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Kovojanti tauta bus laisva Vienuoliktoji Čikagos Aukšt. Lituanistikos mokyklos abitutrientų laida

VISUR IR VISUOMET LAISVASIS LIETUVIS PRIVALO KEITI 
PROTESTO BAISI PRIEŠ SOVIETINE PRIESPAUDA

BIRŽELIS — LIETUVOS DRAMATINIŲ ĮVYKIŲ IR PERGYVENIMŲ MENUO: SOVIETINE 
OKUPACIJA, VALSTYBES SUŽLUGDYMAS, BAISIOSIOS TRĖMIMŲ DIENOS IR VISUOTI

NIS TAUTOS SUKILIMAS

Visi šie faktai ir įvykiai, bu
vę prieš 21 - 22 metus Lietuvo
je, yra labai ryškūs, labai skau
dūs tautos tragiškai išgyventi. 
Tie įvykiai ir išgyvenimai tegul 
dabar mus visus jungia į vie
ningas demonstracijas, nukreip
tas prieš pikčiausiąjį Lietuvos 
priešą — Sovietų Sąjungą. Ji 
yra atsakinga už Lietuvos vals
tybės sužlugdymą, už Lietuvių 
tautos pralietus ašarų ir nekal
to kraujo klanus. Todėl visur 
ir visuomet laisvasis lietuvis tu 
ri kelti savo protesto balsą prieš 
sovietinę priespaudą, prieš so
vietinę Lietuvos okupaciją.

Birželio mėnesių tragiškųjų 
įvykių grandinėje, pirmoje vie
toje mes turime prisiminti ir 
įvertinti didžiąją ir ryškiausią
ją prošvaistę — 1941 metų bir 
želio 23 dienos visuotinį tautos

B. Venskuvienč turėjo
eilę pasikalbėjimų

su Airijos žurnalistais
DUBLINAS, Airija. — šiom 

dienom Dubline įvyko Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizacijų 
Unijos (UMOFC) Tarptautinio 
Biuro posėdžiai. Iš pavergtų tau 
tų pusės šiuose posėdžiuose da
lyvavo B. šlepetytė-Venskuvie- 
nė, atvykusi iš Paryžiaus. Ten 
pat posėdžiavo, tarp eilės kitų 
komisijų, ir Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijos Ko 
misija Pavergtų Tautų klausi
mams, kuriai pirmininkauja B. 
/enskuvienė.

UMOFC Tarpt. Biuro narės 
buvo Dubline gražiai priimtos 
katalikų ir kitų organizacijų. 
Jos dalyvavo ir Airijos Katali
kių Moterų Federacijos sidab
rinio jubiliejaus minėjime, į ku
rį atsilankė J. E. Dublin’o ar
kivyskupas John C. McQuaid.

Savo buvimo Dubline metu B. 
Venskuvienė turėjo eilę pasikal 
bėjimų su Airijos žurnalistais 
pavergtų tautų klausimais, ku
rie tilpo vietos spaudoje, kaip 
“Irish Independent”, “Irish 
Press” ir kt.

sukilimą, kasmet visa tauta ne 
tik dvasia, bet ir ginklu ranko
se sukilo prieš raudonąsias pa
jėgas ir jas mušė lauk iš kiek
vieno tėvynės kampo.

Visos šios kovos ir kančios 
buvo apvainikuotos didžiausiu 
laimėjimu — Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymu. Nors ir 
trumpam, bet nepriklausomybė 
buvo atkurta. Laimėjo tautos 
pastangos ir pasišventimas.

Didieji ir ryžtingieji tautos 
žygiai juo toliau, juo didesniais 
ir negęstančiais švyturiais šian 
dien matomi. Tokiais švyturiais 
matome: 1831, 1863, 1918 — 
1920 ir 1941 metų sukilimus 
bei kovas, 1944 metais VLIKO, 
kaip organizuotos tautos prade 
tuosius vieningos kovos žygius 
ir 1944 — 1951 metų partiza
nų ryžtingiausias kovas tautos 
laisvei ir nepriklausomybei at
kurti.

Minėdami ir apvaikščiodami 
tuos visus Birželių įvykius, savo 
gausiuose susirinkimuose ir de
monstracijose, siekdami Lietu
vai laisvės:

1) iškeikime tautos ryžtin
guosius prieš svetimąją prie
spaudą sukilimus;

2) išryškinkime sovietinės o- 
kupacijos žiauriuosius darbus — 
tautos naikinimą, tautos teisių 
paneigimą, žmogaus teisių ir 
paties žmogaus nuvertinimą, ū- 
kinį apiplėšimą, socialinę nely
gybę, dvasinį ir religinį perse
kiojimą, rusifikaciją ir klaikią 
komunistinę idnoktrinaciją;

3) priimtosiomis rezoliucijo
mis prašykime laisvojo pasaulio 
vyriausybes, kad jos remtų Lie 
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą ir kiekvienu atveju rei
kalautų, kad Sovietų Sąjunga 
tuojau atsitrauktų iš Lietuvos 
teritorijos;

4) remkime JAV senatorių ir 
kongresmanų rezoliucijas, kurio 
mis reikalaujama Lietuvai lais
vės; darykime žygius, kad ir 
kitų kraštų parlamentai pana
šias rezoliucijas pravestų;

5) pasižadėkime visomis sa
vo galėmis — kova, darbu ir 
aukomis — padėti pavergtajai 
tautai nusikratyti bolševikinę

. priespaudą ir atgauti laisvę bei 
nepriklausomybę.

VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS:

dr. A. Trimakas, pirm.,
J. Audėnas, vicepirm.,
J. Stiklorius, sekretorius

Portugalai grįžo
namo iš Goa

LISABONA, Portugalija. — 
Apie 1,1000 kareivių ir 244 ci
viliai atvyko šiom dienom į Li
saboną. Jie buvo paskutiniai iš 
4,600 portugalų, evakuotų iš 
Goa, užėmus ją Indijai praėju
sį gruodžio mėnesį.

Čikagos Aukšt. Lit. mokyklos abiturientai Jaunimo Centre. Baigus užvakar mokslo baigimo iš
kilmingąjį aktą, abiturientai dainuoja Maironio “Užtrauksim naują giesmę”.

(Nuotrauka A. Gulbinsko)

AMERIKA PERSPĖJO SLAPTĄJA ARMIJA
Musulmonai atmetė Slaptosios Armijos organizacijos (OAS) 

pasiūlymą tartis dėl nuolaidų

Sumažėjo eksportas 
Kubon

OTTAWA, Kanada. — Kana 
dos eksportas Kubon žymiai su
mažėjo, nes galvojama, jog dik
tatorius Fidel Castro nebepa
jėgia už importuojamas prekes 
mokėti.

1961 metais Kanada ekspor
tavo Kubon prekių už 36 mili
joną. Per 1962 metais gal tepa
sieks 5-6 milijonus dolerių.

KALENDORIUS

Birželio 5 d.: šv. Bonifacas, 
Kentautas.

Birželio 6 d.: šv. Norbertas, 
Milda.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsnių; rytoj — 
šilta, galima perkūnija su lie
tum.

Saulė teka 5:17, leidžias 8:20.

Jubiliejinis vargonininky seimas
Telefoninis pranešimas iš seimo salės

CHICAGA. — Amerikos liet 
tuvių Vargonininkų jubiliejinį 
seimą vakar Jaunimo centre pra 
dėjo c. vald. pirmininkas Ant.
Giedraitis. Invokaciją atkalbė
jo prel. Ignas Albavičius, są
jungos dvasios vadas.

Po pirmo įžanginio žodžio sei 
mo pirmininku išrinktas komp.
Aleksandras Aleknis iš Water- 
bury, Conn., vicepirmininku 
Ant. Olšauskas iš Amsterdam,
N. Y., sekretorium Juozas Krei-; 
venas iš Cicero, III.

Seimą sveikino vysk. V. Briz
gys, prel. Ign. Albavičius, L.
Šimutis, komp. J. Žilevičius iš 
Elizabeth, N. J., Ignas Saka
las, J. Šaučiūnas iš Kingston,
Pa., Br. Jonušas iš Omahos,
Nebr., Br. Budriūnas iš Los An 
gėlės, Pr. Taruta iš Grand Ra- 
pids, Mich., muz. kun. V. Bud- 
reckas iš Brooklyn, N. Y., kun.
St. šantaras, ir J. Šoliūnas iš 
Wilkes Barre, Pa.

Futbolo rungtynėse
Kolumbija lygiomis

su Rusija 4:4
SANTIAGO, Čilė. — Kolum

bija užvakar pasaulinėse futbo
lo pirmenybėse sužeidė lygio
mis su Rusija 4:4. Meksika ir 
Šveicarija pralaimėjo ir buvo 
išskirtos iš rungtynių.

Ispanija nugalėjo Meksiką 
1:0, gi Vokietija sumušė Švei
cariją 2:1. Vengrija supliekė 
Bulgariją 6:1.

ALŽIRAS, Alžirija. — Alži- 
riečių nacionalistų komanda Al- 
žirijoje užvakar šaltai atmetė 
Slaptosios Armijos organizaci-

Alžire jau keturios dienos y-, Valstybės pareigūnas White 
ra ramu, slaptosios armijos va- vakar perspėjo slaptąją armiją 
dams pasiūlius tartis su musui- susilaikyti nuo teroro veiksmų, 
monais nacionalistais dėl nuo- {nes jie jokiu būdu nepateisina-

jos (OAS) pasiūlymą rasti su- laidų. Alžiro zonos musulmonai j mi.
gyvenimą ir ją perspėjo prieš 
atnaujinimą teroro.

Kapt. Taieb Boualem paskel
bė pareiškimą “Alžiro autono- atrodo
minės zonos” nacionalistų ko- mams.
mandos vardu. Jis perspėjo, jog 
musulmonai visa jėga atsikirs,

jau pačioje pradžioje priešinosi 
bet kokiam kontaktui su slaptą 
ja armija, bet kiti sluoksniai, 

palankūs pasikalbėji-

— Slaptosios Armijos organi
zacija (OAS') Alžirijoje vakar

jei slaptosios armijos teroras pranešė, jog ji atnaujins tero- 
bus atnaujintas. Į ro veiksmus.

Kompozitorius A. Aleksis, , pir
mininkavęs Amerikos lietuvių var
gonininkų jubiliejiniam seimui, 
įvykusiam vakar Chicagoje.

Kils vilnų gamyba
LONDONAS. — Pasaulyje 

vilnų gamyba 1981 - 62 pakils 
apie 1 procentą. Tai teigiama 
pranešime, atspausdintame ne
seniai Londone Bendruomenės 
(Commonwealth) ekonominio 
komiteto ir tarptautinės vilnų 
organizacijos.

NAUJA VARGONININKŲ 
VALDYBA

Antanas Giedraitis — pirmi
ninkas, Justas Kudirka — vi
cepirmininkas, Faustas Strolia 
— sekretorius, Pranas Ambra- 
zas iš Clevelando, Ohio, — ž- 
dininkas, iždo globėjai — Bu- 
janauskas iš Waukegan, Ilk, 
ir Karpiutė iš Westville, III.

Seimas priėmė naują statu
ti

Trumpai iš visur
Maskvos spaudoje pasižval _____________ _

Pirmoji JAV prekybos
delegacija Izraelyje

TEL AVIV, Izraelis. — 'Ofi
ciali Amerikos prekybos delega
cija ir išvystymo misija atvy
ko užvakar į Tel Aviv. Tai pir
moji tokia delegacija Izraelyje. 
Ji dalyvaus Tolimųjų Rytų tarp 
tautinės parodos atidaryme ry
toj Tel Aviv mieste ir turės 
prekybinius pasikalbėjimus.

gins. Gegužės mėn. pabaigoje jAy pasauline rinka 
Maskvos dienraščiuose — Prav 1
doje ir Izviestijose — plačiai VVASHINGTONAS. — Jung- 
rašyta apie Afrikos naujųjų tinės Amerikos Valstybės vie- 
kraštų vadovų apsilankymą, tai nos turinčios 18 procentų pa

Trys Kurdų grupės prašo 
pagalbos sukilėliamsSeime dalyvauja 30 vargoni

ninkų ir gausiai svečių. Komp.
J. Žilevičius, kalbėdamas apie i BEIRUTAS , Libanas. — Trysl Pasak pareiškimo, arabų pa- 
vargonininkų vaidmenį, pri m i- I kurdų organizacijos šiom die- j saulis susirūpinęs irakiečių prem
nė, kad jisai baigia rašyti Var-lnom kreipėsi į visur gyvenan-
„_ ■ • , . ..... |čius kurdus, o ypač Irake, kadgonimnkų sąjungos istoriją ir... ’ , J , ....„ jie paremtų kurdų sukilimą ir
prašė, kad sąjunga pasirūpin
tų ją išleisti.

Seimo dalyvių tarpe yra var
gonininkai veteranai: Jonas Či- 
žauskas iš Elizabeth, N. J., ir 
Vladas Daukša iš Chicagos. Sei 
mą raštu pasveikino seniausias 
lietuvis vargonininkas Jonas Mi 
kutavičius, iš Minersville, Pa., 
sulaukęs 90 metų.

Išklausius centro valdybos 
pranešimų ir juos priėmus, im
ta svarstyti statuto pakeitimo 
projektus.

jo vadą Mullah Mustafa ai - Bar- 
zani “krauju ir pinigais”.

Į kurdus kreipėsi šios orga
nizacijos; Irano kurdų demokra 
tų partija, Sirijos kurdų demo
kratų partija ir kurdų tautos 
teisių gynimo draugija, kurios 
būstinė yra Luzanoje, Šveica
rijoje.

Trys grupės pareiškė, jog 
kurdų sukilėliai žengia nuo lai
mėjimo prie laimėjimo Irake, 
gaunant vis “didesnę paramą 
iš laisvųjų arabų Irake, kurie 
nepakenčia Kassimo diktatūros 
ir teroro.

jero Kassim “kvaila politika”, 
nes jis “sukėlęs tarp arabų ir 
kurdų rasinę kovą”.

Anot kurdų nacionalisto, yra 
apie 12,000,000 kurdų — 6,000, 
000 Turkijoje, 3,500,000 Irane, 
1,800,000 Irake ir 400,000 Siri
joje.

— Venecuelos prezidento Ro
mulo Betancourt vyriausybė va
kar pranešė, kad Puerto Ca- 
bello bazę jau kontroliuoja iš
tikima vyriausybei kariuomenė. 
Savaitgalyje toje bazėje 400 jū 
rų kareivių (marinų) sukilo, 
pagelbstimi Fidel Castro šali
ninkų. Sukilėliai bėga į Vene- 

; cueios kalnus.

pailiustruota kalbomis, nuotrau 
komis. Abu dienraščiai, pasta
ruoju metu skelbią daugiau nuo 
traukų ar politinių šaržų, daug 
vietos skyrė, siekdami pasmerk 
ti Europos Bendrąją Rinką, ją 
laikydami “monopolių įrankiu”.
Šiuo požiūriu puolimus ypatin
gai išvystė “Pravda”. “Izviesti- 
jų” dienraštis smarkiai puolė 
JAV karinių pjaėgų išlaipinimą 
Thailande. Per keturias skiltis 
įdėtame Laoso, Thailando ir ki
tų kraštų žemėlapyje, dienraš
tis skaitytojus įtaigoja apie ta
riamai “agresyvius” JAV veiks 
mus. Strėlėmis ryškiai pavaiz
duotos JAV sausumos, oro ir 
laivyno pajėgos. JAV pasiry
žimą ginti Thailandą, “Izvicsti- 
jos” ilgame straipsnyje verti
na kaip “pavojingą žaidimą”.

— Amerikoje vedybos augs.
1950 metais Jungtinėse Ameri- Sąjungos rimti siekimai pagerin 
kos Valstybėse buvo 1,651,000 ! ti santykius su Jugoslavijos dik 
Vedybų. Gi 1970 metais būsią tatorium Tito ir, tų santykių 
2,140,000. į poveikis į kitus Balkanų kraš-

.. . • .v. jtus, pagaliau, klausimai ar sun— Unijų narių skaičius su-/. . ...„„Yri .. kūmai, susieti su Rumunijos vi-
daus padėtimi.

saulinio eksporto ir 13 procen
tų importų.

— Kiek galės dalyvauti Ka
nados rinkimuose? Per 9,800, 
000 asmenų galėsią dalyvauti 
Kanados federaliniuose rinki- 

1 muose, kurie bus birželio mėn.

Kodėl Nikita Chruščiovas 
vyksta į Rumuniją?

MASKVA. — Paskelbus, jog 1960 metų birželio mėnesį Chru 
diktatorius Chruščiovas birže- | ščiovas paskutinį kartą lankėsi 
lio mėnesio antroje pusėje vyks 'Bukarešte, jis buvo teigiamai 
ta į “broliškąją” Rumuniją, Va
karų šaltiniai svarsto, kokiais 
sumetimais Kremliaus valdovas 
lankosi pas satelitus.

Pagal politines informacijas,
tiek lankymąsi Bulgarijoje, tiek į teikta nustalinimo pamoka 
būsimą viešnagę Bukarešte ten 
ka sieti su tokiais svarstymais:
Sovietų santykiai aplamai su 
Rytų Europos bloku, Sovietų

iškėlęs rumunų komunistų va
dovą Cheorghiu - Dej. O dabar, 
gal tik praslinkus kelioms sa
vaitėms po vizito Bukarešte, 
paaiškės, ar rumunams bus su

mažėjo net 10,000 trijose di 
džiausiose Kanados Ontario, 
Quebec ir Br. Kolumbijos pro
vincijose.

2 prancūzų rašytojai Maskvoje

Apie šią pastarąją kalbant, 
neatrodo, kad 'būtų reikalas So 
vietų diktatoriui lankytis Ru
munijoje;' juo labiau, kad pa
lyginus su padėtimi Bulgarijo
je, Čekoslovakijoje ir Vengri
joje, politinė ir kitokia padė
tis Rumunijoje atrodanti rami.

Dabar spėjama, kad tas lan
kymasis Rumunijoje atrodysiąs

LONDONAS. — Prancūzų ra 
šytojai Simone de Beauvoir ir 
Jean - Paul Sartre birželio 1 die- 

>ną atvyko į Maskvą, pakvietus 
juos Sovietų Sąjungos Rašyto-j lyg vienos savaitės ilgumo vy-
jų sąjungai. Tai pranešė Sovie- i riausiojo mokytojo teikiama pa
tų spaudos agentūra Tass. moka apie destalinizaciją. Kai

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Olandų radijas praneša 
apie laimėjimus kovoje prieš 
indonezų parašiutininkus va

karų Naujoje Gvinėjoje: iš 600 
desantininkų jau esą žuvę 185,

— Nusiginklavimo konferen
cijoje Genevoje Sovietų atsto
vas iškėlė kaltinimus, kad A- 
merika dabar ginklavimosi lenk 
tynęs perkelia į tolimąsias erd
ves. Amerikiečiai tuojau atsi
kirto; kad tas kaltinimas yra 
ciniškas, nes patys Sovietai pa
našius bandymus yra darę anks 
čiau.

