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Raudonųjų laivai seka atominius bandymus
Laivai turi mokslinių įtaisų

Sekti atominius bandymus Pacifike
VVASHINGTONAS. — Sovie

tų Sąjunga atsiuntė ketvirtąjį 
laivą su moksliniais įtaisais šni 
pinėti Jungtinių Amerikos Vals 
tybių atominius bandymus Ra
miajame vandenyne (Pacifike).

Vakar pastebėtas rusų žval
gybinis laivas, Jungtinėms A- 
merikos Valstybėms besiruo
šiant išbandyti atominę bombą 
didelėje aukštumoje virš John- 
ston salos.

Pasak informuotų šaltinių 
sprogdinimas — didžiausias JA 
Valstybių bandymų serijoje — 
bus šios savaitės gale.

Apie tris rusų laivus su įren
gimais, esančius nuo 10 iki 15 
mylių nuo bandymų vietovės 
Pacifike, pranešė Gynybos de
partamentas prieš 18 dienų. Tai

Kariine valdžia baigta
Goa teritorijoje

NEW DELHI, Indija. — Ka
rinė valdžia Goa, Damao ir Diu 
teritorijose baigta penktadienį. 
Tumkur Sivasankar prisaikdin
tas kaip indų gubernatoriaus 
pagalbininku buvusiose portu
galų teritorijose. Maj. gen. K. 
P. Candeth kariniu gubernato
rium buvo paskirtas, indų kari
niams daliniams jas užėmus pra 
ėjusį gruodžio mėnesį.

— Buenos Aires neatpažinti 
asmenys numetė bombą į žydų 
klubą Buenos Aires mieste. Nuo 
stoliai nedideli, bet žmonės ne
nukentėjo.

KAINŲ PAKĖLIMAS - RYŠKUS SOVIETINIO 

ŪKIO KRIZĖS ĮRODYMAS
Smūgis sovietų smulkiajam vąrtotojui. — Pažadai ir tikrovė

REUTLINGENAS, Vokietija.
— Birželio 1-ja diena pradedant 
sovietų vyriausybė pasiryžo 
drastišku būdu padidinti kai
nas mėsai, jos gaminiams ir 
sviestui. Mėsa vidutiniai pabran 
go 35%, sviestas — 25%. Kad 
pateisinti šį labai nepopuliarų 
Chruščiovo žygį, sovietų partija 
ir valdžia naktį į birželio 1 d. 
ir tos dienos rytą (pvz. Lietu
voje) visomis ryšių priemonė
mis kreipėsi. į “visus darbinin
kus ir darbininkes, kolūkiečius 
ir kolūkietes, tarybinių ūkių 
darbininkus, inteligentiją ir visą 
tarybinę liaudį”, plačiai aiškin- 
damos, kodėl teko pakelti kai
nas.

Savo kreipimosi komunistinis 
režimas aiškino, kad kitos išei
ties nebuvę, kad reikėjo tai da-

KALENDORIUS
Birželio 13 d.: šv. Antanas 

Paduvietis, Minkaitė.

Birželio 14 d.: šv. Bazilijus 
Did., Batrimas.

ORAS

Oro biuras praneša:. Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien
— apie 60 laipsnių; rytoj — 
truputį šilčiau.

Saulė teka 5:15, leidžias 8:26.

yra “nepaprastai didelė karinės 
žvalgybos misija”.

Apie tai paklaustas, Penta
gonas pareiškė, jog trys laivai 
tebėra ten — ir ketvirtas pasi
rodė.

Kanada užmezgė
santykius su Maroku
0TTAWA. — Kanada užmez

gė diplomatinius santykius su 
Maroku. Jean Bruchesi, Kana
dos ambasadorius Ispanijoje, 
paskirtas ambasadorium ir Ma- 
rokui. Ali Bengelloun, Maroko 
ambasadorius Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse taipgi bus am
basadorium ir Kanadai.

Privatūs investmentai
Pietų Afrikoje

CAPETOVVN, Pietų Afrika. 
— Privačių Jungtinių Amerikos 
Valstybių investmentų Pietų Af 
rikoje viso yra apie 500 milijo
nų dolerių. Pietų Afrikoje už
sieninių investmentų yra viso 
4 bilijonai dolerių.

Suteiktas politinis 
prieglobstis' vengrams
ATĖNAI, Graikija. — Jau

nas Vengrijos gydytojas ir jo 
žmona, atvykę šeštadienį į A- 
tėnus su turistų grupe, gavo 
politinį prieglobstį Graikijoje. 
Tai vakar pranešė pareigūnas.

— Vakar iš Alžirijos 10,000 
asmenų atvyko į Prancūziją.

ryti, kad išvengti mėsos ir svies 
to trūkumų, užkirsti kelią juo
dosios rinkos veiksmams. Ne
tiesioginiai buvo pripažinta, kad 
sovietų žemės ūkis nesąs pajė
gus patenkinti vartotoją. Todėl 
valstybė turinti kelti žemdirbių 
tarpe vad. materialinį suintere
suotumą, leisti papildomas lė
šas ūkiams modernizuoti, juos 
intensyvinti. Paskelbta, kad už 
superkamus žemės ūkio produk 
tus kainos padidintos nuo 20- 
35% (Kaip oficialiai paskelbta, 
mažmeninėje prekyboje kainos 
mėsai ir mėsos gaminiams pa
keltos vidutiniai 30%, dešros iš
dirbiniams ir jautienai — 31%, 
avienai — net 34 procentai, tuo 
tarpu kiaulienai pakėlimas kiek 
žemesnis — 19%. Gyvuliniams 
riebalams kainos pakeltos vidu
tiniai 25%. Paskirai imant, kai 
ligšiol už sviesto kilogramą so
vietinis pilietis mokėjo 2,90 rubl. 
(per 3 dol., apie 13 DM), tai 
dabar šioji kaina pakelta iki 
3,62 rb. (per 4 dol. ar 16,25 
DM). Kiaulienos ar jautienos 
kilogramas kaštavo 1,50 rb. 
(per 1,5 dol., 6,70 DM), o da
bar kaštuos 1,95 rb. (per 2 dol., 
8,70 DM). Tačiau išlaidos ka
riuomenei sumažintos, nes, gir
di ,tai daroma dėl vis įsitempu
sios tarptautinės padėties ir y- 
patingai ryšium su prez. Ken

Yale universitetais suteikė prezidentui Kennedžiui teisių garbes 
daktaro laipsnį. (UPI)

Naujausios žinios
— Prezidentas Kennedy va

kar pareiškė, kad Jungtinės A- 
merikos Valstybės dabar pro
jektuoja užsieniui duoti ne ka
rinę pagalbą, bet kraštų išvys
tymo ir pažangos reikalams.

— 3 Laoso princai pasirašė 
sutartį sudaryti tautinės vieny 
bės vyriausybę. Ministeris pir
mininkas — Phouma, jis taip gi ; 
bus ir gynybos ministeris. Lao
so užsienio politika būsianti ‘ 
neutrali ir ji imsianti pagalbą 
iš laisvojo pasaulio ir komunis
tų valdomų kraštų. Amerika 
greitu laiku atnaujins Laosui 
ekonominę pagalbą.

... I
— Menon Krišna nori pakeisti 

Indijos premjerą Nehru, kuris 
dabar sirguliuoja: vargina jį 
inkstų liga.

nedžio karine politika. Taigi, pa 
kėlus kainas už superkamus pro 
duktus, pasiryžta tuo pačiu me
tu pakelti kainas ir vartoto
jams.

¥

Daugiausiai nukenčia 
darbininkas

i
Tas Kremliaus žygis, smūgis ' 

į sovietinio vartotojo kišenę pir 
miausia skaudžiai atsiliepia dar| 
bininkų, žemesnių atlyginimų i 
tarnautojų būklei. Valdžia ir 
apie tai “pagalvojo”, nes savo 
kreipimesi pažymėjo, kad suma
žinamos kainos cukrui ir audi
niams. Cukrui, kurio sovietai, 
dėl iš Kubos gautų importų, 
šiuo metu turi perteklių, kainos 
sumažintos 5%, o dirbtinių me
džiagų (ne vilnos ar linų) au
diniams kainos sumažintos 20%. 
Vakaruose šiuo metu teigiama, 
kad paskelbus tuos kainų pake 
limus, Sovietų Sąjungos darbi
ninkų, žemesniųjų tarnautojų 
masės ir ypatingai pensijų ga
vėjai turėsią, kaip ir carų lai
kais, pereiti prie bulvinio ir ko
šės maisto.

Šios Kremliaus priemonės dar 
liudija, kad Chruščiovas, prieš 
penkerius metus paskelbęs pro
gramą už kelių metų pralenkti

(Nukelta į 7 psl.)

— Iš JAV Alcatazaro kalėji 
mo vakar pabėgo 3 banko plė' 
šikai. ,

— Sovietų Sąjungos laikraštis 
“Izviestijos” vakar ragino Jung 
tinęs Amerikos Valstybes išves ; 
ti savo karinius dalinius iš Thai- Į 
lando ir atitraukti kariuomenę 
nuo Laoso pasienio, nes, girdi, 
jau sudaryta laosiečių koalici
nė vyriausybė ir bus pasirašyta 
taikos sutartis.

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių kariniai patarėjai iš Lao
so išvyks į Thailandą.

— Australijos premjeras Ro
bert Menzies vizituos Washing- 
toną birželio 17-20 d.

— Irako premjeras Kassim 
vakar kaltino kurdų gentės su
kilėlius, • kad jie nori sudaryti 
naują valstybę.

Valstybės sekretorius Rusk išvyksta į Europą 10 dienų vizito, 
norėdamas pagerinti santykius su savo sąjungininkais. Rusk (vir
šuje kairėje) vizituos Paryžių birželio 19—20, Berlyną — birželio 
21 d., Bonną — birželio 21 ir 22 d., Romą — birželio 23 d., Lon
doną — birželio 24, 25 ir 26 d., Lisaboną birželio 27 d. (UPI)

Kanclerio Adenauerio siekis 

Europos vienybė
BONNA. — Londone ir Wash 

ingtone kilusi baimė, kad Vaka
rų Vokietija ir Prancūzija gali 
sudaryti sąjungą sąskaiton Šiau 
rėš Atlanto sąjungos (Nato),. 
Vokietijos kancleris svarstė sa
vo poziciją su Frank H. Bar- 
tholomew, United Press Inter
national tarybos pirmininku.

Kancleris Adenaueris užva
kar pareiškė, kad Vakarų Vo
kietija privalo stiprinti savo 
draugystę su Prancūzija, sie
kiant Europos vienybės ir užsi
tikrinti, kad “Prancūzija nieka
da nebepasirašytų sutarties su 
Sovietų Sąjunga prieš mus”.

Prancūzijos - Vokietijos są

Daromos nuolaidos

NEMOKAMO GYDYMO PROJEKTUOSE
JAV vyriausybė daro nuolaidas, kad tik įstatymo projektas 

pasiektų kongresą

VVASHINGTONAS. — JAV 
vyriausybė yra linkusi daryti 
nuolaidas savo ligšioliniuose se
nesnio amžiaus žmonių gydy
mo reikalavimuose, kad tik pra 
eitų nors ir kiek susiaurinta 
programa, rišant ją su sociali
nio draudimo santvarka.

