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JAV savo saugumo jungia su Europos gynyba
JAV įsipareigojusios ginti Europą ,Be Amerikos mes žūtumem"- 

pasakė kancleris AdenauerisMes negalime skirti Europos gynybos nuo savo krašto 
gynimo, — pasakė JRV prezidentas Kennedy

VVASHINGTONAS. — Prezi
dentas Kennedy, kalbėdamas 
pasitarimuose apie JAV preky
bos politiką, pažymėjo: Jungti
nės Amerikos Valstybės yra įsi
pareigojusios ginti Europą, ir 
abiejose vandenyno pusėse pa
sireiškianti baimė, kad Atlanti- 
nė draugystė gali iširti, yra ne
pagrįsta., JAV negali trauktis 
iš Europos, nebent pati Euro
pa norėtų, kad mes pasitrauk
tumėme, — kalbėjo Kennedy.
— Mes negalime skirti Euro
pos gynybos nuo savo krašto 
gynimo... Mūsų politika Euro
poje yra pagrįsta giliu įsitiki
nimu, kad grėsmė vakarų pa
saulio laisvei yra pagrinde ne
daloma, kaip nedalomos ir prie
monės agresorius atbaidyti...
Mes neturime noro jungtis į Eu 
ropos bendruomenę, tuo labiau 
nenorime ten dominuoti. Mes 
neturime intencijų kištis į vi
daus reikalus... JAV savo sau
gumą jungia su Europos gyny
ba, tam reikalui skirdama 425,
000 vyrų, kurių išlaikymas me
tams kainuoja $1.6 bilijono. Pra 
eitos vasaros krizės metu buvo 
pašaukta 160,000 vyrų. Tas vis 
kas rodo, kad mes ir toliau da
lyvausime didžiajame sprendi
me, liečiančiame taiką ar karą 
tame sektoriuje”.

Kalbėdama^ apie dabarties 
JAV ūkinę politiką, preziden
tas pabrėžė pasiryžimą kelti 
ūkio saugumą, vengti inflacijos, 
subalansuoti biudžetą, padidin
ti investavimus savame krašte, 
dar pakelti JAV gyvenimo stan 
dartą, Prekybos plėtimas padės 
siekti tų tikslų. Pasidžiaugė, 
kad JAV eksportas nuo 1934 
m. padidėjo 10 kartų ir dabar 
siekia $20 bilijonų.

Prezidentas ir 4 jo kabineto 
nariai kalbėjo į 1,200 delegatų, 
atstovaujančių 100 organizaci

Berlyno drama

Dvylika išsikasė tunelį, pabėgo 

į Vakarus
Niekada nesi senas pabėgti iš raudonųjų valdomos 

Rytų Vokietijos

jų. Buvo siekiama laimėti pa
lankumą naujiems prekybos plė 
timo patvarkymams.

Pasaulio vadai slaptame 
posėdyje

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Keli pasaulyje turtingiausi ir 
labiausiai įtakingi vyrai vakar 
susirinko su diplomatais ir tarp 
tautinės prekybos atstovais į 
slaptąjį posėdį pasikalbėti apie 
vakariečių pasaulio pažangą. Jie 
yra žinomi kaip Bilderberg gru
pė.

Tarp jų yra James ir David 
Rockefeller, New Yorko guber
natoriaus broliai; Leif Hoegh, 
Norvegijos - Amerikos linijos 
pirmininkas; Pierre Dreyf us, 
prancūzų Renault automobilių 
bendrovės galva, ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių pramoni
ninkai Jaeob Blaustein ir Emil- 
lio Collado.

140 dienraščių apie 
Lietuvę

LOS ANGELES, Calif. — Le
onardas Valiukas, Pabaltijo val
stybių išlaisvinimo akcijai JAV 
Kongrese remti komiteto var
du 140 pačių didžiųjų Amerikos 
dienraščių redakcijoms išsiun
tinėjo laiškus, kuriuose kreipia
masi į Amerikos visuomenę, pra 
šant šio komiteto pastangoms 
talkos.

Laiškuose kondensuotai iške
liama Pabaltijo valstybių pro
blema ,supažindinama su 10-ties 
JAV Kongreso narių parodyta 
iniciatyva bei įneštųjų rezoliu
cijų turiniu.

Praėjusiais metais Kuchel - 
Lipscomb rezoliucijų reikalu bu 
vo išsiuntinėta tik keliolika laiš 
kų, kurių daugumas buvo at
spausdinta. Spaudos iškarpų 
gauta net iš pietinių valstybių.

JAV jūrų kareiviai (marinai) atvyko į Bangkok, Thailando sostinę. Jie 
nuo komunistų invazijos iš Laoso.

saugos Thailando pasienį 
(UPI)

LIETUVOS PARTIZANAI SULAUKĖ DAUG 

DĖMESIO
Didelis susidomėjimas amerikiečių spaudoje

NEW YORKAS. — Neseniai 
Voyages Press išleista “Gueril- 
la Warfare on the Amber 
Coast” knyga apie Lietuvos par 
tizanus amerikiečiuose yra ra
dusi plataus atgarsio. Jau lie
tuvių spaudoje cituotas E. A. 
Mowrer atsiliepimas ryšium su 
“Guerilla Warfare...” pasirody
mu buvo paskelbtas 45 laikraš
čių vedamuoju. Knyga buvo pa 
minėta ne tik “New York Ti
mes’’ naujų knygų pranešime, 
bet ir “Publishers Weekly” ir 
“The Library Journal”.

Labai gausūs atsiliepimai iš 
senatorių, kongresmanų bei gu

Pavojingi Vakarų politiniai ėjimai
STRASBURGAS, Prancūzija. 

— Gegužės 15 -19 Strasburge 
vyko Europos Tarybos Pataria
mojo seimo sesija. Ta proga Pa 
vergtųjų Europos Tautų (PET) 
seimas įteikė sesijai savo atsi
šaukimą. Jis pabrėžia laisvosios 
ir sovietų pavergtosios Euro
pos solidarumą ir neatskiriamu- 
mą ir ypač kreipia Europos Pa 
tariamojo seimo dėmesį į da
bartinių Washingtono - Krem
liaus pasikalbėjimų galimus re
zultatus.

Atsišaukimas taikliai prime
na, kad tie, kurie kalba apie
reikalą sunormalinti nenorma- vergtųjų seimo delegacija.

bernatorių. Illinois gubernato-1 panaudoję savo pranešimams.
rius O. Kerner, dėkodamas už 
knygą, rašo, kad knyga “yra 
indomi ir žininga”. Texas gu
bernatorius P. Daniel pagiria, 
kad knygos “faktai yra pateik
ti patraukliu būdu”. Senatorius 
P. A. Hart priduria, neabejojąs, 
kad herojiška lietuvių tautos 
kova dėl laisvės yra įsidėmėti
na pamoka laisvajam pasau
liui.”

Senatorius B. Keating leidi
nio įvadą ir savo gražų įverti-

HONG KONG. — Per 3,000 šeimų, apie 30 mylių šiaurėje
- 4,000 asmenų užvakar atbė- nuo pasienio, beveik visi pabė- 

nimą įrašė į “Congressional Re- go iš badaujančios raudonosios go. Tik 40 šeimų buvo likusių,
cord”. Kai kurie radijo komen
tatoriai leidinio ištraukas yra

lią Berlyno padėtį, kaž kodėl 
nutyli reikalą sunormalinti dar 
labiau negu Berlyne nenormalią 
padėtį Centro ir Rytų Europo
je. Pavergtųjų seimas prašo Eu 
ropos Patariamąjį seimą panau 
doti visą savo svorį ir įtaką 
prieš tokius Vakarų politinius 
ėjimus, kurie tik skatintų Sovie 
tų Sąjungos agresines ambici
jas ir už Vakarų paramą sovie
tų pavergtoms tautoms kovoje 
dėl laisvės ir nepriklausomybės.

Europos Patariamojo seimo 
sesijoje stebėtojais dalyvavo Pa

Būdinga, kad leidinys atkreipė 
ir Amerikos komunistų dėmesį, 
ir New Wcrld Review pasirū
pino jį įsigyti.

700,000 kinų bėga Hong Kongo 

kolonijos link

Kinijos į Hong Kongą. I kai ji pradėjo slinkti į pasienį
Britai grąžino į Kiniją visus, | prieš penkias dienas, bet ir anie

kuriuos tik spėjo pagauti, bet | buvo pasirengę vykti.
Morning Post pranešė, jog 700,j Hong Konge britų administ- 
000 kinų yra pakeliui. į racija nutarė prieš keletą mė-

Pasak privačių informacijų iš!nes^ grąžinti neteisėtai atvy- 
Cantono provincijos, 400,000 as
menų kinų atvyksta iš Canton 
apylinkės, 200,000 iš Swatow 
srities ir 100,000 iš mažesnių 
miestų pietinėje Kwangtung 
provincijoje.

Užvakar atbėgus 3,000 — 4, 
000 asmenų, per 30,000 kinų 
peržengė raudonosios Kinijos
pasienį nuo gegužės 1 dienos, i mis prieš policininkus Alžiro
Pasak vyriausybės pranešimo, 
25,000 asmenų gražinta į ko
munistų rojų tarp gegužės 1 ir 
16 d.

Jauna moteris pabėgėlė, su
gauta trečiadienį, pareiškė, jog 
iš jos miestelio, turinčio 200

HAMBURGAS, .Vokietija. — 
Vakarų Vokietijos Adenaueris 
užvakar patvirtino, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės turi 
centrinę poziciją vakariečių gy
nyboje.

“Be Jungtinių Amerikos Vals 
tybių mes žutumėm”, — pasa
kė Adenaueris pasikalbėjime su 
Hamburgo laikraščiu.

“Mes negalime paleisti Jung
tinių Amerikos Valstybių iš gy
nybos sąjungos”, — pabrėžė 
Vakarų vokiečių vadas.

Jis pareiškė, kad nėra jokios 
pasaulinės jėgos Europoje, bet 
“nepaisant to, europiečių įtaka 
turi būti palaikoma”.

Tačiau Adenaueris pabrėžė 
savo pasikalbėjime, kad palaiky 
mas įtakos nereiškia sukūrimo 
nepriklausomos europiečių gy
nybos sąjungos atskirai nuo 
Jungtinių Amerikos Valstybių.

Adenaueris taipgi pareiškė, 
jog jis stovi visa širdimi už 
artimesnį Prancūzijos - Vokieti
jos susipratimą ir pareiškė, kad 
jis sutarė su prancūzais dėl Bri

kusius asmenis iš raudonosios 
Kinijos, kadangi maža kolonija 
jau esanti perpildyta vargšais 
pabėgėliais iš žemyno.

1$ VISUR
— Europiečių slaptosios ar

mijos daliniai užvakar kovojo 
su kulkosvydžiais ir granato

priemiestyje, Alžirijoje.
— JAV astronauto Scott Car

penter skridimas raketoje ap
link žemę atidėtas iki sekančio 
antradienio, nes atsirado tech
niškų kliūčių; skridamas buvo 
numatytas šiandien.

tanijos įsijungimo į Europos 
Ekonominę Bendruomenę (Ben
drąją Rinką).

“Mūsų pozicija yra ta pati: 
Britanija privalėtų pasirašyti 
Romos sutartis”.

Kubos pabėgėlių 
pamaldos

CHICAGO. — Laisvąjį pašau 
lį pasiekę pavergtos Kubos gy
ventojai rytoj, geg. 20 d., 10 
vai. ryto organizuoja pamaldas 
atvirame ore, Grant parke, kur 
būna vasariniai muzikos- kon
certai, netoli Gimtos Istorijos 
muziejaus. Šv. mišias atnašaus 
kun. A. Villaronga, kuris sa
vo akimis matė, kaip Havanos 
miesto gatvėse komunistų mi
nia kankino pasauliečius katali
kus. Pamaldas organizuoja De
mokratinės Kubos taryba Chi-. 
cagoje ir Chicagos Kubiečių są
junga.

Meany palaiko 35 vai.
darbo savaitę

ATLANTIC CITY, N„ J. — 
George Meany užvakar pareiš
kė, jog AFL-CIO pradės agi
tuoti, kad būtų įvesta 35 valan
dų darbo savaitė, “nebent labai 
greitai būtų pramatomas ne
darbo problemos galas”.

Ir taipgi AFL - CIO preziden
tas kėlė mintį sumažinti darbo 
valandas nemažinant atlygini
mų. Šią idėją jis iškėlė 23-čiame 
dvimetiniame Amalgamated Clo 
thing Workers of America uni
jos suvažiavime.

Meany beveik “pastatė ant 
kojų” 1,500 ACWA delegatų 
ploti ir džiaugtis, kai jis ėmė 
pranašauti apie. darbo valandų 
sumažinimą, nors prieš tai JAV 
“ekonominį gyvenimą” pesimis 
tiškai apibūdino.

The American Federation of 
Labor ir Congress of Industrial 
Organizations (AFL - CIO) pra 
dės agitaciją už 35 valandų dar
bo savaitę be sumažinimo atly
ginimų.

— Slaptosios armijos orgar 
nizacijos kariai Alžirijoje gra
sina nužudyti visus karinio teis 
mo narius Paryžiuje, jei jie nu
teistų mirti generolą Salaną ir 
gen. Jouhaud.

BERLYNAS. — 81 metų vy
ras nuvedė vienuolika kitų Ry
tų vokiečių pabėgėlių į laisvę 
Vakarų Berlyne per 48 pėdų 
tunelį, kuris buvo iškastas po 
užbarikaduotu pasieniu. Tai va
kar pranešė pareigūnas.

KALENDORIUS

Gegužės 19 d.: šv. Petras Ce- 
lestinas, Skaistutis.

Gegužės 20 d„: IV sekm. po 
Velykų, šv. Bernardinas, Švied- 
rys.

Gegužės 21 d.: šv. Andriejus 
Bobola, Vaidevutis.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsnių, galimas lie
tus su perkūnija; rytoj — gied 
ra, maloni oro temperatūra.

Saulė teka 5:27, leidžias 8:06.

Pabėgėliai — aštuoni vyrai 
ir keturios moterys — pabėgo 
saugiai gegužės 5 dieną, slapta 
iškasus tunelį per 16 dienų. Jie 
kasė tunelį iš rusų zonos mies
to Glienicke į prancūzų sekto
riaus Reinickendorfo apylinkę 
Vakarų Berlyne.

Pabėgimas buvo atskleistas 
spaudos konferencijoje Berlyne 
vakari komunistons suradus 
tunelį ir juo nebegalint pabėg
ti.

Pabėgėliai — trys jų įžengę į 
septyniasdešimtuosius ir vienas 
šešiolikmetis jaunuolis — pra
dėjo kasti tunelį vištidėje, pri
klausančioje 81 metų amžiaus 
Max Thomas.

— JAV gynybos departamen
tas vakar pareiškė, kad nėra 
planų siųsti daugiau Amerikos 
karių į Thailandą,

Smarki kova N. Gvinėjoje
Indonezija vėl nuleidusi parašiutininkų grupę 

-Naujoje Gvinėjoje

HOLLANDIA, Vakarų Nau
joji Gvinėja. — Didelė kova 
vykstanti tarp olandų karių ir 
mažiausiai 100 indonezų parašiu 
tininkų netoli Fak Fak.

Apylinkės komisionierius J. 
Dubois taipgi pranešė apie in
donezų parašiutininkų nuleidi
mą antradienį apie septynios 
mylios nuo Kaimana. Fak Fak 
yra vakaruose Naujosios Gvi
nėjos pajūryje, žemiau Deri są
siaurio. Kaimana yra 100 mylių 
į pietryčius.

*
Antrasis indonezų parašiuti

ninkų nuleidimas įvykdytas už

vakar apie 20 mylių rytuose 
nuo Kaimana.

Dar neaišku, kuri parašiuti
ninkų grupė kovojanti prieš o- 
landus.

Olandijos pareigūnas vakar 
pranešė, jog nesą kovos tarp. 
olandų ir indonezų parašiutinin
kų.

— Prancūzų prezidentas de 
Gaulle vakar pareiškė, kad Al
žirija bus nepriklausoma ir ji 
bendradarbiaus su Prancūzija 
po įvykstančio liepos 1 d. refe
rendumo.

ŽVILGSNIS Į UŽJŪRIO SPAUDĄ
Kinijos - Rusijos santykiai 

Londono Times domisi Rusi
jos - Kinijos santykiais, imda
mas medžiagą samprotavimams 
iš Gegužės Pirmosios proga pa
darytų linkčiojimų vienas kito 
pusėn. Anot laikraščio, šventė 
davusi progos kinams pakarto
ti draugiškumo pareiškimą ru
sams, tačiau to pareiškimo ne
lydėjo nė atsisakymas nuo sa
vo nuomonės nė užsiminimas a- 
pie Chruščiovą kaip apie vienin 
teliai teisingą komunistų vadą. 
Laikraštis daro tokią išvadą:

“Išvada yra ši; ideologi
niai skirtumai tarp tų dviejų 
kraštų lieka kaip buvę ir to
liau taip pasiliks, tačiau ski
limo išvengta. Išmintis dik
tuoja prisitaikymą, tačiau ir

pagerėję santykiai tarp Kini
jos ir Rusijos kaip tarp dvie
jų valstybių neatstatys socia
listinio bloko vienybės. Ir tai 
žino abi pusės”..

Rudeniui atidėjo...

