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Ar prieš sovietų grasinimus kiti tyri likti be ginklo
J. Banaitis rašo lietuvių

muzikines kūrybos klausimais
Okupuotos Lietuvos kultūros ministerio pavaduotojas J. Ba

naitis Lietuvos komunistų partijos centro komiteto žurnale „Ko
munistas“ (š. m. 4-tame numeryje) rašo apie „kai kuriuos mūsų 
muzikinės kūrybos klausimus“.

Pirmiausia, žinoma, nusilen
kia sovietinei santvarkai, nes 
„dar niekuomet lietuvių tautos 
istorijoje muzikinė kūryba netu
rėjo tokio užmojo, kaip dabarti
niu, tarybiniu laikotarpiu". Toji 
„tarybinė muzika“ vystanti pa
žangiąsias, demokratines, realis
tines tradicijas, „atmesdama vi
sa tai, kas praeities lietuvių mu
zikoje buvo antiliaudiška, reak
cinga, nuolatinėje kovoje prieš 
buržuazinio nacionalizmo, kleri
kalinio bažnytiškumo likučius, 
prieš formalistinius iškraipy
mus“.

Bet tuoj po to, kai ima minėti 
atskirus muzikos kūrėjus, Banai 
tis sužymi visą eilę kompozito
rių, išaugusių ar pasireiškusių 
jau nepriklausomos Lietuvos lai
kais, puoselėjusių tautinės lie
tuvių muzikos tradicijas. Be jų 
apsieiti ir „tarybinė muzika“ ne
gali. Tik vienas kitas jaunesnių 
kompozitorių išėjo į muzikinį gy
venimą sovietinės okupacijos 
laikais.

Skatina „prisitaikyti“

Žinoma, ir senesnieji ir jaunes 
nieji yra nuolat skatinami „pri
sitaikyti“. Po partijos ck nutarę 
mo apie muziką buvę parašyta 
„nemažai kūrinių, plačiai žino
mų ir augštai vertinamų“. Ba
naitis čia mini J. Gruodžio sim
fonines variacijas liaudies tema, 
B. Dvariono koncertą smuikui su 
orkestru ir jo keletą dainų, J. 
Tallat - Kelpšos „Kantatą apie 
Staliną(!)“, J. Juzeliūno baletą 
„Ant marių kranto“, St. Vainiū
no rapsodiją smuikui su orkes
tru, koncertą vargonams, E. Bai 
šio operą „Marytę“ ir oratoriją 
„Tarybų Lietuva“, J. švedo ir 
kitų kompozitorių vokalinius kū
rinius.

Pastarais metais lietuvių mu
zikos literatūra praturtėjusi t. k. 
dar šiais kūriniais: jauno kom
pozitoriaus V. Klovos herojine 
opera „Pilėnai“, V. Laurušo ba
lade „Motina“, parašyta simfo
niniam orkestrui, solo tenorui ir 
vyrų chorui. A. Klenickis para
šęs kūrinį vaikų chorui „Vasa
ra“, J. Švedas trijų dalių koncer
tą kanklėms su liaudiniu orkes
tru, kurie esą pirmieji •šių žanrų 
veikalai lietuvių muzikoje. To
liau minima A. Račiūno progra
minė simfoninė poema „Platelių 
ežero paslaptis“, J. Karoso rap
sodija — legenda violončelei su 
simfoniniu orkestru ir keli kiti 
koriniai, sukurti pastarais lai
kais: B. Dvariono opera „Dalia“ 
(B. Sruogos dramos „Apyauš
rio dalia“ motyvais), J. Indros 
baletas „Audronė“, V. Baumilo 
opera „Paskenduolė“ (pagal A. 
Vienuolio apysaką), Juzeliūno 
opera „Sukilėliai“ (Putino nau
jojo romano motyvais) ir kt. Iš 
jauniausiųjų kompozitorių mini
mi V. Paltanavičius, J. Bašins
kas, J. Gaižauskas.

„Pažangios, demo kratinės 
krypties muzikos pradininku“ 
Banaitis skaito M. Petrauską, 
sukūrusį, be pluošto dainų, pir
mąsias lietuviškas operetes, pir
mąją operą „Birutę“. M. K. Ciur 
lionio „Miške“ ir „Jūra“ vadina 
vertingais pirmaisiais lietuvių

KALENDORIUS
Birželio 15 d.: šv. Vitas ir Mo

destas; lietuviški: Svamas ir 
Kirstainė; 1940 m. birželio 15 d. 
sovietai okupavo Lietuvą.

Birželio 16 d.: Švč. Trejybės 
.... , .. .sekmadienis, Luidgarda; lietu-

•fanfonin,'“ ve,kalais pagarbia. Kantigirdaa ir Jūra. 
mini "• J. Naujelj, Č. Sasnauską, icidžiasi 8:27
St. Šimkų. „Lietuviškos buržua
zijos valdymo laikotąrpiu“ ir, ORAS
„nežiūrint reakcijos gniaužtų“ Oro biuras praneša: Chicagoje 
St. Šimkui pavykę sukurti operą ir jos apylinkėje šiandien — vė- 
„Kaimas prie dvaro“, J. Kama-siau.
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vičiui operą „Gražina“, J. Gruo
džiui patiekti vokalinės ir instru 
mentinės kūrybos. Tuo laikotar
piu pasireiškę ir „formalistų“, 
pasišovusių lietuvių muziką nu
tempti į antiliaudinius, kosmo
politinius klystkelius“, tačiau 
Banaitis nė vieno tokio „forma
listo“ pavardės nemini.

„Kūrybinė nesėkmė

Šių dienų kompozitorius kar
tais ištinkanti „kūrybinė nesėk
mė“, kritikuoja Banaitis (galbūt 
dėl to, kad tiem kompozitoriam 
nepavyko kaip reikiant „prisitai
kyti“ prie linijos). Taip atsiti
kę su J. Karosu, kurio oratori
joje „Darbas ir taika“, pasiim
tam turiniui išreikšti „neorga
niškai buvo panaudota forma ir 
išraiškos priemonės“. Mini ir A. 
Klenickio nesėkmę rašant „pir
mąją lietuvių tarybinę operą“. 
Taip pat ir A. Račiūno kai kurie 
veikalai esą „bekraujai, beaist
riai“. Nepatinka Banaičiui ir K. 
Kavecko kai kurios „bespalvės“ 
dainos ir K. Galkausko kai ku
rie „tradicijose sustingę darbai“. 
Talentingo B. Dvariono kūryboje 
esą galima rasti „ne vieną blan
kų puslapį“, o St. Vainiūno anks 
tyvesniuose veikaluose pasitai
kydavo „neorganiškai įaustų“ 
impresionistinių epizodų. Ne vis 
kas lygiai vertinga esą ir J. Ju
zeliūno, E. Balsio ip V. Klovos 
kūryboje.

„Stambus trūkumas“, kai 
perdaug į praeitį žiūri

Įdomu, kuriuos trūkumus Ba
naitis prikiša šių dienų lietuvių 
kompozitoriams apskritai. „Stam 
biu trūkumu“ jis skaito tai, kad 
„beveik visos šiuo metu parašy
tos arba rašomos operos, bale
tai, jų libretai yra istorinės arba 
pasakinės tematikos“. Šita kriti
ka atidengia būdingą faktą, kad 
„tarybiniai“ kompozitoriai savo 
kūrybai stiprybės ir medžiagos 
semiasi tik iš praeities, nerasda
mi šių dienų Lietuvos gyvenime 
pakankamai kūrybinių impulsų. 
Tad suprantama, kad Banaitis, 
toliau jau lyg basliu kompozito
riams taiko: „ ... socialistinio gy
venimo statytojas turi pagrįstą 
teisę pageidauti, kad mūsų kom
pozitoriai greta istorinės temati
kos veikalų parašytų ir nūdienį, 
kupiną didvyriškų žygių gyveni
mą atspindinčių, augšto idėjinio 
meninio lygio yeikalų“. Pagei
dauti, net įsakyti galima, bet 
kaip muzikiniais himnais atvaiz
duoti sovietinio, kolchozinio 
skurdo tikrovę? (Elta)

• Harold Stassenas, preziden
to Eisenhowcrio nusiginklavimo 
patarėjas, atskridęs į Londoną, 
vakar pasakė, kad šiandien di
delės pajėgos — valstybės — yra 
arčiau prie dalinio nusiginklavi
mo susitarimo negu buvo II Pa
sauliniam karui pasibaigus.

Vlniaus TV
stotis veikia

VILNIUS, okup. Lietuva, birž. 
14. — Pavėlavus beveik pusme
čiu, balandžio 30 d. pradėjo 
veikti Vilniaus TV stotis. Stotis 
yra Vingio parko kaimynystėje, 
masyviam rusiškos architektū
ros pastate, kurį žymi 180 metrų 
augščio TV antena. Prie TV sto
ties įrengimų, sovietams vėluo
jant su pristatymu, labai daug 
kuo prisidėjo vietinės elektroni
kos įmonės. Vilniaus stotis turi 
daugiau kaip 1,000 lempų, 20 km. 
ilgio laidų, 900 reguliatorių. Pir
mąja pranešėja paskirta G. Bi
gelytė. Pirmoji programa buvu
si aiškiai matoma Kaune, Gardi
ne, net Kelmėje, be jokių stogi
nių, tik kambarinėm antenom. 
Retransliacinės antenos stato
mos Klaipėdoje, Kaune, Šiau
liuose, Kupišky. Tada Vilniaus 
TV stotis įsijungs į sovietinę TV 
sistemą.

Studijai vadovauja S. Borisienė

TV stoties studijai vadovauja 
St. Borisienė. Studija, teturėda
ma menką patyrimą ir ribojama 
sovietinio standarto, labai ma
žai teikia specialiai TV paruoš
tos programos. Daugumas tai 
senos filmos ir įvairūs masiniai 
įvykiai — sportas, teatrai. Kol 
kas TV stotis veiks tik šeštadie
nį ir sekmadienį. Studijos reži
sorius yra Gruodis, dailininkas 
Vilutis, rež. asistentas Lauciū- 
nas, garso operatorius Varkavi- 
čiūtė, rež. antrasis pagelbinin- 
kas Marcinkus. TV centro vyr. 
inžinierius yra L. Ignatavičius, 
studijinio bloko vyr. inž. E. Dau 
tartas.

Raudonų agentai
brausis į Vak. Vokietijų

BERLYNAS, birž. 14. — Va
karų Vokietijos saugumo parei
gūnai spėja, kad raudonųjų agen 
tai brausis į Vakarų Vokietiją 
sekančiais mėnesiais sukelti ten 
neramumų rugsėjo mėn. visuoti
nių rinkimų metu.

Max Reimann, uždarytos Va
karų Vokietijos komunistų par
tijos pirmininkas, dabar gyve
nąs rytiniame Berlyne, turi 12,- 
000 agentų tam tikslui.

Rytų Vokietijos
karininkai pabėgo

BERLYNAS, birž. 14. — Ry
tų Vokietijos komunistų armijos 
augštoji vadovybė yra sukrėsta. 
Keletas jaunų štabo karininkų 
pabėgo į Vakarus su reikšmingo
mis karinėmis informacijomis. 
Jie žino kur yra sovietų kontro
liuojamų šovinių bazės. Sovietų 
maršalas Konev įsakė persijoti 
komunistų armiją.

Jau 31 mėnuo
Alžirijoj neramu

ALŽIRAS, Alžirija, birž. 14.— 
Riaušės Alžirijoje eina jau 31 
mėnuo. Alžirijos „išlaisvinimo 
frontas“ paskutiniu metu imasi 
smulkaus teroro priemonių prieš 
gyventojus, palankius Prancūzi
jai, ir prieš viešąją tvarką aps
kritai, .kad gyvenimą padarytų 
nepakenčiamą.

Pagalba iš oro
NEW DELHI, Indija, birž. 14. 

— Indijos lėktuvai numetė mais
to 10,000 žmonių, kurie yra at
kirsti sniego Killar slėnyje, Hi
malajų šiaurės vakaruose.

tla yra “Corporal krovėjas”, kuris gali paimti, nugabenti ir pa
kelti “Corporal” radarinį šovinį. Ši nuotrauka padaryta prie R. G. 
Le Tourneau fabriko, Longview, Tex. “Corporal” gali turėti papras
tą ar atominę galvutę. įINS)

Italijos spauda dažnai ir
plačiai rašo apie Lietuvą

ROMA. — Italijos spauda la
bai dažnai rašo apie Lietuvą ir 
pasisako palankiai lietuvių tau
tos laisvės reikalu, griežtai 
smerkdama sovietų agresiją 
prieš Lietuvą ir jos prijungimą 
prie Sovietų Sąjungos. Šis fak
tas sukelia daug nepasitenkini
mo ir rūpesčio sovietams, ypa
tingai Sovietų ambasadai Romo
je. Pavyzdžiui balandžio mėnesį 
ir gegužės pirmomis dienomis 
apie Lietuvą yra rašę 38 Italijos 
dienraščiai ir žurnalai, kalbėda
mi apie ją net 93 kartus. Sudė
jus visų šių laikraščių tiražą, 
gautųsi keletas milionų egzem
pliorių.

Priminė deportacijas
Balandžio pirmomis dienomis 

daugelis Italijos laikraščių, tarp 
kurių paminėtini svarbūs dien
raščiai „Corriere dėl Mattino“, 
„II Quotidiano“, „II Popolo“, „II 
Corriere dėl Mezzogiomo“ ir ki
ti, plačiai rašė apie sovietų įvyk 
dytas deportacijas Lietuvoje, 
griežtai smerkdami sovietų žiau 
rum^. „II Popolo d’Italia“ ir „II 
Secolo d’Italia“ tuo pat laiku pa
talpino straipsnius apie Pabalti
jo kraštų tragediją.

Laikraščiai „Ovest Docu- 
ment“, „11 Quotidiano“, „Noi 
Uomini“ ir kiti davė išsamių ži
nių apie katalikų persekiojimus 
Lietuvoje ir rezistenciją. Plačiau 
buvo paminėtas vyskupo Matu
lionio kryžiaus kelias sovietų 
koncentracijos stovyklose ir da 
bartinis jo izoliavimas Lietuvo
je. „Corriere Canadese“ patalpi
no straipsnį pavadintą: „Komu
nistai bejėgiai prieš katalikus 
Lietuvoje“.

Keturiolika karių 
žuvo sunkvežimiui

įkritus į upę
FORT CAMPBELL, Ky., birž. 

14.—Armijos sunkvežimis smar
kiai pasisuko ir įkrito nuo tilto 
į upę netolimoje apylinkėje nuo 
Fort Campbell bazės. Keturioli
ka kareivių žuvo, devyni kiti su
žeisti.

Tarp žuvusių yra du chicagie
čiai: pvt. Roger J. Jossi, 18 me
tų, sūnus Mrs. Mildred Jossi, 
4900 Argyle st., ir pvt. James 
W. Wright, 20 metų, sūnus Mrs. 
Almeda C. Wright, 6325 Ellis 
avė.

• JAV Atominės Energijos 
komisija vakar atidėjo atominės 
bombos bandymą Nevadoje, nes 
buvo nepalankus oras.

Du Kremliaus
vadai pritaria

MASKVA, birž. 14. — Du 
augšti Kremliaus pareigūnai* va
kar pasakė, kad reguliarus pasi
keitimas minčių per televiziją 
tarp Sovietų Rusijos-ir Jungti
nių Amerikos Valstybių būtų ge
ra idėja.

Taip prabilo sovietų premje
ro pagelbininkas Anastasas Mi- 
kojan ir M. Molotov Britanijos 
ambasados vaišėse, kurios buvo 
suruoštos karalienės Elzbietos 
garbei.

Poznanės parodoje
POZNANĖ, Lenkija, birž. 14. 

— Jungtinių Amerikos Valsty
bių paviljoną Poznanės prekybos 
parodoje jau aplankė 255,000 as
menų. Paroda atidaryta prieš 
keturias dienas.

Darbas neša laimę
nei pats turtas

PARYŽIUS, birž. 14. — Pran
cūzijoje 40 metų policininko žmo 
na Paul Duffant paveldėjo iš sa
vo mirusios motinos turtą už 
apie 300,000 dolerių. Policinin
kas paprašė tik atostogų, kad tą 
turtą galėtų apžiūrėti. Bet nesu
tiko jokiu būdu atsisakyti nuo 
tarnybos, nes darbas jį darąs 
laimingesnį nei pats turtas.

TRUMPAI IS VISUR
• Komunistinės Kinijos vy

riausybė vakar paleido du ame
rikiečius jėzuitus iš kalėjimo, 
kur jie išbuvo ketverius metus, 
pranešta iš Šanchajaus. Jų pa
vardės: kun. Charles J. McCar
thy, 48 metų, iš San Francisco, 
ir John Alexander Houle, 42 m., 
iš Glcndale, Calif.

• Japonijos apsigynimo tary
ba vakar patvirtino trijų metų 
apsigynimo planą, kuriuo 180,- 
000 vyrų bus pašaukta į armiją, 
pastatytas 124,000 tonų laivynas 
ir pagaminta 1,30(1 lėktuvų iki 
1960 metų.

I
• Haiti respublikos laikinojo 

prezidento Daniel Fignole vyriau 
sybę vakar nuvertė kariškiai.

• Saudi Arabijos karalius 
Saud vakar grįžo namo iš Jor
dano.
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Maskvinius kailinius vykusiai 
nudengė vokiečių laikraštis

WASHINGt6nAS, birž. 14. — Maskva užsuko „atominių 

žodžių malūną“ nugąsdinti amerikiečius. Maskvos valdovai propa
gandą prieš atominius bandymus varo sustiprintai.

Maskvos nerimas kursto išgąs 
tį dėl atominių bombų bandymo. 
Sukelta žmonėse baimė liejasi 
vis plačiau.

2,000 JAV mokslininkų pasi
rašė atsišaukimą, reikalaujantį 
vyriausybes sudaryti tarptauti
nę sutartį, draudžiančią bando
muosius atominių bei vandenili
nių bombų sprogdinimus. Esą 
kiekvienas sprogdinimas didinąs 
radiacijos kiekį erdvėje ir galįs 
padidinti nenormalių vaikų skai
čių. Pasak dr. L. Pauling, Nobe
lio laureato, atom. sprogdinimų 
dulkės būsiančios 200, tūkstan
čių nenormalių vaikų priežasti
mi per 20 kartų (generacijų).

Amerikiečių mokslininkų atsi
šaukimas, labai sutampąs su so
vietų propaganda, sukėlė įtari
mų.

Maskvos kailiniai

Maskva pasėjo atominę baimę. 
Tačiau baimė visada turi dideles 
akis, įbesta ten, kur jai rodomas 
pavojus. Ji neįžvelgia, kas den
giasi po išpūstu pavojum, kaip 
avis neįžiūri žmogaus po išvers
tais kailiniais. Tuos maskvinius 
kailinius vykusiai nudengia vo
kiečių savaitraštis „Rheinischer 
Merkur“ (gegužės 24 d.) pašai
piu straipsniu: Aš esu prieš ato
minę bombą...