Dabar šį klausimą svarsto 
kongreso darbotvarkės — Hou
se Ways and Means — komite
tas. Šio įstatymo projekto svars 
tymas užsitęs dar gal apie 10 
dienų. Su to komiteto nariais 
palaiko glaudų ryšį Sveikatos 
ir Gerovės depart. sekretorius 
Abraham A. Ribicoff, kuris 
jiems davęs suprasti, kad pa
grindinis vyriausybės punktas, 
nuo kurio nebus traukiamasi, 
tai kad vyresnio amžiaus pilie
čių gydymas — “medicare” — 
būtų jungiamas su socialiniu 
draudimu. Kitais klausimais ga
li būti daroma ir nuolaidų.

Vyriausybė palinko į nuolai
das, žinodama, kad minėtame ko 
mitete, susidedančiame iš 25 as 
menų, tik 10 yra už pasiūlytą 
nemokamo gydymo projektą, o 
net 15 — prieš, ir yra pavojus, 
kad tokioje formoje, kokioje bu 
vo įstatymo projektas pasiūly
tas, jis gali nepasiekti kongre
so.

Vyriausias to įstatymo pro
jekto rėmėjas, kongreso atsto
vas Cecil King, yra taipgi mi
nėtojo komiteto narys ir jis sa
ko, kad, nepaisant matematiš

junga taipgi apsaugotų Vokie
tijos ekonomiją nuo patekimo 
į Rusijos įtaką, — pareiškė A- 
denaueris.

“Artima Prancūzijos ir Vo
kietijos draugystė yra visiškai 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
reikaluose”, — pasakė jis.

Adenaueris įsitikinęs, jog jo 
artimi ryšiai su prancūzų prezi
dentu Charles de Gaulle turės 
reikšmės jo sąjungininkams Eu 
ropoję ir Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms. Ši tema būsianti 
sekančią savaitę įtraukta į jo 
pasikalbėjimų darbotvarkę su 
Valstybės sekretorium Rusk.

kos komiteto narių daugumos 
prieš tą įstatymo projektą, vis 
gi pavyksią jį perduoti svars
tyti kongresui, jungiant su so
cialiniu draudimu, nors ir King 
susiderina su mintimi, kad Svei 
katos sekretoriaus Ribicoff pa
siūlymu, gali būti tas projek
tas kiek švelniau formuluotas.

Kanados firmos 
Brazilijoje bus 
suvalstybintos

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja. — Kanados firmos Brazi
lijoje bus suvalstybintos pagal 
Brazilijos ministerių kabineto 
nutarimą. Tas nutarimas liečia 
ir amerikiečių firmas. Didžiau
sia kanadiečių firma Brazilijoje 
yra “Brazilian Traction Light 
and Power Co.”.

Išlaidos automobiliui
0TTAWA. — Automobilio iš

laikymui vidutinė kanadiečių šei 
ma išleidžia daugiau nei apran
gai. Statistikos biuras paskelbė, 
kad 4 asmenų šeima aprangai 
išleidžia 9% visų savo išlaidų, 
tuo tarpu automobilio išlaiky
mui 9,3%.

Trumpai iš visur
— Sir Humphrey Trevelyan,

57 metų, veteranas britų dip
lomatas, pakeis Sir Frank Ro- 
berts, Britanijos ambasadorių 
Maskvoje. Roberts važiuos į 
Bonną pakeisti Sir Christopher 
Steel, kuris pasitraukia iš už
sienio tarnybos.

— Trys laosiečių princai va
kar susirinko į Plain of Jars 
vietovėje pasirašyti taikos su
tarties. Tokios sutarties teks
tą paruošė trijų frakcijų komi
sijos — provakariečio Boun O- 
um, neutralaus Souvanna Phou
ma ir prokomunisto Souphanou- 
vong.

— Alžirijoje slaptoji armija
tęs derybas su alžiriečių nacio
nalistais, kad naujojoje Alžiri
jos vyriausybėje būtų atstovau 
jami ir europiečiai.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės dar laikys savo karinius 
dalinius Thailande, nors Lao
so princai ir sudarė koalicinę 
vyriausybę.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant pasiū
lęs šios tarptautinės organiza
cijos 86 milijonų dolerių biu
džetą 1963 metams.

— Tarp Tokio - Jakartos skri- 
dimai. Japonų oro linija prane
šė, jog ji pradės du kartus sa
vaitėje skridimus lėktuvais tarp 
Tokio, Japonijos sostinės, ir 
Jakartos, Indonezijos sostinės, 
liepos mėnesį.

— Tabako pardavimas. 1961 
metais amerikiečiai nupirko dau 
giau kaip 505 bilijonus ciga
rečių, 7 bilijonus ir 100 milijo
nų cigarų, 75 milijonus svarų 
rūkomojo tabako, 105 milijonus 
svarų kramtomojo tabako ir 34 
milijonus svarų uostomojo ta
bako.

Paskirtų pora savaičių to pla
no svarstymui rodo, kad deda
mos rimtos pastangos rasti pa
tenkinamą sprendimą.

Grupe asmenų pabėgo 
j laisvę tuneliu

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyno laikraštis vakar pranešė, 
kad grupė Rytų berlyniečių at
šliaužė į laisvę — Vakarų Ber
lyną — tuneliu praėjusį savait
galį.

Pasak laikraščio pranešimo, 
grupė asmenų (15) pasiekė Va
karų Berlyną “nepaprastai dra
matiškomis aplinkybėmis”.

Laikraštis neatskleidė pabėgi
mo smulkmenų, nes nenori duo
ti Rytų policijai jokių užuomi
nų.

Susidūrė sprausminiai 
lėktuvai

SAIGON, Pietų Vietnamas. — 
JAV armijos 'helikopterio pilo
tas lengvai sužeistas, kai skri
do pagelbėti vietnamiečiams ka 
reiviams kovoje prieš komunis
tus partizanus.

— Jungtinės Tautos pradės 
svarstyti Pietų Rodezijos situ- 

; aciją. Afrikiečiai teigia, kad 
j Rodezijoje yra rasinė diskrimi
nacija.

— Dean Rusk,, Jungtinių A- 
merikos Valstybių sekretorius, 
priims birželio 27 dieną civi
lių teisių daktaro laipsnį iš Ox- 
fordo universiteto, Anglijoje.

Mados dažniausiai nėra niekas 
kitas, kaip turtingųjų pasirodymas.

— J. Locke

Chruščiovo sunkumai
Rytų bloko kraštuose

BERLYNAS. — Vakarų ste
bėtojų nuomone, Sovietų dikta
torius Chruščiovas nesąs suin
teresuotas aštrinti padėtį Ber
lyne. Praėjusio rudens įvykiai, 
teigiama, buvo sukrėtę Rytų blo 
ko kraštų stabilumą ir neigia
mai atsiliepė į žemės ūkį. Kai 
kuriuose satelitiniuose kraštuo 

se greitu laiku teko atsisakyti 
nuo karinės parengties priemo
nių, nes jos perdaug apsunki
no ūkį. Pavyzdžiui, Lenkija dar 
pernai tylomis atleido į atsar
gą kariuomenėje ilgiau laikytus 
jaunuolius, nes trūkę žiemos pa
talpų ir lėšų.

Pastaruoju metu, atrodo, 
Chruščiovas daugiau domisi ne 
tiek Berlynu, kiek Rytų bloko 
politiniais ir ūkiniais klausimais.

Rytų Europos komunistai pa
tys pastebi, kad po 22-jo komu 
nistų partijos suvažiavimo Mas 
kvoje įsivėlė tokia maišatis tarp 
tautinio komunizmo gretose, 
kad partiečiai nebesuvokia, ko
kios ideologinės krypties kam 
tenka laikytis.



JAUNAS DAILININKAS
Skautų eilese išaugintas talentas

Dar tik prieš keletą metų bumų meno dėstyme ir savo pa 
Chicagos Lituanikos tuntas sa- sirinktojoj šakoj tapyboj. Mes 
vo skautų eilėse turėjo darbštų, šiandien jį matome kaip talen- 
energingą ir gabų skautuką tingą, daug žadantį jauną dai- 
Kęstutį Zapkų. Jo visur buvo ’ lininką. ,

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. birželio mėn. 131
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skautų-čių tėveliams, padėju- į 
'siems maistu ir piniginėm au- 
: kom suorganizuoti Jūrų skauti-:
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pilna. Jis sumanus ir kūrybin
gas laužų programose, stovyk
lų įrengimuose ir t. t.

Dvejų metų studijų laikotar
py Kęstutis nepaprastai daug 

į dirba tapyboje, kartu neapleis- į

Chicagos Jūrų skautijos tėvų komitetas. Sėdi (iš kairės) S. Jur- 
gilienė, M. Šleinienė, B. Stravinskienė, tuntininkė Juodkran
tės tunto J. Janulevičienė; antroj eilės: Ginčauskas, dr. G. Balu- 
kas ir Baltijos tunto tunt. Butkevičius. Nuotraukoje trūksta East 
Chicago tėvų komiteto narių: p. Pacsvičienės ir p. Aukštuolio.

Jo iniciatyva leidžiamas lie- Į damas dar vienos meno šakos— 
tuviškas Chicagos skautų laik-; smuiko.
raštelis “Gairės”, jis jį su Ar- Š .m. birželio mėn. 16 ir 24 
vydu Rimu ir Vida Strimaity- dienomis, Jaunimo namuose, 
te redaguoja, iliustruoja ir Čiurlionio Galerijoj, Skautų 
spausdina. Jis aktyvus tuo me- Akademinis Sąjūdis ruošia Kęs 
tu įsikūrusios tautinių šokių tučio Zapkaus dailės darbų pa- 
grupės narys. Būdamas tik apie rodą. Tik aplankęs šią parodą, 
14 metų, o iliustruoja sktn. V. kiekvienas galės spręsti, kaip 
Vijeikio išleistą pasakų knygų- talentingas ir nepaprastai dar- 
tę Devyniabrolę, kuri ir šian- bštus yra šis skautų eilėse iš-

augęs jaunas dailininkas. P. N.

PASIŽYMĖJUSIOS SKAUTĖS

Virginija Bobinaitė pasiekė 
gražių laimėjimų Chicagos ka
talikų mokyklų varžybose — 
Science Fair — Chicago Inter
national Amphitheater, laimė-

dien yra mažųjų mielai skaito
ma.

Nors ir būdamas labai akty
vus organizaciniame darbe, Kęs 
tutis visą laiką pasižymi kruopš 
tumu ir gabumu moksle, vis bū
damas pirmųjų mokinių eilėse, 
kokią jis mokyklą belankytų.
Jo ypatingi" gabumai iš pat jau . .. x

' . v i l dama pirmąją vietą uz Thenystes linksta dailiojo meno i * -Z j- t-Bffects of X-radiation on Eug- 
llena Gracilis”. Vėliau visos Illi- 

ir

kryptimi. Jis ne kartą laimi pir 
mąsias premijas valstijų ir vi- . .
sos U. S. vidurinių mokyklų dai nois universitete, Urbanoje 
lės darbų parodose. Jis baigia čia J1 laimgj° antrąją vietą. Vir 
vidurinę mokyklą su ypatingais ' SiniJa Y™ labai akt^ skaute 
atžymimais ir stipendijom tęs Aušros Vartų tunte. Ji turi 
ti mokyklą'toliau. skaučių skiltį Birutės dr-vėje

Kęstutis pradeda studijas i Cicero. Ji lanko Marijos Aukšt. 
Chicagos univ. ir Meno Institu-; m°kyklą, kur priklauso Rūtos 
te. tuo užversdamas lapą skaus- i klubui.
tavimui Lituanikos tunte ir į- Rimvydą Maskoliūnaitė, Da- 
stodamas į skautų akademikų lė Pociūtė ir Ina Pavilčiūtė už 
eQeg gerą mokymąsi Illinois u-tė,

Čia, nors ir labai apsikrovęs Navy Pier, buvo įrašytos į mo 
studijų darbais, jis randa laiko kyklos garbės sąrašą.
Aktyviai dalyvauti studijų bū
relyje ir kituose akademikų dar 
Ibuose.