Dar taip neseniai Anglijos ir 
Šveicarijos spaudoje veik šim
taprocentiniu tikrumu tvirtina, 
kad “viršūnių” konferencija vi
sai čia pat, tačiau po Macmilia
no - Kennedy konferencijos kai 
bos kitaip pakrypo. Geriausiai 
vėliausius visų samprotavimus 
tuo klausimu šitaip nusako New 
Statesman:

“Kad ir atnaujino JAV a- 
tominius sprogdinimus atmos 
feroje, bet santykiai tarp Ry
tų ir Vakarų daugiau neįsi

tempė. Besikalbant dėl atomi 
nių sprogdinimų sustabdymo, 
dėl Berlyno ir dėl “viršūnių” 
konferencijos, pastaruoju me
tu nuomonės kiek suartėjo. 
Chruščiovas greičiausiai su
sitaikė su vakariečių nuomo
ne, kad nepasisekusi “viršū
nių” konferencija bus bloges
nis dalykas negu jos nebuvi
mas. Tai sveikintinas daly
kas, nes tai reiškia, jog pa
rengiamieji pasitarimai galės 
vykti be propagandos. Jeigu 
abi šalys užbaigs atominius 
sprogdinimus ateinantį rude
nį, jei Berlyno fronte bus ra
mu, tai “viršūnių” konferen
cija bus jau galima ateinan
čią žiemą”.
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KAS PRIEŠ LIETUVIŠKĄ 

GIMNAZIJĄ?
BEN. BABRAUSKAS

Apie lietuviškos aukštesnio- kaip ten yra, ir mūsų steigia- metų rudenį. Tie parašai atitin- 
sios mokyklos Chicagoje steigi- moji čikagiškė mokykla bus karnoms įstaigoms turės įrodyti 

mūsų norų bei pastangų realu
mą ir rimtumą. Tai yra vienin
telė pagrindinė sąlyga, kuri, tu 
rėaama atitinkamą užnugarį, ne 
sunkiai įtikins katalikų švieti
mo įstaigas, kurios dabar daž
nai nė pusės kandidatų negali

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY ..............

4545 WEST 83rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlow 5-9500

= Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, ~ 
E except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian E

Catholic Press Society. -..ii si.'.' =
TT-t— —

~ Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Fąrąįgn. = 
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada. E

L ILL U M ZV H H f /Y V» n 4* *71 * "Fi K ZT 1 / t,. O 1 L? ■
mo reikalą Drauge rašiau prieš m.sri; berniukams ir mergai- 
11 metų. Prieš dvejus metus vėl tems. Tatai daroma trimis su
teko atgaivinti tą 'reikalą. Tas metimais: 1. berniukai su mer- 
klausimas pamažu buvo judina- gaitėmis turės progos artimiau 
mas ir aiškinamas, kol paga- susipažinti, ir tai prisidės prie 
liau, daktarui Leonui Kriaučeliū būsimų lietuviškų šeimų Suda
nui padarius reikšmingus žy- rymo, 2. vienų berniukų galėtų
gius, š. m. balandžio 4 d. Leo- neužtekti mokyklai egzistuoti, i priimti dėl vietų stokos, 
no ir Irenos Kriauč^liūnų na-?3. taip daugumo tėvų pasisaky- ! Ryžtingiausiai turi susiimti 
muose įvyko senųjų ir naujųjų ta, atsakant į išsiuntinėtąją an- i tie, kurių vaikai šiemet baigia 

VII skyrių. Jie bus pirmieji kan 
didatai, su kuriais bus pradė
tas darbas. Jų reikalinga visa

eikšmės išvadų. gimnaziją steigti kur nors vi- šimtinė, todėl nė vienas netu-
i duryje tarp Chicagos, Detroito retų nutrupėti į pašalius, 
i ir Toronto. Tačiau organizato- Iniciatorių yra išrinktas Lie- 

Kai žiemos pabaigoje vienoje riai aiškiai pabrėžiame, kad se. tuviškos gimnazijos steigimo 
jėzuitų radį jo valandėlėje kun. nų klaidų nekartosime: laukuo 
J. Kubilius gilaus lietuviško siel se, toli nuo lietuvių centrų, mo

Prenumerata: Metams (4 metų 3 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50

1 mėn. = 
$1.75 E 
$1.50 S

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

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

• Administracija dirba kas- = 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- E 
niais — 8:30 — 12:00. (hif =

North of Schoolcraft). Gegu
žės - May 25 9 'vai. vakare su
sipažinimo vakaras, šeštadie- 

šeimininkai New York - New nio rytą 9 vai. registracija taip-
Jersey Lietuvos Vyčių metinio gi Del Prado Motei. 12:00 vai. . .... . . ,

. ,. ~ -i j- * • 4. -„4. •„ i an ateivių susirinkimas, kuriame ketą.seimelio. Sesijos prasidės 2:30 užkandis toje pat vietoje. 1:30 . . v. • ., . . „ , . „ 4. • -r 4. n-4. i lietuvišku žvilgsniu ir nuosir- Spaudoje pernai buvo vienovai. po piet Sv. Petro ir Povilo p. p. rungtynes oatellite Bowl, . . . . . . ._.. . -v OK4-1 Tur- \ - • l-r n dziu sutarimu prieita istorines torontiškio pasiūlyta lietuviškąparapijos svetainėje. Vienas iš 254ol Michigan, prie Gulley H p j
svarbiausių reikalų — aptarti gatvės. 8 vai. vakare šokiai ir 
būsimą vyčių visuotinį seimą, vaišės “Strike and Spare Bali”, 
kuris įvyks rugp. 15—19 d.
Newark, N. J. Bus rinkimas 
naujos valdybos, suteikimas

NEW JERSEY
gegužės 27/ d.,

trečio laipsnio. Prašoma prane
šimo iš valdybos veikimo, kuo
pų apyskaitų. Prašom narius 
prisisekt savo trečio ir ketvir
to laipsnio ženklelius. Po sesi
jų — šeimyniškas vakarėlis.

F. Vaškas
DETROIT, MICH.

Gegužės 25—27 d. įvyks vy
čių Vidurvakarinių valstijų 
kėglininkų turnyras. Šeiminin
kai bus vyčių 79 kuopa. Iš Chi
cagos keliaus autobusas ir dąug 
automobilių. Norį važiuoti pra- nuoširdžiai kviečiami dalyvau- j
šom susisiekt su Vincu Samos- 
ka, tel. 521-4558. Visi sustos 
prie Del Prado Motei 14300 Te- 
legraph Road (U.S. route 24

Chicagoje ar laukuose?
Amerikos - Lietuvių Veteranų 
salėje, 16003 Wcst Warren.
Sekmadienį, gegužės 27 d., visi
dalyviai išklausys šv. mišių 4. , ~ ... . "" ‘_. . ... , - . varto baisu pareiškė mmtj, kad kyklos nesteigsime. Turime irDievo Apveizdos bažnyčioje , , , .- _ . , .
-■o.on _ „;„4. n i-„4.„_ ;„inedauS tebus vertas musų mi- dabar puikias ir rekomenduoti-

lijoninis fondas, jei neįsteigsi- nas pranciškonų ir marijonų Rūgytė), kuris, veiklos dirvai 
me lietuviškos gimnazijos, — gimnazijas berniukams, bet į plečiantis, bus nuolat didina- 
nujaučiau, kad lietuviai jėzui- jas tesmyžta vos keliasdešimt s mas. Komitetui visą reikalingą 
tai mums pasiryžę padėti šiuo lietuvių leisti savo vaikus tik paramą mielai sutiko teikti vys 
reikalu. Kai minėtą vakarą su- j dėlto, kad niekas nenori su 14 - kūpąs V. Brizgys, gen. kons. 

Ce<mžė< ■ 27 d Arr <2 s^inkę 20 galvų ėmė konkreti- 18 metų vaikais skirtis. Taigi dr. P. Daužvardis ir kt. Tėvai, 
1 TCC0[zu°ti gimnazijos reikalą, vieniai mūsų mokykla nusistatyta steig kurių iki šiol nepasiekta, pra-

12:30 vai. po piet. Banketas ir 
dalinimas dovanų 2 vai. po pie.- 
tų Amerikos - Lietuvių Vetera
nų salėje.

LOS angeles

komiteto branduolys (dr. L. 
Kriaučeliūnas, LB Švietimo Ta
rybos vadovas Jeronimas Igna- 
tonis ir buv. direktorė Alicija

Parke, Los Angeles, įvyks Lie-1 • 4. . , , .. , 1 . 1
trvn Vv’i 188 1- ^ai sutarta, kad ji tegalės butijti pačiame Chicagos centre. Pir; somi skubiai susisiekti su ko-
.< • S . .U?P°S „SfnU tik katalikiška: jei formaliai irimais, dvejais metais, kol busimiteto nariais: A. Rūgytė 5746
bus sidį-iiL ^Su” studentu iprklausytų kokiai specialiai1 įsigyta specialios patalpos, yra ' S. Justine Avė., Chicago 36, III., 

oatoi dste’gtai lietuvid draugijai, prak, vilčių, kad priglaus jėzuitai sa- tel. Prospect 6-3209, J. Ignato-
nis 6642 So. Francisco Avė., 
Chicago 29, III, tel. REpublic 
7-2739. Ciceriškiai mielai prašo
mi susisiekti su manim.

.. ... „ _ . ’ įsteigtai lietuvių draugijai, prak vilčių, kad priglaus jėzuitai sa-
. . „. . tiskai tačiau turėtų glaustis vo Jaunimo Centre. Vėliau, mo

ti, tuoj po poeto Maironio mi- ! 
nėjimo parapijos salėje atvyk
ti parkan pasivaišinti.

Valdyba

prie lietuvių jėzuitų ar prie ku- kyklai pasiekus 400 skaičių, čia
rios lietuviškos parapijos Chi-' nebeįmanoma būtų sutilpti 
cagoje. Tuo būdu ne tik būtų 
galima gauti bent dalį vienuolių
mokytojų, bet ir lengviau būtų ................

LIETUVOS VYČIU KĖGLIU KOMANDŲ GALUTINIS STOVIS i vietini archidiecezijos kykia Jau §ale® issdalky^ 13
y mokyklų tinklą, o tatai savaime I mokinni mokesao ™ mokslą.

Pradžia bus reikalinga paramos 
Su 400 mokinių privati mo-

Edmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiš:

ŽVILGSNIS Į UŽJŪRIŲ SPAUDĄ
(Atkelta iš 1 psl.)

Nepatiko Atėnų nutarimai 
Nato valstybių užsienio rei

kalų ministrai neseniai posė-

blokinės valstybės neseniai pa
teikė savo pasiūlymus, kuriais 
patariama remti nusiginklavi
mo sutartį. Tų pasiūlymų es-

džiavo Atėnuose ir ten pada- mė ta> kad Pavalomos kontro
lės kaip ir nėra — ji'"negalima 
be suinteresuoto krašto- ’ųutiki-

ryti nutarimai Maskvai aiškiai 
nepatiko. Pravda teigia, kad pa.
sibaigusiuose Nato tarybos pa- mo' Neue Zliercher Zėituhg tei-
sitarimuose vyravusi tokia dva
sia ir viršų ėmusios tokios idė-

gia, kad to plano autorius yra 
Indija, priprašiusi ir kitus jos

jos, kurios nieko bendro netu- P1*“* paremtl' Indija ganiusi 
taika, nė su tarp tu0 planu islteiktl MaRW’ nes

tautinių santykių švelninimu, nė norė3usi §auti ios pa^os S** 
če su Kinija dėl didelio„tpritori- 
jos gabalo. nnP* Lab.

Illinois - Indiana Apskrities
Laimėjo Pralaimėjo

“?” Lounge ............................. . 61 44
Petkus and Son ............ 59 46
St. Anthony Savings & Loan Assn. ... • 58'/2 ■ 46l/2
Standard Federal Savings & Loan Assn. 56i/2 48 y2
Zbella’s Lounge .......... . 55 50
Mažeika - Evans Funeral Home ............ 48 57
Gaiva Restaurant........ ............................ . 48 57
Balzekas Motor Sales .......................... .. . . 47 58
Chicago 'Savings & Loan Assn................ 46 59
Cermak Bowl ..................................... . 46 59

•] laiduotų viešą mokyklos pripa
žinimą.

Valdžios

kuris numatomas apie 250 dol. 
metams (kitose mokyklose Chi- 

? cagoje, pvz. šv. Ignaco aukštes

su pastangomis mažinti nuomo
nių skirtumus. Visi nutarimai 
siekią tų pačių tikslų, kurių šie 
kianti Pentagono militaristų kli 
ka ir tokie pat sluoksniai V. 
Vokietijoje. Tie tikslai esą šie: 
Nato, ypač V. Vokietijos Bun 
desvrehro apginklavimas atomi
nėmis raketomis.

Ta pačia tema kalba ir Kras- 
įnaja Zvęzda, pareikšdama, kad 
[ planą sudarė ir jį gina Stikker 
1 (Nato organizacijos gen. sek- 

Čia bus tai, ko nėra nė vienoje Į retorius) > o Atėnų nutarimai e.

KĖGLININKŲ BANKETAS
Po 35 savaičių sunkių, bet 

draugiškų kovų, atėjo užbaiga 
tų vakarų, kur visi draugai mos vietos, bet užėmė 19-tą 
bendrai praleido laiką, atskiro
mis komandomis varžydamiesi

Agatonas

Kasscll stojo į kovą. dėl Chiea- 
gos miesto čempionato prieš 
1268 komandas. Nelaimėjo pir-

__________ s rrei r : /
J if

Paprasti žmones tegalvoja kaip 
laiką praleisti; kas turi tėleiito — 
tas ji sunaudoja. 'a9T

A. Schopėtfihauer
---------------- ilbd f

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškoma LEOKADIJA' LENK- 

ŠIENE, duktė Petro Venckaus, 
gimusi Rietavo vals- '<Spraudis 
km. Jieško jūsų krikšto?; sūnus 

' Paulius Grurdys, sūnus .. Antano,
.... . t t 1 • m,- • : ' ’ gimęs Rietavo valse., gyveųąs Lie
knoje mokykloje enieagoje. pjrmas jo gyvendinimo eta- tuvoje. Plungė, VI. Rekašiaus g-vė 

Nr. 11, Bt. 1. Prašome atsiliepti.

Ką duos toji lietuviška 
gimnazija?

Kasdien bus po vieną privalomą• v • • 1 • - LCllJVJ-ldl Lt IJV? v IVAJLCA K/L. L Y Vv-LV
pripažinimas lietu- • n;ojoje mokykloje, mokama po R Ralbos R
rLr no esi n icm rlfiYtrY- -r->-__________________________x _ r x Lviškos mokyklos šiandien daro

si lengvesnis, kadangi Araeri-
.$300). Pirmaisiais metais, te
turint apie 100 mokinių, teks

koje jau imamasi organizuotai prįdėti $20,000 Su viršum. Bet 
išlaikyti ateivių kalbas ir jų kul ar nesurenkama dabar po tiek 
turą. Taigi lietuvių kultūrai A-
merikoje išlaikyti pačiu laiku

tolimai mūsų Vasario 16-sios 
gimnazijai? Arba ar nesumeta-

vi-
pas.

Berlyno fronte nieko naujo 
V. Vokietijos vyriausybei pa-

P A D fi K Ašūs 4 metus, panašiai, kaip pvz. j
jėzuitų šv. Ignaco mokykloje
kad yra lotynų kalba kasdien . v ,

. 4. Tr , ,, . , • • sisakius prieš kai kuriuos nauper 4 metus. Valgykloje, kori- . velande, už prisiuntimą labai
doriuose, per kūno kultūros pa Ius ^ashmgtono pasiūlymus ting.os. senos ir istorines' me

P. Muz. Pranui Ajmbrazui. šv. 
Jurgio parapijos Vargoninkųi Cle- 

ver-
tingos, senos ir istorinės '..medžia-

mokas bus skatinama kalbėti Berlyno bylos reikalu, Maskva gos d5i prof. J', žilevičidu^ Lietu- 
Amerikos lietuvių kuriama lie- me p0 tįeį pat vienos operos r .... • • ; - • vėi sustingo savo reikalavimuo- vių Muzikologijos Archyvo Chica-
tuviška aukštesnioji mokykla, pastatymui Chicagoje? Taigi ir! ^kyįojai’tą''kalbT moVės Mo-įse padaryti vakarinę Berlyno goje’ nu^irdus ačiū. ■ L 
kurios ir vardą galima bus ne-j&a gerOs valios tautiečių aukų' R *. bug steiffiamos įietuviš Idalį “laisvu ir demilitarizuotu Archyvo vardu J. Narukjmas. 
sleDiamai irašvti: Lithuanian Įsuiauksime, nors darbo reikės Rog oro-anįzacijos (skautai a- ryiio°+"” r>irrnns! ———

; daug. Ieškoma ir, be abejonės, 1
slepiamai įrašyti: 
High School. organizacijos 

teitininkai ir kt.), bus lietuviš
kų dainų ir šokių būrelių. Mo-Steigdami lietuvišką mokyk- dus surasta tinkami pastatai ___

lą, dabar siekiame to paties, kas mokyklai. Tam reikės vienkar- jjy^jog sportininkai, šokėjai gar 
seselių kazimieriečių jau pada- Uto1! stambesnių mecenatų, bet
ryta prieš beveik pusšimtį me- ®^a Jau radas sukamas

garbės vietą. Iš tiek daug’ var- ,tų: lietuvių vaikams lietuviškos Pirmutinė ir pagrindinė lietu- 
žovų tai nemažas nuopelnas, j aukštesniosios mokyklos su lie- viškos gimnazijos steigimo pro- 

vieni prieš kitus. Čempionatas Stojo į varžybas dėl Illinois tuviais mokytojais. Arba to pa blema Vra tėvai. Mes tikime 
1 . x.__ v ,..4.- vaigįyįįg čempionato, bet dar , įįeS; senįai jau turima Pitts jais, matydami, kad šimtus vai-

rezultatai nėra galutini. Vyčiai1 burghe prie šv. Kazimiero para-! kų jie dabar leidžia į įvairias 
kelia lietuvių ir mūsų rėmėjų pįjOs arba Hartforde prie šv. katalikiškas aukštesniąsias mo-

nebuvo išspręstas iki paskuti
nio vakaro, kada “?” Lounge 
laimėjo pirmą vietą. Ta ko
manda susidaro iš trijų pane
lių — Dolores Kupetis, R. Ba- 
newicz, Rita Tomczak ir dvie
jų vaikinų — L. Kubas ir II. 
Kobylarz. Antra garbės vieta 
teko mūsų laidotuvių direkto
rių Petkus ir sūnus komandai. 
Jų komanda susidarė iš vienos 
ponios L. Cibulskis ir keturių 
vyrų: W. Cibulskis, W. Žemgu- 
lis, A. Kaehinskas ir R. Toną- 
sheck. Aukščiausias žaidimas 
buvo ratelio Petkus and Son
— 1075. Didžiausias skaičius 
kėglių per tris rungtynes — St. 
Anthony Savings — 3060. Pa
vienių nuopelnai šiokie: aukš
čiausias žaidimas merginų W. 
Murray — 270, vyrų L. Kubas
— 272. Didžiausias skaičius per 
tris rungtynes merginų B. Mi
kalauskas — 671, vyrų T. Ku
petis — 681. Šį vakarą, gegužės 
19 d., 7 vai. įvyks kėglininkų 
puošnus banketas. Vieta — Di

• Grescenzo, 4358 West 51 St. 
Mūsų kėglininkams įžanga vel
tui, svečiams $600. Po vaka
rienės šokiai.. Svarbiausia tai 
bus suteikimas dovanų; taurės 
ir vazų bei puošnių dovanų; 
reikia nepamiršt $2,962.50 pini- 
giškų dovanų. Sezono bėgyje 
vyčių komanda susidarius iš 
Vinco Samoškos, Tony Valek, 
Steve Mansi, Al, Manst ir Al.

vardus. Trejybės parapijos.