„Aš nesu prieš žmonių depor
tacijas, — ten rašoma, — nesu 
prieš masinius žudymus, nesu 
nei prieš prievartos darbus... Aš 
nesu prieš patrankas, minas, kul
kosvydžius, tankus, lėktuvus, ra
ketas... Aš nesu nei prieš tai, 
kad būtų žudomi vaikai, moterys 
ir civiliniai gyventojai... Aš esu 
tik prieš tai, kad jie būtų žudo
mi atominėm bombom ir, būtent, 
naminėm... Prieš jas rašau ir pa
sirašau, šaukiu ir rėkiu, minioje 
žygiuoju ir ploju. Mielai tą patį 
daryčiau prieš kitų kraštų ato
mines bombas, bet tai palieku 
savo draugams. Tegu jie sukrun
ta... Pvz. prieš sovietines atomi
nes bombas turėtų šaukte šaukti 
jų laisva spauda, opozicija par
lamente, įvairios, laisvos darbi
ninkų unijos.radijas, demonstra 
cijos — žodžiu, visa įvairi sovie
tų visuomenės opinija“.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhomeris birželio 2'/ d. vyks į Williams- 
burg, Va., ir ten pasakys kalbą metinėje gubernatorių konferen
cijoje.

— Paragvajaus prezidentas Alfredo Stroessncr vakar ištrėmė 
devynis peronistus į mažus Paragvajaus miestelius netoli Argen
tinos pasienio.

— Sovietų — Vakarų Vokietijos prekybinės ir konsularinės 
derybos turėjo prasidėti šį šeštadienį, bet. turbūt tos derybos bus 
atidėtos vėlesniam laikui.

— Britai pradžioje buvo skeptiški nusiginklavimo klausimu, 
bet dabar jie galvoja, kad Jungtinių Tautų nusiginklavimo pako
mitečio sesijos mažiausia nuves į dalinį susitarimą.

— Sovietai spaudžia raudonosios Kinijos vadą Mao Tse - tung 
sustoti Maskvoje pasitarimams pakeliui į Lenkiją. Bet Mao dar 
pasilieka tvirtas: jis buvo pirmiausia pakviestas Varšuvos, todėl 
jis pirmiau vyks ten. Mao, sakoma, nori turėti laisvas rankas 
rytinėje Europoje.

— Bulganin ir Chrušėev, rusiškojo komunizmo piršliai, va
kar grįžo į Maskvą i.š Suomijos, kur abu bandė šypsotis suomiams. 
Bet suomiai gerai pažįsta Kremliaus valdovus ir žino, kad už jų 
šypsenų tupi teroro, pagiežos ir prievartos velniukas.

— Prancūzai nutarė nebeboikot uoti Suezo kanalo. Prancūzų 
laivai turbūt sekantį ketvirtadienį pradės plaukti Suezu.

— Sovietai pasiūlė sustabdyti atominių ginklų bandymus 
trejų metų laikotarpiui, prižiūrint tarptautinės kontrolės komi
sijai.

Kurie šaukia...

Savaitraščio Rheinischer Mer
kur straipsnio autorius pasity
čioja iš tų, kurie šaukia prieš 
savo krašto atomines bombas, 
paveikti Maskvos propagandos. 
Tuo tarpu Sovietų Sąjungoje nė
ra jokios akcijos prieš jos atomi
nes bombas ir tokios akcijos ten 
būti negali. Ji kurstoma tiktai 
kituose kraštuose.

Maskva dažnai pagraso ki
tiem atominiu ginklu. Ar prieš 
tokius grasinimus kiti turi likti 
tuščiom rankom ?

Žmona “apalpo”; 
įtartinas banko
plėšikas pabėgo

CHICAGO, III., birž. 14. — Fe
deralinis kalinys, kaltinamas 
banko apiplėšimu, vakar pabėgo 
iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių maršalo rankų Midway aero
dromo, kai kalinio žmona du kar 
tu apsimetė nualpusia.

Pabėgęs yra James Nevin 
Keller, 31 metų, iš Tuscon, Ariz. 
Keller ir jo žmona buvo lydimi 
iš Aucson į Scranton, Pa., ryšiu- 
mi su 17 tūkstančių dol. pagro
bimu iš York banko, Pa., prieš 
vienerius metus.

Ši pora buvo maršalo Frank 
Foley ir jo pagelbininkės Mrs.' 
Olive Metcalfe sargyboje.

Kelleriui pabėgus, po pusės 
valandos buvo pavogtas automo
bilis prie 63 ir Keating av. Spė
jama, kad Keller tuo automobi
liu pabėgo už Chicagos.

Pasiūlė atnaujinti
CHICAGO, III., birž. 14. — 

Chicago, Aurora ir Elgin gele
žinkelis vakar pasiūlė atnaujinti 
keleiviams patarnavimą į Chica
gos vidurmiestį.

Kelia bylą
TAIPEI, Formoza, birž. 14. — 

Tautinės Kinijos vyriausybė 
šiandien pranešė, kad ji iškėlė 
41 asmeniui bylas ryšiumi su 
priešamerikietiškomis riaušėmis 
gegužės 24 d. Taipei mieste.
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INTERNATIONAL AMPHITHEATRE 

Birželio 30 diena 2:30 valanda

South Halsted ir 42 Stmt

Birželio 29 diena 9:30 valanda 
MORRISON VIEŠBUTYJE

70 West Madison Street

Birželio 28 dienę 8 vai. vak.
MORRISON VIEŠBUTYJE

70 West Madison Street
="■ ■■ - ■ S---------- —* ' -~^=

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester. Mass.

Ateitininkų švente

Birželio 8 d. surengta moks
leivių ateitininkų prof. Stasio 
Šakauskio kuopos metinė šven
tė. 7:45 vai. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje vietos klebo
nas kun. A. Petraitis atlaikė šv. 
mišias, kuriose organizuotai su 
vėliava dalyvavo moksleiviai at
eitininkai, studentai ir sendrau
giai.

4 vai. p. p. Šv. Kazimiero pa

ir net už kitataučio ištekėjusi, 
savo šeimoje palaiko lietuvišką 
dvasią bei papročius. Ji yra pui
kus pavyzdys mums visiems.

S. S.

Pittsburgh, Pa.

Pirmoji JAV ir_ Kanados Lietuvių 
Tautinių Šokių Švente

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS

LIETUVIŲ MENO PARODOS ATIDARYMAS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS, JAUNIMO KONGRESO IR MENO PARODOS DALYVIAMS PAGERBTI BANKETAS ĮVYKS 

MORRISON VIEŠBUTYJE BIRŽELIO 30 DIENA, 7 VALANDA VAKARE.
4* -------- < -■ -S- ■ ■■■■■■-4- ■ "T -4-------- 4-----------  -j--------- —4*------------- -fr-----------

Sidabrinis jubilejus
Sidabrinį kunigystės jubilėjų 

švenčia kun. Jonas Velutis. 
Nors savo kilme jis buvo augš
taitis, nuo Utenos (Ušpalių), 
tačiau kunigų seminariją baigė 
Žemaitijoje, Telšihose ir tapo į- 
šventintas kunigu 1932 jn. bir
želio 12 d. Jis priklausė prie 
pirmos Telšių seminarijoje įšven

A. L. R. K. Federacijos gegužinė tintų kunigų laidos. Telšių se
minarija, kaip žinoma, buvo į-

ALRKF Pittsburgho apylin
kės gegužinė jvyks birželio 23 d. 
po pietų lietuvių ūkyje — Lithu 
anian Country Club — Ruote 51, 
Viliok, Pa. Bus graži ir įdomi

steigta vysk. J. 
pėsčiu Ū927 m.

Staugaičio rū-

Kun. Jonas Velutis, kaip jau
nas kunigėlis, pradžioje dirbo

rapijos salėje įvyko posėdis. Po-, programa, veiks bufetas. Visa Sed°Je; Po keleto metų studijų

sėdį pradėjo kuopos globėjas A. 
Dainius. Į garbės prezidiumą pa 
kviesti kun. M. Tamulevičius, K. 
Mockus, Z. Kucinienė, A. Kuci- 
naitė, J. Vosyliūnas, A. Gražu
lis ir J. Micutaitė. Į darbo pre
zidiumą — G. Čėsnaitė, A. Šer- 
mukšnytė ir Irena Štaraitė.

Jaunesniojo moksleivio ateiti
ninko įžodį davė Saulė Staškai
tė, Lilija Gedvilaitė, Jūratė Gar- 
sytė, Gintarė ir Rima Repšytės, 
Eglė Pauliukonytė, Danutė ir Ju 
lyte Pauliukonytės ir Juozas 
Pauliukonis. Įžodžio apeigas at
liko kun. M. Tamulevičius. Nau
jai įžodi davusius pasveikino vi
si prezidiumo nariai. K. Mockus 
ilgesniame žodyje populariai,

Pittsburgho ir apylinkės lietu
vių visuomenė maloniai kviečia
ma gausiai atsilankyti į šią Fe
deracijos metinę gegužinę ir pa
remti šį gražų ir kilnų krikščio
nišką tikslą; be to draugingoj 
nuotaikoj, gražioj gamtoj ir ty
rame ore galėsime linksmai pra
leisti sekmadienio popietę.

Fr. Žilionis

IJetuvių diena

Pittsburgho Lietuvių dienos, 
kuri bus liepos 4 d. Šv. Pranciš
kaus vienuolyno daržuose, prog
rama bus sekanti:

6:45 vai. ryto bus atlaikytos 
šv. mišios už visus kunigus, gė

f?

Putnam, Conn.

Septynios lietuvaitės

Birželio 6 d. Putnam Catholic 
Academy, Putnam, Conn., įvyko 
baigimo iškilmės. Tarp 27 šiais 
metais mokyklą baigusių buvo 
septynios lietuvaitės — Jūratė 
A. Bernotaitė, Roma S. Bilskytė, 
Gražina M. Gulait'ė, Dalia M. 
Keblinskaitė, Kristina Paproc- 
kaitė, Gražina V. Pauliukonytė 
ir Aldona Simutytė. Lietuvai
tės kaip grupė parodė gana augš 
tą pažangos lygį moksle, iš jų

Philadelphia, Pa.
Atsisveikinta su dr. A. Klimu

Dr. A. Klimas, ilgesnį laiką 
gyvenęs Philadelphijoje ir dės
tęs Pennsylvanijos universitete 
vokiečių kalbą nuo ateinančių 
mokslo metų pradžios persike
lia į Rochesterio universitetą. 
Gyvendamas Philadelphijoje, la
bai aktyviai reiškėsi visose lie
tuvių visuomeninės bei kultūri
nės veiklos šakose: čia jis, pats 
dar būdamas studentu, organi
zuoja Lietuvių Studentų Sąjun-

tarpo buvo ir klasės pirmoji mo- gos skyrių Philadelphijoje, ku- 
kinė — Kristina Paprockaitė, ku i rį laiką mokytojauja augštesn.
riai atiteko garbė pasakyti kla- 

pagilinimui išvyko j Romą. Bai-( sės vardu atsisveikinimo žodį.
Iš dviejų pagyrimo lapus gavu
sių abiturienčių už ypatingą pa
žangą muzikoje vienas irgi teko 
lietuvaitei Aldonai Simutytei.

Atestatus abiturientėms išda
lino Norvich vyskupas B. J. Fla 
nagan. Į baigimo iškilmes buvo 
suvažiavę abiturienčių tėveliai 
iš New Yorko ir kitų miestų.

Visos lietuvaitės gyveno Ne
kalto Prasidėjimo seselių išlai
komame bendrabutyje Putnam,

gęs teologijos studijas Romoje 
ir apgynęs disertaciją Cum Įau
dė” laipsniu, parvyko į Lietuvą.

Šia proga įdomu pažymėti jo 
parašytą lotynų kalba studiją, 
kuri pavadinta “De secundo ad-

. radanus, rėmėjus ir visus tuos,vaikams suprantama forma pa- , . , . T . . . ,., . . ,. . ii- kurie atsilanko į Lietuvių dieną.pasakojo apie religines, tautines 
ir inteligentines ateitininkų pa
reigas. Įžodį davusių vardu žo
dį tarė S. Staškaitė.

Posėdis baigtas giesme “Ma
rija, Marija” ir Tautos himnu.

Po posėdžio vyko ilga meninė 
programa. Moksleiviai ateiti
ninkai gana vykusiai suvaidino 
vieno veiksmo vaizdelį iš parti
zanų gyvenimo “Draudžiamoj 
zonoj”. Smuikininkas Iz. Vasy- 
liūnas, pianinu sūnaus palydi-

Ypač tuos geradarius, kurie pa
dėjo įkurti vienuolyną ir širdin
gai jį globoja.

10:30 vai. vienuolyno autobu
sas bus Linden Grove tramva
jaus stotyje, atvežti tuos, kurie 
atvažiuos tramvajais. Autobu
sas patarnaus visiems atvykti į 
kalnelį iki 4 vai. p. p.

12:30 vai. bus pradėti pietūs 
kafeterijoje, kur bus galima gau 
ti gardaus kugelio ir kitų sočių

KUN. J. VELUTIS

lituanistinėj mokykloj, čia skai
to paskaitas jaunimui, čia talki
ninkauja LB apylinkės valdybai, 
čia jis keleris metus dirba Bend
ruomenės Balso redakciniame 
kolektyve ir t.t. Todėl nenuo
stabu, kad žinia apie dr. A. Kli
mo išvykimą dažną nuteikė liūd 
nai. Apgailestauja jo išvykimą 
organizacijos, kuriose jis nuo
širdžiai dirbo, apgailestauja visi, 
kurie jį spėjo pažinti.

Birželio 2 d. per Bendruome
nės Balsą su dr. A. Klimu tram

—» Kun. J. Čepukaitis gražiai 
pamokė vietos tautininkus, už 
duotą jų koncertui salę neimda
mas atlyginimo, bet paliepda
mas vieton to paaukoti Altui. 
Kaip žinia, vietos tautininkai Al
to rinkliavai Philadelphijoj šie
met yra kenkę.

Racine, Wis.
j

Nauja Alto skyriaus vadovybė

Metiniame Alto skyriaus su
sirinkime išrinkta valdyba, re
vizijos komisija ir garbės teis
mas pareigomis pasiskirstė taip: 
valdybą sudaro pirm. J. Kapo
čius, I vicepirm. P. Petrušaitis,, 
II vicepirm. A. Palaitis, sekr. j 
S. Budrys, sekr. pad. M. Kaspa
raitis, kasininkas J. Giedrikas, 
kasin. pad. V. Kažemėkaitis, pro 
tok. sekr. V. Paukštelis ir orga
nizatorius V. Vilcinas; revizijos 
komisijoje yra pirm. J. Matai
tis, vicepirm. J. Virbickas ir sek
retorius M. Tamulėnas; gar

bės teisman įeina prof. J. Šimo- 
liūnas — pirm. ir nariai A. Ziz- 
minskaitė ir M. Peik.

Skyriaus garbės pirmininku 
yra kun. dr. V. Andriuška, MIC.

ŠV. JONO BOSCO STOVYKLA 
BERNIUKAMS

Vedama Saleziečių 
Crown Point, Indiana.

Tik vienas blokas nu(b Cedar 
Įvairūs sportai. Arkliais jojimas. 
Graži erdvi vieta. Du ežerai 
Lengvai aprūpinami 200 berniu
kų nuo 8 iki 14 metų amžiaus 
Stovykla atidaroma Liepos 1 d. 

Uždaroma rugp. 25 d. 
Kaina $25 į savaitę 

Rašykite dėl informacijų arba
skambinkite

CEDAR LAKE 3101

^OOC<H>CKKXm(XKXKKK)<MXKXX>O 
Pakeiskite senus mediniais rė

mais sietelius į MODERN. ALIJM1-
Nt'M SIETELIUS. Nesurūdys nei ne- 
iškryps. Niekuomet nereikia dažyti, 
dalinta gauti puses arba pilno lango 
dydžio. Skambinti MAnsfield fl-0406 
ne mokam lems apskaičiavimams.

ECONOMY SASH & SCBEEN 
722 N. Cicero Avė.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Conn., iš kur lankė prancūzių1 pais žodžiais atsisveikino DB a- 
vienuolių vedamą Putnam Catho pylinkės valdyba, Liet. Stud. S
lic Academy. Be to lietuvaitės 
seselės savo keliu dėstė lietu
vaitėms mokinėms lietuvių kal
bą, istoriją, muziką ir kitus da
lykus už akademijos ribų. Kad 
lietuvaitės parodė pažangą moks

gos skyrius, ateitininkai, fron
tininkai ir pats Bendruomenės 
Balsas. Visi kalbėjusieji įverti
no dr. A. Klimo įnašą į Philadel
phijos lietuvių gyvenimą, apgai
lestavo jo išvykimą ir palinkėjo

le ir ypatingai lituanistikos da- geriausios sėkmės naujoje gy-
dykuose, didėlė dalis nuopelnų 
priklauso Nekalto Prasidėjimo 
seselėms, kurios dideliu pasišven 
timu ir pasiaukojimu lietuvaites 
mokė, globojo ir auklėjo. P. B.

venvietėje.

Trumpai

AKORDEONAI — I KIMO KAINOMIS — 51) — (1(1 <J„ NUOLAIDOS

VARPIUTAS
ACCORDION SCHOOL

73 East IO3rd St. Tel. C0 4-1115
Didelios nuolaidos nuo visi, instrumentų. Mes 
perkame ir parduodame muzikos instrumentus.

• NEMOKAMAI pasinaudosite akordeonu jūsų namuose!
• Visos painokos privačiai • $2 už pamoką (10 savaičių)
• Užbaigę kursus galite išsinuomuoti akordeoną.

Mes taipgi perkame vartuotus pianinus ir visokius muzikos 
instrumentus — bet kokiame stovy.

Dideles nuolaidos iierkunt visokius instrumentus.

inąs, pagrojo keletą dalykėlių. I va^9-
Stasys Raudonis solo padainavo i vai. bus pradėtas pasilinks

minimas grojant muzikai.
4 vai., kas norės, galės pa

matyti lietuvišką pakelės koply
tėlę, kurią padarė kun. J. V. 
Skripkus šv. Pranciškaus gar
bei.

5:30 vai. p. p. bus vakarienė 
visiems kunigams. Kunigai šir
dingai kviečiami dalyvauti. Įėji
mas nemokamas.

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti. Kun. J. V. Skripkus

Hartford, Conn.
Susirinkimas — pobūvis

tris dainas, moksleivių ateitinin
kų grupė dailiai pašoko du tau
tinius šokius — Kubilą ir Miki
tą. S. Staškaitė pašoko solo du 
šokius.

Rūpestingų ateitinnkų mamy
čių Čėsnienės, Dabrilienės, Gar- 
sien'ės, Matusaitienės ir Mika
lauskienės paruoštais skaniais 
užkandžiais buvo pavaišinti vi
si šventės dalyviai. Pasivaiši
nęs ir pasistiprinęs jaunimas iš
vyko į Maironio parką pasilinks
minti.

— o —
Mišios

Moterų S-gos 5 kuopos dva
sios vado kun. Jono Jutkevi- 
čiaus vardinių proga š. m. birže
lio 23 d. 9:45 vai. jo intencija 
bus atnašaujamos šv. mišios. 
Sąjungietės prašomos rinktis 
prieš mišias parapijos salėje, 
kad galėtume šv. mišiose daly
vauti organizuotai.