Priverkus žemes ašaruvę, atpil
do saulės būk tikra, lietuve.

Jurgis Baltrušaiits
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SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer ftvs., Chicago, 32 'i

PERKŪNIJOS METU

Curacao šachmatų pirme
nybėm įpusėjus

Willemster, Curacao. šešta
dienį, gegužes 26 d. buvo už- j 

j baigtos 13 ir 14 ratų atidėtos I 
partijos, po kurių paaiškėjo ko-, 
kioj padėty yra įpusėtos pašau 
lio kandidatų pirmenybės. Pet- j Val 

i rosianas įveikė Filipą ir Fišerį, orthopeddos technikos lab

i Mes nieko negalime padaryti 
prieš likimo tironiją, bet mes ga
lime visiškai sukontroliuoti jautu- 

-lingumo sirenas. — Engei

S P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopėtiaa. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ba: 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t 

9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1

savo trobesius
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Perkūnija su savo žaibais ir kai apsaugoja 
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prisivydamas pirmaujantį Gele- 
Plaučių tikrinimo savaite Chica- rį, pastarasis gi įveikė Talį ir 

9 d‘ lygiomis sužaidė su Benko. Fi
šeris lygiom užbaigė su Kėre-
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su.
didžiuma, ypatingai moterys, 
bijosi perkūnijos.

Mieste gyvenantieji neprivalo 
bijosis, nes čia visur yra per
kūnsargių. Ar girdėjote, kad 
kada nors perkūnas būtų nu
trenkęs ką nors mieste? Tur
būt ne. Dažniau pasitaiko, kad 
žaibas žmogų užmuša užmiesty.

Vasaros metu daug kas va-

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Atsakymas. V. J. — Kvarco 
lempa dar niekam reumatizmo 
nepagydė, ir nepagydys. Be to, 
kvarco lempa neišmintingai žai 
džiant, gali akis sugadinti, iš
šaukti vėžio ligą, ir daugiau ža-

Atsakymas M. G. — Tams
tos minimų vaistų nuo a^thmos Po 14 ratų lentelė buvo buvo
Ibe gydytojo žinios nepatariu tokia: Geleris ir Petrosianas 
vartoti. Nežinančiam kiek, ka- po 9 taškus (laimėjo po 4 ir po 
da ir kaip tuos vaistus vartoti, 10 sužaidė lygiomis), Keresas 
gali būti labai pavojinga. Mini- 8%, Koršnojus 8, Fišeris 7, Ben 
mi vaistai veikia širdį, inkstus, ko 6, Talis 4V> ir Filipas 4 tš. 
nervus ir t. t., šiurpina ir jau- Fiferis iš pirmų 7 partijų turė- 
dina žmogų. Tad atsargiai! Į jo 3 tš., dabar pridėjo 4 tš.,

DRe J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima, ligonius pagal susitarimą 

1)61 valandos -skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kaSkied, Išskyrus trečiad. ir šeštad

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

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

žiuoja atostogauti, ir kartais los žmogui padaryti negu gero. 
perkūnija gali ištikti kur nors j “Saulės” lempos spinduliais švi-
vasarvietėje ar ant ežero. Tad 
būtina kiekvienam žinoti, kaip 
reikia elgtis perkūnui griau
džiant. Taisyklės yra šitokios:

Atsakymas L. Č. — Netiesa, 
meškos taukai plaukų 
gina ir nesustiprina.

; vadinasi, sužaidė geriau,

1. Nestovėti po medžiu, nes 
žaibas dažnai trenkia į medį, 
ir gali žmogų nutrenkti.

tinimas yra saugu tiktai gydy 
tojo radiologo priežiūroje. Šiaip 'k^^Us*> ar Amerikoje 
eiliniam žmogui, nieko nežinau

neatau- skirtumas> palyginant su pirmu 
Tamsta na*s tebėra 2 tš. 12 rate skir- 
galima bumas bebuvo 1 taško, kai Fiše-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street
Vai.- kasdien 10—12 val. Ir 7—9 v.

bet vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dien. uždaryta Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3220
Rez. telef. IVAlbrook 5-507#

Rez. HE 6-1670-

DR, K. G. BALUKASgauti meškos taukų. O ko už ris iveikė Tali ir Korčnojų, bet
čiam anie helioteraniia nei anie Pini-us Amerikoje negalima naujas pralaimėjimas Petrosia-; akušerija ikmoterų ligos 
radiaciją ,toki lempa gali pa- šautl? Kanados miškuose mes- nuitą^ skirtumą padidino iki Bu.,d5ng) tel w 5.6446
............................. kų yra gana daug, o meškienos 2 ts- Slli Pjbni pasekmes lodo, ValandO8 pagaI susltarlrn% Jei ne-

kad lentelės lyderiai daro 5 tš. atsiliepia, skambinti mi s-oooi,
kenkti sveikatai

mėsos tai Amerikoje galima di 
. Atsakymas A. P. — Vien tik desnėse maisto krautuvėse vi 
X-ray peršvietimas nenustato, suomet gauti.

arba bet kokio metalinio daik- ■ ar žmogus turi tuberkuliozę, ar į___________
to. Metalas yra stiprus žaibo- neturi- Tuberkulino reakcijos! 
laidis; ir jei metalas žaibą pri- budas Vra tikresnis tuberkulio- 
trauks, tai žmogų nutrenks. atpažinimui, negu X-ray; ir

mažiau pavojingas, negu X-ray.
3. Nesaugu kalbėtis telefonu

tuo motu kai perkūnija griau- a’r' bT„a7ai’žJX peliju™ buvo įregint- po įpusėtų varžybų, turi 5 die-

kflnas trenkia į telefonų^r dėl- tukina ir ketina vidurius, rei- ruota 864, kas sudaro 5 kiek- nų poilsio pertraukų pasivazi- 
to žmogus gali apkursti, o kar- kia pasakyti tai pridera kiekvienam milijonui gyventojų, meti po salas. (K. M.) 
tais net ir gyvybės netekti. idauS ir kaiP dažnai žmogus ba-)Tuo gi tarpu penkerių metų vi-

nanų valgo. Bananai kaip ir bul į durkyje prieš išradimą skiepų Daugelis ligų būna iššauktos
4. Radijo klausytis, kai per- v^s — tukina. Bananuose yra prieš poliją ta liga JAV-se su- ir palaikomos moralinių įtempimų,

kūnija griaudžia, yra nesaugu. ^as įaį -tokio, praskydusius į sirgdavo 162 žmonės iš milijo- to — reikia sielą gydyti pir- 
Žailbas gan dažnai trenkia į at- vidurius sukietina nn ima kaip kuną'suktų radijo aparatų, nors ir ’‘d™ s1““6“”*' n°' ' »'• « Sa"‘h“

būtų geriausi žaibolaidžiai; tuo-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
met žaibas pakenks ne tik radijo
aparatui, bet ir visiems na
mams.

5. Taip pat ir televizijos apa
ratą laikyti įjungtą dunduliui 
dundant yra labai pavojinga.

6. Perkūnui siaučiant smar
kiai bėgti ųpsaugu. Oro srovė, 
susidariusi paskui bėgantį žmo
gų, gali pritrukti žaibą ir įgali 
tuomet užmušti.

7. Perkūnijos metu su liet
sargiu eiti nesaugu, jei lietsar
gio rankena yra metalinė. Ta
čiau jei rankena yra medinė ar 
plastikinė, tai nereikia bijotis 
— perkūnas ten netrenks.

8. Nesimaudyk ežere, ar upė- | 
je, kai žaibai trata.

9. Laiveliu nesiirstyk perkū
nijos metu.

Visuomet reikia turėti minty, 
kad žaibas trenkia ti'k į aukš
čiausią smailagailį. Taigi perkū
nijos nereikia bijotis netoli 
aukštų medžių, tik po medžiu 
tai nestovėk.

Reikia žinoti, kad žaibas nie
kad netrenkia į automobilį. Ta
čiau sunkvežimiai, vežantieji 
eksplioduojančią medžiagą, vi
suomet turi žeme šliuoaiantį re
težį, kuris veikia kaip žaibolai
dis žaibams bei statiškos elek
tros kibirkštims.

Amerikoje beveik visi ūkinin-

Telefonas: GRovehell 6-1505

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, 
uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7 Treč. Ir šeš
tad. tik 10-12.

2. Nelaikyti rankoje geležinio

BAIGIAMAS NUGALĖTI 
FOLIJAS

iš 7 partijų. Po pirmųjų 7 ratų 
Korčnojus turėjo 5 tš. (Gele-1 

1 ris, Keresas ir Petrosianas po i 
4 tš.). Iš antrųjų 6 ratų Gele-1 
ris ir Petrosianas laimėjo po 5 

į taškus ir iškopė į pirmūnus.

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street
Tel.: I’Rospect 8-1717

Rezid.: 3211 VVest «6tb Place 
Tel.: RRpublle 7-7868

D r.
C H

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

S. BIEŽIS
I R U R G A S

Praeitais 1961 m. JAV-se su-1 Dabar pirmenybių dalyviai, BR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. 63rd St.
Kampas G3-čios ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šešt. 2—4 vai.

I'rečlad. Ir Kitu laiku pakai sutari} 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-8048

tfr

Marijos Aukštesniosios mokyklos Rūtos ratelio abiturientės: 1-ma eilė (iš k. į d.) Irena Bendi- 
kaitė, Salvinia Geštautaitė, Aldona Savokaitė, Irena Linaitė. 2-ra eilė — Sabina Barzdaitė, Re
gina Razminaitė, Ramunė Juozevičiūtė, Daiva Rukaitė; 3 eil. — Dalė Kremeryte, Jolanda Glio- 
žerytė, Ramunė Jurkūnaitė; 4 eil. — Kristina Burbaitė, Maria Mažeikaitė, Dalė Reklytė, Jūratė 
Geštautaitė; 5 eil. — Sylvia Kulmatickaite, Javita Koniauskaitė, Birutė Jasaitė; 6 eil. — Izolda 
Bendo,raitė, Kristina Žukaitė, Leonilia Nakutis, Kristina Sabaliauskaitė; 7 eil. — Regina Minkevi- 
ėiūtė, Elviną Kavaliūnaitė, Regian Česaitė, Živilė Numgaudaite; 8 eil. — Kristina Bulotaitė, Jur
gita Stanaitytė, Jūra Staniulvtė ir Leonidą Kanavolaitė

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki' 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 41,4%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. G95-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

Velandos pagal susitarimą
Fel. ofiso HK 4-5840. rez. IRS 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
. .ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71»t Street
Vai, Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t' eč.t š ošf. pairai nutarti 
aekm. uždar>ta.

rei. ofiso HE 4-5758: Reti. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51 st Street 
(Hčndra praktika Ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. Iki 9 v v.; 
Aeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligoniu*

! priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA-BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos

2737 VVEST 71st STREET 
V'.iandoa tik susitarus 
Tei. GRovehill 6-3409 

Tel. Ofiso 247-1002 Narni} I’R 8-6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi jvairlos nervines Ilgos 
Valandos pagal susitarimą.. 

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti 3VII 3-0001,

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street
(71-oa Ir Campbell Avė. kampas)

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—b vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
'P5-»Al<u,i«niai» „ždarvb>

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. tr kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nriima naga.l »nsltar1m»

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKSA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest #3 Street 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:30; antr. Ir penkt. nuo 4 Iki 8;
Sešt. nuo 1 Iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVrst 63rd Street

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS

(Spec. plaučių ir širdies)
756 VVest 35th Street 

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 7-9, šeštad. 10-2 p. p. 

Trečiad. susitarus.
Dienos metu tel. CA 5-5010 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Tel.: RElianee 5-1811
DR. WALTER J, KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:30 
vai. vak. šeštad 1—4 vai., trečiad.

ei. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th St., Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LArayette 3-S210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—S vai. 
vak.. pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai. 

Trečiadtonlals tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCD1KIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenne 

Pirmad., antrad., ketv. Ir Įienktad. 
nuo 11 val. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
! 1 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 1 ! 

vai. ryto iki 3 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. VVAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS! PAGAL SUSITARIMĄ

1*1. ofiso PR 8-7773. rez, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 68rd Street

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p p 
mtrad. Ir penktad 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpeclalyhS — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
•Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

IjrTjonas V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ 

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 Iki 9 vai. popiet kasdie
ną. Išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus Ilgos
10748 S. Michigan, Chicago 28, UI. 

Telef. offiso; PUllman 5-07A# 
Namų: BEverly 8-3040 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. Jr 6-8
D. p., šešt. 111-12 vai.

Ofisas 8259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. Ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trp-Siad. uždaryta.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

Vai. kasdien nuo 1- 4 p p ir 6 ;VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak
iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta. Treč ir sekmad. tik susitarus.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm.
Spine & Nerve, Allments 

1428 Broadway. Gary, Indiana 
Valandos — šeštad. 9 — 12 vai.

P. M. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res, Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINPS LIGOK 
Priešais n\. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ii 
kitu laiku susitarus telefonu.
______Telef. REpubUc 7-2200.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 H. California Avė. VA 7-7881
Vai.: to ryto Iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 0-0563, Rez. pr 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel 
GR 6-0091; 892 E. 159th St., Harve^ 
111., tel. EDison 3-4383; 80 N Mi- 
gan Avė., Sulte 808, tel, CE el7764

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Puiaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, UI, 

Telef. FŲ 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 0-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63d. St. 
Ofiso tel. RElianee 5-4410" 

Rez. tol. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. n- g-8 p. m. 
m „ Penkt. tik 1—s p. m. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sntartj,

Ofiso telef. CLiffside 4-2806 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3000

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 h 
6-—8 vai vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURA? ’
u.^T/^T<?JAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 

Tei. PRospect 8-1223 ar PR 6-6571 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 
penkt. nuo 2 Iki .4 ir nuo 6 iki 8 
y .,v- Sešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.,

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6100

DR. V. P, TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

Del valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kan- 
dien, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Speelalybč: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet

________Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIVS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

6248 Sonth Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm.
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

'Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-8156

DR. F. C. WIMSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 Iki 8 v. V. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso OA 6.0257, rez. PR 6-6650 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto Iki S v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidua 
(Emergency), šaukite telefono — 
434-6967 nuo 2 valandos po piety 
ligi 5 valandos ryto kasdien.



Ar Anglija apsispręs eiti

EUROPOS BENDRUOMENĖN?
KINIEČIU ANTPLŪDIS HONG KONGE

Praėjusiame savaitgalyje Bri 
tanijos premjeras Herald Mae 
millanas buvo nuvykęs į Pa
ryžių tartis su Prancūzijos pre 
zidentu Charles de Gaulle. Pa
sitarimas buvo slaptas. Tačiau 
yra žinoma, kad juodu kalbėjo 
apie britų įsijungimą į bendrą
ją Vakarų Europos rinką. Ži
noma ir tai, kad de Gaulle 
Anglijos įstojimui į rinką pri
tarė. Apie sąlygas dar nesuži
nota. Jos britams yra labai 
svarbios. Pasitarime užsiminta 
ir apie Jungtinių Valstybių 
vaidmenį Europos bendruome
nėje, nes dėl JAV vyriausy
bės laikysenos esama nepasi
tenkinimo tiek angluose, tiek 
prancūzuose.

*
Šių dviejų Europos “didžių

jų” konferencija turėjo ryšių 
su Briuselyje, Belgijoje, vyks
tančiu svarbiu Europos vals
tybių atstovų pasitarimu.

Pasitarimai liečia visos Eu
ropos ateities reikalus. Ten y- 
ra kalbama apie Atlanto bend 
ruomenę, Britanijos bendruo
menę (Commonwealth) ir taip 
pat apie prezidento John Ken
nedy prekybos bendradarbia
vimo programą. Pasitarime pir 
moję vietoje kaip tik ir stato
mas Britanijos įstojimo į Eu
ropos ekonominę bendruomenę 
klausimas. Tačiau ir visi kiti 
klausimai nėra užmirštami. 
Šiems reikalams gvildenti yra 
sutelktos visos galimos poli
tinės ir ekonominės išmintys iš 
abiejų Atlanto pusių, kad už
tikrintų pasisekimą naujai Eu
ropos santvarkai.

“The New York Times” yra 
pastebėjęs, kad Europos eko
nominė bendruomenė — yra 
didelis veiksnys Europos gy
venime. Tai yra istorinis po
sūkis. Politiniu požvilgiu jis 
reiškia, kad Prancūzija ir Vo
kietija pradeda eiti susitarimo 
keliu, kad jos jau lyg ir už
miršta tai, kas tarp jų yra 
buvę praeityje. Tai sukelia 
naujų vilčių sukurti Jungtines 
Europos Valstybes, kurios pa
sidarytų stipria laisvojo pašau 
lio atrama.

Šis naujas sąjūdis tiek daug 
įjudino Vakarų Europos eko
nominį gyvenimą, jo dėka tiek 
daug pažangos padaryta, kad 
net ir Jungtinės Amerikos Vai 
stybės ima ieškoti ten pavyz
džių, jog savo ekonominį au
gimą paspartintų. Taip pat ir 
Britanija vis daugiau dėme
sio kreipia į šias europines i- 
dėjas.

*
Britanijos premjeras Harold 

Macmillanas aną dieną pareiš
kė, kad Europos bendrojoj rin 
koj yra daug galimybių bei 
progų, tačiau ir rizikos. Daly
vaujant toje rinkoje partnerio 
teisėmis, britams atsidarytų 
durys laisvai prekybai, pelnin
gam savųjų gamybos produktų 
eksportui. Britanijai esant in
dustriniam kraštui, bendroji 
Europos rinka, kuri vis dides
nę pažangą daro, neštų labai 
ryškią naudą. Tai svarbu ir po 
litiniu atžvilgiu. Britai galė
tų užmegsti glaudesnius poli
tinius ryšius. Tie ryšiai galės

Spaudoje ir gyvenime

“LIETUVOS VYSKUPAI PRIEŠ JAV 
ATOMINIUS BANDYMUS

Komunistų laikraštis “Vilnis” 
nr. 106 išspausdino iš Vilniaus 
kablegfamą,' kurioje pranešama, 
jog “Izvestijos” gegužės 24 d, o 
Vilniaus “Tiesa” geg. 25 d. išspaus 
dino Telšių vyskupijos apaštališko
jo administratoriaus vysk. P, Ma
želio, Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos valdytojo kan. 
dr. J. Stankevičiaus ir Vilniaus 
vyskupijos valdytojo C. Krivaičio 
kreipimąsi į JAV katalikus dėl 
JAV vykdomų branduolinių (ato
minių) bandymų Kalėdų saloje. 
Esą, visame pasaulyje pakilęs di
džiausias pasipiktinimas prieš siau 
bingą mirties simfoniją. “Atomi
niai bandymai — tai klaiki grėsmė 
žmonijos meilei, rimčiai ir gyvy
bei”. Skatinama prisijungti prie 
reikalavimų, kad Kalėdų saloje bū

turėti didelės reikšmės Vakarų 
Europos gynybai, o taip pat 
ir Britanijos saugumui.

