūkininkus. Pirmininkas nu
pasakojo tikslus ir uždavinius ga dabar iš Sipringfieldo gavo 
naujai' steigiamos s-gos, prane | čarterį ir šiuo laiku turi regi- 
šė, kad s-ga į garbės narius iš- .struotų 200 narių ir iš keletos 
rinko prel. M. Krupavičių, prof. vietovių prašymus įsteigti sky- 
M. Mackevičių ir adv. R. Sfcipi- rjus pr j?ab.
tį. Į s-gos garbės narius buvo
kviečiamas ir Nepriklausomy- ŠAUNUS JAUNŲJŲ PASIRO-
toės ūkto signataras inž. St. 
Kairys, bet jis dar nedavęs sa
vo sutikimo.

Pirmuoju kalbėtoju buvo ivyko Aušros Vart’1 ska“-
kviestas prel. M. Krupavičius, 0111 tunto "N«W0S” draugo-
kuris sveikindamas s-gos įsikū
rimą pabrėžė, kad nesant po sa 
vo kojom tėvynės žemės, svar
biausiu tremtyje uždaviniu yra 
išlaikyti lietuvybę, kalbėti ir 
veikti, kad visi liktų lietuviais, 
ypač tėvams tenkanti ši šven
toji pareiga. Vėliau kalbėjo 
prof. M. Mackevičius, kuris 
sveikino Liet. Ūkin. s-gą Val
stiečių Liaudininkų s-gos vardu 
ir linkėjo naujai organizacijai 
sėkmės, nors ir po svetimu 
dangum. Adv. R. Skipitis, pri
minęs panašių ūkininkų s-gų 
sėkmingą darbuotę Lietuvoje, 
linkėjo šiais s-gai laikytis lie
tuviškų tradicijų. Po šių kalbų 
s-gos sekr. Vasiukevičius pers
kaitė telegramas min. J. Rajec
ko ir gen. konsulo dr. P. Dauž-
vardžio; jiedu abu sveikindami lėraščiai. I. Smieliauskienės vy- 
naujai įsikūrusią liet. organiza- •kusiai sujungti į vieną ištisą 
ciją, linkėjo sėkmės ateities dar grandinę - montažą, pavadintą
buose. Ypač jausmingu žodžiu 
s-gą sveikino kun. B. Sugintas 
savo ir 52 liet. gimn. remti bū
relių vardu, ragindamas jauni
mą nenutautėti. Be to dar žo
džiu sveikino Liet. Žurn. s-gos 
Chicagos skyriaus sėkr. Pr. 
Šulas, linkėdamas s-gai eiti lie
tuvišku keliu. Pabaigoj ūkinin
kų vardu sveikino Zigm. Jony
nas. Po to s-gos sekretorius pa
skaitė organizacijos tikslius ir 
uždavinius, kurių vienas, noras 
įsigyti netoli CShicagosi žemės 
ūkį, kurin nors vasaros atosto
gų metu nariai galėtų ten poil
siauti po 'sunkių darbų.

Oficialiai daliai pasibaigus, 
s-gos pirm. F. Valaitis pakvie
tė visus dalyvius vaišėms. Prie 
apkrautų Vaišių stalų susėdus, 
kun. B. Sugintas sukalbėjo m al
dą, o buv. Lietuvos ūkininkės 
dėliojo įvairius skanius valgius 
ir minkštus -gėrimėlius. Vaišių

metu sveikino “Sėjos” red. G. 
Lazauskas, Suvalkiečių dr-jos 
vardu — Š’virmickienė ir teisi.
K. Malionis, “Naujienų” dir. 
Mileris, L. Ž. s-gos pirm. A. 
Gintneris, moterų vardu Vasie- 
nė, A. Didžbalis, Z. Jonynas ir 
kt. Pažymėtina, kad vienas svei 
kintojas. sąjungą sveikino ir 
sėkmės linkėjo eilėmis, už ką 
susilaukė susirinkusių gausių 
katučių. Vaišes ruošė daugelis 
moterų ūkininkių, būtent, Va
laitienė, Vasiukevičienė, jVasie- 
nė, Grigaitytė - Jakaitienė, Didž 
balienė, Rudaitienė ir kit. Na ir

nai išpučiamųjų savųjų nuopel
nų ir dėl nesugebėjimo susikal
bėti gimtąja kalba su savuoju

čia be jaunimo neapsiėjo, ypač ką veikimą ir pasitraukę. Tad 
prisidėjo pirm. F. Valaičio dūk-1 ar ne metas keisti gaires? 
ra, Vasiukevičiūtė ir kit. valdy- •
bos ir s-gos narių prieauglis. 
Vaišės užsitęsė keletą valandų. 
Pažymėtina, kad Liet. Ūkin. s-