Sutuoktuvės

Š. m. birželio 29 d. 10 vai. šv. 
Kazimiero bažnyčioje susituoks 
mokyt. Barbara Mack (žymios 
veikėjos Julijos Mack duktė) su 
Joseph Addin Sinnotit. Ta pro-

gių susirinkimas — pobūvis į- 
vyko Prano ir Eleonoros Krikš- 
čiokaičių prabangiai įrengtame 
name birželio 9 d.

Po pirm. kun. dr. Voldemaro 
Cukuro trumpo žodžio paskai
tą “Lietuvos opera” skaitė prof. 
Vytautas Marijošius.

Trumpai paminėjęs Miko Pet
rausko operą “Birutę”, statytą 
1906 m. Vilniuje, profesorius 
plačiai papasakojo vargus ir 
džiaugsmus kiekvienos operos 
nuo profesionalų operos įkūrimo 
pradžios 1920 m. iki antros bol
ševikų okupacijos. Taip pat įdo- 

ga G. Kaneb savo gražioje re-|miai apibūdino operos “Graži-
zidencijoje surengė vaišes. Su
sirinko didelis seniau į šį kraš
tą atvykusių, čia gimusių ir au
gusių ir naujakurių būrys. Vieš 
nios puikiai praleido laiką ir iš- 
siskirstydamos palinkėjo jaunie
siems sėkmės ir laimės bendra
me gyvenime. Tarp kitko no
rėčiau pažymėti, kad daugelį nu
stebino dviejų mažų Kaneb duk
relių daina lietuviškai. Jos ir 
deklamuoja lietuviškai. G. Ka
neb, nors čia gimusi ir augusi

ventu Chirsti apud Suarez” (A- 
pie antrąjį Kristaus atėjimą pa
gal Suarez). Pasiremiant Šv. 
Raštu ir tradicija, čia rašoma, 
kas buvo žinoma ir kaip buvo 
aiškinta scholastiko Suarez, ir 
kas yra žinoma ir aiškinama da
bar apie antrąjį Kristaus atėji
mą (taip pat apie pasaulio pa
baigą ir paskutinį teismą). Čia 
kalbama apie ženklus, iš kurių 
mes galėtume spręsti, ar antra
sis Kristaus atėjimas artėja, ar 
ne. Taigi čia svarstoma apie tai, 
ar jau laikas dabar būtų saky
ti, kad visame pasaulyje jau 
skelbiama Evangelija. Trumpai 
rašoma apie žydų atsivertimą, 
apie dviejų Šv. Rašte minimų 
pranašų — Elijo ir Henoko — 
pasirodymą, jų veiklą. Ilgiau 1

Omaha, Nebr.
Šimtmečio ir birželio minėjimai 

Atsižvelgiant į ruošiamą Ak-
Sar-Ben’e Omahos antrojo šimt
mečio pradžios rengiamą pami
nėjimą, kur tautų pasirodyme 
dalyvauja lietuvių tautinių šokių 
grupė ir choras ir taip pat lau
kiama gausaus visuomenės da
lyvavimo, baisiųjų birželio įvy
kių paminėjimas, ruošiamas LB 
Omahos apylinkės, bus minimas 
Šv. Antano parapijos bažnyčio
je 11:15 vai. šv. mišiomis su pri
taikytu pamokslu ir tuoj po pa
maldų bus trumpas paminėji
mas parapijos salėje.

Klaustukas

geras jo rėmėjas. Visi įvertina 
Vinco nuoširdumą ir darbą. .

Margarita

— Skulpt. P. Vaškys dalyvavo 
80 skulptorių grupės meno pa- 
rodojeį kuri buvo Mt. Holy, N. J.

— Stud. Bronius Majauskas 
nuo birželio mėnesio pradeda 
darbą Bendruomenės Balso re
dakciniame kolektyve.

— Kunigas šalčiūnas, gyve
nąs Lietuvoje, jieško savo bro
lio, gyvenančio Philadelphijoje 
ar apylinkėse. Žiną prašomi pra 
nešti Bendruomenės Balsui.

—At-kų pirm. K. Čikotas jau 
kuris laikas sirginėja.

— Petras Balčius, buvęs šeš
tadieninės mokyklos vedėjas, 
sunkokai susirgo.

— Mar. Raugienė, buvusi šešt. 
lituanist. mokyklos mokytoja, po 
rą mėnesių sunkokai sirgusi, 
baigia sveikti.

— Kun. dr. V. Martusevičius, 
neseniai atšventęs 25 metų ku
nigystės 25 metų jubilėjų, bir
želio 2 d. išvyko trims mėne
siams į Romą.

Pardoudama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ-IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
S’4 yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI 3'/2 yardo 
MEDŽIAGA
ui ............ $15.00
VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik ....................

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

Hartfordo ateitininkų sendrau sustojama prie Antikristo pro 
blemos. Įrodinėjama, kad Anti
kristas nebūtinai turėtų būti su 
prastas kaip vienas individas, 
bet greičiau kaip kolektyvas. 
Jis yra greičiau simbolis didelio 
Dievo Bažnyčios priešo ir perse
kiojimų.

Kun. Jonas Velutis keletą me 
tų darbavosi Tauragėje — gim
nazijoje ir mokytojų semina
rijoje. Tremtye būdamas, dirbo 
pedagoginį darbą Vokietijoje, 
Muenchene. Šiuo laiku jis gyve
na ir dirba Šv. Kristinos para
pijoje, Chicagoje.

na” kompozitorių Karnavičių, 
kuris mirė 1942 m.

Kaip gyvai, naudingai ir įdo
miai kalba prof. Marijošius, ga
li tik tas suprasti, kuris jį yra 
girdėjęs.

Po paskaitos Krikščiokaitienė 
visus 30 dalyvių pakvietė vai
šėms, kurios savo gausumu ir 
šeimininkų nuoširdžiu vaišingu
mu priminė paliktą tėvynę ne
mažiau už prelegentą.

T. Serelkienė

Phoenix, Ariz.
Graži sukaktis

Vincas (Vuraon) Runovvicz iš 
Glendale, Ariz., gegužės 18 d. 
buvo pagerbtas šešiasdešimt šeš 
tojo gimtadienio proga. Susirin
ko apie 60 svečių, kurie sunešė 
dovanų. Vaišes paruošė Stasiū
nienė, Daniels ir kitos. Ypatin
ga dovana buvo piniginis mede
lis, kurio šakelės buvo apkabinė 
tos doleriais. Vincas yra Lithu
anian American Club narys ir

VANDER WAGEN BROS.
4552 W. 63rd St POrtsmouth 7-8020

SAVE WITH 
SINCLAIR 

SUPER FLAME 
FUEL OIL

ŪSE OUR "KIIP FILI" 
SERVICE 

Immediate Delivery

FREE
PREMIUMS

Save Gold 
Nugget Stamp?

COLD NUGGET
Giff 
Starrfp

Sand - Stone 
Cement

OUALITY
COAL

$4.50 SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą 
tik ................................ $1,25

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI- 
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama Ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FA B R I C S

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroo 6*1210
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Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
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Šeštadienis, 1957 birželio 15 DIENRAftTTS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS

LIŪDIME, BET IR RYŽTAMĖS
Šiandien birželio penkioliktoji. Lygiai prieš 17 metų Sovietų 

Rusija, sulaužiusi visas sutartis ir visus iškilmingus pasižadė
jimus gerbti Lietuvos suverenumo teises ir, reikalui esant, jas net 
ginti, panaudojo jėgą Lietuvai ir kitoms Pabaltijo valstybėms 
okupuoti ir pasauly negirdėtu smurtu ir apgaule jas įjungti j 
sovietų komunistinę imperiją.

Tai yra labai skaudi ir liūdna diena, kurios lietuvių tauta 
niekuomet neužmirš. Visais laikais ji bus minima kaip tautos 
gedulo diena.

Mūsų tautos liūdesį ir skausmą didina ir kiti birželio mė
nesio įvykiai. Kai sudedi juos į krūvą, visai teisingai, net ir neno
rėdamas, turi juos pavadinti birželio tragiškomis ar baisiomis 
dienomis. Todėl niekas ir nesistebi, jei mūsų rašytojai ir publi
cistai savo straipsniams apie tuos įvykius duoda tokias antraštes: 
“Baisiosios birželio dienos”, “Tragiški birželio įvykiai”, “Trėmi
mų dienos” ir t.t.

Prie 1940 m. birželio 15 d., kurią Lietuva buvo bolševikų 
okupuota, prisideda ir 1941 m. birželio 13 ir 14 dienos, atžymė
tos masiniu lietuvių naikinimu, žudymu ir trėmimu Rusijos gi
lumon. Tai baisioji Baltramiejaus naktis, per kurią liejosi mūsų 
brolių ir seserų kraujas, per kurią tėvai buvo atplėšiami nuo vai
kų, vyrai nuo žmonų, žmonos nuo vyrų ir grūdami į gyvulinius 
vagonus išvežimui į vergų darbo stovyklas Sibiran. Tą naktį 
Lietuva skendėjo ašarose ir kraujuje.

Tą žiauriąją Baltramiejaus naktį suorganizavo netekę jokio 
žmoniškumo jausmo ateistine dvasia persunkti bolševikai.

Visi tie įvykiai, kaip tragiškiausieji simboliai, labai iškalbin
gai kalba apie visą lietuvių tautos tragediją. PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba savo rašte, minint birželio įvykius, visai teisin
gai sako, kad ir tolesnės visos lietuvių skriaudos, gausios depor
tacijos po 1945 metų, partizaninėje kovoje prieš komunizmą žu
vusieji ir kalėjimuose ar bolševikiniuose koncentracijos lageriuose 
nukankintieji lietuviai, mirusių ir gyvųjų patirta ir tebepatiria- 
ma priespauda bei išnaudojimas, “tai yra visuma tų įvykių, ku
riuos birželyje su dideliu skausmu prisimena kiekvienas lietu
vis, su giliausia pagieža prisimindamas ir visų mūsų tautos ne
laimių pagrindinę priežastį bei šaltinį — Maskvą ir komunizmą”.

Ir po septyniolikos metų lietuvių tautos nelaimės nesibaigia. 
Jos nelaisvė tebetęsiama.

Liūdime dėl birželio tragiškųjų įvykių, bet drauge ir ryž
tamės. Pagerbdami lietuvių tautos dideles aukas ir baisias kan
čias, jas minėdami labai gerai žinome, kad mūsų liūdesys ir mi
nėjimai nedaug reikšmės teturės, jei tai nebus surišta su kova, 
su vieningu darbu, su didžiausiu pasiryžimu gyventi lietuviais, 
aukotis tam, kad lietuvių tautai vėl būtų grąžintas laisvas, ne
priklausomas ir demokratinis gyvenimas.

Savo surengtuose baisiųjų birželio dienų minėjimuose mes, 
Amerikos lietuviai, labiau įsijunkime į visos laisvės trokštančios 
tautos sąjūdžius ir, prisimindami tautos aukas ir kančias, mes
kime į šalį visus asmeniškumus, trukdančius taip reikalingą 
šiandien lietuvių vienybę. Lietuvių tauta šiandien reikalinga dar
bo, darbo ir dar darbo — vieningo darbo.

VISIEMS LIETUVIAMS SVARBOS 
KLAUSIMAI

J. BERTULIS, Los Angeles, Calif.

Labai protingai ir vykusiu mo 
mentu ALB sugalvojo 1958 m. 
New Yorke sušaukti viso pašau 
lio lietuvių suvažiavimą, kitaip 
tariant — seimą.

Po nepriklausomybės atgavi
mo toks įvykis buvo tiktai vie
ną kartą, kai advokatas p. R. 
Skipitis sušaukė iš viso pasau
lio lietuvių atstovus Kaunan, 
kad aptartų Pasaulio Lietuvių 
B-nės įkūrimo reikalingumą.

Šiame New Yorko suvažiavi
me, kiek teko pasekti spaudą 
(o jei ko nepastebėjau, labai 
atsiprašau, nes esu ne publicis
tas, bet muzikas) iniciatoriai y- 
ra numatę svarstyti vien kultū
ros reikalus. Kitokiais reikalais, 
atrodo, nėra numatyta tartis.

Tad šia proga tebūnie leista 
iškelti dar vieną mintį.

Kad tokiame dideliame ir svar

<m ticė £afan dėl I

Šeima ir jaunimas
t VYSK. V. BRIZGYS

Pagal prigimties tvarką vai
kai ir jaunimas pirmoje eilėje 
ir labiausiai priklauso gimtajai 
šeimai. Dievas vaikus duoda ne 
kam kitam, o patiems gimdyto
jams. Pareiga rūpintis vaikais 
nieko kito taip nesaisto, kaip jų 
gimdytojus. Jie pirmieji ir pir
moje eilėje turi rūpintis ne tik 
vaikų auginimu, bet ir jų auklė
jimu. Nei prigimtis, nei Dievas 
nedraudžia gimdytojams įvai
riomis priemonėmis ir instituci
jomis tų auginimo ir auklėjimo 
pareigų atlikimą sau palengvin
ti.

Tačiau vaikas yra žmogus 
sau, bet ne tėvų nuosavybė. Na
tūralus tėvų ir vaikų ryšys su
kuria tarpusaves teises ir parei 
gas, tačiau tėvai negali su vai
kais elgtis, kaip jiems patinka. 
Ne tik vaiko gyvybė yra Dievo 
rankoje. Vaikas turi natūrauą 
teisę ir savo auklėjimo dauginu
sia rasti šeimoje. Šios pareigos 
šeima negali apleisti; negali jos 
kam nors kitam visiškai perleis
ti ta prasme, kad šeima nejaus
tų už tai atsakingumo. Reikale 
šeima šioje pareigoje gali nau
dotis kitų pagalba, tačiau negali 
tos pareigos vengti be reikale. 
Taip pat nėra jokios galios ir 
kompetencijos žemėje, kuri tu
rėtų teisę iš šeimos tas pareigas 
atimti, paveržti ar šeimą nuo jų 
atleisti.

Niekas neturi teisės ir vaikų 
iš šeimos atimti ar išvilioti. Kas 
tai darytų be tėvų žinios ir su
tikimo, nusikalstų šeimos natū
ralioms teisėms. Svetimųjų kom 
petencija šioje srityje ir su tė
vų pritarimu yra tik ribota. Bu
vo sakyta, kad vaikai turi teisę 
augti ir auklėtis šeimoje Jeigu 
be reikalo tėvai savo vaiku j ati
duotų iš šeimos kitur vien tik 
tam tikslui, kad nusikratytų jų 
auklėjimo bei priežiūros naštos

ir atsakomybės, jie nusikalstų 
vaikų teisėms. Toks pasielgi
mas būtų toks pats, kaip ir sa
vo kūdikius kur pamesti, kad 
gailestingi žmonės juos priglaus 
tų. Suprantama, kad čia netu
rime mintyje tų atvejų, kada pa 
augusius vaikus ir jaunuolius 
tėvai siunčia kitur mokslui ar 
išauklėjimui, kurio jie patys šei
moje negali duoti.

Kaip ir kiek turi būti vai
kai išauklėti, sprendžia ne vien 
jų tėvai ar visa šeima. Žmogaus 
tikslą, taigi ir auklėjimo tiksią 
žmogui paskyrė Dievas. Todėl 
žmonių auklėjimo principui! ku
ria ne šeima. Dievo apreiškimo, 
žmogaus gyvenimo principų sau 
gotoja, aiškintoja, mokytoja y- 
ra Bažnyčia. Taigi ir auklėji
mo pagrindinius principus skel
bia ir aiškina Bažnyčia. Bažny
čia tačiau nenustato smulkių 
auklėjimo motodų, sistemų ir 
smulkmeniškų programų. Pa
gal pagrindinius principus anuos 
dalykus turi sukurti patys gim
dytojai ar kiti auklėtojai pagal 
laiko, vietos ir tautų reika’avi- 
mus.

Saugodama ir skelbdama am
žinuosius ir pagrindinius auklė
jimo principus, Bažnyčia pabrė
žia individualaus auklėjimo bū
tinumą. Auklėjime reikia atsi
žvelgti ne vien į tautų, šalies ir 
laiko aplinkybes, o j kiekvieno as 
mens individualybę. Ypatingai 
tokiam auklėjimui geriausia vie
ta ir aplinka buvo ir yra Šeima.

Galime tik palinkėti ir trokšti, 
kad visos šeimos suprastų savo 
auklėjamosios pareigos didingu
mą ir ją tinkamai atliktų.

Būdingiausią, gryną, tipišką 
tėvynės ilgesį randame kaip tik 
ne silpnapročiuose ir ne morališ 
kai išsigimusiuose individuose.

—K. Jas pers

Pirkit Apsaugos Bonus!Nerado išvados
Vilniuje buvo statomas na-

įŠdrt^JAvT kitų m“' P™i'"Baa partijos įBaky.
mui prižiūrėtojas atsisakė mū
ryti skliautus, kol betonas tin-' 
karnai nesukietėjęs. Jį policija 
suėmė ir išsiuntė į darbo sto
vyklą už įsakymo nevykdymą. 
Jo įpėdiris dirbo, kaip įsakyta, 
bet po dviejų dienų skliautai į- 
griuvo. Ir šį suėmė ir išsiuntė 
į darbo stovyklą už sabotažą.

. . Abu ten susitikę pradėjo svars-
per arklį, peršok ir per jo uo- bolševikinę problemą — ar 
degą”, sako lietuvių patarle Jei,geriau dirbti paga, 
aukojamos Jėsos ir brangus lai;, nebojant instrukcijų, ar neboti 

sąžinės ir dirbti pagal partijos

išrišti vien bendrasis pasaulio 
lietuvių seimas. Svarstydami po- 
linius klausimus, nemanau, kad
mes
tybių konstitucijas, nes mes ne
turime nusistatymo tverti vals
tybę valstybėje, bet — gelbėti 
savo tautiečius ir tautinį presti
žą.

Nesivaržykime 
Kaikas būkštauja, kad ilgokos 

kalbos perilgai užvilkins suva
žiavimą. Vienok “Jei peršokai

daug pedantiškai biurokrati
nių) asmenų, negu Lietuvos vals 
tybinių potvarkių. Ir todėl dabar 
mes herojiškai “fechtuojamės” 
su gana aštria plunksna, kar
tais prisidengę net juokingiausiu 
šydu. Mes kažkodėl galvojame, 
kad mes, vien tiktai mes, esame 
mūsų tautos elitas, tautos balso 
balsas, tautos valios valia, tau
tos norų noras, tautos tvarky- _
mosi tvarkdariai, tautos valdy- kas, kad išbūtume New Yorke 
mosi valdžia. Mes kažkodėl sva-, 2-3 dienas, iškalkuliuokime, kad 
jojame pasinėrę į savo praeitį, i galėtume pasilikU dar bent 
O ką mes duosime savo ateičiai ? dvi dienas, bet išsikalbėkime, 
Prakeikimą!? Šmeižtų kibirus!? kas mums skauda.
Porą dolerinių paminklėlių?! E-1 Iniciatoriai suvažiavusiems ne 
goizmui mielių?! Mes riejamės į žod* normuoti. Tegul vi-
nežmoniškomis priemonėmis 808 šalys, visų pakraipų, visų 
(net neestetingais epitetais)1 JuornU. J^kni įsitikinimų, viso- 
dėl VLIKo reikalingumo ir auto
riteto, dėl užšaldyto aukso, dėl 
egzilinės vyriausybės autoriteto,

biame suvažiavime būtų svars- dėl Lietuvos šefo pozicijos, dėl
tomi vien kultūros reikalai — 
kažin, ar būtų pateisinama. Tam 
beveik užtektų spaudos arba 
vieno atstovo iš centro (pvz. iš 
Chicagos), kuris apvažinėtų po 
pasauly išsisklaidžiusių lietuvių 
centrus ir visur pasitartų tautos 
kultūros reikalu.