1960 m. pavasarį Kęstutis 
baigia studijas Chicagos Meno

Giedrė Stasiškytė,. “Laiškų 
Lietuviams” pravestame rašinių 
konkurse, liečiančiame jaunimo 
problemas, laimėjo trečiąją vie
tą. Jos pirmas laimėjimas buvo

institute ir Chicagos universite- Australijos Lietuvių Kultūros
fondo pravestame rašinių kon
kurse. Ten Giedrė laimėjo pir
mąją vietą.

Reikia sveikinti ir džiaugtis 
kad mūsų lietuvaitės visur ak- 

universitete ir būti į tyviai ir gražiai pasirodo. Jos 
visos yra skautės, dirba skau

te, gaudamas bakalauro laipsnį 
ir už ypatingus gabumus tapy
boje gauna aukštą stipendiją 
studijas tęsti Europoje, kartu 
gauną stipendiją studijas tęsti 
Syracuse
asistentu.

Kęstutis, būdamas dar labai į čių tuntuose — Ina Pavilčiūtė 
jaunas, nutaria tęsti studijas I Kernavės, o visos kitos Auš- 
Igyracuse universitete ir būti ros Vartų tunte.
asistentu, o stipendiją vykti į 
Europą atideda vėlesniam lai
kui.

Ir štai, dar taip neseniai mū
sų skautų eilėse buvęs skautu
kas, š. m. gegužės mėn. pabai
goje baigia studijas ir asisten- 
tavimą Syracuse universitete,
N'ew York, gaudamas magistro
laipsnį ir parodęs ypatingų ga- grama, šokiai, bufetas.

Sesė M.

IŠVYKA
Lituanicos skautų tunto skau 

tų ir tėvų išvyka į Spaičio dar
žą Willow Springs, III., įvyks 
ateinantį sekmadienį. Kviečia
me visus seses, brolius, tėvus ir 
visuomenę atsilankyti. Bus pro

PRIEšSTOVYKLINIS 
GERASIS DARBELIS

Seserijos Vadi ja išsiuntinėjo 
jums, mielos vadovės, raštą, 
kuriuo prašoma parinkti aukų 
Vokietijos skaučių stovykloms 
paremti. Detroite renka aukas 
skaučių mamytės ir vadovės ir 
dalis jau savo lapus su auko
mis atsiuntė. Gerąjį darbelį at
liko ir aukas atsiuntė New Yor
ko Neringos skaučių tuntas ir 
New Britain, Conn — Dubysos 
dr-vė. O kaip kiti vienetai?

Labai prašau vadovių paspar 
tinti šį reikalą, nes ir užjūrio 

i sesėms laikas vykti į stovyklas. 
Jos šįmet kaip tik turi daug 
progų išvažiuoti ir reprezentuo 

i ti mūsų kraštą ir lietuvaitę 
skautę. Tikiu, neliks nei vienos 
vietovės, kurios skautės išva
žiuos stovyklauti, neatlikusios 
priešstovyklinio gerojo darbe
lio, kad ir užjūrio sesės visos į 
stovyklas išvykti galėtų.

Laukiama, kad ir mažiausia 
auka.

v. s. K. Kodatienė 
VIS Pavaduotoja

I
akademikų balius

Skautai akademikai Chicago
je šiemet sutiko pavasarį su- 
ruošdami Akademini Pavasario 
Balių, kuris įvyko gegužės 12 
dieną Western Ballroom salėje. 
Baliui ruošti komisija buvo su
daryta iš studentų bei filisterių 
sąjungų atstovų. Į ją įėjo J. 
Tamulaitis — pirmininkas, R. 
Dirvonis, D. Korzonienė, R. 
Korzonas, R. Palčiauskas, G. 
Budrytė, G. Stasiškytė, D. Kriš 
čiūnaitė, A. Trinkūnas ir stu- 

jdentų ir filisterių sąjungų val
dybų nariai.
! Balius pasisekė gerai. Didžiu 
i lės alyvų puokštės puošė stalus 
ir sceną, pasijutai įėjęs į žydin
tį ir kvepiantį alyvų darželį. 
Grojo geras Fred Heines veda
mas orkestras. Taip pat veikė 
baras ir skoningai paruoštas 
bufetas.

Programą atliko Chicagos 
vyrų choras “Vytis”. Jie labai 
nuotaikingai padainavo ketu
rias liaudės dainas, kurių tarpe 
buvo ir studentų labai mėgia
mos “Aras’’ ir “Augo kieme

klevelis”. Choras susilaukė 
daug plojimo ir ovacijų.

Buvo pravestas balionų šo
kis. Susprogdinus balioną, iš jo 
iškrito loterijos bilietukas. Lo
terijoje buvo tortas ir dvi bon
kos likerio,

Vėliau visi dainavo studentų 
labiausiai mėgiamas dainas, kol 
pagaliau nutraukė orkestras.

Baliaus pelnas yra skiriamas 
Dr. Vydūno Vardo Šalpos fon
dui. Šis fondas šelpia visus stu
dentus, nežiūrint kuriai organi-

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė
Priimu ligonius vagai susiturimų 

'61 valandos >karab‘>itl telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 Iki 9 v., p. p 
askied. išskyrus trečiad. Ir šeštad

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 63rd Street
Vai.- kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak šeštadieniais 10— -1 vai. Trečia 
Uer uždarvta Kitu laiku susitarus i

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez telef. WAlbrtx»k 5-5070

1 Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALU KAS ,
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001

V

zacijai jis priklauso. G.
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Gegužės 13 d. Chicago jūrų 

skautai-ės iškilmingai pagerbė 
savo motinas.

Minėjimas prasidėjo pamaldo 
mis Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po 
pamaldų visos mamytės susirin 
ko Jaunimo Centro apatinėje 
salėje prie didžiulėm alyvų 
puokštėm ir vaišėm papuoštų 
stalų. Čia Jūrų skautai-ės pa
puošė savo mamytes mažom gė 
lių puokštelėm. Baltijos ir Juod 
krantės tuųtų vardu susirinku
sias motinas pasveikino ūdrytė 
Živilė Bilaišytė., Paskui sekė 
programa, kurioje Jūrų skau
tai-ės dainavo dainas ir dekla
mavo eilėraščius motinai.

Sveikinimo kalbas pasakė 
vyr. skaut. Zailskienė, tunt. 
Butkevičius, Jūrų skautijos tė
vų komiteto pirm. dr. G. Balu- 
kas.

To paties minėjimo metu 
Juodkrantės tunto tuntininkė 
A. Gasnerienė jautriai atsisvei
kino su savo tuntu. Juodkran
tės tunto pareigas perėmė 
skaut. Janulevičienė. Abi buvo 
apdovanotos gėlių puokštėm, 
“gero vėjo” šūkiais ir ploji
mais.

Ta pačia proga viena mama 
— p. A. šlenienė buvo apdova
nota Jūrų Skautijos už ilgame
tį jūros skautų rėmimą “Rė
mėjų už nuopelnus” ordinu.

Pasivaišinusios gardžiais su
muštiniais ir kitais gardumy
nais, mamytės skirstėsi namo 
su giedria ir saulėta nuotaika.

Motina
PADĖKA

Chicagos Jūrų skautijos tėvų 
i komitetas dėkoja visiems Jūrų

Ofisas: 3148 West <13rd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 West 66tli Pino' 
Tel.: REpublic 7-781(8

Dr. S. BlgžIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California
m sat. den nuo 6—8 vai vak 

šešt. 2—4 vai.
i'rečlad. lr Kitu laiku pagal sutartį

Ofiso telef. 476-4042 
Rez. WAlbroOk 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
nustų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin
425 No. Liberty Street. 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą 
O-l. ofiso HE 4-5848- rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfa 

2434 VVest 71»t Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1 -4 lr 7-» 
Antr. 1-6, treč.. š.ošt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

| Tel. ofiso HE 4-5758: Res. Hl 5-3226

DR. S. ir M. BUDRYS
JYDYTOJAi IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street
(Bendra praktika lr Alergija,

alandos: pirm., antr.. ketvirt. 2-9 
ai., penkt. t P v. r. Iki 9 v v.; 

teštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonius
orllma pagal susitarimą.

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

2737 VVEST 71st STREET 
V‘.landos tik susitarus 
Tel. GRovehiU 6-3409

%
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 414%

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIG 08 

6182 S. Kedzie Avė. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-0807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-peclalybS akušerija lr moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—s lr 6—s vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. 

Atostogose iki birželio 21 d.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų Ilgos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
'.tgonius nrilma nagai susitarimą

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

J

— o Redakcija straipsnius tai- 
3 so savo nuožiūra. Nesunau: 
3 dotų straipsnių ■ nesaugo, juos 
3 grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
S turini neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos, gavus 
S prašymus.

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

• Administracija dirba kas g 
dien 8:30 — 5:00, šeštądie- E 
niais — 8:30 — 12:00,

?hiniiiiiiiiiiaiiimii!iiiiiii!iitiiii!imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiimiiiimt5

Telefoną“: GRovehell 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marąuette Rd
Valandos 9—12 ir 7 9 v. v. paga'
susitarimų, išskyrus trečiadienius 
uždaryta. __

Ofiso ir huto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

rreč ir šeš-

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 

Trečiad. susitarus.
Tel. Ofiso — 111 7-0400. 

Dienos metu tel. CA 5-5010

Tel.: RElianee 5-1811
0R, WALTER I, KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59tti Street 
Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—-4 p. p., 6:39-8:80 
vai. vak šeštad ' « -si trečiad

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2650 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. lr ketv. nuo 8 v. Iki 
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8:
Sešt. nuo 1 iki 4 vai
rel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Wrst 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p d Ir 6

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOK 
Priešais . Kryžiaus ligonine

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. REpublic 7-229U.

DR. ANT. RUDOKAS,
Tikrina akis lr pritaiko akinlm- 

keičia stiklus lr rčmus 
4455 S. California Avė. VA 7-738 i
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak... trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. <10 3 v v

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Ipkstų, pūsles lr šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 79 68 S, VVestern Avė.. tel. 
GR 6-0091 ; 392 E. 159tb St., Harvey 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
gau Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimų

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. TeL LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, 111. 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimų.' Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

ei. ofiso ir buto OLymidc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. L5th St., Cicero 
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p ....

Penkt. tik 1—8 p. m.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutartj

•Ofiso telef. LAfayette 3-S210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzic 3-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
Vai.; Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak.. pirm , antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. IVAibrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAIS

4644 S. Ashland Avė. ’ 
Berfdra 'praktikė lr specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—< tr 
6—£ V?L vak* Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nue l vai. iki 5 vai. vak.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SUBIRTO IR VAI R V LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUJI.DING

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketv, ir penktad. 
nuo ii vai. iki i vai. p. p. ir nuo
6 v. —- 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryte - 1 vai, p šeštad. 11

vaL ryto tk.l 8 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168

Res. tek WAlbrool 5-3765

DR. VYT. TAURAS
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St 
rel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.; Pirm., antr., treč. lį 
penkt nuo 2 Iki 4 tr nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimų.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lst Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimų. 