¥
Tie patys klausimai yra la

bai aktualūs ir Jungtinių Val
stybių sostinėj. Prieš porą sa
vaičių kalbėdamas prekybinin
kams, prdzidentas Kennedy, 
tarp kitko, pareiškė, kad nau
jieji sąjūdžiai Vakarų Europo
je saviškai simbolizuoja ir mū 
sų spartesnį augimą, didesnę 
pažangą visur pasaulyje ir iš
ugdymą stipresnės Atlanto 
bendruomenės. Šiam tikslui jis 
ir naują įstatymą pasiūlė kon
gresui priimti, kad JAV tarp
tautinė ekonominė politika bū
tų lankstesnė, kad jų atsto
vai galėtų autoritetingai at
stovauti Amerikos interesus 
bendruose pasitarimuose su ki
tais. Toks įstatymas būtų va
dinamas Prekybos ekspansijos 
aktu. Anot prezidento, jis pa
remtų Atlanto bendruomenės, 
gerus užsimojimus ir daug pa 
dėtų Amerikos ekonominiam 
stiprėjimui.

Reikia pasakyti, kad Jung
tinių Valstybių vyriausybė stip 
riai remia Europos ekonominę 
bendruomenę ir norėtų, kad 
Britanija jon įstotų, nes laiko, 
kad tai praplėstų ir sustiprin
tų naujuosius europinių vals
tybių apsijungimo sąjūdžius. 
Prancūzijos prezidentas Char
les de Gaulle iki pasitarimo su 
Maemillanu visai kitaip žiūri 
į britų prisidėjimą prie euro
pinės ekonominės bendruome
nės. Jisai pats nori vadovauti 
tai bendruomenei ,nesant joje 
britų ir kitų anglo-saksų. Bet, 
atrodo, nepajėgia britų sulai
kyti.

*
Britanija pirmiausiai turės 

pasirašyti Romos sutartį, kuri 
buvo priimta ir Europos vals
tybių pasirašyta 1957 m. Su
tartis liečia ne vien ekonomi
nius. bet ir politinius reikalus, 
niekam neduodant ypatingų 
privilegijų. Politiniai reikštų, 
kad Britanija turėtų sutikti 
tapti dalimi tokios sąjungos, 
ar unijos, kokia bus išugdy
ta. Ji galėtų būti suvereninių 
valstybių konferencija., kokios 
siekia de Gaulle, arba “supra- 
tautinė” federacija, kokios no
rėtų visos kitos bendruome
nei priklausančios valstybės. 
Britams nebus lengva persi
laužti bei apsispręsti. Jų vy
riausybė turėtų panaikinti iki 
1969 m. duotą pirmenybę Bri
tanijos bendruomenės — Com 
monwealtho kraštams laisvai 
prieiti britų rinką. Tie reika
lavimai iššaukia nepasitenki
namą tiek brituose, tiek jos 
dominijose. — Austrijoj, Ka
nadoj, Naujoj Zelandijoj, tiek 
kituose kraštuose, turinčiuo
se su jais ryšius.

Kelias nebus lengvas. Bet 
yra optimistų, kurie galvoja, 
kad britams neliks kitos išei
ties ,kaip prisidėti prie tų eu- 
iopinių sąjūdžių Taip įvykus, 
Vakarų pasaulyje prasidėtų 
nauja gadynė.

Taigi, šiokiomis ir dar kito
kiomis problemomis rūpinasi 
Briuselyje vykstą pasitarimai.

tų nutraukti “siaubingi eksperi
mentai”.

Visų pirma atkreiptinas dėmesys 
į to, iš pačių okupantų kontroliuo
jamų šaltinių, atėjusio teksto turi
nį — jame aiškiai pripažįstama, 
kad Lietuvoje jau nebeliko nei vie
no pilnai pareigas galinčio eiti 
vyskupo. Vienintelis suminimas vys 
kūpąs Maželis yra tik diecezijos 

j administratorius. Kauno, Vilkaviš
kio ir Vilniaus vyskupijas valdo 
paprasti kunigai. Tas raštas, tai 

: dokumentas, kuriame pripažjsta- 
Ima, kaip baisią prievartą turi oku
pacijoje kęsti Lietuvos Bažnyčia ir 
jos vadovai. Kiek gi laisvasis pa
saulis gali patikėti žodžiais, kurie 
dedami į burnas asmenų, kuriems 
surakintos rankos, kurie gyvena

(Nukelta į 4 psl.)

Didysis kiniečių antplūdis gegužes men. 
staiga sustabdytas

Hong Kongas, šalutinis Kini
jos uostas, išaugo į milijoninį 
miestą, kurio pigi jėga viliojo 
visų šalių kapitalą. 1949 m. 
jis teturėjo 600,000. Kai prasidė 
jo Korėjos karas uostas buvo 
pasmerktas sunykti, nes Kinijai 
buvo paskelbta prekybinė blo
kada. Veik tuo pat metu kinai 
pabėgėliai ėmė spraustis į mies. 
tą, ieškodami darbo ir dienos. 
Miestas ėmė tarpti, uostas aug
ti. Pabėgėliai išugdė 3.2 mil. 
gyventojų miestą.

Pabėgėlių antplūdis

Praėjusiais metais 18,000 pa
bėgėlių atvyko į miestą, šių 
metų pirmaisiais mėnesiais pa
bėgėlių skaičius patrigubėjo. Ge 
gūžės mėn. prasidėjo milžiniš
kas antplūdis. Anglai negalėjo 
visų pabėgėlių priimti. Jie, nu
sižiūrėję į rytinę Vokietiją Ber
lyne, paskubomis miestą aptvė
rė spygliuotų vielų tvora apsi
saugoti nuo per didelio burnų 
skaičiaus. Per gegužės mėn. pir 
mąsias tris savaites priimta 60, 
000 pabėgėlių. Žymiai didesni 
skaičiai buvo sugrąžinti. Gegu
žės 26 d. staiga išnyko pabėgė
lių srovė. Kuriam metui?

Hong Kongo kolonija

Hong Kongas, anglų karališ
koji kolonija, apima Kwantun- 
go srities iškarpytą pusiasalį 
su Kovvloono uostu, didesnę Lan 
tau salą ir mažesnę Hong Kon
go salą, nusagstytas salelių vai
niko. Kolonijos vadovybė nebu
vo pasiruošusi priimti pabėgė
lių antplūdžio. Kiti kraštai pa
darė skambius pareiškimus, pa
reiškė pabėgėliams užuojautas, 
bet pabėgėlių naštą turėjo pa
kelti Hong Kongas. Tik Taiva- 

i nas (Forinoza) sutiko priimti 
į IDjbū'O pabėgėlių, nors sala, tu-

I’ rinti 13 mil. gyv., yra perkimš- 
ta.

Jį Kinija pergyvena sunkias va 
' landas. Pastarųjų trejų metų 
sausra, pastangos kraštą supra
moninti ir žemės ūkio komunų 
nepajėgumas gamybą plėsti, 
nors Chu En-lay, Kinijos mi
nisteris pirmininkas, bandė gy
ventojus išpūsta žemės ūkio ga
mini ii statistika pasotins, su
kūrė nepaprastą padėtį.

Nederlius, maisto trūkumas 
tebuvo priedanga įgyvendinti po 
Etinius tikslus. Kinijos vyriau-.

GEDIMINAS GALVA

sybė išugdė pabėgėlių spūstį 
ties Hong Kongu. Kai kurie ne
atrodė esą ‘bado’ aukos. Pekino 
vyriausybė šiuo mostu bandė 
ne gyventojų pertekliaus klau
simu atsikratyti, bet Hong Kon 
ge ir kitose vietovėse apgyven
dinti savo piliečius, kurie įvyk
dytų jdems pavestus uždavinius. 
Jo užmojui nepavykus, pabėgė
lių srovė sustabdyta.

Pabėgėlių miestas tarpsta

Per pastaruosius 15 m. įvai
riais keliais pietinės Kinijos pa
bėgėliai skverbėsi į Hong Kon
gą. Pats tikriausias lieptas yra 
Portugalijos kolonija Makao sa 
los — 40 mylių nuo Hong Kon
go. Ne sausuma, bet jūromis 
atvyksta dauguma pabėgėlių į 
“turtingą” miestą, kuriame “ga 
nėtinaį” darbo. Už kelionę nuo 
Macao ligi Hong Kongo sumo
kama apie 100 patacų, t. y. 
17 dol. Iš kur pabėgėliai gau
na pinigų apsimokėti už važ
mą?

Hong Kongas yra patrauklu
sis pietrytinės Azijos metropo
lis. Pigi darbo jėga priviliojo 
visų žemynų kapitalą. Hong Kon 
ge gaminami pigiausi laikro
džiai, foto aparatai, nes ir japo
nai nesugeba varžytis. Teksti
lės, avalinės, deimantų, o ypač 
filmų pramonė, užimanti ket
virtą vietą pasaulyje, suteikia 
darbo, kuris pasakiškai pigus. 
Žaliavos plaukia iš pietrytinės 
Azijos. Nauji daugiaaukščiai pa

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

— Nebijok, nepavogiau. Teisėtu keliu į rankas 
pakliuvo, o dabar tik maišosi. — Šukys užsibuvo 
gana ilgai, pasakodamas viską, kas mintyse užkliu
vo. Rengdamasis išeiti, prabilo nedrąsiai:

— Klausyk, Tomai, ar negalėtum man poros de
šimčių paskolinti? Tie važinėjimai ir nuosavų pinigų 
ištraukia. Įsismagini kur ir užmiršti, kada sustoti. 
O atsiskaityti su. valdžia reikia... Ne ilgam, savaitei 
kokiai...

Gavęs pinigus, Šukys greitai išdrožė, suspėjęs 
pasakyti:

— Gyvenimas, brolau, kaip vyno upė. Gerk, kiek 
nori, tik nepasigerk.

Ant stalo liko karoliai, kuriuos vakare Tomas 
atidavė Julijai, ir abu gerokai stebėjosi, negalėdami 
išrišti jų kilmės.

7. * :

Iki Kalėdų buvo likęs tik vienas mėnuo, o žiema 
šiais metais pasirodyti nelaukė. Jau prieš kelias sa
vaites sniego privertė iki juostos, ir šaltis taip jį 
sukaustė, kad gatvės, namų stogai ir medžiai, rodosi, 
pavirto balta jūra, be galo ir krašto, o žmonės, lyg 
menkos musės, kapstėsi šiame baltume, yrėsi juo kaž
kur, skubėjo, grįžo atgal.

Kai Tomas pakilo, langai vos vos bolavo tirštoj 
tamsoj, jog net atskirti negalėjai, kur langas praside

Nusiminę kiniečiai atbėgeliai Hong Konge, nes juos anglai grąži
na j komunistinę Kiniją. (UPI)

da, o kur baigiasi siena. Lyg drumzlino pieno už stiklų 
i būtų pripilta, lyg tiršti rūkai slankiotų lauke. Bet, ge- 
' rai įsiklausius, ausys juto gatvėj retus garsus, skel
biančius kylančią dieną. O ir mūre prie gatvės matėsi 

! viena kita šviesa, dar mieguista ir apsiblaususi. Tik 
mažieji kiemo nameliai degė visomis akimis, jau se
niai gyvi ir nuo nakties išsipagirioję, kartais: prasi- 

įžiodami savo juodomis durimis, lyg apšašusiomis, šu- 
! skolinėjusiomis lūpomis. Pro jas iššokdavo žmogus, 
šalčio suriestas kamuoliu, ir nuriedėdavo kiemu že
myn, dingdamas geležiniuose vartuose.

Apačioje Jasaičių buto taip pat girdėjosi suju- 
i dimas. Bildėjo žingsniai, skalbykloje pliauškėjo van- 
j duo, sverdėjo varstomos durys, rodosi, net garsiau, 
kaip kitais rytais.

Julija dar miegojo, nes Tomas nuo rudens įprato 
iš namų išeiti anksčiau, kad prieš darbą turėtų laiko 
laikraščiui pasklaidyti ir gal vieną antrą sakinį prie 
diplominio darbo pridėti. Leisdamasis žemyn, ant laip
tų pamatė susigūžusią žmogystą, prisiglaudusią kam
pe prie durų, kurios šešėlis blyškioje žiemos švie
soje užgriozdė visą sieną. Vienplaukis, sušiaušta gal
va ir drebėdamas nuo šalčio, šitas žmogus spaudėsi 

| prie durų stiklo, rąžėsi ir neramiai trypčiojo. Tomą 
i perbėgo šiurpuliai, ir jis sustojo laiptų viduryje.

— Tai aš čia, Matukonis, — prabilo žmogus, kils- 
i telėjęs galvą, ir Tomas pažino savo jaunąjį kaimyną,
' gyvenantį prie skalbyklos.

— Kas dabar pačiam, kad šąli lauke? — klausė 
nustebęs Jasaitis, skubėdamas žemyn. — Nelaimė ko
kia, žmona išvarė?

— Taigi, Juškelienė išvarė. Sako, vyrams negra
žu po kojomis maišytis.

Juškelienė buvo viena iš kiemo moterų, kurios 
vyras dirbo geležinkely, o ji pati plušdavo skalbykloje.

— Juškelienė išvarė? Kaip čia dabar?
— Žmonai negerai. Jau nuo vidurnakčio deja

vo. Kentė moteriškė, o paskui prašė Juškelienę pa
šaukti. Tai ši ir liepė išeiti.

Tik dabar Jasaitis suprato, kas vyksta už Matu- 
konio durų. Su šiuo žiemos rytu ten budo nauja gyvy
bė, ateinanti kieman, kad, ūgterėjusi ir iš jo išbėgusi, 
pajaustų viską, kas žmogui žemėje paskirta. Jasaitis 
puolėsi sveikinti, bet kaimynas tik šyptelėjo kreivai 
ir kukliai atsakė:

— Dar anksti. Nežinia, kaip Dievas jai leis. La
bai. našai y t, skauda, kad net čia girdžiu vargšelę de
juojant.

— Be daktaro?
—• Kur čia daktarą, ponas? Baisus pinigas, o 

Juškelienė jau ne vienai padėjusi. Geriau už daktarą 
tokiuose reikaluose išmano, pati moteris būdama.

— Seniai vargsti?
— Kokios dvi valandos jau bus.
— Sušalsi, žmogau. Eime pas mus. Dar ligą su

sigriebsi.
— Neims... Pabūsiu čia, vis arčiau namų. Pas jus 

nenurimčiau. Ar koks netikėtumas, Dieve, neduok, ar 
ką. Nežinos, kur ieškoti.

Kai, jį apraminęs, Tomas žengė kieman, priešais 
atbėgo kepėjas, ilgomis rankomis lyg spragilais mo
suodamas:

— Ar dar nieko?
— Ne. Dar laukia.
— Tai razumėlis, tai žmogaus neišmanymas! Už 

rankos tempiau, kepyklon šaukiau, o jis stovi korido
riuje ir šąla. Ar viena gimdė ir pagimdė?

— Jaunas vyras, o čia dar pirmas vaikas, už tai 
jaudinasi.

— Moteriškė kaip uoga, sveika, raudona, net 
kraujas iš veidų sunkias, ir čia jau bus kas blogo...

Kepėjas išpasakojo visų kieme gyvenąųjšių moterų 
I gimdymus, užtikrino Tomą, kad ir Matukonienei vis- 
kas gerai baigsis, ir atsisveikindamas pridūrė:

— Palauksiu dar kieme valandėlę. Pažiūrėsiu, kas 
dėsis.

(Bus daugiau)

■ Ullltll VIII

statai — praktiški, nors nepa
trauklūs, auga lyg grybai ir pri
glaudžia vis daugiau pabėgėlių. 
Tūkstančiai laivelių — tanka 
plūduriuoja pakrantėm. Ten pa
bėgėliai gyvena, kai kurie ama
tininkai ir prekybininkai amatu 
verčiasi. Kuklus maistas atve
žamas iš žemyno, nes Kowloono 
pusiasalyje pagaminami tik ne
žymūs maisto kiekiai didmiestį 
pasotinti.

Hong Kongas ir Makao parei- 
na nuo Kinijos malonės. Nūnai 

i ji pakenčia svetimuosius valdo
mis savo žemėje, nes šios salos 

: yra prekybiniai tarpininkai tarp 
■ Vakarų ir komunistinio žemy
no. Išmušus valandai, kinai leng 

; va ranka. galės nuskinti žydin. 
j čią Hong Kongo gėlę. Pabėgė- 
, lių versmė terodo, kad Pekinas 
ir nūnai nėra jos pamiršęs.

ŠIRDIES PERSODINIMAS .
i Come’l universiteto profeso
riams dr. Fr. Rėdo ir dr. Fr. 

; Glenn pavyko atgaivinti 15 mi
nučių nustojusią plakt, jūros 
kiaulytės širdį. Tie bandymai 
daromi ryšium su pastangomis 

; nustatyti, per kiek laiko dar 
'galima širdį iš vieno organizmo 
perkelti į kitą. Širdies persodi
nimui žmoguje sudaro sunku
mų ta aplinkybė, kad žmogaus 
kūnas turi palinkimą atsikra- 

! tyti audinio, atkelto iš kito or
ganizmo.

TIKĖJIMO PLATINIMUI 
Per Tikėjimų Platinimo kon-

' gregaciją (lyg Vatikano mi- 
; nisteriją) 1961 m. buvo įvairių 
misijų reikalams išleista $22,- 
000,000.

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. birželio mėn. 5 d.

Okup. Lietuvoje pritariama 
ruso "išradimui"

Atimti iš žemdirbių sodybinius sklypus 

SIMAS MIGLINAS, Vokietija
I
i Šiemetinė pavasario sėja oku kad tepaliko po lopelį žemės gė 
' puotoje Lietuvoje buvo atlikta lems pasisodinti. Gi, vietoje nu- 
su gausesne varovų armija, ne- savintų sklypų, kolchoze įstei- 
gu ankstesniais metais. Chruš- gė “visuomeninį daržą”. Tame 
čiovinių direktyvų pasėkoje į- J darže buvo sodinamos įvairios 

j steigus vadinamąsias teritori- , daržovės ir bulvės. Žemdirbiai, 
i nes gamybines valdybas (tokių dalyvaują kolchozo darbuose, 
valdybų Lietuvoje įsteigta 34), nustatytą atlyginimą galį į- 

j jų pareigūnai dar prieš pavasa- j sigyti daržovių. Pavyzdžiui, 
no sėją buvo pasiųsti į kolcho- žemdirbys, išdirbęs vieną dauba 
žus ir sovehozus. Pirmiausia

: bolševikinių dvarų vadovybės 
naujųjų varovų buvo raginamos
peržiūrėti pasėlių planus. Po to 
sekė stebėjimas pavasario sėjos 
eigos. Vienur pasiųstieji parei
gūnai davinėjo pamokymus kol 
chozų vadovams, gi kitur ėmėsi 
raginti žemdirbius sparčiau dirb 
ti.