Visi mes pastebime negeisti
nus prajovus. Apystovos mus iš
sklaidė kur begalint ir kaip be
galint. Mes gi virtome nebe šal- 
takraujais (žemaitiškais) lietu
viais, bet karštų nervų guzulais.
Mes čirškiame, tarsi karštas dai 
lintuvas (prosas), kai jį vos pa
lieti su šlapiu pirštu.

Kada p. R. Skipitis tvėrė P.
L. B-nę, mūsų gyvenimas buvo 
ramus, tokiais mes buvome ir 
patys. Jokių perspektyvų į aiš
kų pavojų, į artėjančią grėsmę.
Mūsų svarbiausias tikslas tada 
buvo — jungė, tautinė jungė, 
kultūrinis veikimas ant tautinio 
pagrindo. Bet net ir tuo metu,
ir tuo vien reikalu, p. Skipitis mų tuos darbus iškelti aikštėn.

jaunimo ištautėjimo priežasčių 
ir t.t. ir t.t. Mes norėtume dikta 
toriškai pasielgti ir su panieka 
tarti: “Et! Vox populi — vox 
asini”.

Kultūros srity, be abejo, irgi 
yra labai daug painių klausi
mų: dėl literatūros, meno, peda
gogikos, auklėjimo, tradicijų ir 
t. p. Iš savo pusės (kaip muzi
kas) paliesiu muzikos klausimą. 

Jėgų netrūksta

Kaip tokiai mažai ir prie to
kių katastrofinių įvykių blaško
mai tautai, dėkui Dievui, turime 
įvairių kultūrinių, techninių, 
mokslo ir spec. meninių jėgų. 
(Tiktai gal rafinuočiau reikėtų 
pasirūpinti jųjų darbus pateikti 
pasauliui). Turime asmenų, ku
riuos ir svetimieji žino. Bet dar 
turime tokių kurmių, kurie la
birintus tveria pasislėpę, o jų 
darbų vaisiai težinomi vos ke

kių profesijų ir t.t. pilnai ir at
virai pasisako dėl dabartinio sto 
vio, dėl ateities gairių, ko jiems 
trūksta (žinių, moral. jėgos, ry
šio, instrukcijų) ir t.t. Pas. liet.

įsakymus.

Galvokit, kas tikra, jauskit, 
kas gražu ir norėkit, kas gera; 
tada surasit kelią į malonų gy
venimą. — Platonas

KO TIK NAMAMS REIKIA, 
Tuojau Jums DAINA TV teikia
• Televizijaa
• Hi-Fi fonografus, Plokšteles

,, • Radijus — vietinius ir importuotus
seimo nutarimai, rezoliucijos, jų • Duikiasurbiius 
įgalioti asmenys — tai ir bus * Vgdlntuvus “• vėsintuvus 
visa lietuvių tautos autoritetin
ga valia.

Strasburge Pavergt. Jungt.
T. suvažiavime dr. Karvelis ta
rė žodį, kuris sujaudino Lietu
vos okupantus. Bet tai buvo žo
dis asmens, kuris de facto atsto 
vavo visų lietuvių norus, bet de 
jure — tiktai tam tikrą grupę.
Visai kitokio svarumo būtų jo 
žodis, jei būtų kalbėjęs viso pa
saulio įgaliotų lietuvių vardu.

Tad suvažiavime viską pasi
sakykime, kas guli ant širdies, 
nesidangstydami, kad vėl galė
tume pasijusti esą tikraisiais 
broliais-tėvynainiais, o ne ne
kenčiamais, vien toleruojamais 
bendragenčiais. Tegul tame su
važiavime mes pasibarsime, gal 
net išsikoliosime, bet tai bus 
vien tiktai savo dvasinių purvi-

• Elektr. namų apyvokos reikmenis
• Rašomas mašinėles
• Elektr. laikrodžius
• Baterijas, antenas, lemputes ir 

daug kitokių dalykų
Aplankykite moderniškų, prekybų.

IPlTCLCVISIOn
Isales - Service)

Sav. lai. A. SEMENAS 
SS21 S. Halsted — CUffside 4-5665 
Atdara: kasdien 9—#. pirmadieniais

Ir ketvirtadieniai! 9—9
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ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIRXX)NDITIONEK

Jo -vasarinis vėdintu- 
vas ^taippat teiks (ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

GZ3

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOwnhall 8-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

lėtai asmenų, nes nėra galimu- rūb4 išdulkiamas, širdy gi

rado būtinumą išgirsti visame 
pasauly pasiskleidusių lietuvių 
balsą, nuomonių.

Gyvenant įkarštyje

Šiuo momentu mes esame pas 
kendę įkaršty. Mes nervuoja- 
mės, nes apystovos mus nervuo 
ja. Mes pykstame, beveik ne
kenčiame savo tautiečių, kai jie 
negalvoja taip, kaip mes. Mes 
kažko bijome .drebame, nes jun
tame Damoklo kardo pavojų. 
Mes imame baimintis dėl mūsų 
pavienių partijų, organizacijų, 
pavienių zenitinių taškų, paga-

Turiu galvoje prof. K. V. Banai
tį. Opera “Jūratė ir Kastytis” 
yra sukurta jo gyvenimo sunkiau 
siose sąlygose. Dirbo su ištver
mingiausiu kantrumu, pusalka
nis, šalčio ir ligos varginamas, 
iš niekur jokios paramos nepra
šydamas. O vistik — ją baigė. 
Darbas milžiniškas, tobulas, 
augštos vertybės. Vistik reikė
tų susirūpinti, kad patsai auto
rius ją ir instrumentuotų, nes 
tai yra antroji kompozicija. O 
tam reikalingos lėšos. Tiesa, yra 
geradarių-mecenatų, pvz. prel. 
Juras, kurio dėka pasaulis išvy-

mes visur ir visados būsime lie
tuviais ir vienas kitam nuošir
džiai paduosime brolišką ranką. 
Tada “Vadan tos Lietuvos” gal 
tikrai “vienybė sužydės”.

DOVANOS Į LIETUVĄ
•

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE bendrovė siunčia J LIETUVĄ 
lr Rusiją. (Sibiran) siuntinius su {vairiomis gerybėmis: angliškom
medžiagom, maistu, avaline, vaistais, mašinas SINGER, akordeonus 
HOHNER, dviračius, laikrodžius ir daug kitokių dalykų, šie daiktai pri
statomi iš Anglijos bei Švedijos. VISI mokesčiai yra apmokėti siuntėjo, 
gaununt slutinį mokėti nieko NEREIKIA. Pristatymas garantuojamas 
100%, pilnas DRAUDIMAS.

liau ir dėl atskirų pavienių as-do K. V. Banaičio “100 dainų’
menų, dėl paprasčiausios tuščios 
garbės, kuri pasauliniame maste 
net menkos (kartais, tiesa, at
kreipiame dėmesį) reikšminės 
vertės neduoda. O mums — kai
nuoja, mus net neigiamai links
niuoja. Kad save išaugštintume, 
mes prisimename iš nepriklauso
mybės laikų padarytas paklai
das, kurios daugiau priklausė 
nuo pavienių (gal kartais ir per

ir J. Kačinsko gedulingas mi
šias. Bet, kad būtų pilnai už
baigta opera, reikalingas dido
kas kapitalas, kuris niekad ne
grįš. Šioji gi opera yra didžiau
sias įnašas į mūsų tautos kultū
ros ir muzikos istoriją. Jei ši ope 
ra gulės rankrašty, neinstrumen 
tuota, ji tik merdės lentynoje.

Tad štai kur glūdi neišspren
džiami klausimai, kuriuos tegali

MOTINOS
•

Padėkite jūsų vaikams turėti 
smagias atostogas. Berniukams 
ir mergaitėms nuo 7 iki 13 m.

Nuo birželio iki rugBėjo
• kinas
• išvažiavimai
• maudymosi
• planuoti veikimai 

Vedėja baigusi Rosary College. 
Jūsų vaikai paimami ir grąžina
mi mokyklos autobusu. Jie ga
lės atostogas praleisti saugioje 
linksmoje atmosferoje.

Kaina $15. 4 savaitę 
po $12, 6 sav. ar ilgiau

Specialios kainos jei daugiau 
negu vienas vaikas iš šeimos.

PETER PAN DAT CAMP
Tel. ftlokiadieniaiif nuo 8 lkl 4 vai. 

YArda 7-6173, vakarais, lie&tad. 

lr aekmad. GA 2-6792

W-7 ORO PAŠTU................... $38.00
60 GM Streptomycin a 1 gra.
1000 tablečių Rirnifon 

Roche a 56 mgm

W-» ORO PAŠTU ................. $38.50
200 tablečių Butazolidin a 100 mgm 
200 tablečių Serpasll a 0.25 mgm 
200 tablečių Athophan
260 tabl. Vltamln B-12 a 10 micr.
8-13 ......................................... .. . $13.50
20 svarų Cukraus

S-14 .............................................. $23.50
20 svarų grynų taukų

8-17 ......................... ............ $20.50
10 svarų grynų Taukų 
10 svarų Cukraus

G-10 ............................................. $40.50
3 jardai vilnonės medžiagos mo

teriškam paltui (mėlyna ar pilka 
spalva ir visi reikalingi priedai 
(pamušalai, kišenės, siūlai ir kit.).

3 jardai vilnonės medžiagos suk
nelei Afgalaine. visokių spalvų.

G-21 ................................................ $60.50
3 jardai vilnonės vyriškam pal

tui medžiagos — pilka, mėlyna, ru
da. Visi reikalingi priedai (pamuša
las, kišenes ir kiti dalykai).

3 >4 jardų vilnonės medžiagos vy
riškam kostiumui su visais reika
lingais priedais.

Mūsų bendrovė Hiun'čia labai pigiomis kainomis ORO PAŠTU Įvai
riausius vaistus. Mes išsiunčiame Vaistus pagal Jūsų reseptus gautus iš 
Lietuvos. Užsakant Į Sibirą, prie nurodytų. l$ainų pridėkite — Oro Paš
tui $5.50, kitiems $1.60. /

Rašykite mums lietuviškai, prašydami visokių informacijų. Naudo
kitės mūsų patarnavimais, nes mes turime daugmetinį patyrimą.

PRAŠYKITE MOŠŲ KATALOGŲ. '

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE 
4102 Archer Avenue, Chicago 32, III.

Tel. FR 6-6399

PAULIUS JUNK US

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PRCMMUOTAS ROMANAS

127 tęsinys
Nutilus palenkia galvą. Išdidžios akys liūdnos, 

gražus veidas — įraudęs.
f

— Gūdi tavo istorija, lr as neišduosiu tavęs nie
kada! Tu gerai padarei, kad pinigus grąžinai. Dabar 
tavo kelias į Julių laisvas. Jis daug pergyveno, tik
rai išsiilgo žmogaus, artimo, mielo. Stenkis jam įsi
teikti. Jis bus tavo, pamatysi.

i» — Bet viena aš tau praleidau. Net ir dabar pa- 
i melavau. Aš norėjau Samanę pražudyti. Aiškiai ma
čiau, kur taiko Julius. Kas man beliko, kai tavo kal
bos, pamokslai nieko nedavė. Pinigus pavogus, neno
rėjau jų slėpti šiene. Per naktį būčiau priglaudus 
kambaryje, šeštadienio ryte man teko suktis, kol 
paėmiau iš daržinėlės ir atnešiau čia prie šv. Jono. 
— Atsikėlus ji atidaro senas koplytėlės dureles. — 
Žiūrėk, lubose lentos pakeliamos. Kas čia ras, kam 
į galvą užeis? Čia pinigus ir paslėpiau. Čia jie turėjo 
gulėti kelias dienas. Tada jie būtų atsidūrę pas ją. 
Juliui to būtų užtekę. Tačiau atsitiko kitaip. Sek-

somas žmogus. Nenoriu daugiau jokių pamokų, pa- bu širdimi? Reikia pusiausvyros gyvenime. O tu 
tarimų. Kvaila tai ir nenaudinga! blaškais.

Tyli abu. Pakalnėje už krūmų nudunda vežimas pamokslėlis? Gąliu ir aš pasakyti: reikia
ir nušvilpauja nerūpestinga melodija. Atsiliepia to
limi šunes. Jie nejuda, nei žvilgsniais nejieško drau
gystės.

— Tu tiek ilgai pasakojai, o aš nesuprantu, ko
dėl tokia buvai aną vakarą daržinėlėje?

— Nesupranti? Aš visa drebėjau. Atrodė, kad 
tu kiaurai matai, seki mano ranką, kuri laikė pini
gus. Norėjau nukreipti tavo dėmesį, kad neklausinė- 
tum, todėl ir melavau ir drebėjau.

Viktoras palenkia galvą. Jį dar labiau prislėgė. 
Užgriuvo vezuvijais ir sujaugė, sumaišė.

— Eime! — taria jis gūdžiai ir atsistoja.
— Taip, susiuvome paskutinę siūlę, — atsako 

Lina ir nudulkina apsiaustėlį. Pirma lenda per krū
mų plyšį, suka pro sodybas, kur iš tvartų mykia kar
vės. Laukuose ir pievose pavasario naktis.

Užkopus Beržų kalną, matai linksmą Žarstę ir 
didelę Smilgaičių pilkumą. Jie rengiasi gulti: gęsta 
blausios šviesos, užsidaro durys.

Lina įsitveria į jo ranką ir kalba šiltai:
— Ar negera, kad tau pasakiau. Aš taip norė

jau. Tik tau, ir niekam daugiau. Tai slėgė mane. Aš 
nesu tokia, kaip tau atrodau. Valandom nepajėgiu 
klausyti proto, o turiu. Kitaip nieko nebus. Kartais 
viskas sudūžta, ir tada kvailioju. Paskui gėda net 
prisiminti. Jei aš neklausyčiaus proto, kitaip gyven
čiau. Tu net nenujauti! — tampo jo ranką linksma 
ir juokiasi. — Ko tu niūrus, lyg meškinas, įlindęs įmadienį buvo Samanė. Tai gražiai pasikalbėjome.

Vos ji išvažiavo, aš turėjau atbėgti čia, pasiimti ir savo urvą. Tu nepyk!
dumti į kleboniją. Matai, kokia aš: blogas, nepatai- — Ir kodėl tu taip elgies? Kodėl nederini proto

tik proto! Tu iš Gimbuto antausį gavai, o nieko ne
darai. Kilnūs jausmai, padorumas neleidžia. Jei klau
sytum proto, senis drebėtų.

Prie vartelių minutei sulaiko.
— Ir šį vakarą kvailavau. Atleisk man. Nura

mink Samanę ir būk laimingas, linksmas. Aš tau 
padėsiu, ir tu manęs neužmiršk. Dabar sudie ... — 
ji graudžiai suvirpa, lyg atsisveikintų visam. Dar 
kartą pakartoja “sudie”, pabučiavusi į skruostą, 
Skuba į vartelius. Gonkų durys suvirpa ir ją uždaro.

Keliai balti, pavasario lietaus išplauti. Po ko
jom girgžda žvyras. Smilksta topolių pumpurai, o 
meistro kambary vieniša. Nori susikaupti, mąstyti, 
kas čia nutiko. Iš kažkur ateina gitaros garsai. Ro
dos, stygom pavirto sodelio šakos ir nūnai taip ilge
singai groja. Atidaro langą.

Gitara atsišaukia iš tolimo sodo. Kas nors ten 
sėdi, prisimena mylimąją ir skambina. Gal pirštai 
nepaleis stygų, kol žvaigždės pasislėps. Tokiem juk 
nebėra nei nakties, nei dienos, yra tik skambėjimas.

Pasivaidena, lyg kas praskleidžia obels šakas, 
pakelia jas ir žiūri. Tai Samanė! Apie ją ir galvb- 
ja. Tai ji — nakties skambėjimas. Ne audra, be ra
mybė, kuti paliečia gelmes.

Kitur sujuda šakos, lyg būtų įpuolęs staigus vė
jas. Lina! Geltoni plaukai kaip karčiai, godžios akys 
svaido ugnį, po kaklu plakasi raudona skarelė. Ji 
puola tiesiai, ir jis uždaro langą.

Kažkas lyg sušlama, lyg sudejuoja. Daina 
nutyla.

(Bus daugiau)
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PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas ALGIRDAS SATKE

VIČIUS, sūnus Karolio. Rašyti: 
Marija Satkevičienė, Kapsų g-vė 
Nr. 2 a, bt. 2, Kaunas, Lithuania.

Jieškonia ELENA SMALENS- 
KAITĖ JAGĖLIENĖ, gyvenusi 
Kaune, kilusi iš Šunskų. Dabarti
niu laiku Amerikoje. Yra žinių iš 
Lietuvos. Rašyti: A. Baršauskas, 
1565 De Seve St., Montreal 20, Ca
nada.

Jieškomas TADAS SPELIS, ank
sčiau gyv. 558 Beon St., Hartflord, 
Conn. Jieško giminės Lietuvoje. 
Žinantieji jo adresą, ar jis pats, 
prašomi pranešti: St. Nasvyčiui, 
4579 W. 157th St., Cleveland 11, 
Ohio.

Jieškomas JONAS PAUKŠTYS, 
s. Jono, atvykęs prieš I-jį Pasaul. 
Karą. Atsiliepti arba apie jj pra
nešti adresu: Antanas Brazaitis, 
1359 E. 66th St., Cleveland 3. Ohio.

Išvaryk Dievą — t.ai išvarysi 
teisingumą. Pijus X

PLATINKITE “DRAUGA’*

ISNUOMUOJAMA — POR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
591S So. W ėstom. PRoepect S-9234

IŠNUOM. •? KAMB. BUTAS su 
vonia. Kreiptis 2-me augšte (šoni
nis įėjimas). 4508 So Honore St.

Išnuom. labui gružus apšild. kamb. 
vyrui. Ku valgiu arba be valgio. 1-me 
augšte. Arti bažnyčios. 4320 South 
Fuirfield Ave., LAfayetto 3-1428.

APARTMENTS AVAILABLE
In all South Side Parishes. Varlous 
eizes and prices. $10 totai charge.

Open daily until 9 p. m. 
Weekends until 5 p. m.
THOMAS J. MILLER

REAL, ESTATE 
Cal! PR 8-4545 — Ext. DG 

7220 S. Wėstom Ave., Chieago, III.

Išnuom. mieg. kaanb. dirbančiai 
moteriai prie kitos moters. Galima 
naudotis virtuve. 6933 S. Talmian 
Ave. (1-as augštas). HEmloek 4- 
6305.____________________________

IŠNUOMUOJAMAS 5 KAMB. BU
TAS BRIGHTON PARKE. 2-as 
augštas, karštas vanduo. Pagei
daujama suaugę. Tel. Virginia 7- 
5742.