Dvynukės Mary ir Jean Saluski gegužės 26 d. 12 v. d. Šv. P. Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioj išteka už vyrų. Mergaičių tėvai 
Somas ir Ona yra lietuviai ir abi jaunosios moka lietuviškai. Abi 
kartu gimė, kartu tarnauja Prudential draudimo bendrovėj ir da
bar kartu priima moterystės sakramentą.

kyklas, mokėdami po $200, $300 
ir daugiau. O čia juk bus ne tik 
katalikiška, bet ir lietuviška! 

'Ne šimtai, bet tūkstančiai lie
tuviškų šeimų, turinčių ligi 14 

;metų vaikų, su jais namie kal
ba lietuviškai. Tie visi ir yra 

i kandidatai į šią mokyklą. Dau
gumas jų lanko parapines lietu
viškas mokyklas, kuriose Chica 
:goje, ačiū Dievui ir klebonams,

sins lietuvių vardą. Jei reikės 
kur tautinės demonstracijos,, mo 
kykla galės išeiti in corpore.

Po 4 metų tos mokyklos ab- 
. solventai taip gražiai kalbės ir 

rašys lietuviškai, kad lietuviš
kos studentų organizacijos bus 
įgalintos ilgai likti lietuviškos, 
nepereidamos į anglų kalbą ir 
nepristigdamos lietuvių narių. 
Prie jų tuo būdu šliesis šimtai 
ir tokių mūsų studentų, kurie 
iš kitų mokyklų atėję į univer
sitetą, lietuviškai kalbės nebe- 
drąsiai. Jeigu dar pakartosiu 
tai, kad ši mokykla daugeliu at- § 
vejų reikš ir lietuviškų šeimų

i

miestu” ir kaip tokį prie pirmos 
patogios progos pagrobti, kad 
ir Uibricbto rankomis.

Observer slapyvardžiu prisi- Pranešama moterims iri vyramS) 
dengęs (neabejotinai didelis turintiems galvos odos"■ nėgalavi-

GALVOS ODOS IR PLAUKŲ 
PRIEŽIŪRA ,

kompartijos pareigūnas) Prav- mus-ligas: pleiskanas, šašus, plau- 
do> rašo ilgą straipsnį, min- į sl“as' dėjimas, .išgydo-
kydamas tą patį molį, tai yra? Daktarų ir ^tpjųgirtas ir 
prisispyręs tvirtindamas, kad 
greit pasirašytina Vokietijos 
taikos sutartis paliekant viską 
taip, kaip dabar yra, tik vaka
rinį Berlyną padarant “laisvu 
ir demilitarizuotu” miestu.

Mainai nepavykę...

Nusiginklavimo komisijoje Ge 
novoje sėdinčios 8 vadinamos ne

užuomazgą, tai, anot vieno kai- / 
kasdien dėstoma lietuvių kai-1 dėtojo žodžių, tikrai būtų dide- y 
ba. Tų mokinių sąrašus turime, ? nuodėmė neįvykdyti šios mo- y 
ir su jų tėvais jau užmezgami kyldos steigimo. y

Straipsnis ištįso, tai nebeįma- ” 
noma suminėti visų svarbiųjų §? 
klausimų. Pvz. iškeltas sunku- * 
mas prikalbėti lietuvius, baigų- g
sius čia aukštąsias mokyklas, 
eiti mokytojauti į privačią, o 
ne į valdinę mokyklą. Betgi iš A 
kitos pusės, kaip tūkstančiai ci-' || 
vilių amerikiečių mokytojų dir- ?

ryšiai tuo reikalu. Tačiau yra 
apsčiai tokių, kurie gyvena to
liau nuo mūsų parapinių mo
kyklų ir vaikus leidžia į kita
taučių mokyklas. Tokie tėvai tu 
ri susirūpinti ir patys kreiptis 
į organizacinį mokyklos komi
tetą.

Visų pirma turį susirūpinti ir
skubiai apsispręsti V, VI ir VII ba privačiose katalikų mokyk-
skyrių mokinių tėvai. Ak, tiki
me, kad specialiai dėl tos mūsų 
gimnazijos iš įvairių miestų į 
Chicagą ilgainiui atsikels ištisos 
šeimos.

Ieškoma 401) tėvų
Bet jau dabar mums reikia

lose, taip ir čia pasistengus į- 
manoma bus gauti ir lietuvių, 
ir tai gabių mokytojų.

— Iš Santiago (Čilės) prane
ša, kad pašaukimai kunigystėn! 
gausėja, 1959 m. buvo kunigais! 

4C0 - 500 parašų lietuvių tėvų, . įšventinti tik du, 1960 m. 7 ir I 
kurie norėtų ir ryžtųsi savo vai I pereitais metais 11, o dabar
kus leisti į lietuvišką gimnazi
ją, kuri rengiasi Chicagoje a-
tidaryti pirmąsias klases 1963 i nigystėn

kunigų seminarijoje jau yra 
50 klierikų, besiruošiančių ku-

pripažintas J. I. B. preparatas ge
riausias U.S. A. apui

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

Chicago 29, III. - —
2. 5000 West 16th St., $įįfWo 50,

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

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

lllj:

JANINA ir KAZYS BALTRAMONAI 1 

atidaro sekmad, gegužes 20 d. restoraną |

RŪTA
MARQUETTE PARKE 

So. PR 8-3493
čia gausite lietuviškus valgius, pri

taikytus jūsų skoniui!
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į ATIDARYMĄ IR KASDIEN. |
Atdara kasdien nuo 7‘, vai. ryto iki 8 vai. vakaro, o sekmadie- g 

niais nuo 11 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arki vysk. Jurgio Matulaicio- 

Matulevičiaua

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašui: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvol 
girnas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

ii. Laiškai. Tai įvairiems asmenims 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
išminties perlai, išreikšti patarimų,

paraginimų ir paaiškinimų for
moje. iUJii'S

lO. Vilniuje. Žvilgsnis į. Arki
vyskupo kančias perneštas senoje 
Lietuvos sostinSje, kur Jig steng
damasis būti visiems visakųo, kad 
visus laimėtų Kristui., daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusk; paveiks
luota ir įrišta į kietus . viršelius 
Kaina $2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite- 
“D K A U G A S”

4545 W. 6S St., Ci.irago ŽD, III.
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Liet. Bendruomene

VEIKLOS KRYŽKELĖJE
Žiemos ir tarptautinės poli

tikos vėjai dažnai dvelkteli ir 
j mūsų visuomeninį gyvenimą. 
Jei jie ir nesukelia audrų, tai 
mūsų mažame ežerėlyje bent 
kuriam laikui sudrumsčia ra
mybės nuotaikas.

To vėjelio dvelktelėjimo iš
davoje birželio pradžioje šau
kiama Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos sesija. Ji šaukiama 
anksčiau, negu eilinė. Jos ir 
užsimojimai, reikia manyti, ne 
bus tik eiliniai apyskaitų iš
klausymai ir jų priėmimai, bet 
ir naujų kelių paieškojimas, 
didesniems darbams ryžto pa
žadinimas, padarytų klaidų pa
taisymas ir veiklos gairių nu
statymas.

Kas į praeitį žiūri tik pro 
malonius prisiminimus, tas nie 
kada nepriartės prie dabarties 
tikrovės, kurioje reikia dirbti 
ir savų tikslų siekti. Praeityje 
yra padaryta didelių darbų, 
bet ir suklysta, uoliai siekta 
savųjų tikslų, bet sutikta kliū
čių ir jų dar pilnai nepasiekta. 
Užtat sesijai reikalinga gilaus 
įžvalgumo, tikrovės pajautimo 
ir pramatančios išminties, kad 
nutiestosios ateities veiklos gai 
rėš nurodytų geriausius ir tie
siausius kelius.

Ši L. B. Tarybos sesija kaip 
tik ir turėtų imtis nustatyti 
gaires, kad išvengtų praeities 
klaidų ir užkietėjimo rutinoje, 
nes kelias iki laisvės kovos už
baigimo dar labai, labai ilgas.

*
Mūsų išeiviško gyvenimo vi

suomeninė veikla susiveda į 
du pagrindinius siekimus — 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje ir 
pratęsti kovą už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę iki aiš
kesnio laimėjimo.

Bet tai įeina ir į Liet. Bend
ruomenės pagrindinį tikslą, bū 
tent, kaip įstatai nusako, “telk 
ti lietuvių tautos išeiviją tau
tinei prigimčiai išlaikyti, lie
tuvių kultūrai ugdyti bei re
prezentuoti, kovoti dėl Lietu
vos nepriklausomybės”. Tas 
L. B. tikslas išplaukia iš Lie
tuvių Chartos, bet jis kartu 
išeina ir iš mūsų siekimų es
mės. Užtat organizuotoji L. 
Bendruomenės dalis nei pati 
gali, nei kitiems gali leisti sa
vo tikslus keisti ar juos nu
statinėti, nes tada pasikeistų 
ir pačios Bendruomenės pri
gimtis, jos siekiamieji tikslai, 
— ji būtų jau nebe Bendruo
menė, o tik eilinis sanbūris, 
siekiąs siaurų organizacinių, o 
ne visos lietuvių tautos tiks
lų.

Spaudoje ir gyvenime

MUŠTIS AR

Veik visus metus pozicinėje stra 
tegijoje vestas šaltasis karas ima 
kaisti. Iš apkasų išvestos pajėgos 
ima manevruoti. Vakariečiai vis ne
įstengia suprasti, ar,' bijodami lo
ginių išvadų, vis nenori pripažinti, 
jog rusai visus pokario laimėjimus 
remia šia strategija: grobk - derė
kis- grobk ir vėl grobk - derėkis - 
grobk ir t. t. Dėmesys šiomis die
nomis nukreiptas į pietryčių Azi
ją, “tačiau”, rašo Los Angeles 
Times korespondentas Washingto- 
ne Bill Henry, “mes turime bėdų 
daugelyje vietų”.

Tik viena problema
“Manydami, jog pietryčių Azijo

je yra kelios skirtingos problemos, 
■mes ten pridarėme eibes klaidų. Gi 
ten yra viena problema — komu
nistų agresija. Pietų vietnamiečius 
mes stūmėme muštis ir juos re
miame. Į Kambodiją mes nekreipė
me dėmesio, nors komunistų lėktu
vai, puldami Pietų Vietnamą, kaip 
tik naudojasi Kambodijos bazėmis. 
Mes bandėme įtikinti Laoso vyriau
sybę (bent tą dalį, kuri veiksmin
gai priešinasi komunizmui), kad 
“neutralioje” koalicijoje komunis
tams pavestų lemtingus postus. 
Mes pažeidėme jų narą priešintis, 
sulaikydami jiems finansinę para- 
mą .

Europiečiai nepatenkinti
“Nėra daugiau abejojimų”, ra

šo Henry, “kad tarp mūsų sąjun
gininkų senieji valstybininkai — 
Adenaueris ir de Gaulle — galuti
nai prarado pasitikėjimą mūsąja

L. B. savo tikslų — išlaikyti 
lietuvybę ir kovoti už Lietu
vos nepriklausomybę — siekia 
įvairiomis priemonėmis. Pir
moj vietoj ji palaiko ir plečia 
savą kultūrą. “Kiekvieno lietu
vio priedermė sudaryti sąly
gas tautinei kultūrai”, pabrė
žia Liet. Charta. Tačiau, ka
dangi “Valstybė yra aukščiau
sioji tautinės bendruomenės 
organizacija”, tai kiekvienas 
lietuvis, juoba aktyvus L. B. 
narys, “darbu, mokslu, turtu 
ir pasiaukojimu kovoja, kad 
apgintų ir išlaikytų nepriklau
somą Lietuvos valstybę”. Tai 
reiškia, kad L. B. ir politinės 
priemonės nėra svettimos.

Tie du uždaviniai turės būti 
persvarstyti Tarybos sesijoje, 
kad jie būtų aiškūs kiekvienam 
mūsų tautiečiui, norinčiam ak
tyviai įsijungti į savos tautos 
uždavinių vykdymą.

*

Šiuo metu ne vienas mėgi
na aiškinti L. Bendruomenės 
apimtį ir veiklos sritis pagal 
savo nusistatymą, o nesistengia 
giliau įžvelgti į jos esmę, kuri 
padaro ją tokią, kokia ji dabar 
yra.

L. B. šiuo metu stovi savo 
veiklos kryžkelėje. Ne dėl to, 
kad ji nežinotų, kuriuo keliu 
pasukti, bet dėl to, kad per
daug yra nurodinėjančių, o per 
mažai veikiančių. O mums rei
kia daugiau veiklos žmonių, 
kurie sugebėtų geriausius bū
dus ir priemones pritaikyti da
barties gyvenimui. Ši Tarybos 
sesija kaip tik ir turėtų nu
statyti aiškesnes gaires, kad 
darbų nereiktų daryti sponta
niškais žygiais, bet tvirtai sie
kiant kultūrinių, visuomeninių 
ir politinių uždavinių.

Lietuvių Bendruomenė dar 
giliau turėtų įsižiūrėti pati į 
save, kad būtų lengviau orien
tuotis situacijoje, kuri dabar 
yra ir kurioje reikia vystyti 
savo veiklą. Išeivija, svetimas 
kraštas, visuomenės susiskai
dymas ir pastovesnei veiklai 
abejingumas yra kliūtys, ku
rios trukdo pasiekti gražesnių 
vaisių. Bet mes bendromis jė
gomis turim mėginti įžiebti 
išeivijoje lietuvišką ugnelę, 
kad ji dulkes išsklaidytų ir 
lietuvišką gyvenimą nušviestų 
skaidresne šviesa. Toje švieso
je turėtų atsistoti ir visi mū
sų tautos tikslai, kad jie pa
tys savo vidine jėga verstų 
mus dirbti tautos kultūrai ir 
Lietuvos laisvei. Pr. Gr.

TRAUKTIS?

diplomatija. Žinoma, du seniai gali 
ir klysti, bet abu yra patyrę po
litikai ir atkaklūs patriotai ir san
tykiuose su rusais jie yra linkę 
laikytis kietai. Jie atmeta Kenne 
džio administracijos politinę tezę: 
“Bandykime taip, o jei nepasiseks, 
bandykime kitaip”, (de Gaulle ge
gužės 15 d- spaudos konferencijo
je pareiškė, jog Europa esanti pa
siryžusi Amerikos vadovavimą lais 
vajam pasauliui ne tik kritikuoti, 
bet jam ir pasipriešinti — J. K.).

{puolėme į duobę
“Iš Adenauerio ir de Gaulle taš

ko žiūrint, JAV-biu siūlomoji Ber
lyno keliams saugoti komisija, su
sidedanti iš vienodo vakariečių ir 
komunistų atstovų skaičiaus bei 
trijų neutraliųjų, nepriimtina, nes 
vakariečių pozicijų likimas perduo
damas Į neapsispreudusiųjų rankas. 
Adenauerio ir de Gaulle akyse tai 
reiškia kapituliaciją. Gi pietryčių 
Azijos reikalai yra tapę vienos 
Amerikos problema. Nė vienas Eu
ropos sąjungininkas nenori ten 
mums padėti. Jie įsitikinę, kad mes 
įpuolėme į duobę, kurią patys iš
sikasėme”.

Šis korespondentas, stebėdamas
Washingtono nuotaikas, mano, kad 
pietryčių Azijoje padėtis taip pa
blogės, jog teks daryti pasirinkimą: 
muštis ar visai pasitraukti. Tačiau, 
nors ir labai žvangindami ginklais, 
amerikiečiai muštis vargu ryšis- Ko 
munistai, pasiekę numatytus tiks
lus, jau vėl eina į derybas.

J. K.

ATOSLŪGIS IR NESUTARIMAI 
VAKARUOSE

Šio krašto “going alone" posūkis
Nors Azijos pietryčiuose ple

čiasi karo veiksmai, Vakarų 
santykiuose su Sovietų Sąjun
ga yra jaučiamas šioks toks 
atoslūgis. Ar tas atoslūgis reiš
kiasi dėl to, kad Washingtonas 
sistemingai jo siekia, ar dėl to, 
kad šiuo metu Chruščiovas yra 
užimtas naminiais raudonosios 
imperijos reikalais, visokiu at
veju /Vakarai dabar negirdi į- 
prasto jo barškinimo ginklais.