DYMAS

Chicagoje Lietuvių Audito-

vės pobūvis, skirtas gal dau
giausia motinos dienai atžymė
ti. Atvykus į pobūvį Vidurio 
rajono vadeivei V.S.F. Kurgo- 1 
nienei, Aušros Vartų Tunto tun 
tininkei sk. J. Bobinienei ir Bi
rutės dr-vės draugininkei sk. 
Aldonai Baukienei, oficialioji 
skautiškoji dalis praėjo trum
pai ir nenuobodžiai. Programa 
dvelkė lietuviškumu. Skaučių tė 
vų komiteto pirm. EI. Vaičeliū- 
nienės rūpestingai paruoštas 
gausus skaučių kanklininkų bū-1 
relis labai darniai paskambino j 
ilgą lietuviškų dainų pynę. Pas
kui, kanklių muzikai pritariant, 
vienas po kito ilgai skambėjo 
jaunais lietuviškais mergaičių 
balsais deklamuojami Maironio, 
Bradūno ir kitų mūsų poetų ei-

Tėvynės ilgesys. Protarpiu jau
nos skautės paįvairino, įterpda- 
mos savo sugalvotą komišką 
vaizdelį iš stovyklos gyvenimo. 
Pabaigą apainikavo taip pat 
draugininkės psk. Irenos Smie- Į 
liauskienės rūpestingai paruoš
tas keliasdešimt tautiniais dra- 
bužais pasipuošusių skaučių pa
šoktas gracingas šokis Sadutė. 
Šis harmoninkai lietuviškai kan 
kliuojąs ir taip darniai ritmingai 
lietuviškai bešokąs, jaunimas, 
kaip tik ir yra tas tikrasis mū-. 
sų tautos vienybės simbolis ir į 
mūsų tautinės gyvybės ateitis. ! 
Jis — ta gyvoji mūsų idealisti
nė Lietuva.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

1. A. VALSTYBĖSE
— Alg. šalčius iš Vilniaus pa 

rašė laišką komunistinei “Lais-
vei , džiaugdamasis, kad gerai !Sarnamiuoseibutus. Svarbiausias 
atvyko. Šalčius pasirengęs kaž- ; yra yykstančiųjų sąrašas, pini- 
ką nuveikti, kadangi rašo: gus galima ir vgliau 
“Viliuosi, jog savo pasibrėžtą
uždavinį įvykdysiu”.

— D. L. K. Birutės dr-jos ir
Jaunimo choro tėvų komiteto 
ruoštas vakaras Detroite gegu
žės 26 d. praėjo su dideliu pasi
sekimu. Vakaro programoje la-
bai gražiai pasirodė mergaičių 'savaites). Bičiuliai galės savo 

j i*1 mišrus ckorab va<k muz. S. Įvaikus tenai išsiųsti. Priimami 
Sližio, Detroito Tautinių šokių berniukai ir mergaitės nuo 7— 
grupė “Šilainė” vad. G. Go'bie- 13 m Kreiptis į tėvą Paulių, O- 

FM, 32 Rushobne Pk., Toronto 
3, Ont., Canada.

L. F. Bičiulių stovyklai regis
truotis kuo greičiausiai šiuo ad 
resu: Vytautas Krikščiūnas, 19 
Rosemount av., Toronto 4, Ont.

nės ir Tautinio baleto grupė. 
Erdvi buv. Lietuvių svetainė 
buvo perpildyta Detroito bet. 
visuomenės. Programos išpildy
tojai ir jų vadovai publikos bu
vo šiltai įvertinti.

Daug yra pasauly mūsų jau-1 — Kun. Justinas Klumbis, be Canada.
nimo, kurio širdyse rusena sa- sidarbuojąs New Mexico val- 
vo tautos ir savo tėvynės mei-, stybėje, sunkiai susirgo. Jam 
lės kibirkštis, kurią kursto daž- j'^uvo padaryta vidurių operaci-
nai už tai net ujama, lietuvė i ja. Visų geradarių prašo !pa)brangs alus nuo 2 iki 5 centų
moteris, mūsų tautos vaidilutė.: melsti uz jį. Adresas: Rev. J.
Dėl senosios kartos labai daž- Klum'bis, Our Lady of all Na-

tions Shrine, P. O. Box 240, 
Rincon, New Mexico.