D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 Iki 8 vai. "popiet, kas 
dien. Išskyrus trečiad. Ir šeštaj

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. NOĖRSTER
CHIRURGAS

2858 VVest 63r<l St.
Tel. PR 8-7773

Vai.: pirmad. ir ketv. 5 iki S v. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 n. p.

Telefonas — GRovehill 6-282S

DR. A. YALSS<LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2524 VVest 69th Street 
SpecialybS: AKUŠERIJA ir MOTERĮ

LIGOS
balandos: nuo 1-4 lr 6-8 vai. vak 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop*--
Trečladlenials uždaryte

‘‘Ifiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9861

DR, J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — vidaus ligos
2454 VVest 7 Įst Street

, (71-os lr CampbeH Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v 
šeštad.; 9 7. r, — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9460
DR. ONA VAŠKEVIČH S

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais lr susitarus.DR. JONAS V. MILERIS

NERVU KR SMEGENŲ LIGOS 
5430 Su. Kedzie Avenue

PAGAL SUSITARIMĄ
Tel. HE 4-1562

Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną.. išskyrus trečiadieni.

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-S15V

DR. F. C. W!NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųnette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. lr 7 iki 8 v. ▼. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ilgos
10748 S. Michigan, Chicago 28, Hl. 

Telef. offiso; PUlIman 5-6786 
Namų: BEverly 8-3946

Priem. vai.: ' kasdien 6-9 v. v., šeSt 
1-4 v. p. p. treč.adlenl — uždaryta.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

Rez. 6000 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto Iki S v. p.p., B-7

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
1 GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p, p. Ir 6-8 
p. p., šešt. 16-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Mal. Antrad. lr penkt. 3-7 vai, p. p. 
Trečiad. uždaryta

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidua 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
lieri 5 valandos rvto kasdien

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak.

Apsimoka skelbtis ‘ DP ĄUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 
visiems prieinamos.



JiRV užsienio politika ir

TRAGIŠKASIS POKARIS
Šio pokario tarpsnyje neiš

spręsti politiniai klausimai ta
po kraujuojančiomis žaizdo
mis.

Sovietai, talkininkaujant va 
karieeiams, ne tik iškėlė kolo
nijų klausimą, bet jas paskelbė 
nepriklausomomis valstybėmis. 
Teliko kolonijos Rusijoje.

JAV, Anglija ir Sovietai pa
kartotinais atvejais sutarė ir 
skelbė, kad bus leista visoms 
tautoms apsispręsti ir savai
mingai tvarkytis. Vakarietiš
kasis imperializmas palaužtas, 
bet išugdytas Rusijos imperia
lizmas komunizmo priedango
je.

Per ištisus 17 metų nuo ka
ro pabaigos JAV ir vakarie
čiai taikstėsi prie sovietų, ve
dė neužsibaigiančias derybas, 
protarpiais trukdė komunizmo 
įsigalėjimą Graikijoje, Korė
joje, Pietryčių Azijoje, tačiau 
nepadarė išvadų: palaužti ru- 

’ siškąjj imperializmą, tesėti pa
žadą išlaisvinti pavergtas tau
tas ir plačiu mastu įgyvendinti
tautų apsisprendimą.

Rytinis Berlynas prarastas, 
Potsdamo susitarimas sulaužy
tas, kaip ir daugelis sutarčių, 
o dėl vakarinio Berlyno prade 

y tos toli siekiančios pavojingos 
derybos, tebevykstančios nū
dieną.

Artimuose Rytuose yra ne
ramumų židiniai. Azijoje kraš
tų padaryti skaldymai, kaip 
Korėjoje, Vietname, kuriame 
įsiliepsnojo nauji komunistų 
priešpuoliai. Laosas lūkuriuoja 
savo lemties, kuri bus labai 
panaši į neutralaus Pabaltijo 
likimą.

Mažųjų karų tarpsnyje vyks 
ta nesutarimai tarp vakarie
čių. JAV - Prancūzijos santy
kiai labiau įtempti, kaip tarp 
rusų ir kinų. JAV polėkiai da
ryti nuolaidas sovietams rado 
nepalankų atgarsį Europoje ir 
Azijoje. JAV nepagarbiai mi
nimos daugelyje kraštų dėl jų 
teisių pažeidimo. Pietų Ameri- 

tka tebėra sąmyšio ženkle. Af
rikoje prasidėjo politinis rūgi
mas. Visa tai įvyko per trum
pą tarpsnį, kurio pradžioje JA 
Valstybės turėjo priemones
tvarkyti pasaulio klausimus.

*
JAV buvo įsitikinusios, kad 

joms lemta pasaulį valdyti vien 
dėlto, kad jos esančios turtin
giausios, kariškai pajėgiausios 
ir naudojasi demokratijos lais
vėmis.

JAV greitai praranda ne tik 
vadovavimą užsienio politikoje 
ir vyravimą ūkyje. Augantis 
valstybės įsiskolinimas be y- 
patingo reikalo, švaistymasis 
gėrybėmis, netikslingas vieša
sis ūkininkavimas, biudžeto ne- 
subalansavimas, krašto mokė
jimų nesuvedimas, aukso fon- 
do mažėjimas ir pakitimas pa
žiūros į dolerį Europoje daro 
įtakos ir užsienio politikai. Pa 
sikartojanti ūkiniai atoslūgiai, 
nervingumas biržoje, ūkinis su 
stingimas, nors pramonės pa
jėgumas du kartu didesnis už 
sovietų, trukdo visa galia įsi
jungti į ūkinį rungtyniavimą 
su sovietais.

Gyrimasis sava demokratine

santvarka mažiausia įtikina eu
ropiečius, kurie valstybiniuose 
reikaluose yra visa galva ame
rikiečius praaugę. Net naujo
sios valstybės Afrikoje ir Azi
joje nėra linkusios pasisavin
ti amerikietiškos santvarkos, 
kurią bando joms įteikti lyg 
kokią ideologiją.

Valstybės departamentas pa 
miršo ką jis buvo pažadėjęs 
praėjusio karo metu nunioko
toms tautoms. Jis ir iki šio me 
to neturi ryškios užsienio poli
tikos ,kad žodžiai atitiktų dar
bus. Jis ne vadovavo, bet taiks 
tesi sovietams .kurie iki šio 
meto JAV tebevedžioja pasi
tarimų džiunglėse. Jis jau 1949 
m. pajuto sovietų grasymus. 
Bet ir nuo to meto tenkinosi 
skelbimu įvairių prielaidų, bet 
nesiryžo stoti į kovą.

*
Valstybės departamentas 

spėjo išsigarsinti užsienio po
litikos planuotojais. Anuome
tinis planuotojas George F. 
Kennan, vadinamas Rusijos rei 
kalų žinovas, pasižymėjo ne 
tik neatsargiais ir Pabaltijo 
valstybes įžeidžiančiais pareiš
kimais. Vėliau jis tapo Adam 
Rapacki, Lenkijos užsienio rei
kalų ministerio ir sovietinių 
kėslų įgyvendintojo vidurinė
je Europoje, talkininku. Dabar 
tinis JAV ambasadorius Bel
grade ėmė piršti neutralią vi
durio Europą, kuri būtų liep
tu toliau žengti. Ir J. Rusk 
nepertoliausia šios sampratos.

Nūdienis planuotojas Walt 
W. Rostow numato politines 
kr'zes ir didelius nervų ban
dymus. Jis teranda mažytę pro 
švaistę ginti naujųjų valsty
bių nepriklausomybę. Aišku, 
jis nutyli tautas, kurios tapo 
rusiškojo imperializmo auko
mis.

*
Rostovv pripažįsta, kad JAV 

teko t išskirtina ir plačios ap
imties istorinė atsakomybė. 
Deja. ji nebuvo tinkamai su
prasta ir pajusta. Kai sovie
tai užsispyrę siekia vidinio su
stiprėjimo ir įsigalėjimo pašau 
lyje, JAV leido iškilti didelės 
apimties naujiems klausimams. 
Buvęs branduolinių ginklų mo 
nopolininkas atsidūrė grėsmė
je. Apsiginklavimas spartina
mas, bet tuo pat metu sovie
tai atgaivina mažuosius ka
rus. Propagandos srityje JAV 
pralaimi. Prieš akis iškyla ū- 
kinis rungtyniavimas. Visų sri 
čių ginklai naudojami naujo
se varžybose. Nūnai JAV neju 
čiomis turi įsijungti atidėlio- 
ton kovon. Nusiginklavimas — 
bergždžios viltys, kai branduo
linių ginklų bandymais užter
šia žemės atmosferą.

Katalikas misijonierius Matt 
Menger buvo paklaustas, ką 
JAV turi daryti Laose, nu
skambėjo atsakymas: tesėti 
savo pažadus, nes jos pakarto
tinai pažadėjo ginti kraštą 
(U. S. News, 1962.VI.il), Te
sėti pažadus, atstatyti sugriau 
tą pasitikėjimą, sutvirtėti kraš 
te ir, misijonieriaus žodžiais, 
sukurti ryškią, vieningą už
sienio politiką — šios dienos 
svarbiausi uždaviniai.

Gediminas Galva

Spaudoje ir gyvenime

KAIP IŠNAUDOTOJA KOMPARTIJA 
TEISINASI

Okupuotoje Lietuvoje, kaip ir 
pačioje Sovietų Sąjungoje, darbi
ninkas taip žiauriai išnaudojamas, 
kad kompartija, pakėlusi mėsos ir 
pieno gaminių kainas, nebežinojo, 
ką daryti, ir birželio 1 d. “Tieso
je” paskelbė pasiaiškinimą, kodėl 
taip darbininkas ir kolchozininkas 
yra išnaudojamas. Paaiškinimas 
yra didžiulis, iš kurio aiškiai maty
ti, koks baisus skurdas ir kokia 
netvarka tebeviešpatauja komunis
tinėj diktatūroj.

Kolchozų tijūnų gausybė
Kolchozuose pilna įvairių partor

gų, komsorgų ir kitokių įvairiausių 
komunistinių išnaudotojų ir kom
partijos patikėtinių, kad dirbančių
jų labai maža. Visi tie ponai turi 
būtį išlaikomi vargšų dirbančiųjų,

komunistinio dvaro vergų. Vergas 
niekada nebuvo spartus darbinin
kas, o išnaudotojų daug, todėl kol
choze gaminių kainos labai aukš
tos. štai kaip rašo “Tiesa”:

“Todėl mūsų šalyje dar daug 
kolūkių, kuriuose gyvulininkystė 
duoda ne pelną, o nuostolius ir kar 
tais netgi suryja tas sankaupas, 
kurias kolūkiai gauna kitose savo 
ūkio šakose. Negalima nesusimąs
tyti apie tokius skaičius. 1 centne
rio galvijų (gyvu svoriu) savikai
na 1960 metais buvo 91,6 rublio, 
1961 metais — 88 rubliai, o supir
kimo kaina — 59,1 rublio; centne
rio kiaulienos savikaina 1960 me
tais buvo 122,6 rublio, pernai —

(Nukelta į 6 psl.)
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Jas perša valstybės sekretorius Dean Rusk

— Kas yra Rusk? — klausia 
Bonna ir Paryžius, kai rinki
mus laimėjęs prez. Kennedy pa 
sikvietė šį viešumai mažai žino
mą vyrą vairuoti Amerikos už
sienio reikalų politiką. Spaudos 
komentatoriai spėlioja, kad nau 
jasis valstybės sekretorius ne
ves savos politikos, o bus pa- 
s1 augus prezidento idėjų vyk
dytojas.