Atsiranda kliūčių prievartiniam 
darbui

I darbams”... Tasai kreipimasis į
Tačiau, nežiūrint varovinių kolchozų bei sovehozų vadovy- 

pareigūnų pagausėjimo, ir šiais bes rado lietuviškųjų varovų su 
metais daug kur buvo susidur- , sidomėjLmą ruselio “išradimu” 
ta su kliūtimis. Vienuose kol-tam «išradimui» pritarimą .. 
chozuose pavasario sėjos dar-

Įbai nėjo direktyvine sparta, ka Priemonės sulaikyti žemdirbių 
daugi gedo žemės ūkio teehni- kėgimą iš kolchozų
ka ir teko gaišti laiką beieškant
atsarginių dalių. Taip pat ne- Žvelgiant į komunistų propa-

I stigo atvejų, kad kolchozai iš BarLNinę ir varovinę darbymetę 
i tiekimo žinybų laiku negavo už P.ąvasąrio sėjos perspektyvoje, 
sakytų mašinų. Pagaliau buvo Paminė mas atvejis, nusakąs 
bolševikinių dvarų, kurių vado- naudojamas priemones žemdir- 

; vybes, nežiūrint atsiųstųjų ins- biams sulaikyti nuo bėgimo iš 
pektorių nurodinėjimų, stengėsi kolchozinio “rojaus”. Jei nors 

j išsisukinėti, užuot vykdę direk- vienas žemdirbių šeimos narys 
į tyvinius patarimus. imasi kurio kito darbo, tuo at-

Dėl to vos tepradėjūs veikti veju. už naudojamą sodybinį 
j minėtosioms teritorinėms ga- sklypą mokesčiai padidinami 
imybos valdyboms, netrukus pa 75%. Net ir tais atvejais, jei tė 
jšigirdo priekaištų, kurie atsira- vai dirba kolchoze, o jų. sūnus 
I do beieškant kantininko dėl ne- ar duktė, taip pat dirbę kolcho- 
pakankamo pavasario sėjos ei- , kurį laiką imasi kito darbo, 
gos ritminzumo. ; tuojau pat 75% padidinami mo-

Kolchozinės santvarkos vyk j kesčiai už sodybinį sklypą. To- 
dytojams besižvalgant kaltiniu- kių priemonių ėmimasis aiškiai 

' ko, taip pat nestigo priekaištų uodo bolševikines pastangas su- 
ir ženądirbiąms. Esą nemaža , laikyti žamdirbių prieauglio bė- 
žsmdirbių daug laiko sugaišta j girną iš kolchozinių bei soveho- 
besirūpindami sodybiniu sklypu žinių dvarų.
ir dėl to nukenšianti darbų eiga __________

; kolchozuose bei sovehozuose. i
Atrodo, kad kaip tik šituo Prezidento Komisija Moterų 

laiku pavergtosios Lietuvos kol Teisėms Ginti sudarė specialų 
chozinio ūkio varovinius parei- j komitetą budėti, kad atitinka- 
gūnus pasiekė žinia apie Kuy- mais įstatymais būtų saugomos 
mo srities Gorkio vardo kolcho , dirbančių moterų teisės. Šio 
zo pirmininko Piotro Nikolaje-* komiteto pirmininke pakviesta 
vo pasielgimą. Minėto kolchozo veikli katalikė Margaret J. Me- 
vadovas kolchozininkų sodybi- : aley, JAV Katalikių Moterų 
mus sklypus tiek sumažino, _ tarybos egzekutyvo direktorė.

dienį, iš minėto “visuomeninio 
daržo” turi teisę įsigyti 200 gra 
mų bulvių bei 300 gramų kitų 
daržovių.

Mnėtasig ruso “išradimas” 
per Vilniaus radiją buvo per
duotas, jį papildant kreipimusi 
į okupuotosios Lietuvos kolcho 
zų ir sovehozų vadovybes, kad 
jos pasvarstytų, ar panašiu bū 
du negalima būtų “sutaupyti 
daugiau laiko kolchoziniams
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Žvilgsnis į užsienio spauda
Pietryčių Azijos likimas

Karinių jėgų telkimas Tailan
de (Siame) prie Laoso sienos 
ir kitur nėra eilinis įvykis, to
dėl spauda jį svarsto iš visų' 
pusių. Alžirijos klausimai yra 
užėmę visą prancūzų spaudos 
dėmesį, todėl pietryčių Azijos 
įvykiais daugiausia domisi Ang
lijos spauda. Šveicarijos spau
da tik informuoja, bet mažai 
komentuoja, todėl įdomiausi 
yra britų spaudos komentarai.

The Economist amerikiečių 
marinų pasiuntimą į Tailandą 
laiko įspėjimu, kad tai yra rim
tas dalykas. I

“Demonstruodamos jėgą, JAV1 
su britų vyriausybės pritari
mu ir pažadu teikti net kari
nę pagalbą, jei to prireiktų, 
nori visiem suinteresuotiem 
pasakyti, kad jėga bus panau
dota, jei bus įsitikinta, kad 
to reikia. Dabartinio jėgos ro
dymo rezultatai priklausys 
nuo to, ką norima ta demonst
racija paveikti”.
Čia laikraštis turi galvoje 

Kiniją ir pačių laosiečių dešinio
jo sparno politikierius.

Apie padėtį Laose tas pat 
laikraštis taip rašo:

“Žinios apie Laosą yra blo
gesnės, negu jos iš tikrųjų 
yra. Dabartinė padėtis kelia 
rūpesčių, bet nedaug kas ten 
yra pablogėję. Jokia naujiena 
dešiniųjų karinio dalinio iš
stūmimas iš vieno atsparos 
taško — tą pralaimėjimą at
svėrė laimėjimai komunistų 
užnugaryje tų genčių, kurios 
remia dešiniojo sparno vy
riausybę sostinėje. Faktiškai 
Laosas jau seniai yra pada
lintas. Jei nervai atlaikys, 
tai neutralaus Laoso sukūri
mas dar gal būt ir galimas, 
tik vargu bau ar tai galės 
padaryti dabartiniai dešiniojo 
sparno vadai. Gal atsiras ma
žiau užsispyrusių kitų anti- 
komunistų laosiečių”. 
Laikraštis Tribūne taip sako: 
“Niekas nežino, kas iš tik
rųjų dedasi Laose. Visos į 
Vakarus patenkančios žinios 
eina per Tailando filtrus, ku
rie, kaip daug kartų patirta, 
veikia tendencingai. Bangko- 
kas suranda komunistų inva
ziją prie savo sienų kelis kar
tus per metus, nes tai reika
linga pinigams iš Amerikos 
išgauti”.
Laikraštis Statist nusiteikęs 

pesimistišikausiai:
“Dalykai ten blogai atrodo.

Jei panorėtų, Maskva juosi 
galėtų dar labiau pabloginti. 
Taikos viltys sumažėjo. Wa- 
shingtonas supyko, kad ko
munistai išnaudojo jo nepa-, 
sisekimą grąžinti protą deši-j 
niojo sparno princui Boum1 
Oum. Maskva negali patikėti, I 
kad Washingtono įtaka į La-, 
oso vyriausybę galėtų būti 
tokia silpna. Dešiniojo spar
no Laoso politikieriai betgi 
nėra verti pagalbos. Tačiau 
ne jie čia problema — svar
bu ne pagalbos neverti lao- 
siečiai, bet pietryčių Azijos 
likimas”.
Nepartinis The Observer sam 

protauja apie tai, ar pateisinti
nas JAV žygis imtis karinių 
priemonių pasiunčiant kad iri 
mažus karinius dalinius į Tai-1 
landą. Laikraštis neabejoja, J 
kad JAV tikslas yra ne karinė, 
intervencija ta ar kita kryptim, i 
bet draugų užtikrinimas, kad 
reikale jie nebus apleisti. Ta-

Marija ir inž. Antanas Rudžiai

LIETUVIO SUNKIOSIOS 

PRAMONĖS FABRIKAS

Jo gaminiai Alžirijoj, Gvatemaloj ir JflV-se

ciau kai kurie Vakaruose dėl . - , ., „ ,, ..... i . . . x . sios pramones fabrikas Rock-tos politikos baiminasi, nes tai „ „i Vvell Engmeenng Co. (13500 So. esą galima išprovokuoti Kinijos „r ° 6 .
įsikišimą į Laosą. Jei taip įvyk-. Western Ave-> šiame fabrike 
tų, JAV atsistotų prieš dilemą: buvo pagamintos kai kurios da- 
griebtis atominio ginklo ar pa-: Alžirijos geležinkeliams. Čia
skandinti savo karinę pajėgą, buvo padirbti specialūs vago- 
kinų kareivių jūroje. j nai Guatemalai cukrinėms nen-

D. Britanija ir Prancūzija ge-! drėms vežtt Cia gaminamos po
rai žinančios, kad dėl nepasise- vandeninių laivl*. durys- toldos 
kimo stabilizuoti Laosą beveik Su trimis padaliniais, pro kurias 
visa kaltė tenkanti ne komunis- i nė lašelis vandens negali prasi- 
tams, bet laosiečių dešiniajam i sunkti, kurios tikrinamos ne- 
sparnui.

Į pietus nuo Chicagos, Blue | fabrike vienu metu net buvo ga 
Island priemiesty, yra sunkio-! minamos eksperimentinės mag- 
sios

riant į vandenį, peršviečiant 
rentgeno spinduliais. Čia ga

rinio dalinio siuntimą į TaUan- minam°! daIys lėktuvnešiams: 
dą, tačiau jokiu būdu nenori-įtaisai išmesti į orą pasirengu- 
pateisinti karinės intervencijos si skristi lėktuvą. Šiame fab- 
pačiame Laose. I rike taipgi gaminamos platfor-

Anot Observer, Laosas yra'mos sprausminių lėktuvų aptar 
šaltojo karo pasienio zona, kur , navimui, stabdžių dalys trauki- 
susipainioja JAV ir Kinijos, niams, bėgių kontrolės ir švie- tant užsakymų pasiūlymus. Nuo 
konfliktas su Afro - Azijos na- | Sų keitimo įtaisai geležinke- lat užimti, nuolat prie raštų 
cionalizmo antiimperialistine ko , Įįams, įtaisai užtvankoms (pvz. ir planų krūvos. 
va.Tame regione ykstą ^vykiai į Glen Canyon užtvankai Arizo.i _ JQs vadovau(Iami
parodys, ar Maskvai pavyks n0Sj Utah ir (kolorado valsty- tokiai stambiai įmonei dar ran- 
įveikti Peipmgo skepticizmą dėl bi t įk x tiltu dalvs no 11 stambia1 Įmonei, dar ran
taikaus sambūvio o nrezidentui 1 RamPyl> n tų d ys, po- jalko tokiam gausiam vi-taikaus sambūvio, o prezidentui žeminiams kabeiiams reikmenys

Laikraštis pateisina britų ka-

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
griežtoj policijos priežiūroj ir kont 
rolėj, kuriems kliudomas susisie
kimas su Šventuoju Sostu, kurie 
dabar negali leisti jokio laikraščio, 
kurie dabar negali išleisti nei pa
prastos maldaknygės, kurių kuni
gai vien už tai, kad pastato baž
nyčią, yra grūdami į kalėjimus?!

Atominiai bandymai pavadinami 
'siaubinga mirties simfonija”. Bet 
jie tokiais buvo ir kai sovietai, su
laužę moratoriumą, bevykstant nu
siginklavimo deryboms, aną metą 
taip gausiai pravedė. Kodėl tada 
Lietuvos vyskupai negalėjo pa
reikšti protesto ? Jei vyskupai būtų 
turėję laisvę, jie būtų vienodai ver
tinę ir anuos sovietų atominius ban 
dymus, kaip ir amerikiečių. Bet tai 
okupantams būtų nenaudinga. Ta
da jie jokiu būdu Lietuvos vysku
pijų valdytojams nebūtų sudarę są
lygų pasireikšti, bet kai dabar tai 
okupantams prireikė ir Lietuvos 
vyskupų autoriteto, kurį jie įvai
riausiomis policinėmis priemonėmis 
krašto viduje žemina.

Apskritai, kokias čia komedijas 
Kremlius išdarinėja? Jeigu Sovie
tai tikrai nenori atominių bandy
mų, jie tai be jokios vyskupų pa
galbos gali labai lengvai atsiekti. 
Amerika pakartotinai yra pareiš
kus, kad ji tuojau sustabdys savo 
atominius, bandymus, jeigu tik So
vietų Sąjunga pasirašys bendrą su
sitarimą, kuriuo nuo tokių atomi
nių bandymų atsisakoma. Reikia 
tik Kremliaus pritarimo, ir atomi
niai bandymai visame pasaulyje su
stos, tačiau Maskva, to nedaro, tu
rėdama savus slaptus kėslus.

J. Daugailis

helikopteriams priveržti ant de- 
, nio laivų, varomų atominės jė
gos. Čia vyksta ne standartinė 
gamyba, o viskas pagal specia- 

l liūs užsakymus.
Įdomiausia, kad šio didžiu-

' lio fabriko darbais ir rūpes- 
' čiais lygiai dalinasi abudu Ru- 
! džiai, vyras ir žmona. Marija
■ Rudienė sako:
■ — Kartu per dieną būdami 
I toje pačioje darbovietėje, ma- 
' tome kits kito pergyvenimus,
darbus, vienas kitą daugiau at
jaučiame ir įstengiame taip mie
lai sugyventi.

Jų kabinete matyti lietuviš
kas kryžius, lietuviška lėkštė; 
ant stalų — “Draugas”, “Laiš
kai Lietuviams”, kiti lietuviški 
leidiniai. Vis tai liudininkai, kaip 
tiems Amerikoje gimusiems ir 
išaugusiems žmonėms artima ir 
miela lietuviška kultūra, lietu
vių visuomenė, kuriai jie daug 
energijos, laiko ir lėšų skiria. 
Inž. Ant. Rudis yra ir vienas 
iš direktorių Liet. Kat. Spaudos 
draugijos, kuri leidžia “Drau
gą”. J. Pr.

kuom nusiskųsti, ką turėjome 
daryti? Turėjome auginti barz
das, kol grįždamas parsiveši 
skustuvą.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie- 
alais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:80 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai vak
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2418 

71M» So. Maplewood Avė., 
Chicago 29. IU

SKOTO SKUSTUVAS

Vienas skotas iškeliavo Ame-
nezijos bombos, naudojant su
tirštintą gazoliną.
Vienintelis toks lietuvių fabrikas rikon ir prabuvęs dešimts me-

pasaulyje tų grįžo tėvynėn. Stoty jį pasi-
~ , . , . . . tiko broliai ir tėvas-—visi foarz-Toksai sunkiosios pramones , „ , ... ., . _ .. , ... . , doti. Parvy kelis apsidairė irfabrikas lietuvių rankose yra .... ,,. . x , stebėdamas paklausė:vienintelis pasaulyje. Jam su- _ . x v., ..... — Tai turbut cia pas jus to-maniai vadovauja inž. Antanas , . n . . .

„ i--.,,- . • - kia mada visiems augint barz- iRudis, gabiai talkinant jo zmo- - „ ;
. ... T -4. 4. • u j- člas? O tie jam atsakė:nai Marijai Juozaitytei - Rudie-i ,, , , , , ,... .. .v. I — Mada ne mada, bet kadnei. Abudu yra lankę lietuviškas ■

mokyklas: Ant. Rudis ėjo i išvažiuodamas issive
Brighton Parko par. mokyki,, aei skustuvli' neturėdami
paskiau specializavosi technikos
mokyklose, o Marija yra baigų- 20%, 30% pigiau mokSsitel

. .... ffluž apdraudą nuo ugnies ir auto-8si sv. Kazimiero akademiją. |rnObiiio pas
Jiems tenka vesti susirašinėji- 2 FE A N K Z A P O L I S 

-r* 1 • 4. • t ., - • i 3208 West 95th Streetmą su Pakistano ir kitų uzsie-: f jhieago 42, iuinois
mo valstybių atstovais, svars-

.suomeniniam veikimui? — klau
' siu tą mūsų; malonią, iškilių lie- !■ 
tuvių porą.

— Laiko ir sveikatos nėra, — Į 
To aukštų kvalifikacijų fab- ' atsako jiej _ bet> kai matai> j

kad reikia padėti savo kilmės ' 
... v . ... . siems pažįstami Marija ir inž. , žmonėms, laiko turi atrasti.;

santykių susvelnejimo tarp Antanas Rudžiai, jau 20 metų
Peipingo ir Washingtono Tas^ giai . šie
pats pasakytina apie Maskvą' 
ir Peipingą.

Kennedy pasipriešinti nuomonei, i 
kad kiekvienas susitarimas su j 
Rusija jau reiškia būtinai JAV I 
politikos pralaimėjimą. Laikraš 
tis baigia tvirtinimu, kad tai-1
kos pietryčių Azijoje negali bū- rįko savininkai yra mums vi 
ti tol, kol nebus šiokio tokio 

sušvelnėjimo
Tas1

20 metų sukaktis

Žmogus gi ne vien medžiagi
niams reikalams turi gyventi.

met švenčiama sukaktis. Fab- j pievas visiems mums yra sky- 
riko pastatas yra 350 pėdų ii- Į ręS uždavinį, ir į jį įeina — 

Jei šios apžvalgos darytojui j giO) 99 pėdų pločio, įsisteigęs prįsįdėti prie savo artimo kultū-
būtų patogu čia pasakyti savo 
nuomonę, tai ji būtų tokia: ne
reikėjo ikšiol laukti su įvykiais 
Laose, bet jau bent prieš me
tus reikėjo ten šiaurėje numes
ti tik vieną kuopą JAV marinų, 
kurie būtų uždarę komunistams 
kelią iš Kinijos per Šiaurinį Viet 
namą į Laoso vidurį ir Tailan
do pasienį, o jau Laose rastus 
svetimus komunistų pasiųstus 
dalinius būtų susėmę ir kurion-

5 akrų plote ir net turi savo 1 rįnįų įr labdaros reikalų, 
nuosavą geležinkelio šaką, at 
vestą prie pat fabriko durų.

Čia dirba apie 80 žmonių, dau 
guma jų aukštų kvalifikacijų 
specialistai. Per metus sunaudo 
jama apie 1,000 tonų metalo. 
Darbas labai mechanizuotas. 
Nuostabiai daug visokių maši
nų: metalui tirpinti, sulieti, šli-

nors neu-tralion vieton atvežę ir' fuoti’ Presuoti ir bt Viena ma" 
visam pasauliui parodę, kieno šjna sveria net 3Ū0-000 svani-
komunistai kariauja Laose. Rei
kia labai abejoti, ar būtų pirš
tą pajudinę didieji Maskvos ir 
Peipingo komunistai.