— Šeštoji L. F. Bičiulių stu-
jaunimu, didelė to jaunimo da- j dijų ir poilsio savaitė šiais mė
lis yra nuėjusi krauti kultūri-' tais įvyksta nuo rugpiūčio 4 iki 
nių vertybių svetimiesiems, i 11 d. Kanadoje, Wasaga Beach 
daug ir tos pačios kartos lie- — Springhurst vasarvietėje. Iš 

tuvių dėl daromų intrigų, yra Toronto pasiekiama 401 H. W., 
numoję ranka į visokį lietuviš- paskui 26 ir 27 H. W., vėliau 

26 H. W. iki Stayner ir 3 my-

Juozas Strolia

REMIA IR PAGELBSTI 
GYDYTOJAMS

National Medieal Febowships, 
Ine., draugija, kuri pagelbsti ne 
grams, norintiems išeiti gydy-

lios nuo Stayner iki Spring
hurst. Nuo Toronto iki stovyk
los yra 85 mylios. Springhurste 
yra lietuvių Šv. Jono Krikšty
tojo bažnyčia ir salė. Stovyk
los pastatas turi 13 kambarių 
ir sporto aikštę. Lovos ir čiuži
niai yra, savo reikia turėti už- 
siklojimus. Aplinkui daug va-
sarnamių, kurių kainos už 5 kim°_.šv- Kryžiaus _ parapijos _sve- 

tojo mokslus, kurios centras j kamb. butą savaitei — 45-50 ISilank^TA^^lrS^NeS 
yra 951 E. 58 st., praneša, kad Į dol., arčiau ežero brangesni, ti. — Valdyba
iš 260,000 Amerikos gydytojų, Registracijos mokestis 10 dol | — Budriko radijo programos
tiktai 4,000 yra negrų. ir rankpinigių už vasarnamį 20 p.asiH?7iį^lt . a lšos^?"’ J ° * ■ r * t tleg \yjjFC, 1450 kil. nuo 2 iki

2:30 vai. p. p. Girdėsite gražių 
lietuviškų dainų ir muzikos. Taip
gi bus pranešta kas laimėjo mįs- 

jlių konkursą, — Pramiešėjas_____

M. Laureckienė (iš Waterbury, Conn.) su savo dukromis Vanda 
(kairėje) ir Olga. Abi dukterys baigė Post College mokyklą. M. 
Laureckienė yra Draugo nuolatinė skaitytoja. Šiomis dienomis 
lankėsi Chicagoje ir aplankė Draugo patalpas.

MERGAIČIŲ VASAROS 
STOVYKLOS

vedamos Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų

19-ji IMMACULATA stovykla 
PUTNAM, CONNECTICUT 

vyksta nuo liepos mėn. I d. iki liepos mėn. 2 9 d.
-- ir - -

6-ji stovykla DAINAVOJE 
MANCHESTER, MICHIGAN

(Chicagos, Clevelando ir Detroito trikampyje)

vyksta nuo liepos mėn. 8 d. iki liepos mėn. 22 d.
J abi stovyklas priilmamos .mergaites nuo 7 iki 16 metų imtinai. 

KAINA $25.00 SAVAITEI

Kreipkitės:
Immaculate Conception Convent
PUTNAM. CONNECTICUT

dol. Kitaip iš anksto nenuo- 
moja. Dar gegužės mėnesį tu
rėjo būti pranešta, kas mano 
vykti, kad galėtų užsakyti va-

Stovykloje bendros virtuvės 
nebus, reikės maitintis aplinki
niuose restoranuose arba na
muose pasigaminti, nes aplin
kui yra daug maisto krautuvių. 
Gretimais įvyks ir vaikų sto
vykla nuo rugp. 5—19 d. (dvi

PABRANGS ALUS
Birželio pabaigoje Chicagoje

už butelį.
PAKELE ALGAS

Illinois Bell Telephone kom
panija 7,000 savo darbininkų 
Chicagos rajone pakėlė algas 
$1.50—$3.00 savaitei.

KAS, KĄ IR KUR
— Moterų Sąjungos 21 kp. svar

bus susirinkimas įvyks sekmadienį, 
birželio 3 d., 1 vai. p. p. Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje. Malo
nėkite visos narės atsilankyti ir 
naujų narių atsiveskite. Taipgi 
liepos 8 d. 2 v. p. p. rengiama ar
batėlė J. Kuzmickų namuose. Tu
rime jai gerai prisirengti.

Ylaldyba

— šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 1 sk. svarbus susirinki
mas įvyks sekmadienį, birželio 3 
d., tuojau po sąjungiečių -susirin-

Į TERRA PRANEŠA,
j kad parduotuvėj, 3237 W. 63rd 
St., Cihcago 29, III., jau susi- 

I rinko iiš Europos visos svar
biausios prekės, šveicariški laik
rodžiai, aukso apyrankės, gin
taro puošmens, žiedai su viso
kiais brangiaisiais akmenimis, 
kristalo, porcelano ir kerami
kos dirbiniai yra dideliu pasi
rinkimu ir prieinamiausiomis 
kainomis. Taip pat didelis pa- 

’sirinkimas stalo, amžinų plunk- 
| snų, lietuviškais puošmenimis 
|foto albumų, knygų, muzikos 
plokštelių ir visokių kitų pre
kių, tinkančių visoms dovanų 
progoms ir namų padėkoravi- 
mui. (Sk.)

GALITE UŽSISAKYTI 
Į VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

Kazimieras Kareckas, K. Ph., vais
tinės savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
rus iš Lietuvos.

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistine)

5000 West I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympie 2-0951