PARDAVIMUI

Savininkas parduoda automobilį 
PONTIAC 1957 m. — visai mažai 
naudotas. 4 durų autom, tranam. 
Teirautis vakarais po 5 valandos:

Tel. YArds 7-8949

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chieago 29, IIL

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 46th Court, Cicero
TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto lld 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLymple 3-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTPRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Ave~ Chlaago 26, UL

oooooooooooooooooooooooooo*
PLUMBING

Licensed bonded plumbera
Joks darbas nėra didelis ar mažas 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — REpnblic 7-0844 ar 
WAJbrook 5-3451

ooo©ooooc<x>ooooo<><>ocoo<x><>fl

$ I a t t m t
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Hkombakaa) 
1600 8. 48TH CT.. CICERO B0. ILL 
Tel. OLympio l-7Mlj TO S-4S2S

Ir atliekame visus statybos lr per 
tvarkymo (remodellng) darbus

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

REAL ESTATE

Pardavimui 2 po 4 kamb. medi
nis namas. Prieinama kaina. Savi
ninkas. 4539 S. Wa8htenaw Ave.

SPECIAL 160 akrų pieno ūkis 
d vie ji (two sets) pastatai, 34 gal
vijai, grūdai, mašinerijos. Patrauk
lioje apylinkėje; derlinga žemė, ce
mentuotas kelias, labai nebrangiai 
už $18,500. N. Olson, RR 1, Custer, 
Michigan.

6 kamb. kampinis bungalovv. Įkai
nuotas skubiam pardavimui. 3 
mieg. kamb. Pilnas rūsys ir valgo
masis. Mūrinis. Sieteliais uždary
tas porčius, 2 autom, garažas. Du 
blokai iki parko, krautuvių, trans- 
porrt. ir mokyklos. Apsodintas ir 
aptvertas. Gerai išlaikytas. Kit- 
chonette butas rūsy ir įrengtas 
mieg. k. pastogėje nuolatinėm pa
jamom. Ideali vieta dideliai šeimai. 
Arti 67th ir S.Kedzie, RE 7-6226.

Pirk tiesiog iš savininko prie 
Marųuette Parko didelių kamb., 
gazu šildomą mūrinį namą. 3723 
W. 68th St.______________________

5 BUTAI IR KRAUTUVĖ. Gro
serių ir mėsos krautuvė, visi įren
gimai ir prekes. Netoli 35th ir 
Halsted St.

NAMUKAS. Pečiteis apšilki, 3 
kamb. apačioje, 4 viršuj. 32nd ir 
Lowe Ave. Tel. VI 2-6394 po v.v.

PAMATYKITE ŠIĄ SPECIALIĄ 
8 KAMB. REZIDENCIJĄ. Geres
nės negalite nupirkti. 2 vonios. 5 
mieg. kamb. Galima lengvai pada
ryti 2 butus. Kilimai. Karštu vand. 
apšild. Tile virtuvė; spintos. Tile 
vonia. “Master” mieg. k. 1 blokas 
nuo 26th. $18,500; įmokėti $5,000. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street. 
LAwndale 1-7038.

APŽIŪRĖTI SUSITARUS. 6112 
S. ARTESIAN AVE. Tel. GRove
hill 6-1170. Arti krautuvių ir tran- 
sportacijos. 7 kamb. mūro namas, 
3 mieg. k. Karštu vand. alyva ap
šildomas. Pilnas rūsys. 2 autom, 
garažas. $20,000. 

CICERO. 2-jų butų namas. 4 ir 
3 kamb. Centrinis apšildymas aly
va. $16,500; įmokėti $5,000. BI
shop 2-2162.

CICERO. 2-jų butų mūrinis na
mas — 5 ir 5 kamb. Pilna kaina 
$24,900. Karštu vand. apšild. Tile 
virtuvė ir vonia. Įmokėti $6,000. 
BIshop 2-2162.

BERWYN SPECIAL! 5 kamb. 
bungalow. Tile virtuvė. $17,500. A- 
pylinkėje 35th ir Ridgeland Ave. 
BIshop 2-2162.

ATDARA APŽIŪRĖJIMUI SEK 
MAD. nuo 1 iki 5 vai. 8 kamb. re
zidencija. Karštu vand. alyva ap
šild. Garažas sunkvežimiams. 80 
pėdų sklypas. 2750 S. CENTRAL 
PARK AVE.

OAKLAWN, ILL. 4 kamb. na
mas, 9 metų senumo. Gazu apšild. 
Sklypas 80x132. $9,800; įmokėti 
$2,000. LAwndale 1-7038.

$2,500 ĮMOKĖTI. 2-jų Butų mū
rinis — 5 ir 6 kamb. Rūsys. 2 au
tom. garažas. Skolą mokėti kaip 
nuomą. LAwndale 1-7038.

$2,000 ĮMOKĖTI. Geras 5 kamb. 
namas. Naujas centrinis apšild. 
Spintos virtuvėje. Rūsys ir pasto
gė. 26th ir Keeler Avenue. $9,900 
LAwndale 1-7038.

4 BUTŲ NAMAS. Bargenas. A- 
pylinkėje Califomia Ave. ir 26th 
St. Arti parko. 3 po 4 ir 1—3 k. 
$12,500. LAwndiale 1-7038.

$1,500 įmokėti 6 kamb. mūro na
mas. Karštu vand. gazu apš. Gazo 
krosnis. 22nd ir Kostner Avenue. 
LAvvndale 1-7038.

BERWYN SOUTH. Bargenas. 5 
kamb. mūrinis bungalow. 2 kamb. 
pastogėje. Tile virtuvė, modern. 
vonia. Mokesčiai tik $140. $15,900. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI
shop 2-2162.

$2.800 ĮMOKĖTI. Modern. 2-jų bu
tų mūrinis namas. 5 ir 6 kamb. 
Rūsys. Garažas. Centrinis apšild. 
Apylinkėje 22nd ir Kostner Ave. 
$16,900. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAvvndale 1-7038,____________

BERWYN. Mūrinis pajamų na
mas. Apylinkėje 27th ir HighJand. 
4 kamb. ir 2 kamb. užpakaly. Nau
jas karštu vand. apšild. gtazu. 2 au
tom. garažas. 33 pėdų sklypas. 
$21,900. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162.

■

KAMPINIS mūrinis 2-jų butų 
namas. Arti 26th ir Pulaski Rd. 
5 ir 4 kamb. 2 autom, garažas. Par 
duodamas dėl mirties šeimoje. 
$14,500; įmokėti $4,000. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAvvndale
1- 7038.
HAVININKAH HTATYBININKAH par
duoda viliai naujų numų naujai ap
gyventoje apylinkėje — f> % kamb., 3 
mieg.kamb. Mūriniu. Virtuvė ir di
nette, kuria šeimininkė džiaugsite Vi
siškai modern. užbaigtas. Kaina apie 
$13,200. Atdgra šeštad. Ir sekmad. 
5830 N. MneHMMOit. apie 2 blokai ) va
karus nuo Centras Ave. Tel. RE- 
Itanec 5-2966.________________ _____

5215 So. ARTESIAN. Naujas
2- jų butų po 3 mieg. k. kiekvienam. 
Sklypas 33 pėdų. Kaina $36,000. 
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 4 vai Tel. GR 6-5635.

SKAITYKITE “DRAMį*

KKAL BBTATV

8 KAMB. REZIDENCIJA. As- 
bestos sidingti apkalta. Karštu oru 
apšild. alyva. 2 autom, garažas. Ar 
ti 27th ir Keeler. Geroje apylinkė
je. Kaina $13,500. 3 BUTAI po 4 k. 
ir 1 - 2 kamb. Arti 24th ir South 
Whipple. Kaina $15,500. LAWN- 
Whipple. Kaina $15,300. LAWN- 
DALE REALTY, 4109 W. 26th St. 
LAwndale 1-3511.________________ •

2-JŲ BUTŲ MODERNUS, šva
rus. po 2 mieg. kamb. Pilnas rū
sys ir pastogė. Automatiškai aly
va apšild., autom, karštas vanduo. 
Uždari porčiai. Pirmas augšt. tuš
čias $21,000. Parduoda savininkas. 
3356 S. Wood St Skambinti WA1- 

1 hrook 5-6626 po 5 v.v.

BO PfiDŲ SKLYPAS, 2-jų butų 
"shinglr” apkaltas namas — 2 po 3 
kamb. ir 2 po 4 k. Autom, alyva ap
šildomas. Autom, karšto vand. Šildy
tuvas. Naujai atremontuota virtuve, 
naujos spintos. 2 auto. garažas. Bar- 
genaa.

KAMPINIS mūrinis Ž-jų būtų na
mas — 2 po B kamb., S po 4 kamb. 
ir 1—2 kamb. Autom, alyva apšild.,

I autom, karšto vand. šildytuvas. 2 
autom, garažas. Bargenas.

PAOLI RKALTY CO.
5106 W. 14th St. OLympic 2-5248

“BRAND NEW” INCOME BAR
GAIN HUNTF.R ONLY. 2 po 6 karnų, 
ir 3 kamb. namukas užpakaly. “Forc- 
ed air" apšildymas. 8 mieg. kamb., 
pilnai, valgomasis kam. abiejuose bu
tuose. 2 autom, garažas. Žemi mokes
čiai, gera apylinke. Žema kaina, tik 
$16.200.

NAUJAS 11/, AUGŠTO MŪRINIS. 
6l/9 ir 4*4 k. ant 30x200 pėdų skly
po. “Bullt In” krosnis lr orkaite. Rū
sy tinkuotos lubos. Tile vanlty vonia. 
Potvynių kontrole. Pamatykite kitus 
namus ir palyginkite su KAMINKKI 
statybos namais.

RAMINSIU ft KREJCI 
K ft K REALTY

4303 W, 55th St. LU 2-1700
BRIDGEMAN, MICHIGAN

6 kamb. modern. ūkio namas ant 
-H akro žemės; 30 pėdų vištide: 
34x86 pėdų komercinis namas su ce
mento grindim ir I viršų pakeliamom 
durim ir kiti du pastatai. Prieinama 
kaina.

PHILLIPS, WISCONSIN 
80 akrų ūkis su 6 kamb. namu. Par
duoda už $6,000, pilna kaina.

ARU lOOth St. ir Green. 6 kamb. 
Cape Cod mūrinis. Gazu-karštu vand. 
apšild. Garažas. 2 vonios, shower rū
sy. Labai geras namas.

JJ. K. KUHNLE
REAL ESTATE

Vlnoennes 6-0024

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 v. 5729 S. MELVINA 
AVE. Naujas 5i/2 kamb. mūro 
namas, 3 mieg. k., didelis Balio
nas, dinette, spintos virtuvėje, 
koklių vonia, pilnas rūs. “forsed 
air” apšildymas.

Kiti modeliai — 5100 S. Oak
Park Ave. Visi arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos.

GARRIVAN ft DYRA 
BUILDERS

TRiaagle 4-9381

SAVININKUS parduoda gerą 
pajamų nuosavybę. 2 augšt. 4 
gyv. vienetai. Gazu apšild. Pa
togu į mokyklas ir kt. žemi mok. 
Pard. sutvark. palik. Sis barge
nas tik $13,000. KE 6-3535.

NEW HOUSE, fully eųuipped, 
nice piece of land for garden. 
Cloee to village of New Buffalo, 
Michigan and lake. Two blocks to 
South Shore Bus. Lithuanian neigh 
borhood. You have to see it to 
evaluate it. Call Sitanley Mozer, 
1110 Bell Ave. art. New Buffalo, 
Michigan 592-M.

THERE’S NO HOME ŪKE 
THE ONE YOU 0WN

DAINES REAL ESTATE
oompAry

REAL ESTATE — SALES
M0RTGAGE8 — RENTALS 

MANAGEMENT 
841 East «8rd St

f HYde PąrX S4Mlw ■ m 1

BARGAIN — OAK IAWN 
APYtANKJMB

NsimJh S mieg. k. “ranch" namas. 
Mieeto vanduo ir kanalizacija. Kieto 
medžio grindys,'beržinės spintos. — 
Pormiča. žemas Įmok ėjimas. $12,950.

Naujas — 3 mieg* ka-mb. “ranch” 
namas, prijungtas garažas. Beržinės 
spintos. Didelis sklypas, žemas Jmo- 
kėjimas. SI S,760.

Natt/as — 3 mieg- kamb. mūr. 
”ranch'’. Pilnas rūs/a. Miesto vanduo 
ir kanaltzaplja. Kieto medž. grindys. 
Beržinės spintos, Formica. Kaina —
SI6.9B0.

r VERNON-WOIiP’F,
5400 W. »7tli SI.. (Mklawn.

HTIItop 5-6921 OA 9-0704
Atdara sekmad.

ST u Tirt .
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI

K. MAI/INIH,
Namų PRospert 8-2071

REAL ESTATE

CICEROJE PARIJU,ODAMAS 2-Jų 

Bl’TŲ NAMAS. PRIEINAMA KAI
NA. ISIS H. 48th Court.

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kanib. su gra

žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

B k. mūr. namas, radijatorials šild. 
2 autom, garažas. $16,900.

Pajamų nuosavybe, 2 po 4 med., 
rūaya, 37 p6d. sklypas, 2 autom, ga
ražas. $14,900.

MAROUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

U4 augšto medin) namų. — 6 lr 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12,200. 
A. Vaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo lr įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams 
Norėdami skubiai parduoti namų, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS R..I Estete
Insurance, Notary Public 

liti 80. Western Ave.
PBosp. 8-2234 arba HEm. 4-7885

NETOLI SV. KAZIMIERO 
. KAPINIŲ

Gražioje apylinkėje 3 metų 4 km. 
mūr. namas. Karšto vandens — aly
vos šildymas, 2 auto mūr. garažas, 
prie Jo 2 kamb. tinka viengungiui. 
Apie *4 akro žemės. $15,500. A. Si
rutis.

DIDELIS, MODERNUS
6 kamb. tik 6 metų mūr. namas, 

šildymas gazu. Apsauga nuo potvy
nio. Prie 72 netoli California Ave. 
Puikus pirkinys už $22,600. Volod- 
kevičius.

6 KAMB. MŪR. REZIDENCIJA
Marųuette Parke ant 40 pėdų skly

po, aut. šildymas alyva, 2 karų ga
ražas. $19,600. A. Katilius.

SUMAŽINTA KAINA
6 did. kam. mūr. namas Marųuette 

Parke. Lengvai galima pertvarkyti l 
2 butu. Rūsyj yra dar 2 kamb. bute
lis. Gazo — karšto vandens šildymas. 
Galima tuojau užimti. A. Rėklaitis.

PIGIAI — UŽ $19,000
6 kamb. 9 metų rezidencija, 73 ir 

Washtenaw. Svečių ir valgomas klo
tas kilimais nuo sdenos iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5:6015

BRIGHTON PARKE
Arti bažnyčios, geras mūrinis na

mas su rūsiu ir pastoge. 2 po 4 km.. 
dideli mieg. Centraiinis šildymas vi
sam namui. $23,500. J

IiAfayctte 3-3881

6342 N. Ashland Ave. 3-jų augštu 
mūrinis namas. Krautuvė ir 2 butai 
po 6 kamb. Nuomininkai patys apšil. 
2 autom, mūrinis garažas. Nuomų 
$3,200. Kaina $28,000, Išsimokėjimo 
sųlygos- pusę reikia įmokėti. KLAIKU 
JORDAN & CO.. 5604 N. Kidge Ave. 
LOngbeach 1-51 SO.

SAVININKAS PARDUODA
2-JŲ AUGŠTV MEDINIS namas. 

Apkaltas. 1 butas 5 kamb. ir 1 bu
tas 6 kamb. Gazu apšild. Pilnas rū
sys. 2 autom, garažas. Kaina $19,000. 
Pamatykite ir pirkite.

1926 N. Whipple St. 
ALbany 2-3005

PAŽIŪRĖKITE Į ŠIĄ PAJAMŲ 
NUOSAVYBĘ. Mūrinis su akmens 
priekiu. 3-8 k. butai. Stokeriu ap
šild. Uždaras murinas porčius. Žie
miniai langai. Viskas geriausiame 
stovy. Pajamų virš $4,000 į metus. 
Kaina tik $30,000. Savininkas.

Skambint HUmiboldt 6-3665.

GRAŽIAME TINLEY PARKE. 
Naujas NAMAS. 8 kamb. modern. 
Visi patogumai. 20 akrų žemės. 
Geriausia progia jūsų gyvenime. 
Informacijai kreiptis 2236 S. Ca
lifornia Ave. GADOMSKI. BIshop 
7-7033.

MODERNIŠKAS 2-JŲ BUTŲ 
MŪRINIS NAMAS. Po 5 kamb. ir 
2 kamb. su vonia rūsy. Karštu van
deniu alyva apšild., 2 boileriai. 2 
autom, garažas. Daug priedų. 4918 
S. Tripp Ave. LUdlow 5-5122-3. 
Tiktai susitarus.

SAVININKAS parduoda NAMĄ 
SU PAJAMOM. 2-jų butų — pusė 
med. pusė mūro. Pastogėje galima 
įrengti gyvenimui patalpą. Nuo
mininkai patys apšildo gazu. Pil
nas garažas. Sandėliukas. Patogu 
prie visko. Kaina apie $11,000. BI
shop 7-7425. '

3719 W. 55TH ST. Visai naujas 
mūrinis 5 didelių kamb. namas. 3 
mieg. loamb., Balionas, virtuvė, tile 
vonia. Augštą pastogė. lAlyva ap
šild. "foreed air”. 35 pėdų sklypas. 
Naujai apgyv. apylinkėj Tuojau ga 
limū užtinti. Savininkas - statybi
ninkas B. MACHNICKI, 3801 W. 
55th St. REliance 5-5700.

MARQUETTE PARKE baigia
mą statyti 2-jų augštu namą 2 po 
5 kamb. (Radiant šiulma, ąžuolo 
medis.) Nupiritsite už laimi priei
namą kainą. Skambinti Broniui 
Underiui. REpublic 7-6232 arba 
PRospeet 8-0441.

MARQUETTE PARKE PAR
DUODAMAS 6 kamb. medinis bun 
galow. Karšto oro gazu apšild. 2 
autom, garažas. Agentai prašomi 
nesikreipti. PRfcspect 6-6479.

Remkite dien. Draugą!

Mūr. nuujas 2 po B; rd. šild.—$38.900. 
Mūr. bungl. 8 kb. centr. šild.,$18.900. 
Mūr. 3 apart, lr krautuve — pigiai. 
Mur. 3 apart. Ir kepykla—bargenas. 
Mūr. 4 apart, centr. šild. — $24,000. 
Mūr. 3 apart, ir taverna — $22,000.

Yra pigių Ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayetto 3-3384

MARQIIETTE PARKE, tik vienas 
blokas nuo parko. Kampinis mūrinis 
namas. 4 miegami: du 1-me augšte 
ir du pastogėje (attic), 2 vonios. Vis
kas labai puikiai Jrengta. Kabinetinė 
virtuvė, žieminiai aluininijaus langai 
ir kiti patogumai. Reikalinga pama
tyti, kad Jvertlntuniėt. šildymas spin
duliuojantis iš viršaus (radiant heat). 
Kaina tik $24,600.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis i raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudoki tės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

33rd lr Halsted, pačiam biznio cen
tre mūr., 3 krautuvės ir 2 būt. savi
ninkui centrai, šildymas.