O. Lab.

išvysto 6 mil. svarų spaudimą, 
Kad ji veikdama nedrebėtų, rei 
kėjo jai paruošti cementinį pa

Jei

^Dflinn ELECTBOniCS
TV-RAOIDAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI -PLOKŠTELĖS 
ANTENOS- BATERIOOS- LEMPUTES 
CL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam Ramiausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.-CLIFFSIDE4-5665

MOVI NG
i. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI.

A L —TO N Y 
DEGORATING

Ilgamete patirtis dažyme—dekorą- ; 
vime. Pigu. Sąžininga.

A. MKINIS. GA 5-5867. !
A. BURBATT: 3-885653. I

J
paskęsime tik asmeniškuose rei 
kaluose, totalitarinės sistemos 
užgožės mus. Ir priešingai, bū
dami budrūs, nuoširdūs, bran
gindami idealus, turėdami savo yFa gaunamas Drauge. Jame yrai
artimą galvoj, galėsime išsau
goti savo kraštą nuo priespau
dos. Pasaulis dabar pavojingo
je padėtyje, o nedaug žmonių, 
kurie tą pavojų supranta. Net 
ir Washingtono įtakingi žmo
nės yra tiek paskendę krašto 
vidaus reikalų rūpesčiuose, kad 
kai kada neatkreipia reikiamo

matą, į kurį buvo supilta apie i dėmesio į tarptautinius pavojus
300,000 svarų cemento. Šiame

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

visos reikalingos maldos ir gies-; 
mes bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. m.

GttADINSKAS

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUBIO
4068 Archer Avė. Tel- VI 7-2481

i. Ineorporated)
EOVARDAS ULJS, sav.

MOVING
Apdraustas perkraustymae iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

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

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

POR FURTHER INFORMATION IVRITE TO:

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

MUZIKA — GERIAUSIA DOVANA VAIKUI
Naudingas užsiėmimas vaikams vasaros metu—muzikos pamokos.

Specialiai susipažinimui

6 savaitėms privačios

akordeono pamokos — 01 O
Šiam kursui nemokamai paskolinsime akordeoną ir visas rei

kalingas gaidas. Į kursą įeina be ekstra primokėjime orkestras 
ir liet. liaudies muzika (pagal pageidavimą) .

Pradėję kursą dabar, galės dalyvauti 1963 ra. Cliicagoland 
Muzikos Festivalyje, Soldiers Field.

Vai.: 3 iki 9 v. v.: šeštad. 11 iki 6 v. v.

ACADEMY OF ACCORDION 
330872 West 55th Street

Informacijai skambinti 476-3380, po 6 v. v. Kalbame lietuviškai. 
Taip pat duodame ir pianino Pamokas.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual ^etH&ud Savings

INSURED Charlered and Supervised by the United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti ptiiky mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 mėty modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją.
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Buvęs prez. Eisenhower kalba spaudos konferencijoj Washingtone. 
Savo kalboj ,Eisenhower kritikavo buvusį savo administracijos 
iždininką G. M. Humphrey (viršuj) už kai kurią netikusią veiklą. 
Šiuo metu senato pakomitetis tiria sutartis, padarytas su Humph
rey M. A. Hanna bendrove. (UPI)

Dėl to ir su jais, kiek aplinky
bės leidžia, stengiamės vienaip 
ar kitaip palaikyti ryšį.

— Jūs savo vaikus gražiai 
I auklėjate katalikų mokyklose. 
Jaučiama, kad religiją vertina
te...

— Tai pats brangiausias da
lykas mums visiems.

Pereiname dar per fabriką, 
per ilgas mašinų eiles, kur ga
minami tokie milžiniški sraig
tai anglims kasti mašinoms, ku 
rios vienu užkabinimu pakels 
100 tonų anglių, šis fabrikas 
pats padaro sraigtus, kurie 
sveria po 500 svarų. Čia mato
me gaminamas sankabas kra
nams ant laivų, jau sustatyta 

1 eilė geležinių rėmų Ohio upės 
I tekmei reguliuoti, pagaminti ge- 
! ležies kuolai radaro bokštams 
j palaikyti, prie jų pritvirtinus 
metalo virves. Gaminami įtaisai i

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymal Sek. uždaryta

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol< Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos —«J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

.i u tiitiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiillii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Ūž patarnav, vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1063

'niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III. 

Telet. WAIbrook 5-5121
=5^

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

8RIDGEP0RTE, 3207 S. Halsted SI., Vlclorj 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Wesiern, PRespecl 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South Western Avė. krautuvė



MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.
MAIRONIS LAIKE, TAUTOJ 

IK LITERATŪROJE
Maironio minėjimas - akade

mija Los Angeies av. Kazimie
ro parapijos salėje sukėlė bent 
250 losangeliečių susidomėji
mą. u minėjimo programa ge
ra, net tanai gera, ir verta žy- 
nnai didesnes auditorijos.

Bieūųyių Dienų žurnalo kolek 
tyvad, organizavęs minėjimą, 
programą paluose rūpestingai 
ir kruopščiai, Pasirūpino iš New 
Yoiko rašytojo e. Jurkaus pa
ruostus ekranui Maironio gy
venimo vaizdus ir juostelėje į- 
kaioėtus paaiškinimus bei jo kū 
rybos pavyzdžius. Meninę dalį 
atliko jaunosios kartos atsto
vai, tik gana, kad tos kartos 
tirstesmo susibūrimo trūko sa
lėje. Daugumas galvų pražilę 
ir praplikę.

Danai gerai paruoštoje pas
kaitoje Lietuvių Dienų red. Ber 
naidas Brazdžionis nutapė ryš
kų Maironio portretą laiko, tau
tos ir literatūros fone. Savo 
vertinime anais laikais lietuvių 
tauta išsiskyrė su ateistine in
teligentija, kuri bando tautos 
laisvės pranašo literatūrinį ta
lentą paneigti dėl jo religinės 
pasaulėžiūros. Istorija paliudijo, 
kad pati tauta, bet ne anie lite
ratūros “specialistai” pasirinko 
teisingąjį sprendimą. Klydo ir 
tie, kurie, paskaitininko žo
džiais, ir vėliau tvirtino ar tvir
tina, jbg Maironio kėlimas iš 
kapo esąs “vakarykščio sapno 
ieškojimas”.

— Maironis niekad kape ne
buvo. Jis visada gyvas savojo
je tautoje — tvirtino poetas B. 
Brazdžionis.

Labai gražiai Maironio kontra 
versiją ^paryškino paskaitininko 
pacituotas prof. Mykolo Biržiš
kos pasisakymas. Į klausimą, 
kada pažinęs ir pamilęs Mairo
nį, profesorius atsakęs:

— Mano buvo dvi nuomonės 
apie Maironį. Pirmoji buvo to
kia kaip ir tų, kurių tarpe aš 
buvau. Pažinau tikrąjį Maironį 
ir pamilau jį, kai išgirdau jau
nimą dainuojant jo dainas. Ir 
aš ėmiau dainuoti su jaunimu.

Publika paskaitos išklausė su 
retu dėmesingumu.

Rašytojos Alės Rūtos paruoš 
'ti jaunieji deklamuotojai — V. 
Ąžuolaitis, B. Kazlauskaitė ir 

, D. Razutytė padeklamavo Mai- 
į ronio kūrybos, komp. B. Budriu 
j nui akompanuojant, jo paties' 
I paruošti jaun. kartos - solistai 
labai nuotaikingai atliko Mairo
nio tekstams sukurtas kompozi
cijas: “Kad skausmas tau šir
dį” (Naujalio) — solo R. Dab- 
šys, “Mano gimtinę” (Kačanaus 
ko) — solo Z. Kalvaiticnė, due
tą “Nesek sau rožės prie kasų” 
(Paulausko) — B. Reivydaitė 

! ir R. Dabšys.

Sceną dekoravo dail. J. Vai
nauskas ir L. Kančauskas. Vaiz 
dus ekrane rodė ir garsus tvar
kė Alg. Raulinaitis ir P. Gaspa- 
ronis. Puikiai programą prave
dė V. Mitkutė. Akademijos ati
darymo ir užbaigos žodžius tarė 
red. J. Tininis. J. Vn.

Philadelphia, Pa.

A. a. Stanislovas Kaulakis
A. a. velionis Stanislovas Kau 

lakis, 119 Fernon St., ilgai ir 
sunkiai sirgo. Jis ir sirgdamas 
nenustojo savo ramumo ir geru 
mo, bet kantriai rengėsi amži- 
non kelionėn. Jis užmigo Vieš
paties globoj geg. 22 d. Iškil
mingai palaidotas geg. 26 d. iš 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čios, šv. Kryžiaus kapinėse. Gau 
sus būrys artimųjų ir pažįsta
mų meldėsi prie jo kapo, užpra
šė šv. mišių aukas, ir palydė
jo paskutiniu patarnavimu.

P. Kaulakiai neseniai atšven
tė savo 50 vedybinio gyvenimo 
jubilėjų ir labai gražiai gyveno 
savo netrumpą gyvenimą. Pa
žymėtina, kad jų šeima buvo 
pavyzdinga, katalikiška, priklau 
siusi ilgus metus Šv. Kazimie
ro parapijos bendruomenei. Ne
paisant sunkių ligų šeimoj, jie 
pasiliko ištikimi savo Dievui, 
lietuviškumui ir parapijai.. Jų 
gerumas ir labdaringumas pil
nai yra žinomas tik Dievui. Kiek 
jų ištekliai leido, o gal ir dau
giau, jiedu rėmė ir remia visas 
katalikiškas įstaigas, vienuoli
jas. Ypač nuoširdžiai jautri tam 
yra S. Kaulakienė, kuri savo 
gyvenimo uždaviniu laiko ne tik 
savo rūpesčius, bet visomis jė
gomis ir meile atsimena labai

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

INSURED
4 ’/2%

plačiai ir nuoširdžiai visus lie- 
! tuvių katalkiškus reikalus. Jos 
gera širdis ir dosni ranka yra 
aplankiusi laabi daug ko.

“Draugas” buvo ir yra jų šei 
mos geriausias bičiulis. Ji ir 
jis skaitė ir skaito ir naujienas 
iš “Draugo” kitiem papasakoja. 
Garbė, kad esama tokių nuošir
džių lietuviškų širdžių. K. Rasa 

Lietuviai tautų mugėje
Gegužės 5-6 dienomis įvyku-

■ šioje Tautų mugėje, kurioje da
lyvavo per 40 skirtingų tautų, 
pasirodė ir lietuviai su tautodai
lės paroda ir lietuviškų valgių 
stalu. Prieš tai televizijoje tuo 
pačiu reikalu gražiai pasirodė 

i Teresė Gečienė-Gečiauskienė, pa 
jsipuošusi tautiniais rūbais, su- 
j pažindindama su tautinių išdir
binių pavyzdžiais ir valgiais.

Lietuviškų valgių stalą suruo
šė Liet. Moterų Atstovybės klu 
bas, kuriam pirmininkauja J. 
Augaitytė. Stalo paruošimui va 
dovavo S. Jurskytė-Gamble ir 
klubo valdybos narė I. Norkie
nė. Valgius šiam tikslui paga
mino ir paaukojo B. Impulevi- 
čienė, M. Klausienė, K. Puzinie- 
nė, B. Mašalaitienė, P. Vaške- 
lienė, A. Mykolaitienė, O. Šeš
tokienė, J. Vaškienė, S. Rama
nauskienė, L. Šiaudzienė, S. 

i Gvazdinskienė, O. Jurskienė, B. 
^Muraškienė, O. Surkevičienė, V. 
: Aleknienė, L. Mitalienė, A. ir 
i M. Čepuliai, M. Dalinkevičienė, 
| F. Jarašienė, S. Bendžienė, A.
: Sabaliauskienė ir F. Sadinaus- 
kienė.

Prie stalo darbuotis padėjo: 
B. Banevičiūtė, M. Kaulinytė, J. 
Krakauskaitė, V. Didelytė, V. 

' Ramanauskaitė ir B. Sadinaus- 
kaitė.

i Dekoracijas pagamino A. Dra 
' gunevičiūtė, o paruošiamiems 
darbams talkino G. Dragunevi- 
čius ir J. Gamble.

Abu skyriai turėjo didelį pa
sisekimą. Šiuo pasirodymu Phi- 

| ladelphijos lietuviai gražiai re- 
prezentavosi kitų tautų tarpe.

K. S.

Baigė mokslus

Gegužės 21 d. Pennsylvani
jos universitete buvo mokslo 
metų užbaigimas. Į iškilmes su
sirinko apie 30,000 žmonių. Auk 
štąjį mokslą baigė virš 2,000 
studentų, jų tarpe dvi lietuvai
tės: Vida Vaišnytė-Klemienė ir 
Regina Klemaitė. Pirmoji gavo 
cheminės ir mokytojos, o antro
ji — anglų literatūros diplo
mus. Už pažangumą moksle abi 
turėjo universiteto stipendijas. 
Džiugu, kad lietuviai įvertina 
mokslo reikšmę ir jo atsidėję 
siekia.

Iškilmių metu rektorius svei
kindamas naujus akademikus 
pareiškė, kad šį universitetą 
baigusių esą 100,000 dar gyvų 
akademikų. Tai gražus skaičius!

Pennsylvanijos universitetas, 
rodos, bus vienintelis visoj A- 
merikoj, kuriame dėstoma lie
tuvių literatūra. X.

Dainuoja šv. Pranciškaus parap. mok. V—VI sk. mokiniai

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. birželio mėn. 5 d.

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
U Al nunno. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. D.VALANUUdi ANTRAD. Ir PENKT..................... 9 v. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD.......... 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

BU 1 C KAS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS!

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
Šis vėliausiai išėjęs Buiek 2 Dr. Sėdau su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA B U I CK , INC.
907 W. 35ih Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

%----------------------------------------------------

West Point, N. Y., karo akade
miją geriausia baigė kadetas J. 
H. Fagan, kilęs iš Northampton, 
Mass. ,(UPI)

East Chicago, Ind.
MARIJOS ŽEMĖ ATSIMINI

MUOSE

East Chicagoje, Ind., vietos 
Šv. Pranciškaus lietuvių para
pijos mokykloje, kurioje vado

vauja ir mokytojauja seselės 
kazimierietės, šiais metais bai
gia 14 mokinių. Jų tarpe 5 yra 
šių laikų ateivių vaikai, o liku
sieji, nors pavardės kai kurių 
ir skamba lietuviškai, bet čia 
gimę ar mišrių šeimų, lietuviš
kai nebekalba, bet yra ir tokių, 
kurių veidai liudija, kad jų tė
vai yra kilimo iš pietų kraštų.

Mokyklos užbaigimo proga, 
gegužės 20 d. buvo suruoštas 
parengimas, kurio metu moki
niai suvaidino seselių - mokyto
jų paruoštą montažą: “Marijos 
žemė atsiminimuose”. Šis mon
tažas susidėjo iš dainų, šokių 
ir dialogų - pasakojimų, kuris 
vaizdavo: rudenį, žiemą, pava
sarį ir vasarą. Kiekvienam me
tų laikui buvo atitinkamo turi
nio dainuojamos dainos ir šo
kami šokiai. Programos išpildy 
me dalyvavo visi mokiniai ir 
ji buvo atliekama anglų ir lie
tuvių kalbomis, net ir kitatau
čių vaikai - mokiniai kalbėjo 
ir dainavo lietūviškai.

kiai dirbo. Šiltinės ir kitų ligų 
kamuojamos mirė motinos ir jų 
vaikai. Pūgai šėlstant barako 
durys užverstos sniego kalnu 
ir išeit negalima. Viena motina 
išbadėjusių vaikučių prašoma 
valgyti rizikuoja gyvybe ir pra 
siplėšus barako stoge skylę, iš
lenda su tikslu bent ką gauti 
sandėly pas komunistų viešpa
čius vaikučiams užkąsti, negai
lestingos pūgos pagauta nu
trenkiama net už 2-jų kilomet
rų ir sniego kalne palaidojama. 
Badu mirė ir jos vaikai. Daug 
daug ir kitų baisių vaizdų šioje 
knygoje aprašoma.

Komunistinės hidros dabar [ 
leidžia šelpti nelaiminguosius. 
Išlikusių gyvų brolių ir sesių 
viltis esame mes, Amerikos lie- i 
tuviai. Šalpai mes turime dar ' 
seniau atvykusių lietuvių suor
ganizuotą Balfą. Remkim jį, 
būkim jo nariais! Savo nario 
mokesčiu įgalinkim Balfą šelpti 
nekaltai kankinamus tautiečius 
Sibire, Lenkijoje, Lietuvoj ir vi
sur kitur.

Koktu jaučiasi sužinojus, kad 
Didžiojo New Yorko miesto ir 
apylinkėje gyvena apie 30,000 
lietuvių, o Balfo nuolatinių na
rių vės tik keli desėtkai, nors 
rėmėjų keli šimtai. Todėl neati- 
dėliokim, užrašykim ant voko:

- Šio montažo sukūrimas ir pa , Balfas, 100-sis skyrius, 105
statymas iš seselių pareikalavo 
ne tik daug sunkaus darbo va
landų, ibet ir noro, pasiryžimo, 
kantrybės, o ypač pasišventimo 
ir nuosaikumo, kol scenon pa
ruošta toksai skaičius vaidin
tojų, pradedant pirmu ir Ibai- 
giant paskutiniu skyriumi ir 
dar gi anglų ir lietuvių kalba. 
Matyti, kad seselių tarpe yra 
ir tokių, kurios gerai orientuo 

Į jasi ir meno atžvilgiu, nes visi 
scenos dalyviai pagal veiksmo 
turinį buvo aprengti atitinka
mais rūbais. Jonas Ervydis

New York, N. Y.

TŪKSTANTIS NAUJŲ NARIŲ 
RALFUI

Dėl didžiųjų valstybių kivir
čų ir karų mūsų mažos tautos 
žmonės nekaltai kenčia sveti
mą priespaudą — nežmonišką 
išnaudojimą.

Įsiveržęs į mūsų tėvynę oku
pantas — rusų tautos atmatų 
vadovaujamas komunizmo var
du viešai apiplėšė lietuvius.

Mes turime 2 knygas: B. Ar- 
monienės “Palik ašaras Mask
voj” anglų kalba ir H. Tautvai
šienės “Tautų kapinynas Sibiro 
tundroje” lietuviškai. Abi kny
gos yra tarsi kaltinamasis ak
tas komunistams ir jų pataikū
nams.

Smulkaus prekybininko duk
ra H. Tautvaišienė su vyru 1941 
m. birželio 14 d. buvo komu
nistų suimta ir išvežta. Pake
lėj į Sibirą moteris (kaip ir ki
tos) buvo atskirta nuo vyro 
ir erškėčių keliu nugrūsta per 
Altajaus kraštą į poliarinį Ark
tį. Ten ištisus tris žiemos mė
nesius tamsi naktis — nei sau
lutė nei šviesos pašvaistės ne
pasirodo.