Lietuvių spaudoje karštieji 
Kennedy šalininkai džiūgavo, 
pranašaudami šviesias dienas 
pavergtiesiems ir pasauliui, ki
tų, atsargesniųjų .balsuose gir
dėjosi ir nerimo gaidų.

Lietuvos nenaudai

Kas siunčia laiškus į Lietuvą, 
netrukus pastebėjo, jog laiškų 
siuntimas pabrango. Krašto ad
ministracija tyliai Lietuvą inte
gravo į Rusijai nustatytą pašto 
tarifą. Iki tol pavergtieji Pabal
tijo kraštai naudojosi Vakarų 
Europai taikomu tarifu.

Po kiek laiko pasklido gan
dai apie pasiuntinybių uždary
mo galimybes. Vieni mūsiškių 
karštai įrodinėjo, kad tai iš pirš 
to išlaužtas melas, kiti gi ma
nė, kad pagrindo susirūpinimui 
yra. Kai kurie veiksniai .atsilan 
kę Washingtone, tvirtais teigi
mais ramino visuomenę, o bu
vo net ir tokių “20-ties metų 
patirtį’’ turinčių “ekspertų”, 
kurie teigė, jog Rusk ir Steven- 
sonas, net ir pats prezidentas 
mūsų reikalais rūpinasi ir daro 
viską, kas mums šiuo metu 
naudingiausia.

PRAGAIŠTINGA RUSK 
INICIATYVA

O vis tiktai ateitis nėra švie
si. Rodosi pragaištingų ženklų. 
Valstybės sekretorius Rusk, re
gis, apsisprendęs siekti susita
rimo su rusais ir kinais net ir 
pavergtųjų sąskaita.

Pirmiausia, kaip gerai infor
muoti korespondentai — Ro- 
bert S. Allen ir Paul Scott — iš 
Washingtono praneša, Rusk no 
ri likviduoti pavergtųjų Euro
pos tautų klausimą, kaip svar
biausią kliūtį, siekiant susitari
mų su rusais. 1959 m. Ameri
kos kongresas priėmė rezoliuci
ją, pagal kurią prezidentas kas 
met liepos mėn. trečiąją savai
tę skelbdavo “pavergtųjų tau
tų savaite”, prijungdamas rei-

JUOZAS DUBURYS

kalavimą pravesti laisvus rinki
mus Pabaltijo valstybėse, Len
kijoje, Čekoslovakijoje ir t. t. 
Šiais metais Rusk prezidentą į- 

, tikinėja nuo tokios proklamaci- 
: jos susilaikyti, kad nebūtų pa
kenkta deryboms su rusais dėl 

i Berlyno.

Rusk pastangos sudaryti ne
puolimo paktą tarp Nato ir Var 
šuvos s-gos va^tybių, ieškoji
mas kontaktų su komunistine 
Kinija, kai kurie jo nurodymai 
Amerikos informacijos tarny
bai patvirtina užsienio politikos 
nerimą kelenčią kryptį.

Kas prilaiko Rusk?
Aukščiau išdėstytas pažiūras 

Rusk pirmiausia stengiasi įpirš
ti svarbiausiai vyriausybės po
litiką lemiančiai institucijai — 
Tautinei Saugumo tarybai. Jis 
aiškina, kad turi būti padaryta 
eilė radikalių užsienio politikos 
pakeitimų. Tik, esą, bėda, kad 
kongresas ir viešoji opinija, 
tiems pakeitimams esanti nepa
lanki. Savo paruoštame ir tarp 
Tautinės Saugumo tarybos na
rių platinamame dokumente, 
vad. “policy paper”, valstybės 
sekretorius Rusk įrodinėja: 
“Rimčiausią vidaus problemą, su 
kuria susiduria prezidento už
sienio politika, sudaro esanti 
spraga tarp administracijos iš 
v’enos pusės ir tarp kongreso 
bei visomenės iš kitos pusės... , 
Tai yra spraga tarp šių dienų 

I politinės realybės ir praeities 
politinių prielaidų (! J. D.). Jei I 
šių skirtumų nepasiseks iš’ygin 
ti, administracijai gręsia labai 
rimti susidūrimai su kongresu , 
tuo metu, kai mes bandome pa 
siekti eilės susitarimų su Sovie- j 
tų Sąjunga ir komunistine Ki- ' 
nija”.

Toliau tame pačiame rašte 
Rusk nurodinėja, kad preziden
tas, jo politiniai patarėjai ir ad
ministracijos pareigūnai turi im I 
tis plačios akcijos įtikinti kon
greso narius ir visuomenę, kad 
užsienio politikoje reformos rei 
kalingos, nes jas diktuoja “mū 
sų derybos su Sino-Sovietų blo
ku”. Pirmasis į šį kvietimą en
tuziastingai atsiliepė ambasado 
rius Jungtinėse Tautose Adlai 
Stevenson, birželio 8 d. pareiš
kimu labai triukšmingai ginda
mas naująją politinę liniją. 
Skraidąs ambasadorius Harri-

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

— Vargdienės esam, darbu duoną pelnom, tai 
kaip žiūrėsi nepagelbėdama, kai matai aną viena ran
ka vandenyje grebojantis? Tiesa, gyvatė iš jos ne ma
ža. Išmanytų, tai mirtinai sukandžiotų, liežuviu kaip 
lopeta užplaktų rupūžė šita. Bet jai moteriškei taip 
pat ne pyragai. Vaikų krūva, vyras išgeria, gi ta 
ranka... Gerai, žinos, kaip kitą kartą kabintis! Ma
žiausiam paltuko reikėtų, nes iš karto pamėlynuoja, 
kieman išbėgęs. Bet kur ji vargdienėlė paims, — pa
galvodavo atsidusdama ir taip stipriai imdavo tar
kuoti Zinevičienės skalbinius, kad net galva svaigda
vo. Juškelienė pasižiūrėdavo skersom ir neišmanyda
vo, ką sakyti. Tiesiog Dievo stebuklas!

Vyrai taip pat persimainė. Pirma Zinevičius Pa- 
siaurai gero žodžio nesurasdavo, kvailiu laikė, o da
bar sėdėjo pas jį vakarais ir skundėsi. Pasiaura ty
liai klausydavosi, nusvilintą suktinę ant lūpos pasika
binęs ir, žodžio netaręs, linkčiodavo galva pritarda
mas, kai Zinevičius sustodavo kalbėjęs ir laukdavo, 
ką Pasiaura sakys.

O Jasaičiai tapo pilnais kiemo piliečiais. Kiek
vienas kalbino juos, nuoširdžiai pasakojosi bėdas, juo
kavo. Nors ir anksčiau sugyveno gražiai, bet jautėsi 

(kažkoks atstumas ir nepasitikėjimas. Tik po krikšty- 
! nų išnyko užtvaros, ir sveikinantis niekas akių šonan 
i nesuko.

— Pats, matyt, iš biednų pareina, tai nesikelia

Thailandas, Burma, Kambodija, 

Malajai...
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

manas šią politiką vykdo prak- i 
tikoje, spausdamas antikomu- i 
nistinę Inos grupę eiti į koali- i 
cają su savo krašto priešais ko- ! Tbai’ando kraštas apima mylių tiekimo linijos Kinijon. 
munistais. Pasižvalgius, šios 1 198 270 ketvirtaines mylias, tru Septyni iš dešimties gyvento- 
“naujosios politikos” apraiškų ,Puti mažesnis kaip kartu sūdė- jų dirba žemdirbystėje — dau- 
pamatysime ir daugiau. pUs Wyoming ir Colorado vals- glausta ryžių auginime, šiauri-

jtijas. Turi 25 500,000 gyvento- nėję Buriuos dalyje auginamas 
KONGRESAS MAIŠTAUJA įTb — arba dešimt kartų dau- opiumas. Religijos atžvilgiu bu- 

j giau kaip Wyoming ir Colora- distai sudaro 85 procentus gy
ventojų skaičiaus.

Kambodijos va’stybe 
Kambodija apima 66,950 ket-

iSpragų susidarė ir Europoje. 1 d 
Rusk politika iššaukė _ stiprias Thai]andas yra Pietrygių Azi
reakcijas, ypač Prancūzijoje ir jos Sutarties Organizacijos
Vokietijoje. Atmesdami naujai (gBATO) narys. Davė 1,500 ka virtaines mylias — truputį, ma
suformuotą Amerikos užsienio riu Jungtinių .Tautų pajėroms žesnis kaip Washingtono valsti-

,politiką, Europos “amžinieji Korėjos' konflikte Kraštavai- ja, turi 4,845,000 ’ gyventojų, 
priešai šiuo metu yra suartėję do karakug PhumiphoL gimęs Prancūzų globoj buvo iki 1953 
kaip niekad istorijoje. Rusk as- Cambridge> Masg , kada jo tė_ metų.
merus ai s u a ten spragų ai g Harvarde stiudijavo medici Kraštas valdomas Norodom 
syti. 1i ną. . Sihanouk, kuris 1955 metais pa-
_ , . , . . . Bet faktinas Thailando valdy sitraukė kaip karalius, tapda

° 16n enJ° ra ?'1’ aip tojas yra maršalas Sarit Tha- mas premjeru. Kambodija lai-
sen. o šen ause e, šen. narat> valdžią perėmęs 1958 me kosi neutralumo, gaudama pa-
Thurmond ir kt. kietai kriti-: sukilime stipriai provakarie galbąišJAV, Sovietų, Raudono 
kuoja Amerikos politiką Konge, pakvietė JAy karf_ sios Kinijos

Maištauja ir JAV kongresas.

Laose, Europoje ir t.t. Birželio . nes įgulas į Thailandą.__ __ ___ c ______ . Kambodijoj veikia tik viena
6. ignoruodamas prezidento ir ' 240 mylių ilgio geležinkelio li-
Valstybės departamento inter- Karo metu pagelbėjo Kinijai nįja Apie g5 procentai derlin. 
venciją, senatas nubraukė ko- j Burma apiraa 261,709 ketvir- gos žemės naudojama ryžių au- 
mums įniams kraštams ekono- taines myjįas — beveik Texas ginimui. Budizmas laikomas 
minę pagan ą. Tiesa kitą die- vaistįjog dydzi0. Turi dvigubai valstybine religija.
ną, enn zio n us o spau į- dau iau gyventojų, kaip Texasi Ma’ajai ir Singapūras 
mo neatlaikęs,, nutarimą pakei- I 20662)000< Britų kolonija iki MalajaiJ apima 50)690 ketvir-
te, tačiau maištaujanti dvasia o__ . .. v1948 metų, sudaranti 1000 my-, taines mylias, — mažesnis uz 

lių ribas su Raudonąja Kinija. I Alabamos valstiją. Turi dvigū- 
Kraštas valdomas generolo bai daugiau gyventojų kaip 

'Ne Win, kuris praeitą vasario .Alabama — 6,278,763. Kraštas

liko.