O politinio atoslūgio metu 
Vakarai yra papratę suvesdi- 
nėti sąskaitas tarp savęs. Dėl
to, sumažėjus Sovietų spaudi
mui dėl Berlyno, Vakarų są
jungininkai jau nesugebėjo su
sitarti dėl sąlygų, kuriomis jie 
galėtų pasiūlyti Maskvai dery
bas. Amerika ir Anglija paruo
šė toms deryboms planą, bet 
Vakarų Vokietija ir Prancūzi
ja tą planą atmetė. Ir dar dau
giau. Vakarų Vokietijos kanc
leris Adenaueris ir Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle viešai at
metė patį derybų su Sovietais 
reikalą. Čia jau iškilo ir pagrin 
dinis klausimas, kas nustato 
Vakarų politiką santykiuose su 
Sovietais.

Yra įprasta sakyti ,kad šis 
kraštas yra prisiėmęs laisvojo 
pasaulio vadovybę kovoje su 
bolševizmu. Tuo pačiu Amerika 
yra prisiėmusi atsakomybę ir 
už Vakarų sąjungininkų politi
ką santykiuose su Sovietais. 
Bet demokratija neprimeta ki
tiems kraštams savo nusistaty
mo, o tariasi su jais. 'Dėlto ir 
Amerikos vadovybė ligi šiol rė
mėsi susitarimais su savo są
jungininkais.
Laikui bėgant ,tokių susitarimų 

vis sunkiau pasiekti
Viena dėlto, kad atsistačiu- 

sios po karo didžiosios Eūro- 
pos valstybės labiau jaučia sa
vo politinę reikšmę ir stato di
desnius reikalavimus su jų nu
sistatymu skaitytis. O antra 
vertus, tos didžiosios Europos 
valstybės dažnai turi skirtin
gus nusistatymus, kuriuos kar
tais neįmanoma net suderinti. 
Be to, čia prisideda priekaištai 
dėl ne vienodo tų didžiųjų Eu
ropos valstybių traktavimo iš 
vadovybės pusės. Prancūzija 
pvz. nusiskundžia ,kad Washing 
tonas esąs per daug jautrus 
Londono balsui, kad Amerikos 
vadovybę laisvajame pasaulyje 
tikrumoje yra pakeitusi anglo
saksų vadovybė. Dėlto Amerika 
rodanti Anglijai ir didesnį pa
sitikėjimą, negu Vakarų Vokie
tijai ir Prancūzijai.

PRANAS DAILIDE

Prezidentas De Gaulle ypa
tingai skaudžiai atjaučia diskri 
minaciją atominių paslapčių sri 
tyje. Amerika pasidalinanti to
mis paslaptimis su Anglija, tuo 
tarpu tokia pat Amerikos są
jungininkė Prancūzija esanti 
priversta eikvoti bilijonus dole
rių, kad galėtų savarankiškai 
prie tų paslapčių prasimušti.

Ryšium su tuo vis labiau stip 
rėja Vakarų sąjungininkų skili
mas dviem grupėmis: iš vienos 
pusės Amerika ir Anglija, iš 
antros — Vakarų Vokietija ir 
Prancūzija. Tas skilimas buvo 
ypatingai ryškus, pasiruošiant 
paskutiniu laiku deryboms su 
Sovietais dėl Berlyno. Tai neiš
eina, žinoma, laisvojo pasaulio 
naudai. Bet kaip čia tą reikia
mą vienybę galima būtų sulip
dyti, joks Saliamonas ligi šiol 
nepasakė.
Dėlto Kennedy administracija 

čia palinko į “going alone”
I posūkį...

Vadinasi, jeigu susitarimo nę 
galima pasiekti, Amerika to
liau vadovausis savo nusistaty- 

! mu. Apie tokį posūkį preziden
tas Kennedy buvo užsiminęs 

' jau savo inauguracinėje kalbo
je Pan-Amerikos sąjungos at
žvilgiu. Nors Kubos invazijos 
katastrofa čia sustabdė tolimes

nius to posūkio pasireiškimus, 
bet pati posūkio idėja Kennedy 
administracijoje liko gyva. Ta 
idėja ketinama dabar pasinau
doti tolimesniems pasikalbėji
mams su Sovietais dėl Berlyno.

Sakysite, tai nepritinkąs de- 
mokracijai diktatūrinis polinkis. 
Tai politinis jau prikišimas 
Kennedy administracijai vidaus 
politikoje. Dabar gali kilti to
kie priekaištai ir dėl užsienių 
politikos.

Tik reikia manyti ,kad, dul
kėms nusėdus, Washingtonas 
ras kelius Vakarų vienybei su
cementuoti. Kovoje su bolševiz
mu Vakarų Vokietija ir Prancū 
zija gali pasirodyti svarbesniais 
pasaulio ramščiais, negu Ang
lija, įgarsėjusi kompromisų su 
raudonaisiais ieškojimu. Juk 
štai tik neseniai britai grąžino 
iš Hong Kongo tūkstančius pa
bėgėlių Kinijos raudoniesiems, 
gerai žinodami, kad išvaro juos 
beveik tikrai mirčiai. O šiuo me 
tu Prancūzija ir Vakarų Vokie- 

■j ti ja gali atsiliepti į jų balso ne
paisymą iš Amerikos pusės taip 
pat nepaisymu Amerikos pa
stangų įsprausti Angliją į Eu
ropos Bendros rinkos sąjungą. 
Jau pasirodė spaudoje žinių, 
kad Anglijos įstojimui į tą są
jungą atsirado kliūčių. O pasi
likusi ūkiškai nuošaliai nuo Eu
ropos, Anglija vėl pakibs ant 
šio krašto paramos.

Sargybiniai stovi prie teisingumo rūmų Paryžiuje, kur teisiamas 
generolas Salan, pogrindžio armijos vadas. (UPI)
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Praėjo kelios savaitės. Pašalas išgaravo, keliai 
nudžiūvo. Padangėn įsikabindavo vyturiai ir suokdavo
per dieną virš laukų, kuriuose basi paaugliai jau akė
jo dirvas, ruošdami jas bulvėms sodinti. Viskas tiek 
pasikeitė, kad Tomo galvoje ne sutilpti negalėjo.

Vieną rytą pas juos atvažiavo mokytojas ir išbu
vo gerą pusdienį. Tomas, jį pamatęs, nulindo daržinėn, 
pasislėpė ir tūnojo peludėje iki vakaro. O tėvas gal 
kokią savaitę sunkiai dūsavo, mažai kalbėjo ir vis 
padilbom žvilgčiojo į Tomą. Vieną sekmadienį, par
važiavęs iš bažnyčios, pasišaukė jį ir tarė:

— Nori, tai eik. Žiūrėsim... Rytoj nubėk pas mo
kytoją.

į Nuo tos dienos Tomas pas mokytoją bėgiojo kas
dien, o parėjęs lįsdavo kampan ir mokydavos. Nors 

I jau buvo ūgterėjęs ir prie darbų galėjo daug kur pa- 
I gelbėti, namiškiai neragino, nevarė iš trobos. Tik kai 
i laukai visai nudžiūvo, kai pievos pažaliavo ir dar-
žinėje išsibaigė pernykštis šienas, tėvas pasakė:

— Išginsi karves. • Jei nori būti ponu, papleme-
nauk iki valios. Galėsi ganyti ir mokytis, šįmet lyg 
nepriderėtų paskui karves vaikščioti, tačiau žemė 
tinginių nemėgsta. Kiekvienas turi krutėti taip, kaip 
išmano ir kaip išpuola.

Tais metais pūdymai pasitaikė prie vieškelio. 
Tomas, nusivaręs bandą, stengėsi nuo kelio laikytis
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Rimties valandėlėj

naujas Šventasis

Šv. Martynas De Porres, O. P., 
pavaizduotas jo kanonizacijos pa
veiksle.

Kat. Bažnyčia išgyveno di
delio džiaugsmo šventę. Šv. Tė
vas Jonas XXIII gegužės 5 d. 
Šv. Petro bazilikoje, Vatikane, 
iškilmingai viso pasaulio tikin
tiesiems paskelbė, kad dar vie
nas Dievo tarnas, Martynas de 
Porres, nusipelnė altorių gar
bės ir buvo paskelbtas šven
tuoju. Didžiulė šv. Petro bazi
lika buvo pilnutėlė maldininkų 
ir lankytojų iš viso pasaulio. 
Kam neteko dalyvauti panašio
se iškilmėse, sunku įsivaizduo
ti tą džiaugsmą ir tas gražias 
apeigas, kuriomis Bažnyčia pa
gerbia naują šventąjį. Visa Eu
ropa galėjo sekti apeigas tele
vizijos ekrane.

Šv. Martynas de Porres yra 
Pietų Amerikos, Peru valsty
bės, sūnus. Jis gimė senaisiais 
vergijos laikais 1579 m. gruo
džio 9 d. Limos mieste, Peru 
valstybėje. Jo motina — Ona 
Velasąuez, kilusi iš Panamos, 
buvo juodosios rasės duktė, ta
da jau paleista iš vergijos ir 
dirbusi tarnaite vienoje šeimo
je. Susilaukė sūnaus, kurio tė
vas buvo ispanas. Mažasis Mar. 
tynas buvo krikščioniškai iš
auklėtas ir, sulaukęs 15 m., pa
juto patraukimą į vienuolinį gy
venimą. Jis įstojo į domininko
nų vienuolyną Limoje. Tų lai
kų papročiai draudė negrams 
siekti kunigystės pašaukimo. 
Jis pasiliko paprastu broliuku, 
tik norėdamas tarnauti Dievui 
visomis savo jėgomis. Visus 
sunkiausius darbus vienuolyne 
jis laikė sau garbe. Su didžiau
sia meile kasdien palaikydavo 
švarą vienuolyne ir bažnyčio

je, anksti rytą skambindavo 
varpais, slaugydavo ligonius ir 
atlikdavo visus žemiausius dar
bus. Kai kartą vienuolyne viy- 
šninkas skoloms išmokėti liko 
priverstas parduoti vienuolyno 
brangenybes, jis pats laisvai 
pasisiūlė, kad parduotų jį į ver
giją ir padėtų vienuolynui sun
kioje padėtyje. Vienuolyno vir
šininkas nepriėmė šios jo au
kos ir, matydamas jo nepapras
tą klusnumą ir uolumą, leido 
jam padaryti amžinuosius klus
nybės, skaistybės ir neturto 
įžadus. Tai įvyko 1603 m. bir
želio 2 d. Martynas de Porres 
oficialiai tapo domininkonų 
vienuolis.

Bet tai nepakeitė jo gyveni
mo. Jis liko tarnų tarnu. Pa
skirtas vienuolyno ligonių slau
gytoju, jis su didžiausiu pasi
aukojimu ėjo tas pareigas, daž
nai daugelį jų vien savo mal
domis pagydydamas. Jo uolu
mą ir ištvermę liudija jau tas 

■faktas, kad jis vienas pajėgė 
ištisus metus slaugyti apie 60 
broliukų, susirgusių epidemijos 
metu. Kasdien jis turėjo pa
reigą rūpintis visais vargšais, 
gausiai ateinančiais į vienuoly
ną prašyti maisto. Jis atiduo
davo jiems savo valgį. Vaka
rais jis eidavo į vienuolyno ūkį 
ir ten guosdavo, mokydavo ir 
ramindavo vergus, dirbančius 
ūkio darbus. Visur jis nešė pa
guodą ir pagalbą ir taip visa
me Limos mieste jis buvo ži
nomas kaip artimo meilės Mar
tynas. Visa tai plaukė iš ne
paprasto jo pamaldumo. Kas
nakt jis 3 kartus keldavosi 
maldai, jungdamas net apsima
rinimo priemones pasaulio nu
sikaltimų permaldavimui ar 
skaistyklos sielų naudai.

Pagaliau 1639 metais, eida
mas 60 metus ir išbuvęs vie
nuolyne 45 metus, jis vieną ry
tą vietoj paprasčiausių savo 
rūbų, apsirengė iškilmingiau
siais vienuolio drabužiais. Bro
liuko paklaustas, ką tai reiš. 
kia, jis kukliausiai ir ramiau
siai atsakė: “Šiais rūbais aš 
būsiu palaidotas”. Ir tikrai, tą 
pačią dieną, aprūpintas pasku
tiniais sakramentais, spausda
mas prie lūpų Kristaus kryžių, 
užgeso Viešpatyje... Tai buvo 
gruodžio 3 d. Jo kūnas iškil- 

(Nukeita į 4 psl.)

toliau, kad praeiną ar pravažiuoją nesistebėtų, pa
matę jau ūgterėjusį pusbernį ganant, lįsdavo už krū
mo ar už akmenų krūvos ir mokydavosi. Įsidienojus 
ir karščio metui galvijus tvartuos uždarius, skubėda
vo pas mokytoją ir grįždavo tik pietums.

Kaimynai stebėjosi, kad Jasaičiai metais jaunes
nį vaiką į laukus vedasi, o Tomas paskui karves vaikš
tinėja. Kai sužinojo, ko Tomas pas mokytoją bėgioja, 
net išsižiojo ir šnibždėjosi:

— Matai, ką sugalvojo ? Žiūrėsim, ar ilgam. Kai ! 
išveš iš namų, kai reikės krūvas pinigų išpilti, tada 
Jasaitis sužinos, ką mokslas reiškia. Ana, Gečys iš 
Balkūnų, tas su mūriniais tvartais. Palaikė metus 
vaiką gimnazijoj ir parsivežė.

— Jei Rudis, toks bagočius, sūnų namie laiko, 
tai ko Jasaičiui plėšytis? — pridėjo kitas.

— Tik ištvirks vaikas, suges. Bus nei ponas nei 
ūkininkas.

Ne vienas Tomo tėvui į akis pasakydavo:
— Neištversi, kaimyne. Man negaila, žinoma, 

Dieve, padėk, ale vargiai kas išeis.
Jasaitis klausėsi šių kalbų ir abejojo, ar bus pro

tingai pasielgęs, kad mokytojui nusileido. O Tomas 
ganė karves ir mokėsi.

Vasara baigėsi. Darbai ėjo prie galo, laukai tuš
tėjo. Ja'saitis Tomą išvežė Alytun ir paliko. Po ke
turių dienų, per švento Baltramiejaus atlaidus, vai
kas pėsčias parėjo namo, išlaikęs egzaminus į trečią
ją klasę.

17.
i

O kas buvo Eugenija? Iš kur ji atkeliavo? Už
auga apskrities miestelyje viena pas tėvus, kurių 
gana gražus namas stovėjo priešais banką, naujai 
valstybės pinigais pastatytą, dailų ir šviesų. Už ban
ko rūmų tiesėsi parkas, švarus, ir tylus.

Viena kiemo pusė buvo atitverta akla lentų tvo
ra, už kurios rusas, amžių ten pragyvenęs,, gamino

cementinius vamzdžius ir šuliniams rentinius. Dau
gybė jų, suskilusių ir užmirštų, riogsojo dideliame 
kieme, apžėlę aukštomis žolėmis. Po šitas žoles Eu
genija žaisdavo su miesto vaikais, kartais cementą 
maišančiam seniui po rankomis pasipainiodama. Ta
da senis gindavo vaikus laukan, Eugeniją ligi lentų 
tvoros atsivydamas. Tačiau, jei pastebėdavo, kad jos 
motina darže kapstosi, mandagiai pasisveikindavo, ir 
abu seniai paplepėdavo kokį pusvalandį.

Kitam šone iš žemės kyšojo sulūžęs namas, prie 
pat gatvės, kokiu metru žemiau nusmukęs kaip ša
ligatvis, jog einant net skrybėlė už stogo kabindavo- 
si. Čia gyveno sena, suvytusi žydė, pamaldi ir to
kia baili, kad, nors Eugeniją daug kartų sugavo sal
dainius krautuvėje vagiant, niekad motinai nepa- 
skundė. Tik duryse pritaisė varpą, sunkų, didelį, gir
dimą net prie pašto, kai jis suskambėdavo, kam vi
dun įeinant.

Paštas buvo ilgas, sujungtas su kooperatyvu, 
garsiu- visoje apylinkėje. Čia sustodavo autobusai, ir 
Eugenija atbėgdavo pasižiūrėti žmonių, iš kažkur 
atvykusių ar kur nors važiuojančių. Pro paštą eida
vo tėvo pasitikti, aukšto, juodo kaip čigonas ir tokio 
tylaus, kad sunkiai kas galėjo jį prakalbinti. Tėvas 
buvo miesto burmistro padėjėjas, didelis darbininkas, 
geras žmogus, šiai vietai jį išrinkdavo per metų me
tus, net nepagalvojant, jog kitas jį galėtų pakeisti. 
Švarus ir gražiai apsirengęs kasdien žingsniuodavo 
darban anksčiau, kaip reikėjo, ir grįždavo tik saulei 
leidžiantis, būtų žiema ar vasara.

Motina, priešingai, buvo trumpa ir stora, visada 
atsiduodanti daržo juodžemiu, kuriame praleisdavo 
visas savo dienas. Niekas jos nematė gatvėje, parke 
ar bažnyčioje. Smulkmenų apsipirkti eidavo pas žy
dę per užpakalines duris, o kitką vyras turgaus die
nomis parnešdavo. Pasikalbėdąvo tik su rusu per 
tvorą, ir žmonės šnibždėjo, kad lietuviškai ji net ne
suprantanti.

(Bus daugiau)
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1 $7,000 PILNA KAINA. 2 hutai
|po 4 kamb. Apylinkėj 26th ir S. 
'Whipple. Lenkų ir liet. rajonas. 
[Tuojau galima užimti. Tik $2,000 
įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 26th 

| St. LA 1-7038.