Knygoje rašo ta, kuri ten! 
pati buvo ir matė kaip mūsų 
’ietuvės motinos, parazitų grau 
žiamos, badaudamos, komunis
tinių varovų grąsinamos, sun-_L^.

Grand St., Brooklyn 11, N. Y., 
įdėkim $1 ir tapkim garbingais 
Balfo nariais.

O kam galimybė leidžia, bent 
kiek ir aukokim. Pakvitavimus 
tuoj Balfas prisius. Kiekvienas 
įneštas narystei doleris fakti-

rF

nai padidėja išgaunant gėrybes į vargstančių šauksmą, ypač 
šalpai ar reprezentuojant lietu- minint baisųjį Birželį, 
vius JAV įstaigoms ir kitose Balfo 100-sis skyrius tiki, 
labdaros organizacijose. kad New Yorke ir jo apylinkė-

,, . . je gyveną lietuviai atkreips rei-
Baigiant šį mal avimą nori dėmesį šalpai ir bent

si priminti, jog nedaug truko, tūkgtantis naujų narių prisira-
kad ir mes, buvę įsvietmti (dy- . BaJfą
pūkai), būtumėm P1^ Sibiro j tajką bendrai lietuvių šal- 
točkių merdėję ir šau’ęsi į ^.j visi į Balfo na-
merikos lietuvius pagalbos. rįug,
Tautvaišienė savo knygoje rašo, Norkus
kad mūsų tautiečiai nuo piim0 n. y. Balfo skyr. sekretorius 
jo Golgotos kelio žingsnio iki ______
pat mirties kalbėjo, tikėjosi ir, Likimas , akliems pagonims bu- 
laukė vien Amerikos lietuvių vo akla būtinybė: Mozės išpažini- 
pagalbos. Kitos vilties nebuvo, me gavo akį — tapo Apvaizda; 

į Trėmimai ir šiandien vyksta. krikščionybėje gavo širdį ir dabar 
, ... ,. vadinasi amžinoji šventosios Mei-Mūsų šventa pareiga atsiliepti j.g valia _ Sai,er

GAUKIT NAMŲ PAGERINIMO IR MORGIČIŲ 
PASKOLAS PAS MUS!

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Santaupos* atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną* gaus dividendus 

už visą mėnesį.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4 
Anlrad. „ 9 iki 4 
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt. 
Penktad. 
šeštadiend.

nuo 9 iki 8 
9 iki 6 
9 iki 1

AND LOAN ASSOCIATION 
3}30 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside If-OlOlf 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

® Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

Turtas #82,000,000.00

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas #7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVUCH Jr., 
President

STANDARD 
FEDERAL S.A'JM

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

VIrginia'7-1 141



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. birželio mėn. 5 d.

KANADOS ŽINIOS

Toronto, Ont.
Kanados laikraštis apie 

dail. Tamošaičius
Po vieno kito nusivilimo mū

sų tautinės reprezentacijos at
žvilgiu, taip lygiai, po pasitai
kančių keistų kuri jozų iš ki
tataučių pusės (pav., Kanados 
priešrinkiminės kampanijos me 
tu, vienas seniokas — liberalų 
atstovas j Parlamento narius, 
paklaustas, ką jis galvoja apie 
Pabaltijį, atvirai prisipažino, 
kad jis nežinąs nei kur jis yra, 
nei, pagaliau, ką iš viso reiškia 
tas Pabaltijys), pasitaiko ir 
džiugesnių prošvaisčių. Štai, To 
ronto dienraštis “The Globė and 
Mail”, gegužės 25 d. laidoj, at
spaude Rosemary Pitcher gana 
ilgą (per tris skiltis) straipsnį, 
užvardintą: “Teach Art of Ta- 
pestry Weaving” apie mūsiškius 
dailininkus Anastaziją ir Anta
ną Tamošaičius. Straipsnis pa
iliustruotas abiejų dailininkų 
nuotrauka (bežiūrinėjančių me
ninio audimo knygas) ir vieno 
kūrinio (gobelene įausto Šv. 
Antano) reprodukcija.

Iš Guelph paduodamam raši
nyje autorė praneša, kad tojoj 
vietovėj Kanadoj pradėtos teik 
ti studijų pamokos apie mažai 
žinomą šiame krašte meną 
gobelenų menišką išgražinimą, 
kurias teikia lietuviai dailinin
kai. Šių dainininkų darbas ir 
technika esanti gerai žinoma a- 
biejose Atlanto pusėse.

Straipsnio autorė pabrėžia, 
kad dailininkai Tamošaičiai yra 
laimėję auksinius medalius Pa
ryžiuje, Berlyne ir New Yorke. 
Jie, esą, dabar dėsto tą kom
plikuotą meną Ontario Spin- 
ners and Weavers Workshop.

Dailininkai Tamošaičiai esą 
išleidę net 17 knygų iš audimo 
meno srities, kurios naudojamos 
Europos meno mokyklose.

Kadangi Tamošaičiai apsigy
venę Kanadoj, tai jie buvę už
versti užsakymais ir iš Ameri
kos bažnyčių bei vienuolynų. 
Ponia Tamošaitienė taipgi au- 
džianti ir tautinius kostiumus 
televizijų stotims. Universitetai 
taip pat besikreipią jų meno 
kūrinių. Pittsburgho universi
teto vieno kambario ištisos sie
nos išpuoštos Tamošaičių me
niškais kilimais.

Laike ateinančių dviejų sa
vaičių Ontario Agricultural Col- 
lege Tamošaičiai dėstysią du 
naujos audimo technikos būdus 
— kelim ir rolakam, taipogi — 
būsiąs tęsiamas gobeleno me
niškojo įaudimo būdas, kurį dai
lininkai ypatingai vertiną.,

Kaip iš rašinio matyti, dai
lininkų dėstomasis darbas ko
legijoj pradėtas gegužės 21 d. 
Pirmiausia, esą, buvę padary
ti numatyto audimo brėžiniai, o 
paskui — būsią įaudžiami nu
matyti paveikslai. Brėžiniai — 
vėliau kopijuojami, padaugina
mi. Vienintelis vyras studentų 
grupėj — esąs Geldard G. Brid-

gen, Toronto dailininkas ir gra
veris. Kitos studentės, matyt, 
mergaitės, moterys.

Parodyti savo darbo meną, 
dailininkai atsivežę pavyzdžių. 
Taip jau esą įgudę dailininkai 
gobelenų meno technikoj, kad 
b.everčiant ir kilnojant meninius 
gabalus, spalvos juose žaiste 
žaidžia. Be to, esą, abu Tamo
šaičiai yra ir dailininkai - tapy
tojai, suruošę savo darbų paro
das.

Abu dailininkai Tamošaičiai, 
kolegijos mokytojai, savo meną 
parodę praktikoj, vos pirmąją 
dieną pradėję dirbti kolegijoj. 
Tamošaitienė į klasę atėjusi me 
niškai austu sijonu ir dailiai 
išgražinta bliuze. Ji, esą, nedi
delė, bet labai jautri, tarytum 
dinamo energijos pakrauta, tik 
sukinosi tarp staklių pirmyn ir 
atgal.

Tamošaitis dėvėjo rankų dar
bo mezgimo kaklaraištį.

Malonu pastebėti, kad rašiny
je dailininkų vardai ir pavardės 
parašyti visiškai taisyklingai 
lietuviškai. Pr. Alšėnas

Baigti mokslo metai
Toronto Maironio vardo šeš

tadieninė lietuvių pradžios mo- 
'• kykla mokslo metus užbaigė 
gegužės 26 d., gi mokyklos už
baigimo aktas ir pažymėjimų 
bei dovanų įteikimas pasižymė
jusiems mokiniams — įvyko ge
gužės 27 d. 3 vai. p. p. Prisikė
limo parapijos salėj.

Akto metu buvo pilnutėlė sa
lė vaikučių ir jų tėvelių. Kal
bėjo gen. konsulas dr. Žmuidzi- 
nas, m-los ved. J. Gustainis, tė
vas Placidas, OFM, kun. P. A- 
žubalis, bankelio “Parama” at
stovas J. Strazdas (nemaža tos 
mokyklos mokinių yra banke- 

) lio taupytojų) ir Tėvų k-to pir- 
I mininkas Petrauskas.
Į Baigusiems šios m-los 10 kla- 
! šių (visą išeivijos lituanistinį 
i švietimą) ir aštuonias klases 
. (pradžios m-los kursą) buvo 
! įteikti baigimo pažymėjimai ir 
visiems dovanos. Pirmiesiems 
knygos “Lietuva — šalis ma
no brangioji” su atitinkamais 
įrašais, o antriesiems — tauti
nių motyvų medžio drožiniai.

Visų kitų skyrių mokiniams 
(keliamuosius pažymėjimus) 
mokytojai įteikė trumpos per
traukos metu.

Meninėj programos daly gra 
žiai pasirodė Šv. Jono Kr. pa
rapijos jaunimo choras, vad. 
kapcl. kun. B. Pacevičiaus, su
dainuodamas keletą dainų.

Po to kavinės patalpose visi 
mokiniai ir jų broliukai bei se
sutės Tėvų k-to buvo pavaišinti.

Baigiant šią trumpą kores
pondenciją, norisi prisidėti prie 
Prisikėlimo parapijos linkėjimo, 
ypač baigusiems visą lituanisti
nį švietimą išeivijoj — 10 kla
sių abiturientams, kad jie nepa
sitrauktų iš lietuviškojo ^jauni
mo tarpo ir jų veikloj būtų

J. J. Zientek 419 veteranų pos
tas birželio 9 d. mini 35 m. su
kaktį. Šventėje bus pagerbti se
niausi nariai, tarp jų adv. S. C. 
Bubacz. Postas Chicagoje turi 
600 narių.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KEAL ESTATE KEAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

Paryžiuje sudužo sprausminis Prancūzijos lėktuvas, kuriame žuvo 
132 asmenys. Tarp jų 121 amerikietis iš Atlanta, Ga. (UPI)

gražiu pavyzdžiu ir kelrodžiu, 
kad tuo būtų pateisintos mūsų 
tėvų ir vyresniųjų dedamos į 
juos viltys, o jie — tikime — 
tokiais ir bus. Pr. Al.

St. Catharines, Ont.
“RŪTOS” ANSAMBLIS

KANADOJE /
Per septynius metus visoj Ka 

nadoje ir Amerikoje garsiai 
skambėjo VKL sąjungos Nia
garos pusiasalyje rengiamos Jo 
ninės — Jaunimo šventė. Ši 
šventė ypatinga, kaip ir pride
ra Maironio metuose, joje daly
vauja mokyklinio amžiaus jau
nimas su konkursiniais rašiniais 
ir rengimui talkininkauja viena 
jaunimo organizacija Hamilto
no sporto klubas “Kovas”.

Šventėje programą išpildys iš 
Nevy Yorko garsus “Rūtos” an
samblis su visais solistais ir žy
miu pianistu A. Mrozinsku. Vi
suomenės žiniai keletas žodžių 
iš ansamblio biografijos:

“Rūtos” ansamblio įsteigimo 
metai 1941, kai Jokūbas Stukas 
prie savo vedamos lietuviškos 
radijo valandėlės suorganizavo 
mišrų chorą su 35 nariais ir 
1942 m. choro dirigente pakvie
čiama M. Šlekaitytė. Po keleto 
pasikeitimų bei reformų 1951 
m. jau kaipo pilnam “Rūtos” 
ansambliui pakviečiamas diri
gentu Algirdas Kačanauskas, 
sėkmingai vadovavęs “Sietyno” 
ansambliui Vokietijoje ir muzi
kos vienetams Nepriklausomo
je Lietuvoje. Tuo metu ansamb 
lis pasidaro žymiausiu lietuviš
kos dainos puoselėtoju New Jer 
sey valstybėje ir jos apylinkė
se. Tampa mėgiamas ne tik 
lietuvitfose, bet taip pat ir ame
rikiečių tarpe. Ansamblis nuo
lat pasirodo “Lietuvos Atsimi
nimų” radijo programose, dau
gelį kartų televizijoje ir nesu
skaitomą kartų koncertavęs lie 
tuviams ir nelietuviams meno 
parengimuose, tarptautinėse pa 
rodose ir kitur. Ansamblis ir 
pats dažnai rengia koncertus, 
minėjimus, spektaklius ir yra 
pastatęs keletą muzikinių vaiz
delių. Savo repertuare jis turi 
per 150 dainų, jų tarpe apie 25 
giesmės. Be lietuvių kompozi
torių, turi ištraukų iš lietuviš
kų ir tarptautinių operų. 1959 i 
m. ansamblis su soliste Lione 
Juodyte įdainuoja pirmąją ilgo 
grojimo lietuvišką plokštelę, ku 
ri turi didžiausią pasisekimą. 
1961 m. išleista antroji ilgo 
grojimo plokštelė: “Dainuoja
me su “Rūta”, kurioje palydint 
orkestrui, įdainuota 17 popu
liariausių liaudies dainų. Be ki
tų net ir prof. J. Žilevičius šį 
ansamblį yra aukštai įvertinęs.

Prie to primename, kad šis 
ansamblis į Kanadą atvyksta 
pirmą sykį ir išpildys vien lie
tuviškos muzikos kūrinius.

Iš kalno platinama šventės 
programos, jei kas jomis nepa
sinaudotų, maloniai prašome per 
duoti kitiems. Taip pat prie pro 
gramų turime išspausdinę pa
geidavimų lapelius, kuriuos šven 
tės metu prašysime užpildyti, 
kad rengėjai galėtų orientuo
tis, ko plačioji visuomenė iš 
šventės daugiau pagaudauja.

Tai dar kartą primename, 
kad šventė vyksta birželio 23 
d. Merritton Community Centre 
Hali, St. Catharines, Ont. Inf.

Prie parito 7 metu, 4 kam b. mūras 
su augšta pastoge.’ Garažas. $20,200. 
(1 kamb. didelis namas. Naujas šil
dymas. Arti 71st ir Western. $15,900. 
2-jų butų namas. 7 ir 3 kamb. Nau
jas šildymas. Alumin. langai. Gara
žas. $17,200.
Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo-, 
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. $12,900,
Žavus 5% kamb. mūras. Karpetai. 
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara
žas. $22,600.
Ar svarbu kaina? Tik $36,800 už mu
ro namą, ir taverną. 4 butai. Geras 

j biznis. Gera vieta.
I Tik matyti Ir siūlyti. 2-jų butų na- 
i mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
j alyva šildymas. $22,000.
I Didelei šeimai 9 kamb. mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
S-jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,000.
Tik 2-jų metų, 5% kamb. mūras. 
Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,- 
900.

3-jų butų mūras. Garažas. Reikalas 
parduoti: žema kaina. $26.200.
Vienų metų liuksus 6 kamb. mūras 
ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga- 

I ražas. $27,000.
i Platus lotas ant kampo ir mūro ga
ražas Tuojau parduoda už $5,000.
5 butu mūro namas. Alyva šildymas. 

.$6,000 pajamų ir mažos išlaidos, 
i $32,500.
į 5 y2 kamb. mūro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17,900.
4 butų mūras. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan
gai. Garažas. $45,900.

1% aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

6 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
no vėlu. $50,000.

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

Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuvė. Karpetai. Pušim 
įrengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

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

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

Pajamų namas — 5% ir 3 kamb. 
7 metų senumo. Keramikos plytelių 
vonios. $100 m8n. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. 
$25,900.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

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

2-jų aukštų mūr. 4, 6 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Men. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mur. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. lįst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534 

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIaT
Mūrinis 5 kamb. ramioj vietoj ar

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

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

Mūrinis 2x6 naujai plestcriuotas, 
2 šild, gazu, garažas, platus lotas, 
aukšta pastogė, 44 ir Talman, sku
biai už $27,900.

Mūrinis pajamų namas ant 
virš ........... ..

-----------  x---- - --------- - dvi
gubo loto, virš $10,000 įeigu me
tams, alyva šild., Marųuette " p. ra
jonas, kaina sumažinta iki $54,000, 
įmokėti $10,000. Nedelskite!

Medinis_ lį£ aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus. $14,900.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 691h ST. HE 6-5151
LIETUVIAI PLEČIASI LEMON T

pm5’w 3tp,bS,,Pat°SUma,!-$1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb.
p?d&mų nuosavybe ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 

geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

_ 13% investavę į pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675
Medinis namukas, 3 miegamieji, 

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

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

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

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

Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 

I. į Brighton Parke. $15,900.
nrma W fiilt-h dt? « «(i<i ! Turime daug ir įvairių namų vi-

»v. ųjtn oi™ PK o-jda | sose kolonijose, parūpiname pasko-
1 ias. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

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

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

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “cleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz
nis. Pirkaite nedaug įmokėję. Kaina 
$13.900.

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

Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai no 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. AVESTERN AVĖ. 

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

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

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

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

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

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

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Gonstruction Co

riiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiimmiuuimiiiiii'

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionaiui

reikia
D R A U G A S

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai iprieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. TI,LINGĮ? 
Skambinkit LUdlow 5-9SOO

'iimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimgiiiiiiiiiiii

Visi Pittsbnrgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburghe Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
Ig STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADTJO STOTIES BRADDOCK9 

Klekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vnk D. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithuanian Catholic Honr.
Radio Station WLOA, Bradd-ock. 

Pennsvlvania

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 

i po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko- 

I mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
i dutės pasaka. Programą veda 
! Steponas J. Minkus. Biznio reika- 
I lais kreiptis j Baltic Florists — 
j Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvray, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas 
‘Draugas”.

ir

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 8— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

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

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

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

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

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

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

OL 2-9589

HELP WANT.ED MOTERYS

Reikalinga moteris (gyvenanti 
arti Marųuette Parko) prižiūrėti 
2 mokyklinio amž. vaikus, paga
minti užkandį ir vakarienę. 5 die
nas sav.,'nuo 10 iki 5:30 v. Skam- 
925-2296, po 7 v. v.

Reikalingos padavėjos vasarvietėje. 
Skambinti

PRospect 6-1985.

HELP VVANTED — VYRAI

L I C K E R 
P E R A T O R

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

po pietų.
Kreiptis —

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

prie VVells St. (1400 Ncrth)

C
o

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

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

Pilna Biznio ir Nuosavybės Kaina: $29,975 Plūs Inventorius 
RAPH.AEL KIELCHESKI, salininkas 

White Lake, Wisconsin Skambinti: Pickerel, Wisc. 2536

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So. Ma|ilewood Avė.

Telef. CL 4-745© arba YA 7-2046

Marųuette ant Talman Avė., netoli 
69th St. parduodamas geram sto
vy, 2-jų fletų mūr. namas ir 2-jų 
maš. naujas garažas. Dėl apžiūrė
jimo šaukite PRospect 8-3792.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išimom. 4 kamb. butas, 2-me 
aukšte. 2301 W. Garfield Blvd.

PKrospect 6-1186

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
S kambarių mur. bųngaiow Mar

ųuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
už $lS,000.