Mūsų viltys

Šioje rūškanoje tikrovėje ir
M. tektų persvarstyti kovos “t“? ' «»■ .priklausė britams iki 1957 me-

» , . , _. . dzią į savo rankas. Burma po- i tuna Lietuvos laisve taktiką. Šiaip ,... . , v . ų'
, . -t _ ... litiniu atžvilgiu yra griežtai ne-ar taip pagrindines musų viltys utraJ, p Pasaulinio kar0

šiuo metu turėtų būti sudėtos , , v. ,metu kraštas buvo išgarsėjęs
^Nukelta i 4 pusi 1

Malajus valdo Raja Palis, vie 
no iš devynių valstybės princų, 
kuris 1961 metais buvo išrink- 

dėl savo “Burmos kelio” — 700 tas penkių metų terminui. Kraš 
I to kariuomenė sutriuškino ko
munistų sukilėlius ilgai truku
siame (1948-60) partizaniniame 
kare. Malajai yra pasaulio di
džiausios natūralios gumos ga- 
mntojas. Islamas yra valstybi
nė religija.

Singapūro sala apima 217 
ketvirtaines mylias — virš pen
kis kartus mažesnė kaip Rhode 
Island valstija. Gyventojų skai 
čius du kartus didesnis už Rho
de Island — 1,550,000.

Kraštas pats valdosi, nors ir 
yra britų globoje. Ekonomija pa 
grįsta sostinės, Singapūro stra
tegine vietove, kuri laikoma pa
grindiniu tolimųjų Rytų uostu.

Singapūras vartoja ne ketu
rias oficialias kalbas — anglų, 
malajų, kinų ir tamilų. Didžiau 
sios religinės grupės susideda 
iš islamo ir budizmo.

Thailando vietos darbininkai padeda iškelti Amerikos tankus 
Bangkok (mieste, kurie atgabenami norint apsaugoti valstybę nuo 
komunistines grėsmės. (UPI)

puikybėn. Nors ir valdininkas, bet žmogus kaip ir 
mes, — svarstė Jasaičių kaimynai.

— O kuo skirsis? Tiek, kad mokytas.
— Ale į kitus pažiūrėk! Gero žodžio darbininkui 

neranda. Nueisi reikalu kokion įstaigon, tai stovėsi 
prie durų, nes ne taip gražiai pasirėdęs, ne skystimais 
kvepi, o dūmais atsiduodi.

— Jau taip nėra. Laikai pasikeitė, ir valdininkai 
nuolaidesniais tapo. Kas anksčiau vietas užėmė? Gi 
visi ponai!

— Tiesą sakai. Pirma tik turčiai vaikus mokslan 
leido, už tai ir buvo sunku susikalbėti, nes patys var
go nematė. Dabar kitaip. Daugiausia visi nuo ūkių 
pareina, ir iš darbininkų ne vienas išsikapstė aukštyn.

— Kai tik manasis baigs pradinę, siųsiu ir aš to
liau. Jei tik norės mokytis, — netyčia Pasiaura at
skleidė savo slaptas mintis.

— Aš nuo pirmos dienos mačiau, kad abu geri 
žmonės, — baigdavo pokalbius Matukonis.

Per krikštynas Tomas susitarė su siuvėjais dėl 
naujos eilutės, už tai po savaitės išsirengė pas juos. 
Didelio kambario viduryje tiesėsi ilgas stalas, ap
krautas medžiagomis, o pasienyje glaudėsi dvi kuklios 
lovos, taip pat storai apdėliotos. Per nepridengtus 
langus kiemas matėsi kaip ant delno, jog, regis, ir 
ropojančią skruzdę įžiūrėtum.

Abu siuvėjai Jasaitį sutiko, linksmai pašokdami 
nuo palangės, juokėsi ir kalbėjo apie krikštynas. Tik 
už gero pusvalandžio ėmė jį matuoti, į visas puses 
sukinėdami, čia ranką prašydami pakelti, čia patys 

i priklaupdami, matuoklę tiesdami nuo juostos iki pat 
'žemės. Sienos buvo nukabinėtos švarkais be rankovių 
I ar apikaklių, ir iš po vieno kyšojo dalis paveikslo ar 
I padidintos fotografijos. Ten matėsi pusė arklio su 
! baltais užpakalinių kojų pabarzbdžiais, ir Tomas pirš- 
’tąis kilstelėjo švarko skverną. O gi tai buvo ta pati 
nuotrauka, kurią Jasaitis gavo autobuse iš Skridulio, 
savo uniformuoto bendrakeleivio, vasary vykstant į

laidotuves. Tik gerokai padidinta, kad net kiekviena 
uloniška saga blizgėjo, kaip saulė danguje.

— Pažįstami esate? — užklausė Jasaitis.
— Kaip gi! Tikras brolis! — atžėrė jis su pasi

didžiavimu.
— Buvo ulonas, dabar policininku pasieny. Mums 

nemažai pagelbėjo: siuvamą mašiną nupirko. Antrąją 
patys šiaip taip susigraibėme.

— Puikus vyras. Žinau jį. — Ir Tomas papasa
kojo, kaip kelionėje sutiko siuvėją brolį.

Nuo šios dienos siuvėjai tapo Jasaičių giminėmis.

12.
Kaip Jasaičiai susibičiuliavo su Jonuškais, nė 

patys gerai negalėtų pasakyti, nes juos suartino iš
tisa eilė nežymių atsitikimų, tiek menkų ir nereikš
mingų, kad net galvoje nebuvo užkliuvę. Šios dvi šei
mos sugyveno gana artimai, nors abu Jonuškai am
žiumi Jasaičius buvo pralenkę, o jų berniukas perei
tą rudenį buvo pradėjęs gimnaziją lankyti.

Abi moterys nesiveržė toli už savo namų ir ten
kinosi pasiporindamos apie kasdieninius reikaliukus, 
gi Tomui, ekonomija besidominčiam, Jonuška buvo 
idealus pagelbininkas, nes turėjo aukštas pareigas 
vienoje iš pagrindinių miesto įmonių. Tiesa, ne iš kar
to šioje srityje pakliuvo, o atėjo užuolankomis, pra
dėdamas nuo kariuomenės. Jo ankstesni pažįstami 
vaikščiojo žvaigždėti ir aukštai išpūstomis krūtinė
mis, tvarkė pulkus, plušo vyriausiam štabe. Tai vis 
daugiausia tie, su, kuriais Jonuška kartu žaidė gyvy
be Nepriklausomybės kovų laikotarpy, įsijungęs iš 
mokyklos suolo ir greitomis tapęs karininku.

Kovose neturėjęs sau lygaus, taikos metu karei
vinėse šviesiai nežėrėjo, nes ten, kur reikėjo mokėti 

i negirdėti, nematyti ir gražiai nusilenkti, Jonuška ne- 
j tiko dėl savo kietų principų. Viskas, ką jis darė, pri
valėjo turėti aiškų tikslą. Tik tokį tikslą matyda
mas, jis plušo iki pavargimo.

_(Bys daugiau)
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GRAŽI LIETUVIŠKO STILIAUS 

BAŽNYČIA

Gegužės 27 d. pašventinta 
Maspeth, N. Y., lietuvių para
pijos naujoji bažnyčia priklau
so prie originaliausių katalikų 
kulto pastatų.

Lietuviams tas faktas teikia 
trigubą pasididžiavimą ir džiaug 
smą: pirma, tai yra labai vy
kęs architektūrinis kūrinys, ant 
ra, tame kūrinyje vykusiai pa
naudoti lietuviški meno moty 
vai ir trečia, tas kūrinys yra 
perdėm lietuviškas produktas — 
ir kūrybinis genijus ,ir techniš
kasis meistriškumas, ir administ 
racinis sugebėjimas.

Prel. Jonas Balkūnas, para 
pijos klebonas, nepabūgo rizi-

nislovo bažnyčią ir kaip skruz
dės sukibę ją padarė sava baž
nyčia.

Nauji laikai Maspetho para
pijoje prasideda su prel. Jono 
Balkūno atvykimu 1933 m. spa
lio 1 d. Kai 1958 m. parapija 
šventė auksinį jubiliejų, prel. 
Balkūnas jau čia buvo išbuvęs 
klebonu 25 m. Jo vadovybėje 
parapija stiprėjo, gausėjo, plė
tė visokią veiklą per draugijas, 
pats prelatas čia bebūdamas į- 
sijungė į pirmaujančių Ameri
kos lietuvių veikėjų būrį.

Suprantama, kad nusipirkto-' 
ji apleistoji bažnyčia negalėjo

kos statyti neįprasto stiliaus I patenkinti lietuvių — imta pla- 
bažnyčią ir jos statybą bei yi-1 nuoti naujos bažnyčios staty- 
daus išpuošimą pavesti lietu-1 bą naujoje vietoje. Nupirkta že- 
viams “dypukams”. Tik toji ap- j mė, pastatytas rūsys ir ten 
linkybė, kad jis yra vienas iš laikinai apsistota. Laikinumas 
vyskupo patarėjų, palengvino ilgai užtruko, nes prasidėjusi
jam statybos planus pravesti 
per kurijos labirintus. Bet to- Maspetho lietuvių_ parapijos naujosios bažnyčios didysis altorius, 

dail. V. Jonyno kūrinys. (Foto Jonas Sidtis)

LAISVĖ, TAIKA IR TEISINGUMAS

Įspūdžiai iš jaunųjų krikščionių demokratų kongreso

Šio šūkio vedini jaunieji krikš politinę veiklą bei ja domėjimą- 
čionys demokratai susirinko šių si jaunime; palaikyti ryšius jau 
metų gegužės mėnesį Caracas nimo tarpe asmeniniu kontak- 
mieste, Venecueloje, pirmam pa tu; organizuoti studijas, suva- 
sauliniam kongresui. Buvo at- žiavimus; gilinti komunizmo pa 
stovaujami keturi kontinentai, ’ žinimą ir pasipriešinimą jo to- 
o tarp penkiolikos Europos tau .falinėms užmačioms; suaktyvin
tų plevėsavo ir Lietuvos vėlia- ti bendradarbiavimą jaunųjų 
va. Lietuvių delegaciją sudarė f krikščionių demokratų su kito

mis tarptautinėmis organizaciinž. Venskus iš Paryžiaus ir 
arch. L. Pabedinskas iš Chica
gos. Reikia pastebėti, kad L. 
Pabedinskas

romąjį posėdį valstybiniuose te 
atro rūmuose. Taip pat dalyva
vo apie 2,000 svečių, gi publikai 
lauke buvę įtaisyti garsiakal
biai. Vėliau delegatai turėjo pri 
ėmimą pas prezidentą jo rūmuo 
se. Lietuvių delegatai visur da
lyvavo. Atnaujintos pažintys, 
užmegzta daug naujų, kas itin 
svarbu mūsų kovoje dėl laisvės. 
Daugelis Europos delegatų yra 
jau įtakingi žmonės politiniame 
ir valstybiniame gyvenime sa
vuose kraštuose ir Lietuvos by- 

jomis. Tarp daugelio priimtų re- Palaikyti gyvą jų tarpe labai
svarbu.zoliucijų buvo priimta ir lietu-

Amerikos ir Kahados krikščio 
nys demokratai susirenka savo 
konferencijai Clevelande birže 

kad lio dienomis. Šios konfe.
iaunųiu krikščioniu " demokratu I kon^resas praėjo darai°Je ir ^Cncij°s metu Krikščioniškosios 
J ųj j kr k on ų demokratų nuotaikoie Orumo Demokratijos Studijų klubų at-

, konferencijose ir kongresuose. a rDing°Je nuotaiRo^e- U u stovai turės savo nasitarima
Grįžęs iš Caracas L. Pabedins- ^am sute*ke paties Venecuelos ’ _
kas mielai sutiko pasidalinti Prezidento atsilankymas į atida-
mintimis bendraminčių būrely- i__ _____________________
je gegužės 27 d. Jaunimo Cent-! ~ ■ ----- ==r

BU I CK’AS-LIETUVIŠKAS

atvyko tik prieš . vių delegatų pasiūlyta, reikalau 
metus iš Prancūzijos, kur jamĮjanti laisvo tautų apsisprendi- 
kartu su inž. Venskum ir kišu mz. vensKum ir ki-įiuo. 
tais delegatais yra tekę daug j 
kartų reprezentuoti lietuvius Prelegentas pažymėjo,

J. K.

didžioji ūkinė krizė sustabdė; 
pinigų telkimą. Bet 1954 m. jau 

ji pat aplinkybė dėjo ant jo ' rimtai imta organizuoti staty-
pečių didelį rūpestį — kas gi bos fondą ir tas darbas truko 1------------------------------- ---------------------------------__________ ...
bus, jei tie “dypukai” ką nors! 8 metus. Daryti įvairūs planai
blogai padarys? i bet vis susilaikyta nuo staty- nas. — Vieningi buvome ir iš-, te? — bandau išgauti paslaptį.

t.. -, v bos tai dėl vienos, tai dėl ki- tvermės nepritrūkome, todėl ir j — Gal truks 25,000 dol., o gal
w I tos priežasties. Planai prastin- istesejome. Pažiūrėk aukotojų ir ne.