Brighton Parke arti bažnyčios me
din. Savinink. 6 kamb. butas. $106.00 
pajamų mėn., tik $16,800.00.

West-Sidėje, mūr.; 6 būt. po 4 
kamb. Skubiai parduodamas, tik už 
$16,600.00.

57th ir Paulina. Mūr. 6 ir 6 kamb., 
rūsys, šildymas, aluminijaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

Beverly Shores, Ind. Naujas gra
žus namas su rūsiu ir šildymu. Tin- 
kųs gyventi ir ištisus metus.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

LAfnyette 3-3881

ahiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiaimiiuuiiiiiiHHtiiiihiiiifiilutiiiiuuMuiiiM  

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2(100 W. 59th St. Tel. PRospeet 8-5454
iimiiiiiiiHiiiniiiiiiiniHiniiniiiiHinmiiiiiHiiiiniiimiiiiiniiiiiiniiiiiiniiinmmiiimiiimniiiiitiHiiH

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mos.

KUTRA-MORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St. 
WAlbrook 5-5030

I PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 108 st 
• Tel. BEVERLY 8-3944 

Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAA. Tax accountant

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 

šviesūs kamb. Reikia skubiai parduo
ti. duokite pasiūlymų.

Mūr. 2 po 4 ir skiepe 1 kamb., ge
ras mūras, piasteris, nemaži kamb., 
garažas.

Med. 2 po 4, centr. šild., garažas, 
arti mokyklos.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, tik 
$14,500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6, centr. šild. abiem 

butam, dideli'mieg., arti susisiekimas 
ir mokykla, reikia skubiai parduoti. 

Med. 4 kamb. su skiepu lr centr.
šild. tik $12,000.

Mūr. su kraut, ir 4 kamb. butu, 
centr. šild., garažas, nebrangiai.

MARQUETTE PARKE:
Naujas mūr. 5 kamb. 3 mieg., cent.

šild. gazu. Ijabal graži vieta.

SIMAITIS REALTY,
2737 W.43rd St.. CL 4-2390

l PROGOS — OPPORTUNITIES

nepapBasta prooai
Parduodama pelną daranti DE 

LIKATESŲ KRAUTUVE su gy- 
venamom patalpom — 5 erdvūs 
kamb. (3 mieg. k. ir vonia). Arti 
mokyklų, bažnyčių ir persėdimo 
kampo. Pardavinėjama pilnas pa
sirinkimas šaldyto maisto, “dielte- 
tic foods”, kepsnių, groserių ir už- 
kandžiams mėsa. Ilga nuomos su
tartis. Prieinama nuoma. Verta ap
žiūrėti šį įsigyvenuąj “cash” biznį.

Skambinti Virginia 7-3370
GROSERIŲ IR MfiSOS KRAUTU

VU. Nepapraatai moderniškai įreng
ta. Marųuette Parke. “Semi self 
strvice'' barai. Svari ir patogi. Puiki 
klijentūra, geras biznis, labai pelnin
gas. Šiuo pirkiniu tikrai džiaugsitės. 
Kaina $4,500) įmokėti galima $3,000. 
2558 W. R9th St. REpublic 7-1996.

CtočtoOOOOOOOOOOOOOOOOČKHKKyO
Skelbtis ” DRAUGE” apslmoca. 
nes lis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraitia. o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*
oooooooooooooooooooooooooc

Pirkit Apsaugos Bonus! 

Skelbkitės “Draike”!

PROGOS — OPPORTUNITIES

Purduodama pelninga valgykla ne
toli Weatem ir Archer. Gerai iš
dirbtas biznis, gausi klijentūra. Dirb
tuvių ir sunkvežimių sustojimo apy
linkė. Galima gyventi vietoje.

Tel. BIshop 7 9301

TAVERNA lr NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butas duoda 
$149 j mėnesį pajamų. 2-jų augštu 
mūrinis namas. Garu a(*šildomaa. 
Prie autobuBo sustojimo vietos; 
priešais Stock Yards. Įmokėti 
$6,000, 4163 S. Halsted St.

MĖSOS KRIUTUVI
4664 Broadway

“Retail & whok*Hale”. {steigta 
prieš daug metų šioje rinktinėje 
judrioje apylinkėje. Čia gera pro- 
ga budriam žmogui. RlttersMeet 
8-0134.

“THIS IS IT” BRIGHTON 
PARKE

GROSERIŲ IR MftSOS KKAl -
TUVIS, su gera 4 kamb. gyvenimui 
patalpa. Kamp. kraut. veik. virš 30 
m. Labai geros pajamos. Kaina tik 
apie $5,000.

Skambinkite ir nuvykite pamatyti.
OLIFFSIDE 4-3278

Bok savistovus, būk sav. rūbų 
valyklos. Labai geras past. aug. 
biznis. Mažas įmok. Priein. kiii- 
na. Skamb. arba atvyk, pamaty
ti — sekmad. arba šešt. Savi
ninkas. AVenue 2-0212.

ČIA JUMS UŽTIKRINTA ATEI
TIS. MAISTO KRAUTUVE. Gerai 
einąs pelningas biznis. Įsteigtas 
prieš 20 metų. Turi parduoti dėl 
ligos, gyd. įsakymu.

Skambinti dabar: — 

HUMBOLDT 6-8217

ČIA NEPAPRASTA PROGA 
TINKAMAM ASMENIUI

Ši krautuvė išimtinai pardavinė
ja (excdusive distributing) Dres- 
sel’s Famous Whipped Creain 
Cakes - tortus bei kitus Dressel’s 
kepsnius. Taippat parduoda Mrs. 
Steven’s Kitehen Fresh Candies - 
saldainius; ir delikatesų produktus. 
3508 W. lllth Street.

GROSERIŲ & DELIKATESŲ 
KRAUTUVE PARDAVIMUI arba 
IŠNUOMUOS. Arti Šv. P. M. Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios. Pil
na prekių. Šaldytas maistas. Geri 
įrengimai. Pastogė, pilnas rūsys. 2 
autom, garažas. Karštu vand. ap
šildomas. LAfeyette 3-2177.

BUILDING & REMODELING

" "Nauji” "narna”, ” garažai,” Įvairūs ”pa”
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VAGYS PKTNAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., CMcago 32, lll. 
YArda 7-9476

ATLIEKAME VISOKIUS NAMŲ 
REMONTO DARBUS

Statome naujus porčius, taiso
me senus. Gaminame langus, sie
telius ir t.t.

POVILAS ZAWADŽIUS 
7135 So. Rockwell St. 

HEmloek 4-1169

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo tr staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

PRospeet 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVE. 

CMcago 29. IIL

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite paa

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrnilnal 9-6531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 616 
Nolton. Wliinw Rprlnaa. lll.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybas 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. BIshop 7-S34O 
2737 W<Mt 43M Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube S-2793 nuo 9 vai. 

ryto Utį 7 vai. vakaro 
Tel. OI/ymp4e 2-6121 nuo S vai.
vakaro Iki 11 vai. vakaro

Anarchija yra laisvės mirtis.

—La Guerroniere

WAITBESSES
Week Ends and Lunch Houra

Available — Good Tips 
(2) Checkera 

11:30 A.M. rto 2 P.M.
Call Vlctory 2-1077 

GLASS DOME fflCKORY PlT 
2721 S. Untun Ave.

Tuojaus reikalinga moteris prižiū
rėti 16 mėnesių mergaitę. Gyventi 
vietoje. Dėl sųlygų skambinti GBove- 
lilll (I-9U5U nuo 10 v. r. iki 11 vai.
vak.

CLERK - TYPIST
Some ex(>erienee desirable būt not 

necessary. Age not iniportant. Mušt 
likę fignres & light typing. 5 day 
week. One giri oi'fice. , All airline 
benefits. A good permanent position 
for the right person.

NORTHWEST ORIENT 
AIRLINES

5236 W. 63rd Street *
Call Mr. Mondus PO 7-6Q21

STENOGRAPHER'
PART OR FULL TIME WORK 
Shme experience desirable būt not 

absol utely necessary.
Age no barrier.

Medium Typing and Shorthand 
Swithchboard Experience Helpful 

5 day week.
Hospitalization Benefits after 6 
months. Pai Vacatiolaikweek.dS 
Full Year. Excellent Opportunity 
for the right person.

AJAX CONSOLIDATED C0.
4615 W. 20th St. Cicero, DI. 
___________ BI 2-3076___________

N U R SE Š
Registened Nurses 
Licensed Practicals
For P.M. & NIGHT SHIFT

Contact MRS. SIEDSCHLAG, 
Nursing Service for appointmeint

ST. ANTHOBT DE PADIIA 
HOSPITAL

19th Street & Marsbal Blvd. 
________ LAwndale 1-1711______

GRADUATE
NURSES

ALL SHIFTS

In 485 Bed General Hospital

5 day work week. Liberal emplo
yee Benefirts. $285 to 315 ino. de- 
pending upon experience. $25 Bo
nus late Shifts.

optibnal living ųuarters avail- 
lahle in modern 7 story Nurses 
Building $30 mo for private room.

BABTIST MEMORIAL 
HOSPITAL
HOUSTON, TEXAS

HELP VVANTED — MEN

AUTO MECHANI08
lr-

BODY & FENDER VYRAI
Atsineškite Įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

Taisysite (vairių firmų automobilius 
2450 S. Michigan Ave. 

CAIumet 5-7022

IMMEDIATE OPENINGS 

FOR

DIE MAKERS
TOP RATES TO TOP MEN 

Mušt be joumeymen 

STEADY W0RK

Hawthom.e Metai 
Products Company 

4336 Coolidge

ROYAL OAK, MICHIGAN

• Planer Operatore
• Boring MHI Operatore

Premium Pay 
Night Shlft Only,

Interviews 5 to 8 r m.

BEATTY MACHINE 
AND MFG. C0.

940 150th Street Hairanand. tad.

Reikalingas vyresnio amžiaus 
žmogus mažųjų gyvulių ligoninėje. 
Gyventi vielpje. Skambinti nuo 8 
v. r. iki 8 v.v. G Lobe 8-2970. Dr. 
Kriaučeliūnas.

GENERAL OFFICE HTOCK MAN
Wholesale Auto Supply Store 

needs man looking for steady 
work. Good starting salary.- 
Chance A>r advancememt. No e«- 
perience necessary.

MAGO COMPANY .. , 
1731 S. Wahash Ava HA 7-2902
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Šeštadienis, 1957 birželio 15 DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

POPIETE SU BŪSIMOMIS 
ŽVAIGŽDĖMIS

Kelia, jaunimas eina!
Birželio 2 d. Marijos Augšt. 

mokyklos salėje jvyko Antano 
Nako Fortepiono Muzikos stu
dijos mokinių rečitalis, kuria
me dalyvavo 33 jauniausieji mū
sų pianistai, išpildydami visą ei
lę gana sunkių klasikinių kūri
nių. Aišku, kad ne viena iš re
čitalyje dalyvavusių pianisčių 
ateityje sužibs kaipo šviesi mu
zikos žvaigždelėj

Rečitalį pradėjo pats mažiau
sias studijos pipirukas — Sand
ra Pietkievviez, paskambindama 
“Vakarinę dainą” ir “Mano pir
masis valsas”, o užbaigė jau to
li pažengusios Irena Suvaizdytė 
ir Rasa Gadliauskaitė keturio
mis rankomis išpildydamos F. 
Shuberto “Marche Militaire”.

Ne vienas busimasis muzikas 
jaudinosi ar kiek pasimetė kla
višuose prieš gana gausią audi
toriją, bet darbo rezultatai ma
tėsi gražūs. Aš ne muzikos žino
vas, todėl atsisėdau šalia muzi
kos kritiko J. Kreivėno, kuris, 
sekdamas programą, ramiausiai 
sau skaitė tik ką iš Lietuvos 
gautus Balio Sruogos raštus... 
Nepertraukdamas skaitymo, jis 
vis man pasakydavo:

— Raminta su įsijautimu iš
pildė paties A. Nako — “Bal
nok tėveli juodbėrą širgelį”,

— Jolanta suklydo, bet tuoj 
vėl grįžo į kelią.

Rima nuotaikinga ir origina
li su "'Orientališku šokiu”.

— Mildos “Melodija” tikrai 
dainuojanti. Tik įsiklausyk.

— Vytas su savo “Preliudu” 
labai originalus. Tėvas turės 
sau pavaduotoją. Juk sakoma, 
kad obuolys nuo obels netoli te
rieda...

— Živilė su “Valso Briliante” 
aiškiai išsiskiria muzikalumu.

Tai vis.5, 8 ar 9 metų pianis
tės...

— Jaunoji pianistė, pagąsdinta 
tokiais “siaubais”, paleido visus 
ašarų rezervus.

— Aš visiškai nepastebėjau, 
kad suklydai, mažyte, — sako 
Kreivėnas, — nesuklydai, gerai 
skambinai.

t
Pianistė žiūri nustebusi. Pas

kui nusišluosto savo gailias aša
rėles ir linksma nubėga. Vadi
nasi, kritikai tvirtina, kad ne
suklydo. Gal gi ji apsiriko.

Tai buvo gražus ir malonus 
mūsų jaunosios jaunuomenės 
muzikinis paradas. Kiekvienas 
klausytojas gerai suprato, kiek 
dauig pasišventimo ir rūpestin
gumo Studijos vedėjas Antanas 
Nakas yra įdėjęs į šių jaunųjų 
menininkų sielas. Muzika gal nė 
ra paprastas aritmetikos užda
vinio sprendimas. Mene reikia 
sielos. Vėliau Nakas pasakojo:

— Studijoje mes ne vien mu
zika domimės. Su vyresniaisiais 
apkalbame ir kiekvieną naujai 
pasirodžiusią knygą ir kiekvieną 
meno parodą. Juk muzika vis
ką išreiškia: poeziją, dramą, tra
gediją, humorą ir visas paveiks
lų spalvas. Jei į kurį dalyką ne
visiškai įsigyvenama, pradeda
me deklamuoti kurį nors eilė
raštį. Tą patį eilėraštį galima 
paskaityti gana banališkai ir la
bai jausmingai. Tas pats ir mu
zikoje. Gaidos dar ne viską pa
sako...

Po rečitalio Menininkų klube 
įvyko jauki kavutė jauniesiems 
muzikams, jų tėveliams ir gau
siems svečiams. Man tai nuosta
biausia, kad kavutė praėjo be 
įprastų “spyčių” ir nuobodžių 
prakalbų...

Palinkėtina ištvermingo kelio 
mūsų busimosioms muzikos pa
saulio žvaigždelėms, o taip pat 
ir jų auklėtojui ir įkvėpėjui An
tanui Nakui. Alb. V-nas

PABAIGĖ KELIONĘ

Po 53 dienų laivas Mayflower II atvyko iš Anglijos į Provincetown, Mass. Ši kelionė buvo skirta 
prisiminti pirmiesiems emigrantams atplaukusiems iš Anglijos 17 amžiuje. Sutikimas šio laivo dabar bu
vo visai kitoks negu prieš 337 m. (INS)

Nevv York N. Y.
Iš ALIAS veiklos

Antroje muzikos dalyje pasi
rodė jau kiek vyresnės ir pažen
gusios pianistės. Iš jų gražiai 
ir talentingai pasirodė ypač Rai
monda Apeikytė, Onutė Kreivė- 
naitė, R. Vansauskaitė, Irena 
Suvaizdytė, Rasa Gadliauskaitė 
ir kt. Kada Onutė Kreivėnaitė 
su nuostabiu įsijautimu skambi
no F. Shuberto “Impromtu”, 
kumštelėjau jos tėveliui, muzi
kos kritikui:

— Tai kaip šita?
— Nieko nesakysiu, — atsa

kė jis rimtas.
— O kaip Raimonda Apeiky- j 

tė?
— Tai neabejotinas talentas. 

Ji išpildo sunkų dalyką. Sužibės 
kada nors šviesiai.

Žinoma, jeigu nepraeis noras 
skambinti, nes jai dar tik de
šimts metelių. Kai tebuvo tik 
penkių, Raimonda “tvirtai” bu
vo nusistačiusi:

— Būsiu dailininkė!

Ir sekėsi. Daug paveikslų spal 
votų buvo pripaišiusi. 1951 me
tų Kalėdose laimėjo pirmąją pre 
miją už spalvotą paveikslą kon
kurse, kurį buvo surengęs vie
tos “Life” savaitraštis ir ku
riame dalyvavo keli šimtai jau- 
nų dailininkų. Penkiametės dai
lininkės Raimondos atvaizdas ta 
da tilpo šio laikraščio pirmame 
puslapyje. O dabar Raimonda 
šių eilučių autoriui rimtai pa
reiškė :

— Būsiu tiktai pianistė! Ga
lutinai nusistačiau.

Žinoma, rečitalis neapsiėjo ir 
be “tragiškų įvykių”

Štai aštuonerių metų pianis
tė Marytė atbėga salėn pas sa
vo mamytę graudžiomis aša
romis apsipylusi.

— Nagi, kas atsitiko, vaike
li?

— Suklydau, mamyte, beskam 
bindama. Suklydau.

Ir verkia gailiai, labai gailiai.

— Na, vaikeli, ir radai vietą 
kur pasiskųsti, — sako mamy
tė, — juk štai šalia sėdi kritikas 
J. Kreivėnas, dargi ponas Valen
tinas. Tai dabar tave iškritikuos, 
aprašys, jau tu pražuvus su kar
jera.

Trėmimus atsimenant
1940 m. Lietuva buvo žiau

raus bolševiko okupuota. 1941 
m. pro Kauną, Kaišiadorius, 
Šiaulius ir kt. geležinkelio sto
tis pravažiuoja lietuvių prigrūsti 
prekiniai vagonai. Vargšai, ne-, 
laimingieji mūsų broliai ir sese-' 
rys, po 80 ir daugiau sugrūsti 
vagonuose, nuo karščio ir troš
kulio alpsta ir šaukiasi pagal
bos. Kauno geležinkeliečiai daž
nai girdėdavo šauksmus: “Gel
bėkite, lietuviai gelbėkite!” O 
gelbėti jokio galimumo nebuvo. 
Pagal niekšingiausio pasaulyje 
budelio Serovo instrukciją buvo 
griežtai įsakyta NKVD bude
liams nieko pašalinio neprileis
ti. Dar Lietuvos geležinkelių 
stotyse jau mirdavo žmonės, už
kalti gyvuliniuose vagonuose. 
Kaišiadorių geležinkelio stotyje 
mirė žinomo vietos veikėjo ir 
verslininko Zigmo Simašiaus 8 
ar 9 metų amžiaus dukrelė, ku
rios lavonėlis, traukiniui naktį 
išėjus, rastas ant bėgių. Kas 
gali įsivaizduoti’išgyvenimą jos 
tėvelių, kurių akivaizdoje ji iš 
troškulio turėjo mirti? O tokių 
įvykių anuomet Lietuvoj buvo 
ne vienas...

Šitų liūdnų įvykių minėjimą 
Chicagos Altas rengia šiandien 
7 vai. vak. Marijos augštesn. mo 
kyklos salėje.