1 METŲ 2 BUTŲ MŪR.
Po 5% kmb. (po tris miegamus). 

Rūsyje dai’ 3 atskiri kambariai iš- 
nuom.uomavimui. Oro vėsinimas. Vi
si įrengimai iš geriausios medžiagos. 
2 šildymo sistemos. Gražiai sutvar
kyta aplinka. $48,000.

TIK §17,900. i
5 kmb. 13 metų mur. rezidencija 

Marųuette Pk. Platus sklypas. Gazo 
šiluma. 2 auto garažas.

4 ir 2 kamb.
Mūr. Gage Pk. Alyvos šiluma. Že

mi taksai. $15,500.
5 METŲ MŪR. IiUNGALOAV

4Į4 kmb. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio. Daug vertingų priedų. 
2 auto garažas. Tik 2 blokai nuo 
Marųuette Pk. $19,000.

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marųuette 

Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas: viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyje. 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Bleverly Sho- 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wss» 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-8015

Nauj. inūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mur. bung., garažas—$18,960 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirin*. geri) ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384l---------------------------------------—

i Per 4 m. galite išmokėti Šią nuo- 
, savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 8 butai. Metinės pa- 

! jamos $12,300. Parduodama už 
į $33,000.

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

Perskaitę “Draugą, duoki-
ii iritipms nasiskaitvti

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PR E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL dOSU PAGEIDAVIMĄ

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

STA NKUS| 
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: B 
PRospect 8-2013

2741 VVEST 69th St. | 
Chicago 36, Illinois

V. SIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 VVEST 71st STREET 

Tek; PR 8-4268 ir TE 9-5531 ,j
Z*

įsteigta prieš 48 metus 
Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm

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

LA 1-6047, RO 2-8778

A. ABALL ROOFING

k-* A A- A-A A--A-4

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OD 6-0413
ŠILDYMAS

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

■ 7304 So. Rockwe!l Street
Tel. GRovehill 6-7875

CONSTRUCTION CO.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
REATTNG & silTEET METAI- 

4444 s. Western Ava. 
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-3447

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI Į

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 -5158

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, Iii.
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Auroros, III., LB apylinkės valdyba. Iš k. j d. Vytautas Vizgirda, 
Vytautas Mažeika, Dr. Jonas Glaudelis, Benas Jablonskis įr Kle
mensas Silkaitis.

Aurora, Illinois
Motinų pagerbimas ir 

susirinkimas

ipą, bet svetingą ir draugišką 
' priėmimą.

Atrodo, kad apylinkėn įstojo 
gražus būrelis naujų narių, ku
rie pasiryžę bendradarbiauti 
bendruomeniškame darbe, kaip

i širdi padėka klebonui kun. Mi- 
I ciūnui už parengimo garsini- 
I mą bažnyčioj, parengimo vy- 
i riausiai šeimininkei M. Rakau- 
kenei, talkininkėms E. Genie-

I nei, I. Rakauskenei, M. Milišaus 
■ kienei, baro vedėjui M. Rakaus- 
| kui, Šeduikiui. Minimą paren
gimą gražiai pravedė valdybos
pirm. J. Milišauskas.

Dalyvavo iškilmingoj eisenoj 
Mūsų veiklioji tautinių šokių

grupė, kuriai vadovauja St. Mi- 
j lasius, jau antri metai iš eilės 
dalyvauja Kenoshos miesto iš- 

i kilmingoj eisenoj parade. Lie.
1 tuvių ir Amerikos vėliavas ne
šė B. Juška ir VI. Gedgaudas. 
Iš šalių ėjo tautiniais drabu
žiais apsirengusios Tamulėnie- 
nė ir St. Petrušaitienė.

Po iškilmių, dalyviai buvo 
pakviesti į B. Milašiaus gražią 

, rezidenciją ir gražiai pavaišin
ti, o raciniečių kvartetas gra
žiai sudainavo keletą dainelių.

•-
Kalbės inž. J. Miklovas

Gegužės 12 d. 6 vai. v. nau
jai pastatytuose Baltušiu na
muose, 1015 Elm St., St. Char
les, III., įvyko L. B. Chicagos
apygardos, Auroros apylinkės, ! savo patalpose susirinkimą ir , metu.

patys stojo nariais.
B. Jablonskis

Inž. J. Miklovas padarys pla
tesnį pranešimą apie dabartinę 
Lietuvos padėtį birželio 10 d.

kad pav. Baltušiai, kurie dar Kenoshos lietuvių parapijos sa- 
nebūdami nariais leido rengti Įėję birželio įvykių minėjimo

metinis narių susirinkimas ir
motinų pagerbimas.

Pirmoji dalis prasidėjo mo
tinos dienos minėjimu. Dr. J. įveHOsllU WlS.
Glaudelis, atidaręs susirinkimą
nuoširdžiai kreipėsi į motinas, i Bainaviečiai gražiai pasirodė 
primindamas jų rūpesčius ir pa ! 
stangas išauklėti savo vaikus 
ne tik gerais lietuviais, bet ir 
pamokyti skaityti ir rašyti. Jo 
kalba buvo trumpa, bet pras
minga.

Toliau sekė dr. Vandos Sruo- ,, x ,. . . , T-,- , . , kitas daineles turėjo pakarto-gienes paskaita. Būdama isto- ................ „ , , . ,, . T . , ! ti. Damavieciai susoko keletąrike, ji zvelge i istorinę Lietu- . „’. . . . . . r . . tautinių šokių. Po menines pro-vos praeiti ir su istoriniais įvy-, . . . . . : gramos vyko šokiai. Damavie-
kiais ryšio turėjusias motinas. °. . ... . „ . ... .v. , , , c;ai pasistiprinę šoko lietuvis-
J, pasakė,^ kad Vytautą kalėj,- ra F. stroliai
me pakeitė ne tarnaite, bet jo

Gegužės 20 d. L. B. Keno
shos apylinkės Valdyba surengė 
tikrai šaunų pavasarinį paren- 

, gimą. Meninę programą atliko 
' Dainavos ansamblis. Iš žiūrovų 
! susilaukęs užtarnautų katučių,

akordeonu.
Į šį gražų parengimą publi

kos galėjo ir daugiau atsilan
kyti, turiu mintyje vietos lie- 

, tuvius. Raciniečiams tai tikrai 
nuoširdi padėka už tokį jų gau-

Parapijos piknikas 
Kenoshos lietuvių parapijos 

piknikas įvyks birželio 24 d. 
Minkovckio darže. Vietos ir a- 
pylinkės lietuviai kviečiami at
vykti.

Joninių laužas 
D. L. K. Kęstučio, Wis. lie

tuvių šaulių kuopa Joninių lau
žą rengia birželio 23 d. Min
kovckio darže 3 vai. p. p.

Vincentas

žmona Ona. Ji išgelbėjo ne tik 
Vytautą,..bet ir Lietuvos vals
tybę.

Grįždama prie paskutinių į- 
vykių, ji mano, kad nepakan
kamai buvo mokoma Lietuvos 
istorijos, kuri tokia gausi gar
bingais kovų žygiais ir kitais 
įvykiais. Dėlto mes nesame pa- 
kamai įsidėję į savo širdis tė
vynės meilės. Nepakankamai 
jos perteikiama savo tremties 
vaikams, kurie dėl šios priežas
ties nutolsta nuo istorinės Lie
tuvos ir pačios mūsų bendruo
menės. Greitai nutausta, nes 
neturi pavyzdžių, kurie atsver
tų šio krašto istoriją. Po pas
kaitos visos narės motinos bu
vo papuoštos gyvomis gėlėmis.

Antrojoj susirinkimo daly bu 
vo naujos valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai.

Susirinkusiems vienbalsiai pri 
tariant, buvo palikta toji pati 
valdyba ir rev. komisija. Tik į 
valdybą1 ligi šiol vietoj buvusių 
keturių narių išrinktas penktas.

Dabartinę valdybą sudaro dr. 
J. Glaudelis — pirm., K. Šilkai- 
tis — vicepirm., Vyt. Mažeika 
— kultūros ir švietimo reikalų 
vedėjas, Vyt. Vizgirda — ižd., 
ir B. Jablonskis — sekr. Revi
zijos komisija paliko Kutkienės 
vadovybėje.

Į apylinkę naujais nariais į- 
stojo dr. Mileris su žmona, Vy
tautas Mažeika su žmona, Bal
tušis su žmona, Germanienė ir 
Sigitas Jablonskis.

Besvarstant sumanymus ir 
pageidavimus prieita išvados pa 
aukoti Armonienės knygos po 
vieną egz. Auroros kolegijos, 
miesto, Št. Charles ir Geneva 
bibliotekoms. Taip pat numato
ma steigti Lituanistinę mokyk
lą ir rugpiūčio mėnesį surengti 
gegužinę — išvažiavimą. Po su 
sirinkimo buvo kuklios vaišės 
ir linksmoji dalis. Prie šaunios !' 
Baltušiu plokštelių muzikos bu- | 
vo gražiai pasilinksminta. Visi 
susirinkimo dalyviai nuoširdžiai1 
dėkoja ne tik už jaukią patal-

POUGHKEEPSIE, N. Y. — 
Duchess apskrities teisėjas 
John R. Schwartz penktadienį 
pasiuntė tris jaunamečius pen- 
kericms metams į Emira pa
taisos namus dėl įvykdyto dvie
jų centų pagrobimo.

Donald M. Ellis, 16 metų, 
Durmiaki, .16 metų, ir John J. 
Beatty jr., 17 metų, iš Pough- 
keepsie, užpuolė ir apiplėšė Ed- 
ward V. Carey, 51 metų, praė-

sų atsilankymą. Be to tenka nuo 1 jusio vasario 21 d.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad 1962 m. birželio 4 dieną, 11:50 vai. 
ryto, po ilgos ligos mirė mūsų mylima mamytė

A. -f- A.

ONA BALKEVIČIUS
ŠIMKUTE

Kūnas pašarvotas MažeikosEvans koplyčioje, 
6845 S. Western Avė. Laidotuvės įvyks ketvirt., 
birželio 7 dieną, 10 vai. ryto iš koplyčios bus 
lydima į kapines.

Nuliūdę duktė Eugenija Kasnickas, žentas Aleksan
dras, anūkas Alfredčlis, duktė Irena Stankūnas, žen
tas Jurgis, sūnus Zigfridas Balkevičius, marti Irena 
anūkė Aurutė ir brolio duktė Apolonija Ostrowski su 
šeima.

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO” SPAUSTUVES 

PATARNAVIM U
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje tspaus- 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

A. + A.
ADELEI ADOMAVIČIENEI mirus, 

gilaus skausmo prislėgtiems: dukroms Onutei Ži
linskienei, Marytei Indrišiūnienei, sūnui Juozui Ado
mavičiui ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

. Z. Adomavičiūtė,
M. Marcinkienė su šeima, 
E. ir S. Trimakai

A. -f- A.

PETRUI PARULIUI mirus, 
jo dukrai Irenai Kriaučeliūnienei su šeima 
nuoširdžia užuojautą reiškia

Eugenija ir Bronius Biinstrubai

A. f R-
PETRUI PARULIUI mitus, 

jo žmonai Tinai, jo sūnui Leopoldui, jo duk
roms Irenai ir Reginai, jo žentams ir anū
kams reiškiu giliausią užuojautą.

Antanas žemaitis

Lietuvių Veterinarijos Gydytojų Žmonų Dr-jos 
pirmininkę IRENĄ KRIAUČELIŪNIENĘ ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame gilaus liūdesio valandoje 
jos brangiam tėveliui

A. + A.
PETRUI PARULIUI mirus.

Liet. Vet. Gydytoji! žmonų Dr-jos 
Vaidyba ir Narės

Skautmiųkę Reginą Kučiauskienę ir šeimą, 
netekus brangaus1 tėvelio

A. -Į- A.
PETRO PARULIO, 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Aušros Vartų Tunto Vadovės ir Skautės

Mielus draugus Giedrių ir Romą Meilus ir 
visą Meilų šeimą, jų tėveliui

A. -f- A.
PETRUI MEILUI mirus, 

giliai užjaučia ir kartu liūdi
Kęstutis Ječius ir šeima

Mūsų Sąjungos nariui mokyt.
A. -Į- A.

PETRUI MEILUI mirus, 
jo žmoną Grasiliją ir vaikus liūdesio valan
dose nuoširdžiai užjaučia

L. Mokytojų S-gos Chicagos Skyrius

Skautininkei Grasildai Meiluvienei, jos vyrui 
A. T A.

PETRUI MEILUI mirus,
skaudžioj valandoj gilią užuojautą reiškia

Chicagos Skautinihkių Draugovė

Skautininkę Reginą Kučiauskienę, jos tėveliui
A. +A.

PETRUI PARULIUI mirus,
giliai užjaučia ir drauge liūdi

Chicagos Skaufininkių Draugovė

Skautininkę R. KUČIAUSKIENĘ ir jos šeimą, jos 
tėveliui

fl T R
PETRUI PARULIUI mirus,

giliai užjaučiame ir drauge liūdime.
Chicagos Skautininkų Ramovė

DRAUGAS, , antradienis, 1962 m. birželio mėn. 5 d.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S O N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

.L F. Fili EIKIS

O
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
■r 4330-34 South California Avenue 
r Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 5Cth Avė., Cicero. TOwnhali 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIMVANS
6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA 
REpublic 7-8600 REpublic 7-8001

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
«348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tėl. YArda 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel, COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. birželio mėn. 5 d.

X Kun. Kazimiero Vengro,
'MIC, motina Ona Vengrienė, 82 
m., po trumpos ligos mirė bir
želio 4 d. ryte So. Bostone, 
Mass. Bus laidojama birželio 7 
d., ketvirtadienį, iš lietuvių Šv. 
Petro bažnyčios. Nuliūdime pa
liko, be kun. Kazimiero, dar du 
sūnus, Antaną ir Juozą, ir tris- 
dukteris, Oną, Mariją ir Anelę 
su šeimomis. Kun. K. Vengras 
birželio 4 d. išskrido į laidotu
ves.

X Dr. Petras Kisielius Port- 
lande statomam paminklui pa
aukojo 100 dol. Bruno kepykla 
paaukojo $20. Komitetas krei
piasi į visuomenę prašydamas

X Romualdas J. Misiūnas, 
gabus moksleivis, šiandien, birž. 
5, Chicagoje gauna De La. Šalie 
instituto baigimo diplomą.

X Juozas Skeivys, žinomas 
Namų Savininkų o-jos veikėjas, 
su žmona Adele šiandien išvy- , 
ko atostogų. Aplankys Clevelan į 
dą ir Toronto, kur turės pro* 
gos aplankyti gimines ir pažve
joti.

X Beverly Shores jau pasi
rodė pirmieji vasarotojai. K. 
Leonaitienės viloje atostogauja 
Austė ‘Paliokaitė, Vyt. Buzikas, 
Urbonienė su dukra, p. Karve
lis. Ilgesnį laiką čia atostogau
ja dr. Atkočiūnas.

X Juozas Spaitis, ilgametis 
Bridgeporto prekybininkas, su
sirgo ir slaugomas Billings li
goninėje. Spaitis turi alumini- 
jaus langų dirbimo įmonę. 
Taip pat yra žinomas veikėjas 
politikoje ir priklauso įvai
rioms organizacijoms.

X LB Marąuette Parko Li-

Maironio vardo šeštadieninės lituanistinės mokyklos mokiniai su -mokyklos vedėja ir mokytoja Ona 
Abramaitiene. Iš kairės j dešinę pirmoje eilėje: E. Razma, L. Dapkus, A. Žilėnas, V. Gombiekaitė, 
A. šilėnaitė, R.. Žoliūnaitė; antroje eilėje: E. Umbrazas, A. Kerpė, V. Dapkus, J. Abromaitis, A. 
Razma, R. Šilėnaitė; trečioje eilėje: O. Abromait.ienė, .mokyklos vedėja, K. Kerpė, J. Minginas, 
K. Dapkus ,S. Umbrazaitė, K. Abromaitytė, R. Umbrazas, R. Abromaitytė. Visi Lemont apylinkės.

PASIKAUSTYH LIETUVIŠKOM 
PASAGĖLĖM

Chicagos Aukšt. Lit. mok. abiturientų išleistuvėse

Jau vienuoliktą abiturientų M. Pikelytė, R. Rauckinaitė, I. 
laidą išleidžia Chicagos Aukšt. iSa'baliūnaitė, I. Savickaitė, S. 
Lit. mokykla. Šiemet išleistuvės Šimaitytė, D. Šimkutė, B. Šla- 
buvo birželio 3 d. 5 v. Jaunimo jute, J. Tallat-Kelpšaitė ir A. 
Centre. Salei prisigrūdus tėvų, žolynas; 8 b klasę — S. Barz- 
artimųjų ir svečių, auklėtojai i daitė, M. Drunga, J. Gepnerytė, 
įvedė dvi klases abiturientų, o,U. Juodvalkis, L. Kanavolaitė, 
mokyklos direkt. sukvietė pre- R. Kaukus, E. Kavaliūnaitė, D. 
zidiumą. Sugiedojus JAV ir Lie- Kripaitė, M. Matulionis, M. Pa- 
tuvos himnus, dir. J. Masilio- kalniškytė, R. Pėteraitytė, R. 
nis pradėjo minėjimą, pakvie- Razminaitė, A. Rimas, A. Ru-
sdamas mokyklos kapelioną 
kun. J. Raibužį, SJ, sukalbėti 
maldą.

Netoli trijų šimtų

Iš direktoriaus apyskaitinio 
pranešimo paaiškėjo, kad mo-

daitis, D. Rukaitė, V. Šaulys, J. 
Tamošiūnas, R. Tervydis, F. 
Valinskas ir R. Žvynytė (miręs 
iš jų A. Girdžiūnas). Brandos 
atestatai jiems buvo suteikti 
direktoriaus, kiekvieną pakvie
tus į sceną.

J. Končiaus skirtoji 100 dol.
kykloje metų pradžioje buvo premija geriausiai baigusiam 
280 užsiregistravusių mokinių, mokiniui buvo leista traukti 
o baigė 10 klasių su 252 moki-'burtų kelių, nes šeši mokiniai

aukų. Aukas siųsti: sąsk. nr. j 
94172 Standard Federal Sav- tuanistinę mokyklą šiais me-i 
ings and Loan Assn of Chica- tais baigė 21 mokinys. Išleistu- 
go, 4182 Archer Avė., Chicago j vių proga birželio 1 d. abiturien 
32, III. Arba, kun. P. Baltru- j tai buvo apdovanoti Chicagos 
mas, 516 W. Burnside st., Port- Aukštesniosios Lituanistinės mo

su geriausiais pažymia,3 baigė ““5 Y,a/lau»’ nepatenkinamų ■ išėjo vienodais pažymiais, bū- 
trečios kartos lietuvaitė Mary- Pasymiųis tikybos nes jauni-ltent K. Domarskaitė, M. Dnm- 

mas neišmoksta lietuviškai mel ga> u. Juodvalkis, M. Matulio-

land, Oregon.
X Valerija ir Juozas šūkiai 

iš Toledo, Ohio, buvo atvykę į 
Chicagą birželio 3 d. dalyvauti 
savo giminaitės Reginos Razmi 
naitės mokslo baigimo iškilmė
se. R. Razminaitė baigė Mari
jos Aukšt. mokyklą ir Chicagos 
Aukšt. Lituanistikos mokyklą. 
Nuo rudens ji pradės studijuoti 
gailestingųjų seserų mokykloj.