REAL ESTATE REAL ESTATE

Trys sunkvežimiai susidūrė prie Gary, Ind., ant 20 kelio. Šoferis 
John Hays iš Benton Harobr, Mich., buvo užspaustas šoferio kabi
noje ir sudegė. (UPI)

Naujas šventasis

(Atkelta iš 3 psl.)

mingai palaidotas Limoje, daly
vaujant visam miestui, o ypač 
gausiausiai vargšų miniai.

Jo dorybių aidas greit paskli
do visame pasaulyje, bet ypač 
ten, kur gyveno negrai ar kiti 
spalvotos rasės žmonės. Jo gar
binimas išplito 20 amžiuje, pa
siekdamas visą Pietų Ameriką, 
JAV, Afriką, Filipinus ir Azi
ją. Popiežius Klemensas XIII 
jau seniai pripažino jo heroiš- 
kas dorybes, o Šv. Tėvas Gri
galius XVI-sis paskelbė jį pa
laimintuoju. Popiežius Pijus

! niekas dar neprašė panašaus lei 
’ dimo. Visoje šalyje subankru
tavo apie 600 kompanijų, anuo- 
įmet stojusių į atominių apsau- 
igų statymo biznį.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Prie paiiko 7 įmetu, 4 kamb. mūras 3-jų butu niūras. Garažas. Reikalas 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. [ parduoti; žema kaina. 226.200.
0 kamb. didelis namas. Naujas šil- i Vienu metų liuksus 6 kamb. niūras 
dymas. Arti Tlst ir VVestern. $15.900. j ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga- 

__________ j ____ t__________________ 2-jų butų namas. 7 ir 3 kamb. Nau- i ražas. $27,000.
i namas tib Iro uvbnio-tna 9 hutai i jas šildymas. Alumin. langai. Gara- j Platus lotas ant kampo ir mūro ga- 1namas, tik Ką uzoaigtas. z Durai $I7 200 ražas Tuojau parduoda, už $5,000,
po 3 miegamuosius ir po du tuale- Galvojate gerai pirkti? 5 .kamb. mo- į 5 butu mūro namas. Alyva šildymas, 
tus 6943 So. Rocktvell St. RE dernus namas. Alyva šildymas. Ga- [$6.000 pajamų ir mažos išlaidos.

*- -. n $32,500.
5% kamb. mūro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17,900.
4 Imtų mūras. Naujas alyva šil 
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan

MARQUĖTTE PARKE
Geriausioj vietoj parduodamas

ražas. $12,900.
žavus 5)4 kamb. mūras. Karpetai. 
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara
žas. $22,600.

BARGENAS. 5 vienetai. Pajamų Ar svarbu kaina? Tik $36.800užmū- 
_ t-v , t 1 ro narna ir taverna. 4 butai. Geras

17-9848._______________ __________
CICERO APARTMENTINIS.

$395 per mėn. Puse bloko nuo 
22nd. St. Geram stovy. Nupigintas 
nuo $37,000 iki $32,900. Įmokėti 
$8,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Road, Cicero, OLympic 2-6710, 
BIshop 2-2162.

Savininkas parduoda Marąuette ^'“oo 
Parke 2-jų aukštų mūrinį namą.
Autom, alyva apšild. žieminiai lan
gai ir sieteliai. Apžiūrėti susitarus 
tel. GR 6-7155.

GRAŽUS 2-JŲ BUTŲ MŪRIN. 
BUNGALOW. 6 ir 3 kamb. Pilnai 
atremontuoti, kaip nauji. Apyl. 
31st ir S. Avers. Dideli miegam, 
kamb. Plytelių virtuvė ir vonia, 
spintelės virtuv. Geras pirkinys. 
Tik $20,900. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

Edvvardsburgo mieste, Michigan 
valstybėje (apie 100 mylių nuo 
Chicagos) parduodamas namas iš

šildytuvai, yra skiepas, garažas;
\ kampinis sklypas 237x135 pėdų; 
vienas butas išnuomotas už 80 dol.

S mėnesiui, kitame gyvena savinin- 
! kas, turįs batų taisymo dirbtuvę 
ir batų pardavimo atstovybę. Vie- 

Iš William Dreehsen namų, nintelis šios rūšies biznis visame 
3855 Ohio, pavogta aštuoni mieste. Ežerų ir kurortų (vasar- 

, , . , - . viečių) apylinkė. Savininkas iš-100 lapų tomai retų pašto ženk . Kaliforniją. Pirkgją, jei
lų. Dreehsen pasakymu, jo rin- į reiks, išmokys batų taisymo ir

DINGO PAŠTO ŽENKLŲ

KINKINYS

kinys vertas apie $10,000.

PADEGĖ NAMUS IŠGAUTI 
APDRAUDĘ

Joseph Kanovski, 2530 N. 
Sawyer, buvo areštuotas uz pa-

PRIE MAROUETTE 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 men. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 6 4-os ir Pulaski. 
$25,900.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 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, 6 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu •— vand. šil
dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 65- 
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.

C butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61.500.

gai. Garažas. $45,900.
iy2 aukšt. mūras. Prieš 12 metų ! 

statytas, naujoje sekcijoje prie par- 1 
ko. Garažas ir kt. $28,500.

6 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 

i ne vėlu. $50,000.
, 2-jų butų mūras. Didoli kambariai. 

... ; Alyva šildymas.. Alumin. langai,
pirkinys. [ $28,500.

Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
Tik 2-jų metų, 5% kamb. mūras, kabinetų virtuvė. Karpetai. Pušim 
Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,- įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap- 
9 00. sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

biznis. Gera vieta.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų Imtų na
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000.

I Didelei šeiniai it kamb. mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
3-jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. 

namas, puikus

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVTCIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 6 kamb. Octagon. 2 bl. Medinis 1Ą5 aukšto (5 ir 3 viršuj) 

nuo Maria Migli ant Fairfield gat- pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
vės, 3 mieg., garažas, nauji kilimai, dernizuotas vidus, $14,900.
30 p. lotas. $20,500. [ Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara-

,, i . : žas, naujas gazo šild., 30 p. lotas,
.^®rln,s ^°z.ar‘ moderni vonia, kabinetinė virtuvė, 3

tŲ 1 kamb. rūsy. Skubiai blokai nuo bažnyčios ir mokyklos,
už $37,800. .Skubiai už $19,500.

Mūrinis 5 kamb., naujas gazo šild., Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
9 kiti, ahn Šildomi o-aan nandza-nc originalus medis, prie susisiekimo ir nauja virtuvė, aptvertas kiemas, ge- f autų, abu snaomi gazu, vanaens krautuvių, $16,250._________ ______ ras šild. irpiasteriąi. $11,200.

(MAROUETTE PARKE
81-a ii- Mozart. mūr. bungalow, su 

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

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

Dėmesio! Prie Šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28.500.

Prie California ir «5-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik S19.5O0.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

prekybos. Namas yra geroje biz
nio vietoje. Gera proga norinčiam 
prasigyventi. Kaina $15,000. Savi
ninkas lietuvis, *

325 E. Main Street, 
EDWARDSBURG, MICH. 

(pasiekiama važiuojant 12 keliu)
Sept(nių r""1’ ,* ?*' Marytes Parke U/r anksto

vi^e,y„ *s«s

Šv. Tėvas Jonas XXIII iškėlė 
jį į altoriaus garbę, kaip arti
mo meilės šventąjį.

buvo išgavęs $34,142.

GELEŽIS Iš DANGAUS
Nuostabus yra Dievas savo 

šventuosiuose, sako Šv. Raš
tas. Apreikšti savo garbę Die
vas pasirenka paprasčiausius .1 pasta to Home Federal ir Sav-!

Campbell. Tėl. 476-8071.,----------------------- -- -----------------------
i Atdara apžiūrėjimui sekmad. 
i 3110 S. RIDGEWAY AVĖ.
$1,000 įmokėti. 3 butai, 4—4—3

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

' LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT
Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 
ka.mb. res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų aferų sodas. 
4 butų namas, geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 
3 kamb. užp. viršuj butas — $8,000. Labai gera vieta, dėl motei ir 
Night Club, nebrangiai. Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos 
šeimos svajonė.

P. Abromaitis Rsalty & bvestment Oo.
1005 Porter St., Lemont, III. OL 7-6675

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

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 Estafe
WA 5-5030

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko.'’ ni’O’d.ern.- butai. $2,404 -men. 
pajamų. Kaina tik . 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Visai naujai atremontuotas 5 
kamb. bun.g. Marųuctte Park. Mo
dernu $18,350.

ŠIMKUS
REAL, ESTATE, NOTARY PRBMC
4259 So. Maplewoodl Av©.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Didelis plieno gabalas, kris- kamb' Gazu ,aPšild- 51,644 2405 W’ 51st st-
. „ £ . v per metus. Arti mokyklų ir susi- į ——----------------------------

damas iš 12-to aukšto statomo., gįekimo. < Parduodama pajamų nuosavybe
(Beverly Shores, Ind. Pilnai apsta-

j dr -ind nrip qtnte ir Adams Savininkas parduoda mūrini na-:tyti 2 namai, garažas ir šalia tušiš žmonių tarpo. Jų pavyzdys ings dr-jos prie btate ir Adams Marquette Parke 6 ir 7 kamb •> 
uždega tikinčiųjų širdis ir ve-Į gatvių, gerokai aplamdė sunk-. PR 8-0005
da jas prie Dievo. (V. R.) 'u~1'.......vežinų, taksį ir privatų auto

mobilį. Sužeistųjų nebuvo.

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 St. RE 7-8399

PROGOS-OPPORTUNITLES

Aplinkybės verčia parduoti ne
brangiai labai gerą mėsos ir gro- 
serių krautuvę, didžiausioj lietuvių 
kolonijoj. RE 7-1996.

PRIE DIDEIjTO 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. mur. namas prie 

Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

$335 MĖN. PAJAįMtT
6x4 kamb. mur. 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 men. pajamų. Kaina $43,000.

6 KAMB. MŪR. BUNGAI,OW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar- 

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

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbroofe 5-6015

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$30,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirinjt. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA S-3884

Remkit dien. “Draugę” I Renikit dien. “Draugę”

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

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

Medinis bungalow, 6 kamb. Arti 
mokyklos. Švarus ir gražus. $14.900.

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

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

^ledinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
Brighton Parke. $15,900.

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

V. SIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2018 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5531 j
zi

Įsteigta prieš 48 metus 
Gutters, Dovvnspout.s, .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.

IiA 1-6047,t RO 2-8778

čias sklypas. 2 blokai nuo ežero. 
Informacijai Chicagoje skambinti 
586-1923.

A. ABALL ROOFING
Netoli Marąuette Parko ir Kedzie 
Avė. parduodamas gražiai ir moder
niai sutvarkytas 2-jų butu 6 ir 4 
kamb. namas ant 50 y. slęįypo. Nau
jas šildymas, elektros įrengimai ir 
daug kitu priedų. S 18,500 arba pri
imtinas pasiūlymas su mažu įmoke- 
jimu. RĖ 7-2874.

.DEGĖ DĖŽIŲ SANDĖLYS.
r ‘

Brown Bag kompanijos’ dė
žių sandėlyje, 1447 S. Blue Is- Kampinis, liuksusinis, romėniš- 
land, įvykęs gaisras iššaukė..............................

J daug ugniagesių ir sudarė apie

CHICAGOJE

APSAUGA NUO ATOMINIŲ 
' BOMBŲ

Nuo Berlyno kiausimo paaiš- $25,000 nuostolių. Tiriama gaiš

5 akrai žemes, 94th Avė. apy
linkėj. Jauni medžiai. $11,400.

HU 3-3621

Savininkas parduoda mūrinį na
mą — 2 po 4 kamb. ir 1 kamb. 
rūsy. 1-as augštas gazu karštu 
vandeniu apšildomas. 2 mašinų ga
ražas. Kreiptis 4340 S. Rockvvell 12737 W. 43rtl St, 
St. 1-mas augštas.

trėjimo pereitą rugpiūtį Chica
gos miestas išdavė tiktai 22 
leidimus statyti apsaugas nuo 
atominių bombų. Apsaugų pa
statyta 8, statomos 4, dar ne
pradėta statyti 10. Šiais metais Į

ro priežastis.

>-♦ ♦ ♦ <>«•» 
IŠNUOMOJAMA FOR RENT

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

Išnuom. kambarys tvarkingam 
vyrui prie mažos šeimos. Naujame 
.name. IIE 4-0442, po 6 v. v.

Išnuomojama 3 apšild. kambarių 
butas. 6953 So. Washtenaw Avė. 
Kreiptis penkt. po 6 v. v.; šeštad. 
ir sekm. visą dieną.

Išnuom. kamb. (3 mieg.) 
butas, naujame name. 6943 So. 
Rockvvell St. RE 7-9848.

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.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

CL 4-2390
kų plytų “ranch” namas, 3 metų 
senumo. 1 blk. iki Marąuette Par
ko. 3 dideli miegamieji, 3 plytelių 
vonios. Terraza. grindys. Kilimai 
nuo sienos iki sienos, Hi-Fi, air- 
condition, gazu apšild., Thermo- 
pane langai visame name. Įreng
tas rūsys. Garažas — 22x24 p.,
‘electric eye” durys. Skambinti —
GR 6-0888.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. - gyvenamas namas, ,
1 iki 5 vai. 2-jų butų namas — 5 vįgtų. vištydė, traktorius ir kiti 
ir 5 kamb., 2 auto. garažas, 50 p. lįrankiai Netoiį ežero. Pilna kaina 
sklypas. Gazo pečiais apšild. ;$13 kqq jję 6-1517.

2756 S. Kc'mensky Avė. ji—1----- ------------------ ---------------------
Z—————— i Savininkas parduoda mūr. bun-

Naujas mur. modernus 3-jų mie- !galow 5i/2 kamb. Marąuette Parke, 
gamųjų bungalovv, Lemont, III. 6331 g. Rockwcll St. Tel. 476-2845 
Informacijai skambinti BIshop ---- — - ------ —
7-6289. Parduodamas gazu apšild. 3 mieg.

sav.ninkas parduoda 3-.,v ! ?amas; Kombinacija sietelių ir 
miegamu bungalow. Pilnai air-con- zi-em. langų. Arti gelez., baznyt.

ir viešosios mokyklų. Sklypas 
54x266 pėd. Kaina $13,500. Tinley 
Pk. KEllogg 2-4401.

Išnuom. šviesus kambarys tvar- ditioned.' 2 auto. garažas. PU 5-057-1,
kingam asmeniui. Nuoma nupigin
ta. Prašau skambinti WA 5-5903

Adrs.: 10221 So. Rhod.es.

OPEN SUNDAY 2 TO 5
6518‘ S. Troy; beautiful location; 

largo expandable 6 .rm. briąk; cncl.
3 f t. liv. rm.; 2% baths;

Išnuom. mieg. kamb. su visais _
patogumais; gražioj vietoj, ne- Jlot __ gas.ht.; new Geneva
brangiai. Dirbančiai .mergaitei ar- ca.b. kitehen; dishvvasher; 50 ft. lot;
ba vyrui. 10653 S. May St. 

Hl 5-1439
i side dirlye gar.: Podevell, I’R 0-8900.

Už skolą parduodamas 3-jų dide
lių butų , 5—5—6 kamb. labai mo
dernus namas. 3-jų auto. muro ga
ražas. Puiki vieta prie MarąuetteIšnuom. atskiras kamb. sū at- 

-kiru įėjimu ir vonia naujame na-. truputį į vakarus nuo parko,
me, Marąuette Parke. Su apsta- Bus parduota, už geriausią, pasiūly- 
tymu ar be- Tel. GR 6-3626.

KOKIE YRA SUNKUS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny- 
gelš j g —

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI
Spaudai paruošė Pr. Sulas 

Knygelėj klausimų lr atsakymų
forma yra išaiškinti veikiantieji 
JAV-bėse federaliniai darbo samdos 
įstatymai. Knygelės kaina 10 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

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

Išnuom. 4 kamb- butas staliui 
arba dženitoriui. Nebrangiai.

FRontier 6-1153

mą, nežiūrint to, kad prašoma net 
$5,000 žemiau ikainavimo. RE 7- 
2046.

6940 OAKLEY
4% kamb. mūr. 2 mieg., plytelių 

vonia, beržinės spinteles virtuvėje, 
j pilnas rūsys, iškelti vamzdžiai,1 “«iiTnn:

CICERO—BERWYNArti Maria High, l^z a,ugšto 
mūr, 5 ir 3 kamb. butai ant 30 1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie-

, , „ -..j „ . nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tikp. sklypo. Gazu sūdomas. Garažas, j $1S 500
$17,900. HE 6-1517. 2’. Parkhoime mūrinis 4 butų: 8—■
---- ------------------------------ -------------------------- 3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

...____  fin i 3- Parkhoime mūrinis 2 butų: 29o mylios nuc Chicagos. 60 ak- . po g.gts kamb., mūrinis garažas, 
rų ūkis (56 akr. dirbamos), nau I ..4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 

1 000-čiai Garažas. $12,900.
’ 5. M.'dinis 4 butų namas: 4—3—

2—2. Tik $12,500.
6. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas. 

Šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

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

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

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

OL 2-9589

Parduodama virš 6 akrai geros 
žemės, 1.000 pėdų, St. Joseph upes 
gražaus kranto prie asfaltuoto ke-

Geras pirkinys Marąuette Parke
Sekmadienį bus atidarytas ap

žiūrėjimui nuo 1 iki 6 vai. vak. I iį0. Modern. namas, garažas, daug 
naujas mūrinis apartmentinis na- j medžių, mažas sodas, uogynas, 
mas, 2649 W. 71st St. Norint kitu ! daržas, gėlės. Pietiniame Michigan.
laiku apžiūrėti, skambinti savinin
kui vakarais TE 9-5531.

3705 S. 54th AVĖ.
Cicero. Atdaras apžiūrėjimui 

sekmad. nuo 1 iki 5 v. Naujas 4 
kamb. “bi-level” namas. Garažas. 
Tuojau galima užimti.