Chicagos Alto pirmininkas Tę 
odoras Blinstrubas deda visas 
savo pastangas tą liūdnų įvykių 
minėjimą pravesti ko įspūdin
giausiai. Tam tikslui pakviesti 
ir yra pasižadėję kalbėti žymūs 
amerikiečiai politikai, taip pat 
ir stipriausios savosios jėgos — 
“Draugo” vyr. redaktorius L. ši 
mutis, dr. Kazimieras Sruoga ir 
kons. dr. P. Daužvardis.

Bus įdomi meninė dalis. Be 
to ten pat bus bolševikų teroro 
Lietuvoje paroda, kuriai ekspo
natus pažadėjo pateikti buv. po
litinių kalinių s-gos valdyba.

Į parodą ir minėjimą visiems 
įėjimas nemokamas. Visi lietu
viai prašomi su šeimomis minė- 
jiman atsilankyti. K. P.

ALIAS finansi
niams metams, ALIAS New 
Yorko skyriaus narių visuotinia 
me susirinkime gegužės 25 d., 
skyriaus valdybai patiekus praė
jusių metų sėkmingos veiklos 
bei piniginę apyskaitą, visų da
lyvavusių susirinkime narių bu
vo paprašyta vėl pasilikti ir vien 
balsiai išrinkta 1957 — 1958 me
tams skyriaus buvusioji valdy
ba — pirm. V. švipas, vicepirm. 
S. Birutis, sekr. I. Gasiliūnas, 
ižd. E. Senkus ir vald. narys A. 
Bioševas. Skyriaus revizijos ko
misiją sudaro J. Tyška, A. Vy- 
tuvis ir J. Zabielskis.

Lietuvių inžinierių ir architek
tų metraščio naujausią redaga
vimo apžvalgą balandžio mėn. 
išsiutinėjus viso laisvojo pasau
lio lietuvių laikraščiams, visiems 
PLIAS ir ALIAS skyriams, į1 
kvietimą paremti metraščio iš
leidimą ligšiol atsiliepė ir prisiun 
tė metraščio prenpmeratas bei 
aukų: JAV baigusieji inžinieriai 
V. J. Šliupas — $3, E. P. Vil
kas — $4, R. Viskanta — $4, 
A. S. Vengris (Venta Eng. Co. 
dalininkas) — $8; inžinieriai V. 
Adomavičius — $5, J. Kizlaus- 
kas — $5, J. Mikaila — $5 ir pre 
latas Pr. Juras — $5.

Malonu pažymėti, kad JAV 
mokslus baigęs jaunas inžinie
rius ir uolus skautų akademikų 
veikėjas E. P. Vilkas pats pasi
siūlė metraščiui į talką, t. y. pa
prašyti jaunus, JAV mokslus 
baigusius inžinierius paremti 
metraščio išleidimą. Savo ver
tingą pažadą kol. Vilkas jau sėk
mingai vykdo.

Taip pat maloni staigmena — 
birželio 8 d. didelis kultūrinin
kas prel. P. M. Juras iš Lawren- 
ce, Mass., prisiuntė 5 dol. para
mą metraščiui, kada ligšiol dar 
dauguma inžinierių neatsiliepė į 
daugelį pakartotinų prašymų ir 
neprisiuntė net 3 dol. prenume
ratos nei gavo trumpų biografi
nių žinių.

Kviečiame lietuvius inžinie
rius ir architektus prisidėti prie 
šios kultūrinės talkos ir siųsti 
prenumeratas bei aukas metraš
čiui išleisti šiuo adresu: K. Kru- 
likas, 160 Hendrix Str., Brook- 
lyn 7, N. Y.

Metraštis bus spausdinamas, 
kai tik busx surinkta reikalinga 
pinigų suma spaudos darbams 
apmokėti. K. Krulikas

Baigiantis

vyrų ir mergaičių klubai. Vaka
rienės metu buvo aptarta, kaip 
švęsti šį rudenį mūsų bažnyčios 
100 metų sukaktį. Gautas iš va
karienės pelnas paskirtas sese
lių mokytojų namo statybas fon
dui.

Tą pat dieną iškilmingų šv. 
mišių metu mūsų bažnyčioje pir 
mąją Komuniją priėmė apie 15 
vaikučių.

Nyksta senosios kartos 
gyventojai

Š. m. birželio mėn. pradžioje 
ir vėl mirė trys taurūs lietu
viai — Laurynas Ermalavi- 
čius, Rožė Iliukevičien'ė ir Jieva 
Gureckienė.

Nashua, N. H.
Serga klebonas

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. Juozas Bucevičius 
buvo susirgęs ir apie porą sa
vaičių gulėjo ligoninėje. Po lai
mingai padarytos operacijos jau 
sveiksta ir birželio 3 d. grįžo na
mo, tačiau dar kurį laiką turės 
gydytis namie. Jo sirgimo metu 
klebono pareigas eina jo padėjė
jas kun. Adolfas Vainauskas.

Parapijos vakarienė
Gegužės 26 d. parapijos salė

je įvyko tradicinė parapijos va
karienė. Ją suruošė parapijos

Baigė kolegiją
Naujųjų ateivių Prano ir Bro

nės Stončių sūnus Stasys šiemet 
vienu pirmųjų studentų baigė 
Manchesteryje, N. H., St. An- 
selm’s kolegiją. Vietinė ame
rikiečių spauda Nashuoje ir Man 
chesteryje plačiai paminėjo jo 
biografiją ir gabumus bei pažan 
gą moksle. Stasys Stončius dar 
nėra galutiniai apsisprendęs, ar 
dabar užimti mokytojo vietą ku 
rioje nors mokykloje, ar dar me 
tus studijuoti siekiant augštes
nio mokslo laipsnio. Stasys Ston 
čius, būdamas labai malonaus ir 
gero būdo, yra visų gerbiamas 
ir mėgstamas, todėl ir jo pasi
rinktoji profesija jam yra labai 
tinkama. P. S.

ATOMINĖ BOMBA
M. ŠALČICNAS, Niagara Falls, Ontario

Tai ne paprastas įvykis, bet 
didelio pasiryžimo, didelio mas
to darbas. Šią atominę bombą j 
dirba ne kokie nors mokslinin
kai ar šio darbo žinovai, bet St. 
Catharines, Welland’o Niagara 
Falls ir Port Colborne miestų 
ir jų apylinkių lietuviai. Taigi 
ši atominė bomba bus grynai 
lietuviška. Ji nesugriaus miestų, 
neužmuš žmonių ir nepaleis jo
kių mirtinų dujų ar dulkių, bet 
ji uždegs Kanados ir Amerikos 
lietuvių širdis lietuviškumui. Ji 
sprogs lietuvių širdyse.

Kaip jau žinome iš spaudos, 
yra rengiama V-ji Kanados Lie
tuvių diena arba šventė, ši V-ji 
Kanados Lietuvių diena svarbi 
ne tik Niagaros pusiasalyje gy
venantiems lietuviams, bet ji 
svarbi visiems Kanados ir JAV 
'lietuviams, todėl visi mes turi
me šiai dienai rengtis ir V-jai 
Kanados Lietuvių dienos rengi
mo Valdybai, kas kuo galime 
padėti.

Garsioji vieta
Be to, ši šventė įvyks visam 

pasauliui žinomoje vietoje, Nia
gara Falls, Ont., kur suvažiuo
ja iš viso pasaulio turistai, ke
liautojai, mokslininkai, inžinie
riai, rašytojai, poetai — visi no-» 
ri pamatyti ir pasigrožėti šiuo 
gamtos stebuklu. O pamatyti ir 
pasižiūrėti yra ko. Ne be reika
lo kas metai Niagara Falls ap
lanko milionai žmonių. Vieni jie 
nejučiomis nusiima kepurę ar 
skrybėlę, kiti fotografuoja, dar 
kitiems ašara nurieda per skruo 
stą — koks didelis ir nepapras
tas stebuklas, o tą viską pama
tyti verta.

Nuo Kolumbo laikų Ameriko
je daug kas pasikeitė. Per ke
lis šimtus metų išaugo dideli 
miestai su galingais fabrikais 
ir dangoraižiais, išsitiesė mo
derniški keliai ir tiltai, bet Nia
garos krioklys visuomet toks 
pats. Nors ir kaip labai inžinie
riai suka galvas pakeisti jo vei
dą, svajodami įkinkyti į darbą, 
bet jiems nesiseka. Teisybė, in
žinieriai pastatė dideles elek
tros jėgaines, didžiules turbinas, 
ištiesė vielas ir paleido elektrą 
tolimoms apylinkėms, kuri va
ro šimtus fabrikų, bet savo šir
dyje, savo gelmėje Niagaros 
krioklys pasilieka toks pats,

koks buvo prieš tūkstančius 
metų.

Yra žinoma iš spaudos, jog 
Niagaros krioklys prieš porą me 
tų sugriovė didžiulę elektros jė
gainę ir padarė šimtus milionų 
nuostolių.

Matome, jog šis vandens žir
gas — Niagaros krioklys — ne
pažabojamas. Jis ošia didingai 
nepabaigiamą, neatpasakojamą 
paslaptingą pasaką, kurios nie
kas kitas atpasakoti negali, o 
reikia pačiam nuvykti, užgirsti 
ir pamatyti.

Nesvarbu, iš kur važiuoji — 
iš Rochesterio, Clevelando, New 
Yorkg ar iš Kanados Hamilto
no, Toronto, ar iš kitų miestų — 
pergyveni tą patį.

Pamažu mašina rieda Niaga
ros Falls miesto gatvėmis; pir
ma tavęs ir užpakalyje tavęs 
iš dešinės ir iš kairės dar tūks
tančiai mašinų. Jau girdi didin
gą ūžimą, dairais, bet vistiek 
nieko nematai. Širdis kažkodėl 
plaka neramiai, akys jieško krio 
klio.

Kur gi jis?
Pradedi galvoti, gal ne tuo 

keliu važiuoji ir, kada galva pil

na įvairių minčių, koja automa
tiškai užmina stabdį. Mašina su-i 
stoja, pasvyri į priekį ir išpleti 
akis.

Tai jis. Krioklys. Begalinė ma
sė vandens, rodos, krinta ant ta
vęs. Užmiršai viską, nebegirdi 
nieko, nors šimtai mašinų užpa
kalyje triūbina įvairiais balsais. 
Užkirtai joms visoms kelią. Po 
geros minutės atsidūsti ir prade
di važiuoti, bet akys nenukryps
ta nuo krioklio.

Neatpasakojamas grožis.
Kitos įdomybės

O kur dar kitos įvairenybės? 
Puošnūs viešbučiai, šimtais nu
sitiesę moteliai, pilni gėlių par
kai ir fortai, kur baltasis su in
dėnu kariavo.

Jeigu kam nusibos grožėtis 
kriokliu iš tolo ir jį fotografuo
ti, tas gali užeiti visai prie pat 
krioklio stovintį pastatą, iš kur 
keltas nuleidžia prie pat van
dens; čia krentantį vandenį ga
lima paliesti rankomis, šiame 
pastate yra gaunami guminiai 
batai, guminis neperšlampamas 
apsiaustas ir tokia pat kepurė. 
Tokioje uniformoje keltas su bū
riu žmonių ir vadovu priekyje 
nusileidžia žemyn. Išlipus iš kel
to ir kiek paėjus koridoriumi, 
atsiduriama prie pat krioklio. 
Pakeli galvą ir nustembi: tiesiog 
per galvą krenta visas Niagaros 
krioklys. Milionai galionų van
dens per sekundę. Čia, stipriai 
įsikibęs geležinės atramos, iš
tiesi ranką ir pajunti Niagaros 
krioklio vandens šaltą srovę. Per 
kūną nueina kažkokia elektros 
srovė, širdis smarkiau suplaka 
krūtinėje, o vanduo galinga sro
ve leidžiasi žemyn ir sudūžta į 
uolas.

Didingas vaizdas
Krioklys ošia nežinia kada 

pradedamą ir niekuomet nepa
baigiamą pasaką. Žiūri nuste
bęs; nežinai, ar tai sapnas, ar 
tikrovė.

Nakties metu krioklys apšvies 
tas galingomis prožektorių švie
somis. Tos šviesos įvairių spal
vų ir jos keičiasi iš vienos spal
vos į kitą, kas sudaro niekuo
met nematytą vaizdą. Į kurią pu 
sę nežvelgsi — minių minios 
žmonių. Galingų prožektorių 
šviesoje jie atrodo tartum šešė
liai, tartum nemirtingos dva
sios, susirinkusios pamatyti ne
mirštantį grožį.

Tą viską galima pamatyti vel
tui, tik reikia atvažiuoti ir pa
sigrožėti. Šitą jums progą su
teikia V-ji Kanados Lietuvių die 
na, kuri įvyks šių metų rugpjū
čio 31 d. ir rugsėjo 1 ir 2 dieno
mis.

Niagaros pusiasalio lietuviai 
lauks jūsų su muzika, su daina 
ir su vaišėmis. Mes visi nuo ma
žiausio iki didžiausio būsime pa
siruošę jūsų patarnavimui.

Mes dirbame, planuojame, ren 
giamėe išsprogdinti lietuvišką 
atominę bombą.

Tad iki pasimatymo Niagara 
Falls, Ont., Kanadoje.
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Surinko JUZE D AU2.V ARDEENl

Tai uepu.Vi tusia Knyga.. Virė 2110 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenė, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo lr televizijos stotis, surinko pa 
Sius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų Kai 

| tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
j llškal skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00
' fs" k vnms kartu su pinigais siųskite

ORĄ U G * S”

4545 West G3r<l Street 
Cliicago 29. Illinois
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RADIO PROGRAMA
Liei Rudlo Programa iš stoties 

IVBMH. 1090 kil sekmadieniais 12— 
12iH0 vai. per pietus, liet., muzika 
dainos, ir Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis į Steponų Minkų. 
Baltic Klorists, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvę, 602 E. Broadvvay So. Boston 
27, Mass Tel 8o 8-048 9. Ten pal 
gaunama laik -„Draugas"
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Išėjo iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO

trijų veiksnių komedija 
iš lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

Jeigu šiandien žmogus pa
jėgtų pakabinti žemę ir ją su
spaustų, tai iš jos varvėtų kar
čios ašaros. —T. Toth
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KNYUA. KURI VISADA ĮDOMI

IR NES KNOT A 
Tai Juoso

Stoję Knygoje gražios mūsų įmonių 
kos, su pavslkslals. Ju mleUu

•kalto lr nuaugę Ir jaunieji. labai 
tinka lietuvių kalbos pamokom*. U 
Viso 71 pasakos. Kaina 91.10. Pla
tintojams dideli nuolaida.

Užsakymus kartu nu pinigais slusklts

“DRAUGAS”
4545 West SSrd Street

CHICAGO 29, IL LIN OI8
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Jei turite parduoti ar linuomo- 

tl. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite parduoti 
telefonu Vlrglnls 7-6640.
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Bsptynerią Metų Mirties 
Sukaktuvės

ADOMAS TAMOŠAITIS

Jau suėjo septyni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
niflaų tarpo mylimų draugų.

Netekome savo mylimo 1960 
m., birž. mėn. 16 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. I^a.1 gailestingas Dievas su
teikia Jam amžinų ramybę.

Už Jo sielų mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias birž. mėn. 
15 dienų 7 vai. ryto. ftv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, taip pat 
bus atnašaujamos šv. Mišios 
liepos 16 d. Ir rugp. 19 <1. 7 vai. 
ryto.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pasi
melsti už a.a. ADOMO sielų.

Po šv. Mišių '(birž. 15 d.) 
kviečiame dalyvavusius pamal
dose užeiti pusryčiams pas Jo
nų Andrlšldnų, 700 W. Slst St. 

Niiltfiilę giminės Ir drangai

A. A.

GEORGE KAMINSKIS
Gyvi no 4537 S. vl'noil St.

Mirė birželio 12 <1.. 1057 m., 
12:40 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Raseinių apskr., Eržvil
ko parapijos, Hudų kilimo.

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame niilifldime 

žmona .los' pliine ( Itimknitė ), 
duktė vienuolė Sesuo M. Ali- 
cillu, kuziuiierii tė (gyv. t'ali- 
forniu), 3 podukros: Monika 
Gristi (gyv. t'iiliromia), t'a- 
therine Jnyvgii 1 ir Stelių Milas 
ir Jų šeimos, posūnis Anton 
Norim) su šeima ir posūnis Pe
ter Miisso su šeima, brolienė 
Bar Iki ra. Žukas, kili giminės, 
draugui ir pažįstami. Lietuvoje 
liko dil broliui.

Kėlius Ims pašarvotas penkt. 
5 Vili. popiet. Jollll K. Elldelkto 
koplyčioje, 4Co5 S. Hermitage 
Ale.

l.-iiilotuvės įvyks pirmadienį, 
birželio 17 d., iš koplyčios 8:30 
vul. ryto Ims atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos Už velionies sielų. I'o 
pamaldų Ims nulydėtus j ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, po- 
llllk ros ir ĮMisimiai.

Iztidot uvių direktorius John 
F. Elldelkls. T. I, YArds 7-1741

Skelbkitės "Drauge '!
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X Skautai ir skaute*, pasiži- 

dėjo dalyvauti tėvų Marijonų 
vienuolyno ir “Draugo” patal
pų pašventinimo iškilmėse or
ganizuotai, ir su vėliavomis. 
Dalyvaus “Aušros Vartų” mer
gaičių tuntas, vadovaujamas 
tuntininkės A. Karnavičienės, 
berniukų "Lituanikos” tuntas, 
vadovaujamas tuntininko Pr. 
Nedzinsko, “Baltijos Jūros” 
tuntas, vadovaujamas tuntinin
ko Edm. Vengiansko ir Akade
mikai skautai, vadovaujami A. 
Mickevičiaus.

X Dr. Jonas Reinys Rose- 
lande birželio 16 d. 11 vai. Visų 
Šventųjų parap. salėje birželio 
įvykių minėjimo metu pasakys 
kalbą. Meninę dalį išpildys 
moksleiviai.

X Lorraine Paehankis, 5919 
S. Troy st., sugrįžo namo iš 
Fort Lee, Virginia, kur ji sėk
mingai baigė 2 mėnesių me
džiagų užpirkimo bei pristaty
mo kursus.

X Visi Chicagos ateitininkai 
maloniai kviečiami rytoj 5 vai. 
p. p. atvykti j moksleivių at-kų 
vysk. M. Valančiaus ir kun. Al
fonso Lipniūno kuopų abiturien
tų išleistuves, kurios įvyks Lit- 
uvos Vyčių salėje. Bus trumpos 
iškilmės, pervadant abiturientus 
studentų draugovės žinion, o po 
to vaišės ir šokiai jaunimui.

IMENRAflTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB

mokyki os 1956-1957 mokslo metų mokiniai su pedagogų ta- 
Alicija Rūgytė, kun. K. Pečkys, SJ, inspektorius, kun. J.

Šeštadienis, 1957 birželio 15

IŠ ARTI IR TOLI
I. i. VALSTYBĖSE ARGENTINOJ

X Visi kviečiami į birželio 
tragiškųjų įvykių minėjimą, 
įvykstantį šiandien 7 vai. vak. 
Marijos
talpose.

X Rita Releekaitė, 7215 So. 
Mozart ave., birželio 9 d. baigė 
su pažymėjimais St. Adrian pa
rapinę mokyklą ir ta proga Ri
tos tėvai iškėlė šaunią puotą.