X Brighton Parko Balfo 6-to 
sk. valdyba gegužės 27 d. laike 
įvykusio piniginio vajaus su
rinko 610 dol. ir 50 c. Prie pa
rapijos bažnyčios laike 6 — 10 
vai. mišių surinko 539 dol.. Vė
lesnėse pamaldose laike pinigi
nių rinkliavų bažnyčios išlaiky
mui, dar gavo 71.50 dol.

Pinigai, atskaičius 19 dol. už 
1,000 laiškų ir vokų rinkliavai 
išspausdinimą, perduoti Balfo 
Centrui per Chicagos apskr. 
Balfą. Balfo skyrius nuošir
džiai dėkoja prel. D. A. Moze- 
riui už leidimą tos rinkliavos, 
jos garsinimą, asmenišką stam 
bią auką, o taip pat visiems 
parapijos kunigams ir ypatin
gai visiems aukotojams.

X ALRK Moterų sąjungos 
46 kp. susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 6 d., 7:30 v. v. 
Emilijos Struck namuose, 2233 
W. 72nd St. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti.

X Dalia šulaitytė, Izolda 
Bendoraitytė ir Laima Paskoči- 
maitė pateko į laimingųjų kan
didačių skaičių grožio karalai
tės — Lietuvos reprezentantės 
rinkimuose. Šios trys gražiau
sios lietuvaitės bus pasiųstos į 
Chicagos Tarptautinės Preky
bos parodos komisiją, kuri pa
sirinks vieną iš jų geriausiai 
atitinkančią parodos reikalavi
mams, Lietuvos grožio karalai
te. Išrinktoji Lietuvos repre
zentante - grožio karalaitė at
stovaus nepriklausomą Lietuvą 
parodoje nuo liepos 25-tos iki 
rugpiūčio 10-tos dienos, Mc- 
Cormick place Chicagoje.

X Į Lietuvių Fondą nariais 
įstoja ne vien pavieniai asme
nys, bet ir organizacijos. Lietu 
vių Bendruomenė rodo ypatin
go dėmesio Lietuvių Fondo 
stiprėjimui. Tuo tikslu atskiri 
Lietuvių Bendruomenės organai 
ir padaliniai įstoja į Lietuvių 
Fondą pilnateisiais nariais. Šiuo 
mietu įstojo: JAV Lietuvių Ben 
druomenės Centro Valdyba, į- 
nešdama $786.05, Rochester, 
N. Y., apylinkė $400, Cleveland 
apylinkė (II) $200, Waukegan 
apyl. $200 ( Waterlbury apyl. 
100 dol.

X Onai Martinionieneų 3415 S. 
Lituanica, už pirmą mėn. su
gaištą nuo darbo po nelaimin
go įvykio, Leonardas Jankaus
kas įteikė $723.84. L. Jankaus
ko telef. LU 5-2094. (Sk.)

kų dainų, padeklamuodami eilė 
raščių. Geriausiai baigusiems 
mokiniams Lietuvių Bendruo
menės vardū buvo įteikta dova
nų.

Maironio mokykla veikia jau 
antri metai. Didžiausią organi
zavimo ir darbo naštą neša mo 
kyt. O. Abromaitienė. Lemento

,. . . T .v . lietuviai gali tik pasidžiaugti,
didesnis, negus kitais metais rama. Ją išpildė patys moki- Rad jų tarpe

tų, kaip O. ir P. Abromaičiai.

kyklos leidiniais: Sakalų keliais 
— padovanota Chicagos A. L.

UŽBAIGĖ MOKSLO METUS

Praeitą sekmadienį, birželio 
3 d., Lemont, UI.,, lietuvių šeš
tadieninė Maironio mokykla tu-

Mokyklos tėvų komiteto ir Tė- rėjo gražų mokslo metų užbai- 
vynės pašvaistė -— nupirkta1 girną. Mokyklos patalpose, 
LB Marąuette Parko apylinkės Onos ir Petro Abromaičių na.- 
valdybos. Pastebėta, kad šiais ' muose, 1005 Porter St., buvo 
leidiniais susidomėjimas buvo surengta vaikams įdomi prog-

buvusiomis dovanomis — rim- niai, suvaidindami trumpą vai
tais literatūriniais veikalais. dinimėlį, padainuodami Iietuviš-

Atstovavusi pernai metais Lietuvą tarptautinėj parodoj Chicagoj S. Antanai-

Jų graži rezidencija tarnauja 
aukštiesiems lietuvybės tiks
lams. Primintina, kad mokyk-

tė Kancevičiūtė, antrą skyrių 
D. Petreikytė, trečią skyrių D. 
Jaraitė, didesnieji mokiniai, ku
rie baigė su gerais pažymiais 
gavo po knygą.

Šių metų abiturientų penke
tukais buvo atžymėta Gražina 
Vilkaitė, baigusi 8 skyrių net 
per 6 metus.

Mokslo metų užbaigimo pro
ga mokiniai suruošė savo pieši
nių parodą. Be to, L. Lazaus
kienės šokių mokinės pademon
stravo keletą mankštos šokių. 
Mok. Plačui vadovaujant, mo
kiniai sutartinai padainavo Au-

los darbe mokyt. Abromaitienei. go kieme klevelis, Graži tėvynė 
daug padeda jos dukrelė Rita. Į mano ir kitas liet. liaudies dai- 

Mokslo metų užbaigimo iškil- j nas.
mėse dalyvavo būrys jaunųjų 
mokiniukų tėvelių ir svečių, ku-

stis. Mokykla yra išleidusi mo- į niSj ž. Keliuotytė ir Milda Pa
kinių suredaguotą metraštį Tė- kalniškytė. Ištraukė M. Pakal- 
vynės Pašvaistę ir mokinių niškytė, kuri gražiai padėkojo
laikraštėlį. Buvo skirtos premi
jos už Jūratės ir Kastyčio iliu
straciją (laimėjo J. Musteikytė, 
M. Pakalniškytė, Gasnerytė).

mecenatui ir gale pridėjo: “Pre 
miją dalinuosi su kitais savo 
draugais” ir čia pat pasidalino. 
Netyčia atsirado antra premi- A

Premiją skyrė L. B. Chicagos (kurią atnešė F. Strolia (me-
ap. Buvo surengtas rašinių kon 
kursas. O dabar atsirado mece
natas, kuris geriausiai mokyklą 
baigusiam mokiniui įteikė 100

cenatas nežinomas). Laimėjo 
R. Domarskaitė, kuri taip pat 
pasidalino su visais šešiais. Tai 
buvo tikrai lietuviško būdo mo-

dol. premiją. Ateinantiems me-; stas> vertas ne tik jaunimo, bet 
tams -metraščio leidimui L. B. jj. vyresniųjų dėmesio.
Chicagos ap. paskyrė 500 dol., 
taip pat didelę auką paskyrė L. 
ir J. Bendoraičiai. Tai vis pro
švaistės mokyklos gyvenime.

Liūdnas atsisveikinimas

, . , , , , Mokyklą laigusieiiDvyliktųjų mokslo metų la- !
. v pą užveržiant su pagarba ir dė- [ Mokytojų Tarybos sekr. Aid.

rių buvo net is Chicagos. kingumu žiūrime į mokytojus,'Šimaitienė perskaitė protoko-
LIETUVIŠKASIS ATŽALY- 'kurie savo Poilsi aukotoją lie- k, kuriame išskaičiavo baigu-

NAiS ROSELANDE tuviškam reikalui. Vieną kitą sius mokyklą ir gaunančius pa-

Kalfcėjo prel. M. Krupavičius, 
kuris iškėlė M. Lekšo senelį, 

[kaip Klaipėdos lietuvių veikėją, 
poetą, S. Barzdaitės tėvą, žuvu 
sį kaip partizaną, o už lietuviš
kos dvasios rašinį Tėvynės Pa
švaistėse M. Matulioniui įteikė 
savo asmeninę premiją. Ta pro-

'dieną paskirti yra mažmožis, žymėjimus. Baigė šie: 8 a kla-^a ragino jaunimą pasikaustyti
LB Roselando šeštadieninės |bet ištisus metUs atsisakyti — E. Brazdžionytė, V. Brie- 

mokyklos mokslo metų užbaigi- 'šeštadienių, reikia turėti hero- .,dytė, R. Deksnytė, K. Dudėnai-
lietuviškomis pasagėlėmis ir ei
ti lietuvišku keliu. Sveikinimo

mas įvyko gegužės 27 d., 10 v. jjjn£g dvasios. Tik mokytojų dė- jtė, J. Domanskis, R. Domarkai- žodį tarė dir. J. Masilionis lin- 
mokiniai organizuotai dalyvavo ka iįetuviškasis atžalynas Rose tė, K. Eidukonis, L. Gylys, J. i kėdamas išlikti lietuviais. Trum
pamaldose, kurių metu reikš
mingą pamokslą pasakė kun. A.

landė bujoja. Pagarbos nusipel- S Jonikaitė, N. Junevičiūtė, Ž. pas kalbas pasakė aštuntųjų
no ir tie tėvai, kurie stengiasi

(Stanevičius, iškeldamas liet. kai igav0 vaikus mokyti lietuviškai, 
bos reikšmę bei jos senumą j šeštadieniais ,parUošia ir išlei- 
ir gražumą. ! džia Vaikus į lituanistinę mokyk

Mokiniams pažymėjimų įtei- su meįĮe Lietuvai. K. Brž.
kimas įvyko Visų šventųjų pa- 
rap. salėje tuojau po pamaldų. 
Prieš pažymėjimų įteikimą mo
kyklos vedėjas mok. J. Plačas 
dalyvius supažindino su mokyk

Pokalbis Lietuvoje

los vargais ir džiaugsmais. Be | — Pasakyk, Vytuk, kodėl mes 
to, pareiškė padėką parap. kle- Į mylime Sovietų Rusiją? — 
bonui kun. Pr. Lukošiui už pa-1 klausia mokytoja.
talpas, .seselėms kazimierietėms — Užtai, kad ji mus išlais-
už kantrybę ir visiems mokyk
los rėmėjams. Pažymėjimus į- 
teikė mok. N. Kapteinytė, -mok. 
E. Gaškienė ir mok. J. Plačas,

tytė ir naujai išrinktoji Miss Lithuania Dalia Šulaitytė. , , . , .. ..
•Nuotr. A. Gulbinskol'Pastebėtina, kad pirmąjį skyrių

DIDI KULTŪRINĖ DOVANA

Puikus koncertas vargonininkų jubiliejaus proga

Auksinio jubiliejaus proga 
Amer. Liet. R. Kat. Vargoninin 
kų sąjunga davė Chicagos ir 
apylinkių lietuviams didžią kul 
tūrinę dovaną — suorganizavo 
koncertą su itin turtinga lietu
viškų dainų programa.

Koncertas įvyko praeitą sek
madienį Marijos Aukšt. mokyk 
los salėje, Chicagoje. Visų pir
ma, daugelis grožėjosi, kad pro 
grama sudaryta iš lietuviškų 
kompozitorių kūrinių. Savos ir 
mielos dainos, įnešančios nau
jos šilimos tremties gyvenime.

Toliau —- ypatinga jėga su
sidarė jungtinis choras iš Dai
navos, Vyrų, Moterų Operos, 
Vyčių ir parapijų chorų. Tauti
niais drabužiais pasipuošusių 
chorisčių gretos dar labiau iš
ryškino to jungtinio choro di
dingą spalvingumą. Jų atlikta

aukštus kalnus”, St. Šimkaus 
“Vėjo dukra”, Br. Budriūno 
“Praded aušrelė aušti”, J. Žile
vičiaus “Pasakyk mergele”, J. 
Zdaniaus “Siūlbau, lingau pauk 
štelis“, V. Jakubėno “Tremti
nių ir išvežtųjų giesmė” bei St. 
Šimkaus “Lietuviais esame mes 
gimę” — buvo tiesiog lietuviš
kos dainos triumfas, įelektrinęs

tinę Vilniaus ištrauka iš B. Dva 
riono operos “Dalia”.

Vyrų choras skambėjo galin
gai, sudainuodamas J. Štarkos, 
J. Dambrausko, Br. Budriūno, 
J. Karoso kūrinius, diriguojant 
A. Gečiui ir Br. Budriūnui. So
listė Alvina Giedraitienė lyg at
stovavo Amerikos lietuvių vo-

Keliuotytė, A. Kuraitis, M. Lėk klasių auklėtojai mokyt. O. 
šas, Z. Litvinaitė, R. Macno- Krikščiūnienė ir A. Dundulis, 
riūtė, P. Mikužis, R. Misiūnas, Pastarasis paskaitė Draugo 
V. Numgaudaitė, R. Patlabaitė, įvedamojo ištrauką, taikomą 

.baigusiems. Iš mokinių pu
sės atsisveikino Ž. Keliuotytė 
ir M. Matulionis. Septintosios 
klasės vardu abiturientus atsi
sveikino A. Raudhias ir D. Bar-

vino, — atsako Vytukas.
— O kodėl mes nemylime A-

merikos ?
— Už tai, kad ji mūsų neiš

laisvina, — atsako Vytukas.

puolė su mokslo metų užbaigi
mu Aukšt. Lituanistikos mo
kykloje, Marijos Aukšt. mokyk 
loję ir kitur, ir dėl to publikos 1
mažiau atsilankė. Vargonininkų Milda Pakalniškytė, gavusi J. Končiaus
sąjungos pirm. Ant. Giedraičio skirtą geriausiam Chicagos A. L. Mo- 

'kyklos abiturientui premiją — 100 
dol., dėkoja ir skelbia, kad premija ^emg linkėtina 
dalinsis su kitais penkiais geriausiais J 
mokiniais. Nuotr. A. Gulbinsko

pasakytas padėkos žodis cho
rams ir solistams, buvo labai 
pelnytas. Savo įžanginėje kal-

mutė. Pabaigai, vadovaujant F. 
Stroliai, buvo sugiedota: Lietu
viais esame mes gimę” ir “Jau
nystės giesmė”.

Po oficialiosios dalies buvo 
jaukios Tėvų komiteto ir Moti
nų klubo surengtos vaišės, ku
rioms vadovavo J. Juodvalkis, 
sveikinimo kalbas pasakė J. Ve 
degys, L. B. Chic. ap. švietimo 
vadovas, ir J. Kliorė, Skautų 
pirmijos vardu.

Iš moklo metų užbaigtuvių 
visi skirstėsi gera nuotaika, 
kad vėl išleido lietuviškom pa
sagėlėm pakaustytų virš 40 jau 
nuolių, kurie turės užimti vie
tas lietuvių visuomenėje. To 

P. S.

kalistus, gražiai išpildydama J. įboje jis pasidžiaugė, kad Var-
Tallat Kelpšos, S. Šerienės, A. 
Kačanausko, Gounod kūrinius.

gonininkų sąjunga jau yra iš
leidusi apie 200 muzikos kūri-

Visada patrauklus ir mielas nių. Dėkojo visiems už prielan- 
Moterų choras, vadovaujamas kūmą ir pagerbė vieną pirmųjų

publiką, sukėlęs plojimų ovaci-, uolios muzikės Alice Stephens, , Vargonininkų sąjungos organi-

Vargonininko reikšmė tuo di
desnė, kad jis tautinio atgimi
mo metu lietuvių tautoje yra 
vienintelis muzikas. Beveik visi

jas ir bisų šauksmus. Dirigavo į šiuo kartu praturtino progra- į zatorių J. Olšauską, atvykusį' dar ir Nepriklausomybės laikų 
komp. A. Aleksis, komp. Br. ! mą Br. Budriūno, Br. Markai- 
Budriūnas ir komp. dr. L. Ši- čio, A, Vanagaičio dainomis, 
mutis. . Alg. Brazis, Metropolitan ope-

Mielas buvo ir Alv. Giedrai-' ™. solisto “

iš Elizabeth, N. J. i mūsų kompozitoriai, dainininkai
Koncerte dalyvavo vysk. V., ir kitų rūšių muzikos darlbuo-

Brizgys, gener. kons. dr. Dauž-1 tojai yra arba buvę vargoninin 
vardis su ponia, net iš tolimes-1 kais, arba kilę iš vargonininkų

TERRA PRANEŠA,
kad parduotuvėj, 3237 W. 63rd 
St., Cihcago 29, III., jau susi
rinko iš Europos visos svar
biausios prekės, šveicariški laik
rodžiai, aukso apyrankės, gin
taro puošmens, žiedai su viso
kiais brangiaisiais akmenimis, 
kristalo, porcelano ir kerami
kos dirbiniai yra dideliu pasi
rinkimu ir prieinamiausiomis 
kainomis. Taip pat didelis pa
sirinkimas stalo, amžinų plunk

-y

tien~s Gen Maczytės ir Gcn nin’nkaiS> publiką žavėjo L. Ši- nio Sodus, Mich., atvykęs J. (šeimų arba bent pirmąsias mu- 
pSki’enės trijo davęs Karna mučio> VI- Jakubėno, A. Ka- Bačiūnus su ponia ir daug kitų zikos žinias gavę pas vargoni-
vislaus, Balzaro, Gudauskienės &Musko garbingų svečių įninkąs”................................... ...

Visiems fortepiono palydą su-1 Jubiliejinio konceito proga Į Ir emigracijoje vargonininkai snų, lietuviškais puošmenimisdamas.
darė muz. J. Byanskas. išspausdintame specialiame lei- buvo chorų organizatoriai, diri- foto albumų, knygų, muzikos

Itin geroje formoje buvo so-’ Apskritai, koncertas buvo dinyje muz. J. Kreivėnas pažy- gentai, dramos būrelių režisie- plokštelių ir visokių kitų pre-
listė Prudencija Bičkienė, savo labai mielas ir turtingas. Daug mi, kad “XIX a. tautinis lie- riai. Jų sąjungos auksinis jubi- kių, tinkančių visoms dovanų

J. Dambrausko Malda už tėvy- į žaismingomis dainomis “Na, thi ką prarado tie, kurie jo negir- tuvių atgimimas ne paskutinėj liejus yra žymus įvykis mūsų progoms ir namų padekoravi-
nį, himnai, K. V. Banaičio “Polkas”, “Gėlės iš šieno” ir patrio dėjo. Gaila, kad koncertas su- vietoj rėmės ir vargonininkais... kultūros istorijoje. J. Pr. jmui. (Sk.)
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