Geras pirkinys. Kreiptis: J. P.
Miller> Route 1> Box 87, Leonidas, 
Mich.

BRIGHTON PARKE, 2-jų aukš
tų mūrinis- 5 metų senumo. Tel- 
FRontier 6-8952.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIO. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boil.ers), 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. OU 6-0412ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
Į ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
| naces) visų dydžių oro vesintu- 
1 vus bei Air Conditioners ir atlieka 
; visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875 REZIDENCINIAI, 

KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!Heating Contractor

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestern Aye., 
Chicago *, HL 
Tel. VI 7-3447

2501 VVest 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 CL 7-2094 Chicago, IU.

Mūr. 2 po 5 kamb. Pilnas rūsys, 
2-jų maš. garažas. Arti bažnyčios, 

; mokyk, ir susisiekimo. Labai ge
ram stovy. Apžiūrėti darbo dieno
mis po 6 v. v.; šešt. ir sekmad. po 
10 v. r. Kreiptis 2-me aukšte — 
2910 W. 40th Place.

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

mieg., 3’/2 “vitrolite” vonios, ja-
surnp” pompa, alyva apšild., žiem. |

1 langai ir sieteliai, apsodinta. Tik 5 1 
įmetą senumo. Arti krautuvių ir su- i, . ,
i sisiekimo. švč. p. Marijos Gimimo ir I loste veranda, pušinių lentų. poil- 

„ . , , , St. Adrian parap. apyl. Skambinti I cin, kamb 2 natūralūs žiediniai,Pardavimui kepykla su gyvena- ,-A 5-,„„s,__________ “V "iildcentraknis s£«£-
morn patalpom. 4-riems kepėjams & 1

PEJOGOS-OPPORTUNITIES

Savininkas parduoda 3 miegamų 
mūr. ‘''rach” namą. Natūralūs židi
nys. Gazu apšild. Alumin. žiem. lan
gai, sieteliai ir durys. 2 maš. gara-'

PARDUODAMA. VASARVIETĖ
16 cabins, hotelis, restoranas, ,geriausias pasiūlymas. J 1 624 S. Ken-

šokių salė, 6 kamb. gyvenamas na- hftli .Avė, FUįtpn 8-6796.____________
mas, 39 akrai žemės. Basš Lake, I
Knox, Ind., tel. 772-2358. į

dirbti. Judrus biznio rajonas. 
BI 7-9260.

Platinkite “Draugę”.

dition, 2 maš, mūr. garažas, pot
vynio kontrolė, įvesta žoles laisty
mo sistema. Arti Marąuette Parko, 
baž,, mokyk, ir susisiekimo. Savi- 
ninkas. RE 7-1177,

Pirkite JAV Apsaugos
B o n u s 1

Marąuette Parke. 7. kamb. mūr. 
1V2 maš. garažas. 30 p. sklypas. 
Skubiam pardavimui už $15,200.
HE 6-1517.

Remkit dien. “Draugę”

š LAPKUS BUILDERS, INC.
Statome įvairius pastatus. Dar- 

' bas atliekamas labai sąžiningai, § 
■^vartojant geriausias medžiagas. 3 
^Turime dar keletą sklypų Chicagoj.S 0440 SOUTH PULASKI RD. ® 
g RE 7-6030 arba LU 1-0400 M

Perskaitę "Draugą", duoki* 
te jį kitiems pasiskaityti.

Statome gyvenamus na,mus ir 
kitokius biziiiio pastatus

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

Rhod.es


MŪSŲ KOLONIJOSE
Paterson, N. J.

Rengiasi šventinti naują 
bažnyčią

Kai Patersono Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas ku
nigas J. Kinta pranešė, kad rei. 
kia statyti naują bažnyčią, nes 
senoji yra labai sena ir jos tai
syti neapsimoka, daugelis pagal 
vojo, kad tai tik sapnas arba 
svajonė, nes bažnyčiai pastaty 
ti reikia labai daug pinigų, dar
bo, kantrybės. Šiandien ta sva
jonė jau virto realybe, nes baž
nyčia jau pastatyta, o parašas 
virš bažnyčios durų liudija, kad 
tai yra Šv. Kazimiero bažnyčia. 
Atrodo puikiai. Vysk. V. Briz
gys, pereitą rudenį dalyvauda
mas šv. Kazimiero parapijos 
auksinio jubiliejaus iškilmėse, 
pasidžiaugė, kad Patersono lie
tuviai nestatė naujos bažnyčios 
kur nors už miesto, bet ryžosi 
papuošti senojo miesto kampe
lį., Po bažnyčia yra įrengta gra
ži ir didelė salė, kur bus gali
ma rengti visokius pobūvius, da

Susirinkimas nebuvo gausus, 
bet darbingas. Pirmininkas A.
Rugys pranešė apie New Jersey 
stipendijos fondą. Susirinkimas 
pritarė, ir Patersono apylinkė 
pati pirmoji savo kvotą tam fon 
dui išpildė, įnešdama 90 dol.
Naujai statomai bažnyčiai Bend 
ruomenė jau anksčiau paauko
jo 100 dol., o susirinkimas pa
rėmė valdybos nutarimą naujai 
bažnyčiai paaukoti krikštinyčios 
stalą už 200 dol. Tam reikalui 
kun. V. Demikis paaukojo $20.

Toliau susirinkimas numatė 
atlikti šiuos darbus: 1. Sureng- j 
ti baisiųjų birželio įvykių mi- I
nėjimą, kuris bus birželio 10 ! lietuvaitė, kiekvieną vasarą vyk 
d. 3 vai. p. p. Lietuvių Piliečių 1 s^a i lietuviškas jaunimo sto-
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Viesulas nunešė garažą piliečiui Barnes, gyv. Champaign, II!., tačiau jame stovinčios mašinos nė nepalietė. (UPI)

klubo salėje, 62 Lafayette str. 
Paterson, N. J. Paskaitą ta pro 
ga sutiko skaityti Jonas Stik-

mą). 2. Spalio pradžioje su
rengti Lietuvos atgimimo pra
našo poeto Maironio minėjimą, 

ryti organizacijų ir draugijų su- j kuriame jau sutiko dalyvauti 
slinkimus ir t.t. Nors dar ofi
cialaus salės atidarymo nebu
vo, bet joje jau buvo keli pa
rengimai, kaip bažnyčios sta
tybos komiteto surengtas kor
tų vakaras ir Šv. Onos draugi
jos per atvelykį surengtas mar
gučių balius ir vakarienė, į ku
rią ir gana erdvi salė nesutalpi
no visų norinčiųjų dalyvauti. A- 
biejų parengimų pelnas paskir
tas bažnyčios statybai. Didžiau

vyklas, studentų suvažiavimus, 
dalyvauja ideologiniuose kur
suose ir kt. Ji priklausė Pater-

liorius, žinomas visuomenės vei- sono ateitininkų tautinių šokių 
kėjas iš Philadelphijoę, Pa. (Rei grupei, dainuoja mergaičių kvar 
kia pažymėti, kad J. Stikliorius te^e- Priklauso New Jersey Lie 
daro tikrai didelį pasiaukoji

DAKTARO PASKAITA MOTINOS 

MINĖJIME

Dr. Jonas Adomavičius, kai- žmoniškam žmogui mūsų tarpe 
bedamas Ciceroje per Motinos atsirasti iškyla didelės visuome 
dieną, iškėlė nemokamo gydy- ninės kliūtys. Mūsų didelių ga-

jos dukrelė patrypė “Kaimiš
ką polką”. Kristina Sodeikaitė 
išpildė šokį “Mėnesienoje”. Ki
tos dvi mokinės pašoko Šuma
no Karnavalą.

Minėjimą pravedė Zuzana 
Juškevičienė, Cicero apylinkės 
pirm. Andriaus Juškevičiaus 
žmona. Minėjimą surengė Lie
tuvių Bendruomenė.

.V. Zalatorius

40,000 ŠV. MARTYNO 
KANONIZACIJOS IŠKILMĖSE

Martyno de Porres kanoniza
cijos iškilmėse Šv. Petro bazili
koje, Vatikane, dalyvavo 40,000
žmonių. Popiežius Jonas XXIIIi rės 
savo pamoksle pažymėjo, kad 
šv. Martynas de Porres buvo j pasaulį.

TRUMPAI
— Sovietų Sąjungos dikta

torius Chruščiovas, viešėdamas 
Bulgarijoje, pareiškė vakar, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
karinių dalinių pasiuntimas į 
Thailandą esąs prezidento Ken- 
nedžio “bukaprotiškas” žygis. 
Anksčiau ar vėliau Amerika bū 
sianti išstumta iš pietryčių A- 
zijos, — pabrėžė Chruščiovas.

— Norvegijos ministeris pir
mininkas Gerhardsen, atsilankęs 
vakar Jungtinėse Tautose New 
Yorke, pareiškė, kad visos lais 
vos valstybės turėtų remti šiau 

Atlanto sąjungą (Nato), 
nes ji apsaugoja visą laisvąjį

Brooklyno vyrų oktetas, kuris 
pereitą žiemą taip puikiai Pa- 
tersone pasirodė.

Rudenį numatyta visa eilė pa 
skaitų politiniais, tautiniais svei 
katos ir kt. klausimais.

Dosnus aukotojas
Fatersone dabar dažnai mi

nima Jono Krukonio pavardė. 
Mat, jis vis aukoja ir aukoja. 
Prieš porą savaičių jis vėl pa-

tuvių studentų sąjungos sky
riui ir yra New Yorko - Ne,w 
Jersey studentų ateitininkų 
draugovės sekretorė.

— Jonas Galiūnas su žmona 
Veronika ir trimis sūnumis: 
Vaidotu, Rimgaudu ir Algiman
tu atvyko iš Pietų Amerikos, 
Kolumbijos, ir apsigyveno 182 
Lawrence Place, Paterson, N, 
J. Kolumbijoje Galiūnai gyveno 
toli nuo kitų lietuvių, bet jų 
vaikai gražiai kalba lietuviškai 
Abu Galiūnai jau pradėjo dirb
ti, o vaikai lankyti mokyklą 
Veronika Galiūnienė yra Geno-

mo ir mokslo reikalingumą šia- bumų prieauglyje pradeda at--. 
me krašte. Išgyręs Amerikos sirasti usnių. Jau ir teismai lie- 
“muziejus, gėlynus, galerijas, Tuviams jaunuoliams nesvetimi, 

gražią ir sveiką gamtą”, Jau ir girtavimas, kortavimas, 
rūkymas, netvarkingas maitini
masis, linksminimasis bei moky

bei
Cook apskrities ligoninės gydy 
tojas pridėjo: “Tiesa, yra ir 
čia , taisytinų dalykų, reikia masis ima vis giliau mūsų tar-
šiam krašte įvesti nemokamas ■ pe savas šaknis leisti.
gydymas, nemokamas mokslas, 
reikia seneliams žmoniškų prie
glaudų, reikia tvarkingesnės

Po paskaitos buvo grynai ci- 
ceriškių išpildoma meninė pro
grama. Sol. Roma Mastienė pa-

teisybės ieškantiems. Kur mes dainavo keturias dainas, iš ku-
nueisime, jei jau dabar čia pri rių “Dukružėlę” čia pat scenoj

šią statybos naštą turi pakelti i aukojo Lietuvių Piliečių klubui ■ tė

šia pilnai susveikusių žmonių?’
Vėliau jis paaiškino, kad skai

... . TT , c, i , . čiai paimti iš amerikiečių me- vaites ir Vaclovo felepakovų dūk ,. . „ . *; . į dicinos žurnalo.

paskyrė sa^e esanSiai “savo 
Mamytei”. Po paskutinės Pasa
kyk močiute, buvo iškviesta bi-
sui.

parapijos klebonas kun.. J. Kin
ta su savo talkininkais — vi
karu kun. V. Demikiu ir bažny
čios statybos komitetu. Reikia 
pasidžiaugti, kad parapiečiai vi
sa tai gerai supranta ir gana

lėkščių, peilių ir šakučių už 275 • — Vladas Stanaitis su dukra
dol. Lietuvių Piliečių klubo nau 1 Regina, išgyvenę Patersone 12
joji salė yra tikrai graži ir mo
demiška. Tinka visokiausiems 
parengimams. Todėl rengiant po 
būvius nereikės bėgioti ir sko-

gausiai aukoja. Gaila tik, kad lintis įvairių dalykų. Visi galės 
yra ir tokių, kurie visai atsisa- pasinaudoti Jono Krukonio pa
ko aukoti, nors tikrai galėtų. ,
Be parapiė'čių paramos toks di
dis darbas būtų neįmanomas, i 

Kad parapiečiai ir aukoja kiek j

, aukotais daiktais.
Lietuviškų knygų įteikimas 

Patersono viešajai bibliotekai
Jau anksčiau buvo pranešta,

kas gali, bet be didesnės pas
kolos neapsieita. Bankas nelau
kia, procentai didėja. Skolą mo
kėti reikia, todėl klebonas pra
šo aukoti ir dar aukoti.

Dabar nemažas rūpestis yra 
bažnyčios pašventinimas, nes 
tai ne kasdieniška šventė, bet 
didelis įvykis ir jį reikia tin
kamai atžymėti. Bažnyčios šven 
tinimo iškilmės įvyks birželio 
24 d. 4 vai. p. p. Laukiama daug 
svečių iš arti ir toli. Altorių 
konsekravimas bus birželio 29 
d., per šv. Petro ir Povilo šven 
tę. Laikas bus paskelbtas vė
liau. Bažnyčios prieangy bus 
įtaisytos paminklinės lentos su į 
aukotojų pavardėmis. Be to, ta 
proga yra leidžiama dedikaci
jos knyga, kur bus aprašyta 
bažnyčios statymo istorija, pa
įvairinta nuotraukomis. Klebo
nas prašo tos knygos išleidimą 
paremti, įdedant skelbimus, svei 
kinimus bei pasidarant knygos ' kojo 12 knygų apie Lietuvą an 
globėjais. Viso puslapio skelbi- j glų kalba. Reikėtų ir tas kny- 
mas ar sveikinimas kainuos 40 1 gas retkarčiais pasiskaityti.
dol., pusė puslapio 20 dol., vie
nas ketvirtadalis puslapio 10 
dol., Globėjai moka 5 dol. Skelbi 
mų ir sveikinimų tekstus bei 
pinigus prašoma įteikti iki š. m. 
gegužės mėn. 26 d., nes knygą 
reikia atiduoti į spaustuvę, o lai 
ko iki bažnyčios šventinimo jau 
nedaug. Viską reikia siųsti šiuo 
adresu: Rėv. J. Kinta., 14( Mont 
gomery Place, Paterson 1, N. J.

Nauja Patersono Lietuvių 
Bendruomenės valdyba

Balandžio 15 d. įvyko metinis 
Lietuvių Bendruomenės Pater
sono apylinkės susirinkimas,

150 klausytojų
•Visapusiško sveiko žmogaus 

| išugdymo tema kartojosi per 
visą paskaitą, kurios pasiklau
syti buvo susirinkę beveik pu

Vaikas diriguoja

metų, persikėlė gyventi į New- 
ark, N. J., kur gyvena jo vy
resnioji duktė Irena Jadelienė, 
o Regina lanko Medicinos sekre santro gimto motinų ir jų ger- 
torių mokyklą. Patersoniečiai bėjų į Š. Antano parapijos1 sa-
gaili gero lietuvio, nes Vladas 
Stanaitis yra buvęs porą metų 
Lietuvių Bendruomenės valdy
boj, mielai talkininkaudavo pa
rapijos piknikuose ir kituose lie 
tuviškuose parengimuose. Jo

kad vasario lo d. proga Jonas žmona prieš 10 metų mirė Vo- pajėgia Dėkingi esamg už žmo
Krukonis viešajai Patersono bi 
bliotekai nupirko 17 lietuviškų 
knygų, bet jų įteikimas nusi
tęsė iki gegužės mėn. 7 d. Mat, 
bibliotekos vedėjas Mr. L. R. 
Etzkorn norėjo, kad knygos bū 
tų įteiktos per Bibliotekos Glo
bos komiteto (Board of Trust- 
ees) susirinkimą. Visi Paterso
no lietuviai prašomi knygomis 
naudotis.

Bibliotekai buvo įteikta Lie
tuvių poezijos antologija, Lietu 
vių prozos antologija, ir eilė ki
tų vertingų knygų.

Reikia priminti, kad Pater
sono viešoji biblioteka jau anks

kietijoje.
— Kęstutis Čižiūnas, Reginos 

ir pedagogo Vaclovo Čižiūnų sū 
nūs, sėkmingai bebaigiąs vieną 
iš geriausių Patersono apylin
kėje Popiežiaus Pijaus vardo 
aukštesniąją mokyklą, yra pri
imtas į šv. Jono universitetą, 
Brooklyn, N. Y.

— Studentų ateitininkų ide
ologiniuose kursuose, kurie įvy 
ko Velykų atostogų metu tėvų 
Pranciškonų sodyboje, Kenne- 
bunkport, Maine, iš Patersono 
dalyvavo šie studentai ateitinin-1 
kai: Vita Tallat-Kelpšaitė, Al-

j pasirinkęs kelią ir metodus, ku- 1 
’ rie buvo visai nauji jo amžiu
je. Iškilmėse dalyvavo net 38 
kardinolai. Bazilika buvo ypa
tingai gražiai iliuminuota. Net 
apie 3,000 piligrimų buvo atvy
kusių iš Ispanijos. Šimtai žmo-

— Mrs. Eugenie 
buvusi ambasadorė 
paskirta į Bulgariją.