Ačiū Dievui, kad tiems “dy- ti, siekiant mažinti išlaidas. Bet sąrašą ir ten daugiau ką pama- 
pukams” viskas gerai pavyko., kai užsimota statyti, tai kaš- tysi.
Arch. Jonas Mulokas su šios į tai kiek viršys pusę milijono

Graži ir gracinga

. ,- i . , n Aukotojų sąrasas tikrai įs-baznycios projektu pasirodė dol. Statyba truko apie 22 me- - ,. n _ ...
kaip pilnai subrendęs architek- nesiūs.. , • .v . v. ,. .. vardzių daug ir nelietuviškų,tas, kuriam įs visos širdies lin- T_ . • • o m-• , . . - ,.., ... .v ...... v. — Kaip suteikėt tiek pinigų? Didžiąją auką betgi sudeio beketina išplaukti į plačius van-i , , . , , ... . .. .. , .paklausiau prelatą vieną va- tuviai, tačiau jiem padėjo ir ai-dems Inž. Kosmas Balkus dai
liai įkūnijo architekto įdėjas, 
jam sumaniai talkininkavo sta
tybininkas Jonas Stankus, o vi
dų išpuošė-išgražino dail. Vy
tautas Jonynas, sukūręs ne tik 
daugybę (apie 40) vitražų, bet 
ir altorius, komunijos grotelius, 
žvakides ir kitus .rakandus.

Ypatingą įspūdį daro jo su
kurtas didysis altorius ir jo 
fonas — Kristus Taboro kalno 
garbėje prisiglaudęs prie puoš
naus lietuviško stiliaus kry
žiaus, kuris proporcinguose nuo 
toliuose padėtas ne tik užpildo 
didžiulę sieną, bet ir sutraukia 
į save visą dėmesį. Simetriškai 
šonuose išdėstyti trys apaštalai 
ir su Kristumi kalbėję du prana 
šai — Taboro stebuklo liudinin
kai. Taboro scena ten pavaiz
duota todėl, kad bažnyčia turi 
Kristaus atsimainymo titulą.

Nors viskas, kas šion bažny
čion patenka, turi derintis su 
aplinka .tačiau pradžiai pada
ryta ir nuolaidų praeities liudi
ninkams ir daugelio metų pa
žįstamiems — iš senosios baž
nyčios — rūsio čia laikinam 
apsigyvenimui atvyko Kryžiaus 
kelio stotys ir kelios statulos. 
Manoma, kad jos ten ilgai ne
užsibus.

Žodį tarti apie vitražus ten
ka kompetetingam meno kriti
kui, todėl man nedera čia kiš
tis. Man atrodo, kad jie puikūs 
tos rūšies meno kūriniai.

Įspūdingas aukotojų sąrašas
Maspetho parapija suorgani

zuota 1908 m. Pirmąją bažnyčią 
jai statė kun. N. Petkus. Baž
nyčiai ir klebonijai pastatyti iš
leista tada apie $20,000, ir tai 
buvo vienų tik lietuvių sudėti 
pinigai.

1914 m. kun. N. Petkus iš
vyko kiek toliau į rytus orga
nizuoti lietuviams kitos parapi
jos — dabartinės Apreiškimo 
parapijos. Jo vieton atvyko ku
nigas Milukas, čia išbuvęs iki 
1933 m. Jo buvimo metu baž
nyčia degė du kartus — 1919 
ir 1925 m. Pirmą kartą apde
gusią pasisekė sutvarkyti pa
maldoms, bet antrą kartą su
degė iki pamatų. Lietuviai su 
pamaldomis prisiglaudė šv. Ra
polo bažnyčioje, o paskui nusi
pirko nebenaudojamą šv. Sta-

karą, gavusį progos pasikalbėti riai, lenkai bei italai,, kurie gau- 
bažnyčios šventinimo iškilmei šiai lanko lietuvių bažnyčią ir 
praėjus. savo auką daugumoje sudėjo
- Dosnūs buvo lietuviai! _ per rinkliava« bažnyčioje, 

susijaudinęs atsakė prel. Balkū- — Ar skolos liks daug, prela-

Brooklyno vyskupas Bryan. J. McEntegart su palyda ateina šven
tinti naujosios bažnyčios. (Fot. Jonas Sidtis)

PAVOJINGOS IDĖJOS

f A įkelta iš 3 itsl '

į kongresą, kuris reflektuoja 
idealistinės visuomenės nuotai
kas. Vyriausiojo Lietuvos Išlais 
vinimo Komiteto rekomendaci
jos pastarajame atsišaukime 
teisingos: Lietuvos išlaisvinimo 
klausimu apeliuoti į viešąją opi 
niją, ypač remiant kongresan į- 
neštąsias rezoliucijas. Ir dau
giau negu mįsle tampa Alto 
sekretoriaus viso Alto vardu 
dar vis vedama kova prieš tas 
rezoliucijas. Juk neseniai buvo 
•bendra Vliko ir Alto konferen- 

bendros veiklos gairėms

Didžiuojasi prel. Balkūnas sa 
vo parapiečiais ir, be abejo, 
džiaugiasi, kad taip laimingai 
pasibaigė jo statybinės bėdos. 
Juk su šia statyba maspetiš- 
kiai nutrenkė du kiškius — nau 
jąją bažnyčią uždėję ant jau 
turėto rūsio, šį pastarąjį paver
tė gražia sale su 500 sėdimų 
vietų. Bažnyčioje yra 640 sėdi-

Šis kongresas buvo pirmasis 
pasaulinio masto, kurio tikslas 
buvo paruošti statutą ir apjung
ti į vieną uniją viso laisvojo 
pasaulio jaunuosius krikščionis 
demokratus, neišskiriant ir Af
rikos. Turint galvoje komuniz
mo pavojų ir norą palenkti lais 
varne pasaulyje gyvenančio jau 
nuolio galvoseną savon pusėn, 
tokios unijos reikalingumas juo 
ba iškilo. Kongreso metu buvo 
nušviesta ir išdiskutuota šian- 1 
dieninė politinė situacija, sočiai- I 
ekonominiai klausimai bei su 
jais susijusios problemos. Tai 
buvo daroma plenumo posė
džiuose bei paskirose komisi
jose. Krikščioniškosios demokra 
tijos principai padėjo daug Eu
ropos ekonominiam apsijungi- 
mui, tie patys principai turi 
padėti išsivystyti ekonominiai 
ir politiniai prisikeliančiuose Af 
rikos ir Azijos kraštuose. Ko
va dėl laisvės šiandien vyksta

AUTOMOBILIS! 
NAUJAUSIAS BUICK - V-6 !
šiš vėliausiai išėjęs Buick Z Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

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

MILDA BUICK, INC.
907 W. 35th Street, Chieago 9, III., Tel. LA 3-2022

%

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

-P

mų vietų.
Bet kas patikės, kad bažnyčia ' ]abiau ideologinėje plotmėje e-

didelė? Juk žiūrint į ją, j^onominin ir socialiniu pagrin- 
priekio, ji atrodo Ukrai ma-'du Europ3) gusijungusi ir su.

brendusi politiškai ir ekonomiš

R
Z

tokia 
iš
žytė — tik didelės lietuviškos1
daržinės nukeltas ir ant žemės 
padėtas stogas. Bet mus čia 
klaidina vietos kalnuotumas ir 
frontui parinkto stiliaus pra-

j kai gali ir turi daug padėti nau
jiems kraštams, į kuriuos itin 
taiko komunizmas. Reikalingas

, artimas tarpkontinentinis bend 
šmatnumas. Kai apeini aplink , dradarbiavimaS( nes tikslai yra 
ir pamatai visą pastatą iš šonų patyg Tačiau ng yien ekono_ 
ir galo, tai tik tada įsitikini, minig bendradarbiavimas yra 
kad bažnyčia yra didelė. Ir pa- ! krikgčioniškosios demokratijos 
kartotinai reikia pasakyti, kad t;kslag Mgg negalime pamiršti 
ji graži, lengva ir gracinga. Tik paUeg žmogaus Dievo kūrinio> 
ras deimančiukas - kaip paša- Rurig būtį pavergtag ne vien 
kytų Tumas-Vaižgantas, jei te- komunizmo bet įr ekonominio
bebūtų su mumis. liberalizmo. Tarp konkrečių, iš

O. Labanauskaitė .. . , . , . . .. ...! dienos jvykių išplaukiančių, tiks 
lų buvo užsibrėžta: suaktyvinti

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.

Distod

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
Šeštadiend. „ 9 iki 1

Nebuvo nuostolių
Gangsteriai nužudė turtingą 

biznierių. Rytiniai laikraščiai 
aprašinėjo įvykį su visomis 
smulkmenomis ir komentarais.

A L-T O N Y 
DECORATING

jie daugiau verti, negu saugu
mo organų, dėl kurių neseniai 
buvo padarytas dramatinis įspė 
jimas (žiūr. 1962. VI. 2 DRAU 
GAS — Vlikas, Altas, Bendruo
menė) ? Ar Vliko atsišaukime 
pareikštas raginimas kitų kraš
tų parlamentuose išsirūpinti pa

Į našių rezoliucijų .kokias išsirū- 
i pino losangeliečiai, nesiremia gi 
! lesne politinės realybės sampra 
Į ta? Į Vliko raginimą rimtą dė- I 
’mesį turėtų atkreipti atskirų 1 
kraštų Lietuvių B-nės centrai. Į 
Los Angeles Veikėjai, kiek žino- 

i ma, jau prieš kelis mėnesius pa
cija ucinAiira našias sugestijas yra pateikę
nustatyti. Ar dar vis tėbesity- pLB yald bai 
žiojama iš visuomenės kantry

Ilgamete patirtis dažyme—dekora- 
| vlme. Pigu. Sąžininga.