Augšt. mokyklos pa- Ritos tėvai yra baigę De Paul 
Parodos “Teroro au- universitetą. Beleckai augina 4

Chicagos Augštesmipsios Lituanistinės 
ryba. Viduryje matyti mokyklos direktorė 
Raibužis, SJ, tarybos sekretorius, ir kiti Mokytojai.

EI, PIRMYN, PIRMYN, JAUNIEJI!
EDV. ŠULAITIS. Cicero. III.

kos pavergtoje Lietuvoje” lan 
kymas prasidės nuo 5 v. 30 m. 
Visuomenė kviečiama susirinkti 
anksčiau, kad dar prieš minėji
mą galėtų apžiūrėti įdomius 
parodos eksponatus. Kun. Br. 
Markaitis kalbės invokaciją.

Minėjimo programa dalyvių 
nevargins, bus trumpa, kon
densuota ir įdomi.

X šaulių Sąjungos tremtyje 
centro valdybos suvažiavimas 
įvyksta Chieagoje birželio mėn. 
29 d. 7217 So. Maplewood Ave., 
Chicago 29, III., A. Kybartienės 
namo patalpose. Atstovai į su
važiavimą siunčiami po 1 asme
nis nuo kiekvieno skyriaus iš 
JAV ir Kanados, kurie patvir
tins šaulių statutą ir padarys 
kitų svarbių nutarimų šaulių 
organizaciniame gyvenime. Be 
to, bus išrinkti nauji valdomieji 
organai.

X Ministeris St. Lozaraitis ir 
dr. Gerutis, konsulo dr. Dauž- 
vardžio lydimi, aplankė “Drau
go” redakciją ir Alto pirminin-

dukreles. Nors tėvai čia gimę, 
bet gerai kalba lietuviškai. Lie
tuviškai taip pat gražiai kalba 
ir jų dukrelės.

X Antanas Gintneris, Tauti
nių šokių šventės komiteto iž
dininkas, nuo birželio mėn. 15 
d. yra paskirtas komiteto raš-

Praeito pirmadienio popietę 
prie Chicagos International Am- 
phitheatre salės buvo didelis su
judimas, nes 'į ją iš visų miesto 
dalių traukė Chicagos lietuvis-1 
kųjų parapijinių mokyklų moki
niai, kurie čia atvyko ne kokiai 
nors arklių ar automobilių pa
rodai apžiūrėti, bet parepetuoti

kančios dainos: “Per šilelį jo
jau”, “Vai tu strazde, strazdeli”, 

pirmyn jaunie-‘Obelėlė” ir “Ei,
ji” jau visai darniai išeina.

Kaip aguonėlę sėja?
Po dainelių, jaunieji pasipila

į aikštę žaidimų atlikimui ir čia 
jie meistriškai parodo “Audėjė
lę”, “Aguonėlę”, “Uodą” ir “Jur 
gelį”. Talpi teatro aikštė tik mir-tinės reikalų vedėju, kurios bu-Į mokinių programos dalį JA Vals 

veinė bu3 Bridgeporte, 3320 S. tybių ir Kanados liet. tautinių i ga nuo jaunų šokėjų, kurie savo 
Halsted st., prekybininko J. (šokių šventėje.
Karvelio name, buv. Jurgio Pel- 
džio restorano patalpose. Čia 
bus sutelkti visi biletai ir tei
kiama visa informacija Tauti
nių šokių šventės, Jaunimo kon
greso ir lietuvių meno parodos 
reikalais.

X Barbora Gedvilaitė, 4637 
S. Hermitage ave., baigė Šv. 
Kryžiaus parapijos mokyklą ir 
ta proga birželio 9 d. jos moti
na iškėlė vaišes, kuriose daly
vavo giminės ir draugai. Elena 
Gedvilienė yra ketvirti metai 
našlė, tačiau duoda progos sa
vo 4 vaikams lankyti katalikiš
kas mokyklas. Sūnus Jurgis

Graži tėvynė mano 
Laikrodžiui rodant 1:30 vai. 

visi jaunieji jau sustatyti dai
noms ir iš 750 jaunų krūtinių 
išsiveržia galingi žodžiai:

Graži tėvyne mano 
Nuo šimtmečių senų. 
Tėveliai ten gyveno 
Ir aš ten gyvenau.

Pabaigus šią dainą, dirigentas

ką. Min. Lozoraitis buvo atvy- lanko Šv. Ritos augšt. mokyk- 
kęs iš Romos į P. Žadeikio, Lie- j lą, o kiti du lanko Šv. Kryžiaus 
tuvos atstovo, laidotuves ir šio- parap. mokyklą.
mis dienomis grįžta atgal Euro
pon. Dr. Gerutis jau seniau yra
atvykęs iš Šveicarijos ir kiek il
giau dar pasiliks Amerikoj stu
dijų reikalais.

X DaiJ. A. Koverienę, kuri 
gyvena 716 W. 60 Place, praei
tą savaitę netoli savo namų 
staiga užpuolė piktadaris ir no
rėjo ištraukti rankinuką ir nu-

X Lietuvos konsulas P. Dauž
vardis ir ponia J. Daužvardienė
dalyvavo praeitos savaitės ket
virtadienį Vokietijos Generali- 

: nio Konsulo Barono von Lupin 
ir Baronesos von Lupin paruoš
tam priėmime jų rezidencijoj 
Evanstone, o šios savaitės ket
virtadienį Britanijos Generali
nio konsulo ir ponios Robert

traukti laikrodėlį. Tuo tarpu I Whyte Mason suruoštam priė- 
pasirodė viena juoduke mote- j mime Anglijos karalienės Elz- 
ris, kuri pradėjo šaukti pagal- bietos gimtadienio proga, 
bos ir plėšikas baltas vaikinas
turėjo pabėgti nieko nelaimė
jęs.

X Geraldine Rzonca pereitą 
savaitę baigė Maria High 
School. Jos tėvas “Jim” Rzonca 
yra Chicagos ugnagesių Garbės 
Marshalas ir nors svetimtautis, 
uoliai remia lietuviškus paren
gimus, ypač su D. G. postu. Tu
ri užeigą prie 52 ir Wood St., 
Town of Lake kolonijoje.

X Lucille S. Shotas, 7110 So. 
California Ave., tel. HE 4-1135, 
anksčiau dirbusį kredito draugi
jose, dabar išlaikė insurance 
brokerio egzaminus ir pradėjo 
dirbti draudimo srityje. Ji at
stovauja visas kompanijas ir 
turi patyrimo toje srityje.

X Dr. Stasys Budrys, pra
eitais metais sėkmingai suorga
nizavęs ir tvarkęs pirmosios pa
galbos skyrių Dainų šventei, 
mielai sutiko šįmet suorgani
zuoti lietuvių medikų ir gailes
tingųjų seselių štabą, kuris bu
dės International Amphithcatrc 
šokių šventės metu.

X Jono Balio straipsnyje, 
kuris tilpo šios savaitės “Drau
go” kultūriniame priede, viena 
eilutė turi skambėti taip: “Il
gesnės eilutės turi pauzę arba 
cezflrą.” Be to, kitur turi būti 
išspausdinta ne “cenzūra”, bet 
“cezūra”.

— Gegužės 24 d. Ravvson li
goninėje, po trumpos, bet sun
kios ligos, mirė a. a. Vincentas 
Girtukauskas, sulaukęs 69 m. 
amžiaus. Velionis buvo kilęs 
iš Raseinių. Į Argentiną atva
žiavo 1928 m. ir beveik visą lai
ką išdirbo Papini Hnos. stiklo 
fabrike, iš kur neseniai buvo iš
ėjęs į pensiją. Turėjo savo nuo
savą namą Avellanedoje, c. 
Costa Rica 329. Pasiliko žmona 
Valerija Sarkauškaitė-Girtukau- 
skienė, duktė Eugenija ir žen
tas Povilas Jelinskas. Palaido
tas Sarandi kapuose.

— Kaz. Andruškcvičius, 70 
m. amžiaus, mirė geg. 16 d. Po- 
liklinoje Lanus. Velionis kilęs iš 
Alytaus apskr., Vytautiškių 
km., į Argentiną atvyko 1927 
m. Dirbo La Blanca skerdyklo
je ir Mercado de Frutas firmo
je, Avellanedoje.

KEPEJAS SPECIALISTAS

Vilius Albrechtas, gimęs 
Klaipėdoje, kepėjo amato išmo
ko iš savo tėvelių, kurie Klai
pėdoje turėjo pagarsėjusią duo
nos ir kitų gaminių kepyklą.

Vilius Albrechtas išvykęs 
kartu su savo tėveliais iš Lie
tuvos, būdamas tremtyje taip 
pat dirbo toje srityje ir dar 
daugiau patyrimo įgavo kepi
mo specialybėj. Atvykęs į Ame
riką 1952 metais drauge su sa
vo tėveliais perėmė jau seniau 
veikusią Marąuette Bakery ir 
čia darbuojasi.

Vilius Albrechtas norėdamas 
patarnauti saviesiems Chieago
je pradėjo gaminti raguolį- 
baumkucheną, kuris sukėlė vi- 
sų susidomėjimą.

1956 metais vykusis Festiva
lis Gary, Indiana, kuriame ak
tyviai dalyvavo Gary lietuviai. 
Jie buvo pakvietę ir Vilių Al
brechtą dalyvauti toje visų tau
tų šventėje. Jisai atvyko su sa- 

-Įvo gaminiu-raguoliu, kurį ame- 
kai, tad jų paruošimas lietuvis- į rikiečiai pavadino 100 kiaušinių 
kai programai tikrai nebuvo toks . pyragas ir jis buvo visų susido- 
lengvas. jmėjimo centru. Su tuo pyragu-

Einant iš šios repeticijos, ku- raguoliu lietuviai gavo daugiau 
rioje buvo matyta tiek gražių Į propagandos už kitas tautas 
pastangų ir noro dirbti lietuviš
kam labui, dar ilgai ausyse skam 
bėjo paskutinės dainos posmas,

Ei, pirmyn, pirmyn, 
jaunieji, džiaugsmo laimės kupi
ni; neįveiks audringi vėjai, kol 
dar esame jauni”. Ir iš tiesų, ši 
matyta jaunųjų demonstracija 
ilgai neišgaruos iš galvos, o mes 
ją dar kartą visi galėsime pa
matyti birželio mėn. 30 d. taut. 
šokių šventės metu.

ruošimą taut. šokių šventei yra 
įdėjusios visą širdį ir šiuo reika
lu yra nemaža pasidarbavusios. 
Turint galvoje, jog didesnė pu
sė iš programoje dalyvaujančių 
mokinių yra šiame krašte gimu
siųjų lietuvių ir kitataučių vai- Berniukams stovykla

gyvenime pirmu kart pasirodys gaukiantis 
dešimtatūkstantinei žmonių mi
niai.

Darbščiosios seselės mokyto
jos, eidamos aplink savąsias gru
pes, vis pataiso vieną kitą jude
sį, o mokiniai truputį prakaituo
ja, nes šių žaidimų daugumas 
iš jų gyvenime nebuvo matę ir 
tik prieš 3 mėnesius, pradėjus 
repeticijas, turėjo progą išvysti.

Po aikštę prakaituoja nevien 
tik mokiniai su seselėmis, bet Indiana Harbor, Ind.

A. Skridulis duoda .ženklą pra- taip ir taut. šokių šventės komi- 
dėti “Vijo lizdą pelėda”, o sesuo, teto pirm. Bruno Shotas, LB 
Bernarda su muz. J. Kreivėnu Chicagos apygardos pirm. dr. J.

Bajerčius, muz. J. Kreivėnas, a- 
merikiečių spaudos fotografai ir 
kiti, kurie planuoja kaip geriau 
būtų galima pravesti programą 
ar kaip šį jaunųjų pasirodymą 
atžymėti spaudoje.

Didelės seselių mokytojų 
pastangos

Radęs progą, pasikalbu su dai 
nininkų bei šokėjų mokytojoms- 
seselėms. Sės. Bernarda papasa
kojo, jog šis darbas buvo vienas 
iš maloniausių, nes vaikai labai 
nuoširdžiai šiuo reikalu domėjo
si. Inspektorė Eucharista čia pa 
žymėjo, kad organizuojant šį pa 
sirodymą daug prisidėjo para
pijų klebonai, kurių talka ypatin I 
gai buvo svarbi. Šiame visame 1 
darbe taip pat daug pagelbėjo [ 
seselės Perpetua, Bernarda ir I

tekos patalpose, kitu metu pas Koronata, aplankiusios visas mo 
aikštelės organizatorių kun.. ^y^jag įr prižiūrėjusios ten ve- 
Ant. Vilkaitį, ar pas kitU3 vai- damas repeticijas.

Kartoteka

per garsintuvą perspėja jaunuo 
sius dainininkus, kad jie nesi- 
žvalgytų į augštąsias Amphithe
atro sienas, o stebėtų dirigentą. 
Perspėjimas padeda ir antroji 
daina jau geriau pasiseka, o se-

X Naujoje ALRK Federaci
jos Jaunimo stovykloje (Chica
gos, Clevelando, Detroito tri
kampyje) pirmoji ir vienintelė 
mergaitėms stovykla vakaruose 
atidaroma liepos mėn. 14 d., 
kuri tęsis iki liepos 28 d. Sto 
vykiai vadovaus patyrusios to 
je srityje Putnamo seserys. Re-I 
gistraciją vedi ir visas infor
macijas teikia Chieagoje St. 
Tumosienė, 9837 So. Albany, 
Evergreen Pk, III.; tel. GArden 
3-6386. Detroite — V. Kundro- 
tienė, 3763 Kendall st., Detroit 
6, Mich.

X šį sekmadienį 10:45 vai. 
ryto neseniai pakonsekruotoje 
Marijos šventovėje Marąuette j 
Parke vyks iškilmingos pamal
dos už pavergtuosius mūsų tau
tiečius, kenčiančius anapus Ge
ležinės uždangos ir už žuvusius 
Lietuvoje bei ištrėmime. Iškil
mingas šv. .mišias celebruos 
vysk. V. Brizgys, kartu pasa
kydamas ir pamokslą. Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras giedos 
Gruberio mišias. Mišias diri
guos Alfonsas Gečas. Solo gie
dos sol. Jonas Vaznelis. Solistui 
ir chorui vargonais pritars Vla
das Baltrušaitis. Prašomi daly
vauti ne tik Marąuette Parko 
lietuviai, bet ir iš visos Chica
gos bei apylinkių, prašant Kū
rėjo bendroje maldoje laisvės 

, Lietuvai.

X Cicero lietuvių Bendruo
menė šią vasarą organizuoja 
lietuvišką vaikų aikštelę. Mo- 
kykla-aikštelė veiks vieną mė
nesį, nuo birželio mėn. 24 d., 
penkias dienas savaitėje po tris 
valandas kasdien. Aikštelėje 
bus žaidžiama, mokama lietu
viškų dainelių, pasakų,‘lietuviš
kų poterių, giesmelių ir t. t.

Vaikus nuo 4—7 metų am
žiaus galima užregistruoti tre
čiadieniais nuo 6 iki 8 v. biblio-

S. Karvelis, valdybos sekre
torius, yra iškėlęs sumanymą 
E. Chicagos lietuvių apylinkės 
kartotekos atžvilgiu. Lietuviams 
kilnojantis iš vienos vietos į ki
tą, naujai atvykstantiems, yra 
labai sunku turėti visų tikslius 
adresus ir pavardes. Tam darbui 
atlikti turėtų būti vienas asmuo, 
kuris rūpintųsi tiktai kartotekos 
reikalais.

i’SJE

dybos narius telef. OLympic 2 
0231 arba TOwnhall 3-6005.

Visos sutiktosios seselės at
rodė, jog jos į savo mokinių pa-

VASAROS STOVYKLA 
BERNIUKAMS

VADOVAUJAMA TĖVŲ JfiZUITŲ

Gražioje Michigan vasarvietėje, VVatervliet, Michigan. 
Priimami berniukai nuo 6 — 14 metų.

Savaitinis mokestis vienam asmeniui $25.00. 
Stovykla prasideda liepos 1 d., baigiasi liepos 29 d.

Registruotis: REV. J. BOREVIČIUS, SJ.
5541 So. Paulina St., Chicago 36, lll.

Tel. HEmlock 4-1677

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONf !

Prekės »be brokų, kainos žemiausios Chieagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chieagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted St. Vietory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

dalyvavusias toje šventėje.

— Tėvynės Mylėtojų draugi
ja birželio mėn. 16 d. 1 vai. p. p., 
tėvo dienos proga rengia gegu
žinę Pierce Woods Parke, Cle
veland Avenue & Pierce Blvd., 
Racine, Wisoonsin.

VOKIETIJOJ
— Vasario 16 d. gimnazijos

evangelikai mokiniai su mok. 
Skėriu padarė ekskursiją į Man
heimą, kur aplankė evangelikų 
misijų parodą. Paroda buvo ku
nigaikščių pilyje, kuri pastaty
ta 1760 m. Ta proga mokiniai 
apžiūrėjo visą istorinę baroko 
stiliaus pilį. Be to aplankė ir ša
lia pilies stovinčią jėzuitų baž
nyčią, taip pat baroko stiliaus, 
pastatytą 1760 m. Aplankytas 
ir naujas Manheimo teatras, 
kainavęs 15 mil. .markių, pa
šventintas šių metų sausio 17 
d. Be to ekskursija aplankė ir 
Ludvvigshateną, jo uostą ir mo
dernų auto fabriką.

T.T. Marijonų Seminarijos patal
pose, kuriose yra įruoštas maudy
mosi baseinas ir sporto aikštė, 
šiais metais bus nuo liepos mėn. 
7 d. iki rugpjūčio mėn. 4 d.

Į stovyklą priimami jaunuoliai 
9 iki 13 metų.

Mokesti $3.50 dienai ir $5.00 vien 
kartinis mokestis apdraudai, regis
tracijai, gydytojo priežiūrai).

Vykstant į stovyklą, pasiimti 
reikalingų dalykų sąrašas bus į- 
teiktas po registracijos.

Šiais metais nedidelis berniukų 
skaičius bus priimama, todėl tė
vai turėtų greitai juos užregist
ruoti.

Stovyklai vadovaus Tėvai ir Bro
liai Marijonai.

Dėl tolimesnių informacijų skam
binkite tel. FAculty 3-1441; arba 
rašykite: MARIAN FATHERS,
Mariau Hills Seminary, Clarendon 
Hills, III.
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IŠKILMINGA DEDIKACIJA
^DIENRAŠČIO DRAUGO NAUJŲ PATALPŲ

Ir
TĖVŲ MARIJONŲ NAUJOJO VIENUOLYNO 

jvyks
Sekmadienį birželio mėn. 23 d., 1957 m.

prie 63-čios ir Kilbourn gatvių
(Kilbourn gat. yra 4566 j vakarus)

Dedikacijos iškilmes atliks 
JO EMINENCIJA, KARDINOLAS SAMUEL STRITCH,

. Chicagos Arkivyskupas
Iškilmės prasidės 3:06 vai. p. p.
Palaiminimas šv. Sakramentu 3:36 vai. p. p.
Sveikinimai ir meninė dalis prasideda 4:66 vai. p. p.
Naujų patalpų lankymas nuo 4:36 vai. iki 6:66 vai. p. p.
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