Anderson,
Danijoje,

Nebūk perdaug išdidys lai
mų buvo iš šventojo tėvynės m®Je tr nepamesk galvos nelai-
Peru. . meje. -Kleobulas

Didžiausio pasisekimo susi
laukė kokios dvylikos metų 
Tomas Remys “su savo choru”, 
paruoštu Cicero lituanistinės 

i mokyklos mokytojo Juozo Krei 
vėno, parapijos vargonininkui 
A. Skriduliui akompanuojant. 
Tomas dirigavo 16-kai savo 
draugų.

Aldonos Valeišaitės - Bruso- 
kienės studijos mokinės pašoko

lę. Tarp svečių buvo matyti 
prel. I. Albavičius, kini. A. Jau
nius, kuris sukalbėjo invokaci- 
ją, ir dr. P. Kisielius. Prelegen
tas pabrėžė: “Gyvybę savo vai
kams kiekvienas gyvis suteikti baletą. Penkerių metų mokyto-

niškais žmonėmis mūsų užaugi- 
nimą. Kaip Dievu nepajėgia gė
rėtis silnapročiai, taip silpno 
charakterio žmonės neįstengia 
tinkamoj pagarboj laikyti savo 
motinas.

— Šiandien lietuviškam ir

• I
kiomis sąlygomis bus galima 
jų sodybon įsijungti.

Numatoma, kad prie pašau- j 
liečiu “motei” stiliaus buveinės .

paliegu-

gimantas Šaulys ir Danguolė
čiau įsigijo B. Armonienės kny- Masionytė. A. šaulys buvo bei j Į£ongįug 

niūkų vadovas.
— Nevv Yorko - New Jersey 

studentų ateitininkų draugovės ! 
susirinkimas įvyko gegužės 12 
d. Bražinskų namuose. Progra

bus ir speciali dalis 
siems ir seneliams

Seseles Floridoje pavėžino ir 
vietas apžiūrėti padėjo kan. dr.

D. N.

kunigams.

gą “Palikite ašaras Maskvoje” 
anglų kalba ,kurią amerikiečiai 
labai skaito.

Pereitais metais Jonas Kruko-

Birželio įvykių minėjimas

nis tai pačiai bibliotekai paau- • moje į,uvo dr. V. Vyganto pas
kaita ir 1982/63 mokslo metams 
valdybos rinkimas. Į naująją 
valdybą išrinkta: pirm. Gedimi
nas Trimakas, vice-pirm. Rimas 
Gedeika, sekr. Gediminas Nau

Knygų viešajai bibliotekai į- 
teikimą aprašė didžiausias New 
Jersey dienraštis “Paterson Eve 
ning News”.

Už įvairius gerus darbus ir 
aukas Patersono Lietuvių Pi
liečių klubas ir. Lietuvių Bend
ruomenė rengia Jono Krukonio 
pagerbimą, kuris numatytas a- 
teinantį rudenį.

Kronika
— Vita Tallat-Kelpšaitė. Ta

do ir Jutos Tallat-Kelpšų duk
tė, po 2 metų studijų Mary- 
mount Manhattan kolegijoj, 
New York, ateinantį rudenį stu

jokaitis, ižd. Danguolė Masiony- 
tė ir soc. reikalų vadovė Irena 
Sandanavičiūtė.s Po susirinki
mo buvo vaišės ir pasilinksmi
nimas. Barb. Paež.

Birželio įvykių minėjimas į- 
vyks birželio 10 d. 3 vai. p.p. 
Miami Piliečių klubo salėj, 5 I 
vai. p. p. bus vakarienė. Rengia , 
Miami Tarybos skyrius.

Bus žymių kalbėtojų. Meninę 
programą išpildys Pranas Nak- I 
rošas ir Vytautas ir Genovaitė 
Lipnickai.

Prašome visus dalyvauti.
Valdyba

FRANK DANALS
Gyveno 5314 S. Union Ave. 

Tel. WA 4-4880.

Mirė geg. 17 d., 1962, 6:40 
vai. vak.

Gimė Lietuvoje. Kilo ig Šiau
lių apskričio.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Julių (Mazonas), pusse
sere Bessie Sibulskis su šeima, 
švogeris Stove Mazonas, jo 
žmona June, ir šeima, kiti gi
mines. draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicago Lietuvių. 
Draug. ir Tesybes Mylėtojų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Kenny 
Brothers koplyčioje, 5438 So. 
Halsted St.

Laidotuves jvyks pirmad., 
geg. 21 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Sv. 
•Jurgio parapijos bažnyčia, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdusi Žmona.
%

Laidot. dire.kt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401.

Miami, Fla.

kur buvo išrinkta nauja valdy- dijų pagilinti išvyksta į Pran
cūziją, Paryžiaus universitetą. 
Ji studijuoja prancūzų kalbą. 
Ji turi pilną, Marymount kolegi
jos stipendiją, kurią gavo už

ba; pirm. Antanas Rugys (10 
kartą!), vicepirm. Feliksas Mi
siūnas, sekr. Bronė Kožukaus- 
kienp, iždin. Eugenija Klupšie- 
nė ir valdybos narys Stasys 
Stanaitis*

Sodyba seneliams

Putnam, Conn., Nekalto Pra
sidėjimo Seselės ketina steigti 
Floridoje mažą sodybą su sene
lių namais.

Motina Augusta ir sesuo Con- 
solata buvo atvykusios į Flori
dą apžiūrėti vietų ir ištirti, kur 
bus geriausios klimato ir įsikū
rimo sąlygos. Joms yra pažade 
ta nemokamai 10 - 25 akrų že-

aritrą geriausiai', parašytą rasi- ; mes. Kai seserys išsirinks vie
nį prancūzų kalba. Ji yra gera j tą, bus pranešta visuomenei, ko

Vienerių metų mirties sukaktis 
A. f A.

PETER GUDELIS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš .mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1961 m., 
geg. 24 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios geg. mėn. 24 d. 8 vai. 
ryto Šv. P. Marijos Gimimo parap. bažnyčioje,

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
ą. a. Petro Gudelio sielą.

Nuliūdę: žmona, vaikai, tėvai ir kiti giminės

PADĖKA 
A. -J-A.

CHARLES CHAPPELO
(ČEPULIS)

Mūsų mylimas draugas mirė 
1962 m. geg. mes. 2 d. ir bu
vo palaidotas geg. men. 5 d. 
šv. Kazimiero kapinėse, Chi- 
eagoje.

■ Mes norime padėkoti vi
siems, kurie suteikė jam pas
kutini patarnavimų ir palydėjo 
į amžino poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
ge.rb. kunigams: kun. P. Juk
nevičiui. kun F1. Kelpšui ir 
kun. J. Gilbert’ui, kurie atlai
kė gedulingas pamaldas už jo 
sielų. Dėkojamo kun. P. Juk
nevičiui. kuris palydėjo velionį 
į kapus.

Nuoširdžiai dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėliojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gelių, bei 
pareiškė mums toje liūdesio 
valandoje užuojautų.

Dėkojame grabnešiams. Dė
kojame vargonininkui J. Ku
dirkai už giedojimų.

Dėkojamo visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Petrui Bieliūnui už ma
lonų patarnavimų.

Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui.

Draugai—Sopilie Gereis 
ir šeima.

Kazimieras Martinkus
Mirė geg. 15 d., 1962, 7:10 

v. v., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyevno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Sesele M. Lilia, 
kazimierietė ir Lila Wittleder, 
žentas Charles, 2 sūnūs: Stan
ley, marti Dorothy ir Antho- 
ny, 2 anūkai, sesuo _ Agatha 
Kuzmicz ir kiti gimines, drau
gai ir pažįstami.

Velionis taip pat turėjo duk
rų a. a. Anne.

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudekio koplyčioje, 4330 So. 
California Ave.-

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 
19 d., iš koplyčios 9 v. r. bus 
atlydėtas į švenč. P. M. Nekal
to Prasidėjimo parapijos baž
nyčių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

N uliūdę Dukterys, sūnūs, 
žentus, marti ir anūkai.

Laid. direkt. John F. Kud,ei
kis. Tel. LA 3-0440.

A. + A.
JONAS STRUBAS

Gyveno 4024 S. Mapletvood Ave.
Mirė geg. 18 d., 1962, 5:10 vai. ryto, sulaukęs 69 m. amž. 

Gimė Lietuvoje: kilo išį Utenos apsk., Vyžuonos parap., Sendrų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 50 ,m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marcelė (Gedart), 
duktė Ruth. žentas Richard Woidot, 3 anūkai: Sandrą, Mar- 
ci?nna ir Martin Bertulis, 2 pusbroliai: Albinas Locius Ir Juo
zapas Grigaliūnas ir jų šeimos, švogerka Bessie Spitlis, jos 
vyras Jonas ir jų sūnus Alphonse, giminės: George Wolowich 
ir Gigą Griffin ir jų šeimos. Lietuvoje liko 2 broliai, sesuo, jų 
šeimos ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Liet. Draugijai ir Uteniškių Klubui.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Ave. Laidotuvės įvyks pirmad,, geg. 21 d., iš kop
lyčios 9 vai. ryt<į> bus atlydėtas į Švenč. P. M. Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

draugus ir pažįsta-

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkai 
Informacijai skambinti tel. RE 7-8600.

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
AMŽINASIS GYVENIMAS, psichologinė studija, Kun. J. Danie

lius. L-ondon, Canada, 1958 m., 68 psl..................,..............$2.00
EPOCHOS SĄMONINGUMO POEZIJA, Czeslaw Milosz, vertė ir 

redagavo Juozas Kėkštas, su autoriaus įvadu, užsklanda — A. 
Nykos-Niliūno. Išleido Literatūros Lankai, Buenos Aires, 1955 
m., didelio formato, 93 psl....................................................... $3.00

MORENŲ UGNYS, poezija, Kazys Bradūnas. Išleido Literatūros 
Lankai, 1958 m., 78 psl. ............................................. ..........$2.00

IR NEVESKI Į PAGUNDĄ, Draugo premijuotas romanas, Jero
nimas Ignatonis. Aplankas dail. Jono Pilipausko. Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys, Chicago, 1958 m., 314 psl. .... $3.00

RINKTINES MINTYS, spaudai parengė Juozas Prunskis. Dau- 
- gelio autorių ir tautų amžinoji išmintis įvairiais klausimais. 
Išleido Lietuvių Dienos, 1958 m. Kietais viršeliais su aplanku. 
326 psl............................... ........................................................... $4.00

MAŽOJI LIETUVA, I t., Studia Lituanica. Paruošta Lietuvos 
Vakarų Studijų Komisijos pastangomis ir parama. Leidžia Lie
tuvos Tyrimo Institutas. Santraukos anglų ir vokiečių kalbomis. 
New York, N. Y., 1958 m., 327 psl.................. $5.00

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drau^f
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X Putnam, Conn., Nekaltai 
Prad. Merg. Marijos seserų iš
laikomam bendrabuty gyvenu
sių lietuvaičių susirinkimas į- 
vyksta seimo metu, šio mėn. 20 
d., 1 vai. p. p., Jaunimo Cent
re. Visos kviečiamos gausiai 
dalyvauti.

X šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų sk. Brighton Park pramo 
ga įvyksta šį sekmadienį 2 v. 
p. p. Rimkų namuose, 4348 S. 
Artesian avė. Maloniai kviečia
mi nariai ir seselių rėmėjai gau 
šiai atsilankyti. Galima bus lai
mėti vertingų dovanų. Rengėjai 
pavaišins kavute ir pyragai
čiais.

X Muzikologijos archyvo lan
kymo laikas šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 11 y. r. ligi 
7 v. v., o kitomis dienomis nuo 
12 v. ligi 3 v. p. p., bet visi 
lankymai tik iš anksto susita
rus telefonu PR 8-3849. Archy
vo adresas: Library of Lithua
nian Musicology, 2345 W. 56 
St., Chicago 36, III.

X šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos Moterų draugija turės 
vartotų daiktų išpardavimą 
geg. 21-23 d. (pirmad., antr., 
treč.) nuo 9 vai. ryto iki 9 v. 
v. mokyklos salėje 4545 So. 
Wood. Bus galima pigiai gauti 
drabužių, baldų, žaislų ir viso
kių namų apyvokos reikmenis. 
Bus ir užkandžiai.

X Kolumbo Vyčių Kardinolo
Mundelein kuopa ruošia išvažia 
vimą - parengimą kapinių lan
kymo dienoje, gegužės 30 d., 
Vytauto Parke, greta šv. Kazi
miero kapinių. Kviečiami visi 
kapinių lankytojai tą dieną nau 
dotis visais Vytauto parko pa
togumais. Bus galima iš 115-tos 
gatvės įvažiuoti į parką ir pa
sistatyti mašiną visai dienai už 
tik 50c. Žinoma, visą dieną 
veiks restoranas su lietuviškais 
valgiais, bus bufetai, gera mu
zika šokių salėje, ir visokių 
užsiėmimų vaikučiams. Visas 
pelnas skiriamas Kardinolo Mun 
delein kuopos namų fondui.

X Tadas Mickus su šeima iš 
Grand Rapids, Mich., ir su mo
tina Teofile Mickevičiene, gyve
nusia Chicagoje, persikėlė gy
venti į Los Angeles, Calif.

X Roselande Švento Vardo 
draugija gegužės 13 d. savo su 
sirinkime atitinkamai pagerbė 
motinas, motinų garbei eilėraš
tį sakė sesutės Marytė ir Kris
tina Kancevičiūtės, o jų tėvelis 
dail. Stasys Kancevičius tarė 
įspūdingą žodį. Sekantis Šv. 
Vardo dr. susirinkimas birželio 
10 d., bus vienas iš įspūdingiau 
šių, nes yra pakviestas dr. J. 
Paukštelis atvykti ir parodyti 
genocido parodą. Susirinkimui 
■pasibaigus paroda tęsis visą 
dieną. Be to, 11 vai. įvyks 
kruvinojo birželio minėjimas, 
kurį rengia LB Roselando apy
linkė.

X Parduodamas 1 metų, 2- 
jų butų namas. Apžiūrėti sek
mad. nuo 2 iki 5 vai. 6053 S. 
Artesian Avė. (Sk.)

X Karšty kepam, prakaite 
maudomės. Šie vargai pasibaigs 
tą pačią dieną, kai tik įsigysit 
Emerson vėsintuvą pas Gradin- 
ską, 2512 W. 47th St.,FR 6- 
1998. (Sk.)

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 “Tėvynės Pašvaistės”, tre 
čiojo Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistinės mokyklos moks
leivių metraščio, krikštynų va
karas bus gegužės 27 d., 4 v. 
p. p., Jaunimo Centro apatinėj 
salėj. Šio vakaro proga metraš 
čio bendradarbiams bus įteik
tos premijos už geriausius raši
nius ir už Maironio “Jūratės ir 
Kastyčio” iliustracijas. Po pro
gramos — vaišės ir šokiai. Į 
“Tėvynės Pašvaistės” krikšty 
nų vakarą kviečiami visi šios 
mokyklos mokiniai, jų tėvai, mo 
kytojai ir svečiai.

X Inž. Jonas Stankus Tr A. 
Lapkus, žinomi statybininkai 
ir rangovai iš Chicagos, šiomis 
dienomis biznio reikalais lankė
si New Mexieo, Phoenix, Ari
zona, apsistojo pas A. ir J. 
Rimavičius “Barbara” motely ir 
aplankė senus bičiulis Z. ir M. 
Vaičaičius. Išvyko toliau į Los 
Angeles ir San Diego, Calif.

X Moterų sąjungos 67 kp. 
narės priims bendrai šv. Ko
muniją šį sekmadienį per 8-tos 
vai. šv. mišias. Narės prašo
mos susirinkti 7:30 vai. į Gim. 
Pan. šv. parap. salę, iš kur 
eisime bažnyčion. Po pamaldų 
bus bendri pusryčiai.

X Chicagos Aukšt. Lituani
stikos mokyklos visuotinis tėvų 
susirinkimas Įvyksta šį sekma
dienį, gegužės 20 d. 2 vai. p. p. 
Jaunimo Centre. Mokinių tėvai 
prašomi šiame svarbiame susi
rinkime dalyvauti.

X A. L. Montessori dr-jos 
mėnesinis susirinkimas įvyks š. 
m. gegužės 23 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centre. Paskaitą skai
to D. Petrulytė tema “Kaip 
priešmokyklinio amžiaus vai
kus paruošti skaitymui”. Kvie
čiami ne tik nariai, bet besi- 
domį šia tema atsilankyti.

X Frances Buczek (Sadaus
kaitė) grįžo praleidus kelias 
dienas Minneapolyje, Minn., kur 
dalyvavo Quota Club pirminin
kių konferencijoj, suvažiavusių 
iš vidurinių Amerikos valsty
bių. Praeitą mėnesį ji buvo iš
rinkta Quota Club of Chicago 
pirmininke. Ši tarptautinė lab
darybės draugija susideda iš 
rinktinių narių, po vieną iš įvai 
rių profesijų. Chicagos narių 
sąraše yra net dvi lietuvaitės: 
Frances Sadauskas, CPA, ir dr. 
Aldona Juška.

Illinois Society of Certified 
Public Accountants valdyba 
pakvietė Frances pasilikti Sav
ings and Loan komisijos pirmi
ninke antriems metams. Šioje 
draugijoje moterys sudaro tik 
apie 10% narių skaičiaus.

X Ąžuolas Stelmokas, čia 
gimęs lietuviukas, akordeono 
grojimo varžybų laimėtojas, pa 
sižadėjo akordeonu pagroti vai
kų ir tėvų Alvudo ruošiamoje 
išvykoje, kuri įvyks gegužės 
20 d. Forest Preserve (87 St. ir 
Kean avė.) miške.

X Vladas Civinskas, Terros 
leidyklos ir krautuvės savinin
kas, lankosi Europoje. Pasku
tinis laiškas Draugo redakciją 
pasiekė iš Genevos miesto, Švei 
carijoje. Lankosi prekybos rei
kalais.

X Pažįstamus iš kitų miestų 
ir Chicagos susitiksit bankete 
su menine programa ir šokiais 
gegužės 26 d. Jaunimo Centre. 
Rengia ramovėnai ir birutinin- 
kės skyrių suvažiavimo proga. 
Bilietus įsigyti lig gegužės 20 
d. pas P. Genį, 7114 S. Maple
vvood, tel. HE 6-1732, pas M. 
Babickienę, 4135 S. Artesian, 
tel. VI 7-1712, pas J. Gradins- 
ką, 2512 W. 47th Str., tel. FR 
6-1998. (įSk.)

— American Airlines skelbia, 
kad pusė JAV gyventojų nėra 
skridę lėktuvu.

Ryškieji Montrealio veidai: inž. Antanas Navikevičius, Marija 
Aukštaitė-Navikevičienė, poetė ir rašytoja, ir kun. St. Kulbis, SJ.

Lietuvos laisvinimo reikalu
Inž. Julius Jodelė, Los Ange

les, Calif., Alto skyriaus pirmi
ninkas užvakar Jaunimo Cent
re, Chicagoje, padarė praneši
mą apie Kuchel-Lipscomb ir ki
tų senatorių rezoliucijas Lietu
vos laisvinimo reikalu. Gražią 
iniciatyvą parodė tame klausime 
Los Angeles veiklieji lietuviai. 
Supažindindami senatorius ir 
kongresmanus su Lietuvos byla, 
jie daro vis gilesnę vagą lietu
vių kovoje už tėvynės išlaisvini
mą iš komunistų vergijos.

Jeigu tos rezoliucijos ir ne
pasiektų Jungtinių Tautų, tai 
jos vis tiek yra nepaprastai 
vertingos. Jomis Lietuvos reika
lu supažindindami senatas ir at
stovų rūmai. Valstybės depar
tamentas, tiesa, Kuchel-Lips
comb rezoliucijai atsakė nepa
lankiai : esą, geriau neerzinti 
Sovietų Sąjungos Jungtinėse 
Tautose. Betgi departamentas 
tos rezoliucijos nepasmerkė ir 
neatmetė. Komunistai per kele
rius ir keliolika metų nenustoja 
vis iš naujo kelti pačio klausi
mo. Tai kodėl mes negalime 
kelti savo reikalų? Jeigu tos

SUSISIEKIMO TEISMUI 50 M.
Chicagos Susisiekimo teismui 

birž. 1 d. sueis 50 metų sukak
tis. Jis buvo įsteigtas 1912 m., 
ir tai buvo pirmas toksai teis
mas .pasaulyje. Per visą 50 me
tų Susisiekimo teismas Chica
goje veikė be pertraukos. Tai 
didžiausias ir daugiausiai dar 
bo turįs teismas pasaulyje. Nu
matoma, kad 1962 m. Chicagos

Teisėjas Alf. F. Wells

mieste automobilistams bus iš
rašyta 1,450,000 pabaudų už ne 
teisėtą mašinos pastatymą, bus 
užkrauta 800,000 pabaudų už 
laužymą taisyklių važiuojant ir 
bus surinkta pabaudų arti $10,- 
000,000.

Kad būtų pravesta stipresnė

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. Kazimieras Kuzmin
skas yra pakviestas lietuvaičių 
seselių benediktinių kapelionu 
ir jo dabartinis adresas yra 75 
Wallace Road, Bedford, N. H. 
Kunigu jis buvo įšventintas 
Kaune 1932 m. gegužės 21 d., 
taigi pirmadienį švenčia savo 
kunigystės 30 m. sukaktį.

rezoliucijos ir nepraeis, tai Lie
tuvos klausimas bus vis gyvas 
politinėje Amerikos atmosfero
je.

Pranešime prisiminta ir apie 
kai kurių lietuvių ir “Naujienų” 
opoziciją rezoliucijų reikalu. 
Pranešėjas pabrėžė, kad Los 
Angeles veikėjams nerūpi pas 
save sudaryti rezoliucijų ir “ben 
drai Lietuvos laisvinimo mono
polį”., Kaip tik priešingai, rei
kia tą veiklą vystyti kiekvieno
je valstybėje per savo senato
rius ir kongresmanus. O to ju
dėjimo centras gali būti visai 
ne Los Angeles.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
planuojama delegacija į Wash- 
ingtoną. Delegacija aplankys 
birželio 14 -15 d.d. rezoliucijų 
autorius ir kitus ' įtakinguosius 
JAV senatorius ir Atstovų Rū
mų narius kongresmanus. Bus 
priminta Amerikos politikams 
Lietuvos okupacijos skaudžioji 
sukaktis. Tuo reikalu ruošia
mas memorandumas. Pramaty
ta delegacijai susitikti ir su 
spaudos atstovais. V. M.

I propaganda laikytis didesnio 
susisiekimo saugumo, birželio 
1 d. tas klausimas bus iškeltas 
organizuojamų sukakties pietų 
metu. Vaišės įvyks Sherman 
viešbuty. Jose, numatoma, da
lyvaus ir Chicagos meras Da- 
ley.

Kai 1912 m. buvo įkurtas šis 
teismas, jis buvo pavadintas 
Automobilių teismu. Pirmas 
Chicagoje už skubėjimą nu
baustas žmogus buvo George 

iGoding. Teisme policininkas pa
liudijo, kad jis važiavo 22 my
lių greičiu ir buvo nubaustas 
$30 ir teismo išlaidas sumo
kėti.

Chicagoje 1961 m. buvo 284 
mirtinos susisiekimo nelaimės, 
39,134 žmonės buvo sužeisti ir 
įvyko 101,930 susisiekimo ne
laimių, surištų su nuostoliais 
nuosavybei. Kovo mėnesį šiame 
teisme buvo 604 bylos sugautų 
vairuojant automobilį įsikau- 
šus.

Dabar susisiekimo teismas 
yra 321 No. La Šalie St. Dieną 
čia vyksta bylų sprendimai li
ję salių vakarais 6-se. čia dir
ba 3 teisėjai, 14 referentų ir 
500 raštininkų, policininkų, pro 
kurorų. šiam didžiausiam pa
saulyje Susisiekimo teismui va
dovauja lietuvis teisėjas A. 
Wells.

SUSIRŪPINO IR PROTES
TUOJA

Chicagos gyventojai susirū
pinę protestuoja prieš padidė
jusį skaičių žmogžudysčių, į- 
vykdytų mieste negeistinų kri
minalistų, ir peikia policijos pa
reigūnus už jų nesėkmingą ko
vą tuos gengsteriuš .iš^-miesto 
išvaryti. / 11 e! T0!!. \f kr.- į?! -.c -u V

RYTOJ LIETUVIŲ PREKY
BOS RŪMŲ BANKETAS

Rytoj įvyks Lietuvių Preky
bos Rūmų metinė šventė - ban
ketas, gražiame Ambassador 
West viešbutyje. Bankete da
lyvaus lietuviai prekybininkai 
ir įvairių profesijų žmonės.

Bankete kalbės JAV kongre
so atstovas Sidney R. Yates, 
kuris š. m. vasario 5 d. kong
resui pateikė rezoliuciją (H. 
C. Res. 409), kuria smerkiami 
komunistai dėl Katalikų Bažny
čios ir kunigų persekiojimo Lie 
tuvoje.

Svečių ir viešnių belaukiant 
banketo rengimo šeimininkai 
dr. ir jo žmona Eva Jerorne rū-

Sidney R. Yates

pestingai atliko pasiruošimo 
darbus. Jiems į talką buvo atė
ję visi LPR-ų direktoriai ir vai 
dyba. Prie šio banketo buvo 
ruošiamasi su ta mintimi, kad 
jis būtų įspūdingiausis banke
tas, kokis yra buvęs LPR isto
rijoje. Fr. Bulaw

SIMO VELBASIO STUDIJOS 
PASIRODYMAS

Gegužės 6 d. įvyko S. Vel- 
basio baleto studijos mokslo 
metų pabaigos pasirodymas. 
Programa buvo ši: Coppela 
(viena iš Leon Delibės parašy
tų 3 baletų, kurie turėjo Pa
ryžiuje ypatingus pasisekimus) 
— paskutinis aktas. Atliko D. 
Geštautaitė, A. Ramaitė, Si
mas Velbasis, D. Ruibytė, M. 
Ramaitė, M. Lain, M. Šimkutė, 
A. šimaitytė ir Kr. Žebraus- 
kaitė.

Programa buvo labai įvairi. 
Reikia tikėtis, kad tėvai leis
dami savo dukras studijuoti ba 
lėto judesių, neturėjo minčių, 
kad iš jų išeis balerinos. Svar
bu yra kūno kultūros judesiai.

J. Bertulis

PAVASARINIAI BALFO 
DARBAI

Balfo Chicagos apskrities ge
gužinė įvyksta Bučo darže bir
želio 17 d. Joje kiekvienas tu
rės progos laimėti daug gerų 
ir vertingų daiktų ir žemės 
sklypą Floridoje. Laimėtojai ga 
lės patys ir nedalyvauti pikni
ke, tik įsigyti laimingą bilietą. 
Tuo reikalu Balfo vadovybė tu 
rėjo posėdį gegužės 9 d. Jauni
mo Centre. Pirmininkavo kun. 
dr. A. Juška ir sekr. P. Dirkis. 
Nutarta sutvarkyti adresų kar
toteką. Tą sunkų darbą atlikti 
pavesta P. Dirkiui, kuris jau 
parengė virš 3,000 laiškų. Dar
bai paskirstyti taip: Marąuette 
Pk. skyrius tvarkys didįjį ba
rą, Brighton Pk. — mažąjį, vir 
tuvę tvarkys Skučienė su talki
ninkėmis, laimėjimų — St. Se
mėnienė. nutarta pakviesti Lie
tuvos Dukteris įrengti atvirame 
ore kavinę ir t.t.. Cicero sky
rius — prižiūrės mašinų įvažia
vimą ir pastatymą, o agr. A. 
Šantaras rengiasi jaučio kepi
mui!

Naujų narių verbavimas
Balfas skundžiasi narių sto

ka. Nario metinis mokestis yra 
tiktai vienas doleris. Narių skai 
čius turi būti padvigubintas.

Nuo to priklauso ir pašalpos 
gavimas iš vyriausybės. Jie 
kreipia dėmesį į narių skaičių. 
Daug Balfas turi bičiulių ir rė
mėjų, simpatikų, bei aukoto
jų. kurie nesigaili šalpai ir šim 
tinių, bet tie asmens nėra Bal- 
fo nariai. Jie turi pridėti po 1 
dol. nario mokesčio. Iš aukų 
atskaityti negalima pagal įsta
tymą. Tai reikia žmonėms pa
aiškinti. Jie turi suprasti ir 
būti patys nariais. Tuo reikalu 
per pikniką bus kalbama ir da
linami lapeliai įstojimui į na
rius. Yra pakviestas ir kun. L. 
Jankus atvykti iš Balfo Centro. 
Vietoje lapeliai bus platinami 
Bučo darže birežlio 17 d. Jų 
platinimu ir pagaminimu rūpi
nasi Ign. Daukus.

Rinkliavos prie bažnyčių

Klebonams Marąuette Pk., 
Brighton Pk. ir Cicero pri
klauso padėka, kurie jau davė 
sutikimą pravesti Balfo reika
lams rinkliavas prie bažnyčių. 
Marąuette Pk.. įvyksta tokia 
rinkliava gegužės 20 ir 27 d.; 
Brighton Pk., — birežlio 3 ir 
10 d. ir Cicero — birželio 10 
ir 17 d. Prie kitų lietuviškų baž 
nyčių tokios rinkliavos yra nu
matytos kitu laiku, susitarus 
su vietos klebonais.

Buvo pareikštas susitarimas, 
kuris pernai buvo padarytas 
tarp Balfo, Alto ir Bendruo
menės, kad visos pajamos iš 
birželio minėjimų, jeigu tokie 
kur bus rengiami, turi būti per
siųstos Balfo Centrui, o Vasa
rio 16 — aukos — Altui.

Lietuviškas kryžius žymiausioj šventovėj
Skaudoj jau -buvo rašyta apie i 

lietuvių užsimojimą pastatyti 
Marijos Šventovėje Portlande, 
Oregon, stilingą lietuvišką kry
žių, kuris gausiems maldinin
kams ir šiaip turistams nuolat 
primintų mūsų kenčiančią tė
vynę ir už ją žuvusius kanki
nius, mūsų didvyrius. O tą 
šventovę kasmet aplanko per 
500,000 žmonių. Ta šventovė 
tai — Amerikos Liurdas. Ji į- 
kurta tėvų servitų 1924 m. 60 
akrų žemės plote ant dviejų 
aukštumų. Žemutinė aukštuma 
išpuošta gražiais sodais, pri
dengta aukštos uolos šešėliu. 
Šitame nuostabiai gražiame 20 
akrų plote išdėstytos bronzinės 
Kristaus kančių stotys, šv. Kry 
žius, šv. Pilypo grota ir statula 
Kristus nešąs kryžių. Švento
vės centre yra grota Sopulingo
sios Motinos altorius. Viršuje 
grotos stovi natūralaus dydžio 
šv. Panelės Marijos bronzinė 
statula, dailininko Cassoli dar
bo, pastatyta 1933 m. paminė
ti 700 m. Servitų ordino įsikū 
rimo sukaktį. Statula stovi taip 
aukštai, tartum apžvelgia visą 
Columbijos upės slėnį. Pakely 
į elevatorių yra tėvų marijonų 
knygų ir dovanų parduotuvė 
ir Marijos marmorinė koplyčia, 
kurioje yra ir Vilniaus Aušros 
Vartų Marijos paveikslas.

Pasikėlus elevatorium į vir
šutinę pakopą, galima pamaty
ti septynių skausmų Marijos 
statulą, išpiaustytą iš medžio 
prof. Heider, šv. Onos koplytė
lę, marmorinę šv. Juozapo sta
tulą, vienuolyno pastatus ir gra 
šią Columbijos upės panoramą.

Gegužės mėnesį minint ir 
švenčiant Motinos dieną, dau
guma motinų džiaugiasi ir jau
čiasi laimingos savo šeimos, sa
vo vaikų tarpe, bet kas apsa
kys skausmą tų motinų, kurių 
šeimos išdrąskytos, kurių vai
kai žuvę dėl tėvynės! Pastaty
dami nors ir kuklų tautinio me
no kūrinį toj motinystės šven
tovėj, primintume pasauliui 
žuvusiųjų pralietą kraują, jų

Balfo veikėjai posėdyje reiš
kėsi: K. Repšys, V. Šimkus, J. 
Arštikys, A. šantaras, E. Mar- 
kūnienė, P. Dirkis, F. Sereiči- 
kas, Ign. Daukus, St. Semėnie
nė ir kiti.

Posėdis buvo darbingas, gy
vas ir trumpas. Kitas bus prieš 
pat pikniką.

—Antanas Gintneris

LIET. DEMOKRATAI MINĖS 
25 METŲ SUKAKTĮ

Kazys G. 'Žirgulis, Lietuvių 
Amer. dem. lygos pirmininkas, 
gegužės 18 d. Chicagos lietuvių 
demokratų klubų atstovų susi
rinkime Don Varno poste pa
reiškė, kad Cook apskrities lie
tuviai demokratai švenčia or
ganizacijos 25 metų sukaktį ir 
tam įvykiui paminėti leidžia 
specialų leidinį. Tuo reikalu 
plačiau kalbėjo Jack Jatis, 
adv. Charles P. Kai ir kt. Iš
rinkta spaudos ir informacijų 
komisija: koordinatorium Balys 
Brazdžionis, nariais — Donna 
Kaminskienė, J. Skeivys, St. 
Gečas, Čepukas ir P. Šulas. Dėl 
nemok, gydymo senes, amžiaus 
žmonėms per Soc. sec. sistemą 
įvedimo — King - Andersono 
įstatymo projekto parėmimo 
rezoliucijai paruošti išrinkta 
trijų atstovų komisija — adv. 
Charles P. Kai, adv. Preibis ir 
Pr. šulas. Apie Sanitarinio dis- 
trikto darbus pranešimą pada
rė sekr. D. Kaminsikenė. Kitas 
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 25 d. Don Varno posto pa
talpose. Pr. š.

motinų kančią ir mūsų motinos 
tėvynės laisvės šauksmą.

Kryžiaus pastatymas kaš
tuos apie 3,000 dolerių. Moti
nos, padėkim šį kilnų tikslą į- 
gyvendinti ir tuojau pat siųski- 
me savo kad ir kuklias aukas 
adresu: Rev. P. Baltrumas, 
516 W. Bumside St., Portland, 
Oregon, arba Portlande stato
mam Liet. Kryžiui sąskaiton 
Nr. 94172 Standard Federal S a 
vings & Loan Assn of Chicago, 
4192 Archer Avė., Chicago 32, 
III. O. Z.

Gegužės pirmoji Romoje
Šv. Juozapo darbininko šven

tės proga popiežius Jonas XXIII 
Vatikano bazilikoj priėmė apie 
20,000 maldininkų, daugiausia 
darbininkų, iš daugelio pasau
lio kraštų. “Šv. Juozapą, — 
kalbėjo popiežius, — tikintieji 
ypatingai myli dėl to, kad jis 
yra kuklus ir paprastas darbinin 
kas, bet drauge didysis darbo 
mokytojas. 'Jis mus moko, kaip 
reikia mylėti darbą”.

PARDUODAMA, PREKYBOS 
ĮMONE

Geroj vietoj, Chicagoje. Informa
cijai rašyti:
DRAUGAS, Adv. No. 3921

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 2», DL

Tel. 434-4600
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

ra gaunamas Drauge. Jame yra 
■isos reikalingos maldos ir gies- 
aės bei liturginiai nurodymai, 
šleido Kunigų Vienybė, 2 patai- 
yta laida. Kaina $3.50. Užsaky- 
aus siųsti: DRAUGAS, 4545 W, 
i3rd St., Chicago 29, IU.