Vienas laikraštis savo straipsni i a. bikinis, oa 5-5807.
, .... .... - ! A. BURBATT: 3-885053.baigė taip: Visa laime, kad nu
žudytasis savo pinigus ir bran
genybes laikė banke, todėl di- VJs- PlttsburgIfo ,5etuvlal 
dėsnių nuostolių neturėjo”. KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburgbe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCK8 

Klekivcną sckmadlen) uuo 
< 30 Iki 2:00 vai. O. p. 

visais reikalais kreipkitBa šiuo ad 
resu: Iilthttanian Cntholic Hour

Radio Station WbOA. Braddock 
Pennsylvania

bės ir sudėtų aukų ? Taip pat Nudilo plunksnos berašant ir
L __ akys beskaitant, bet vėl norisiar neturėtų savo sprendimus a

, , , paklausti: kas nustato musų podar kartą perziureti tie musų' \ _ ... .... . .
politinio gyvenimo autoritetai, ! "t,"M t,ksTtas " kas .,,u-
kurie skelMa, kad rezoliucijas ! !>r,«'™o„, s? Į tą klausimą
į tautos atstovybes galim nešti I ‘I11™15 Gana |J“
tik tuo atveju, kai turima už- !tlems ’3 savęs ‘y“0113' .
... . . , ‘ i Visuomenė turėtų vadovautistikrinimų, kad jos busiančios ;

.. . i Vyriausiojo Lietuvos Isląisvmi-
1 mo Komiteto autoritetu ir, sek-

Kas tokį užtikrinimą gali duo dama American for Congres- 
ti? Ką daryti, kai tokio užtikri- sional Action to Free the Bal
ninio negaunama? Ar pakanka tie States komiteto direktyvo- 
pasikliauti kai kurių Washing-; mis, laiškais užversti Senato ir 
tono pareigūnų pažadais? Ar kongreso narius.

ihjoninn ELECTROniCS
TV-RAOIOAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIDOS - LEMPUTES 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam jem/auj/'os kainos ir garantija

3321 S. Halsted St.- CLtFYs1p?^5665

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
ladienio 10 Iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais 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 4-2413 
7151» So. Maplewood Ave„ 

Chieago 2#, UI-

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė 2 patai 
syta laida. Kaina $3.50 Užsaky
mus siųsti DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chieago 29. DI.

VVSTTTVTi: NITCTRAI’KOS TB
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MTSC SPECIAIA BE.

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

rTneorpora,t.“d )
) EDVARDAS PLIS, sav

M O V ! N G
Apdraustas perkraustymas 

ivaiHu atstumu
A. VILIMAS

3415 S, Lituanica Avė 
Tel FRoiitier 6-1882

iš

AND LOAN ASSOCIATION 
SlįSO South Halsted Street • Chieago 3 * CLiffside It-010Jf 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

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

4 '/2%

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

Divideudai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AlinnCi PIRM. ir KETV, .......................... 9 v. r. Iki 8 p. D.THLŠRUUO, ANTRAD. ir PENKT....................... 9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. ... 9 v. r. Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. birželio mėn. 13 0
BALi ’o Apskr. Valdybos rengiamas metinis

PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
Bus meninė programa. Kalbės inž. Jz. Miklovas, neseniai atvykęs iš 

Lietuvos birželiu įvykių proga.
Pirmą kartą veiks kavinė, valgykla, baras, jaučio kepimas, lietuviška

muzika ir vertingas dovanų paskirstymas, įskaitant žemės sklypas Floridoje! 
Kviečia visus skaitlingai atsilankyti

BALF’o APSKK. VALDYBA.

I
i

1
1

I
I

i

įvyksta birželio 17 dieną 
BUČO DARŽE 

Willow Springs, Illinois

PRADŽIA 12-tą VALANDA

Susisiekimas nuo buso iki 3-ios 
valandos po pietų.

IZIDORIUS VASILIŪNAS - MAŽOS 

PARAPIJOS DIDELI UŽSIMOJIMAI

Šių metų Bostono lietuvių 
kultūrinių parengimų sezonas 
baigiasi. Bostoniškiai savo tar
pe turi pajėgių organizatorių ir 
kompetetingų savo srities žino
vų, kurie kasmet Naujosios An
glijos lietuviams pateikia aukš
to lygio programas.

Kompozitorių Juliaus Gaide
lio ir Jeronimo Kačinsko gru
pių koncertai virto papro'čiu, 
kurio su malonumu kasmet lau
kia visi lietuviai. Tarptautinio 
pobūdžio rimti paibaltiečių kon
certai puikioj Jordan Hali salėj 
sutraukia internacionalinę pub
liką, kurioje lietuviai dominuo
ja. Laisvės Varpas, lietuviškas 
radijas vedamas Petro Višči
nio, nuo pat įsikūrimo, kas me
tai, pajėgia suburti minias lie
tuvių į koncertus su kaskart 
nauja ir negirdėta programa. 

Gražios pastangos
Prieš keletą metų iš Lawren-

pateikiam Dievo namuose? Re- 
■'ei kas numanė, kiek darbo iš 
dirigento ir jo suorganizuoto 
vieneto pareikalaudavo tokie 
paruošimai. Tebūna leista ilius
tracijai atpasakoti vieną iš pa- į 
skutiniųjų koncertų, pateiktų 
bostoniečiams šių metų Verbų ' 
sekmadienį. Nekalto Prasidėji
mo lietuvių parapijos bažnyčioj 
buvo pastatyta Antonin Dvora- 
ko oratorija “Stabat Mater”.

Veikalo pastatymo mintis 
pas Iz. Vasyliūną kilo prieš me
tus. Bent tada jis užsiminė ke
liems Bostono kultūrininkams 
apie savo planą. Entuziastų pri" 
tarimas buvo tik paskatinimas 
Vasyliūnui, geram organizato
riui bet, tik mažo parapijinio 
choro vadovui. Tuoj pat kilo ei
lė klausimų: iš kur gauti pajė
gų chorą, kaip surinkti solistus, 
nepažadant jiems jokio atlygi
nimo, kaip surasti ir suderinti 

i repeticijų laiką pas žmones, ap-

..

Prel. P. Virmauskis, Šv. Petro parap. klebonas Bostone, tarp gegužės 20 d. pirmą kcimuniją pri
ėmusių vaikučių. Nuotr. P. Plikšnio

BOSTONO ŽINIOS

‘\ „..u * f
..............................

......... Šį

parapijos salėje po bažnyčia 
bus minėjimas. Kalbėtoju yra 
pakviestas iš Worcesterio K. Jo 
naitis, o tai dienai pritaikytą 
programą atliks Baltijos tunto 
skautės, Žalgirio tunto ir jūrų 
skautai bei Tautinių šokių sam
būrio dalyviai, vadovaujami 
Onos Ivaškienės. Dalyvaukime 
minėjime.

S
, j Įgjfea i tjįjį A

* O U, <

ce į Bostoną-Camtoridge, Nakai gjkrovusius rūpesčiais ir d ar
to Prasidėjimo lietuvių parapi- |,aig 
ją, persikėlė mūsų žinomas
smuikininkas Izidorius Vasyliū- Pasiruosimas
nas. Gyvendamas Lawrence I. ’ Repeticijos prasidėjo žiemą. 
Vasyliūnas lietuvių ir amerikie- Mažo lietuvių choro branduolys 
čių visuomenei suruošė visą eilę buvo pastiprintas svečiais ame- 
smuiko rečitalių ir parapijos 1 rikiečiais. Net balsingi parapi- 
choro pasirodymų. Šio darbo jis jos kunigai įsijungė į daininin- 
neapleido atvykęs į Bostoną, ; kų eilės. Iš Bostono ir apylin- 
Tuoj pat įsijungęs į lietuvių ir kių pasitaikinti keli solistai. Pu- 
amerikiečių muzikinį gyvenimą, santr'os valandos programos pa 
jis parodė didelį veiklumą dvie- ; ruošimas užvirto ant Iz. Vasy- 
jose materialiai nuostolingose liūno ir jo gabaus vargonininko 
srityse: rengdamas smuiko reči sūnaus Vytenio pečių. Repetici- 
talius, kad sukrautų fondą lie- | jos bažnyčioj ir namie. Su cho- 
tuviškų kompozitorių gaidoms i ru ir pavieniais balsais, su pa
leisti ir puoselėdamas bažnytinę | vieniais , solistais, duetais ir 
muziką. Niekas nėra klausęs Iz. ' kvartetais. Paties dirigento nie- 
Vasyliūno, kiek valandų jis su- į kas negalėjo pakeisti. Jo inter- 
gaišo, paruošdamas valandinę ar pretaciniai reikalavimai ir įsigi- 
ilgesnę smuiko programą. Nie- linimas į Dvorako muzikos cha- 
kas taipgi neskaičiavo tų repe- rakterį buvo tokie užtikrinti, 
ticijų, kurioms, nuo Harvardo kad dainininkai, nors ir neturė- 
studijų nuvogdamas laiką, gai- darni laiko, lankė repeticijas ir, 
šo prie pianino prigriebtas jo jausdami pažangą, stebėjosi 
gabus sūnus Vytenis. Buvo tik komplikuoto veikalo grožiu. Va 
konstatuojama ir džiaugiamasi, karais iš Vasyliūno buto iki vė 
kad po kiekvienos tokios pastan lumos sklido balsų ir akompa- 
gos gaidų fondas paūgėdavo ke nimento garsai. Oratorijos pa
kais šimtais doleriukų. ruošimas virto dideliu ištver-

Dar daugiau darbo ir organi'raės bandymu. Ne vien dirigen- 
zacinio sugebėjimo Iz. Vasyliū- tuR tenoras nuo ar
nas parodė pateikdamas lietu-, 'co atitrūkęs turėdavo suvazi- 
viams ir amerikiečiams bažuyti | nėti 70 mVlhi’ 0 mezosopranas 
nės muzikos veikalus. Su solis-'net 140.- kad daWutų vienoje 
tais ir choru 1954 metais jis repeticijoje.
pasirodė su pirmaisiais bažnyti-1
nės muzikos koncertais Lawren US1 omeiimas
ee, Šv. Pranciškaus parapijos Koncerto dieną erdvi Camto- 
toažnyčioje. Po to, Vasyliūnas ridge bažnyčia sutraukia nej- 
nepraleido nei vienų metų ne- prastai daug klausytojų. Nuo 
pasirodęs su nauja programa, pat pirmųjų vargonų garsų, sla 
Tarpe užsimojimų, kurių kitaip ’ višku sentimentu persunkta 
kai “didesnei Dievo garbei ir; skausmingosios oratorijos da- 
toažnyfiios šlovei” negalima pa- , ijeg Dvorako muzika, pagauna 
vadinti, randame šių autorių mi i klausytoją: “Stovi motina po 
šias: Ludovico da Viadana —.kryžium, Skausmo ašaros Jai 
giedotos 1955, Hans Leo Has- j trykšta ...” Skambios akusti- 
ster —- 1956, Claudio Casciolini ; kos išryškinti vargonų, solistų 
-— 1957, Anton Bruekner —• į ir choro garsai užpildo visą baž 
1958, Koncertinis darbas su pa nySios erdvę. Nei šviesų efek- 
rapijos Šv. Vardo D-ja buvo tai, nei dainininkų laikysena, rū

LIETUVIŠKO ŽODŽIO
PAGERBTI SUSIRINKOTE

Rašytojo Stasio Santvaro 60 
metų amžiaus sukakties pager
bimas įvyko birželio 2 d. Bos
tone.

Minėjimą pradėjo pagerbimui 
rengti komiteto pirmininkas 
poetas Faustas Kirša. Į tauti
niais raštais papuoštą sceną 
garbės prezidiuman pakvietė 
sukaktuvininką Stasį Santvarą 
su ponia, Lietuvos garbės kon
sulą Anthony Shallną su ponia, 
Lietuvių rašytojų S-gos garbės 
narį poetą kanaun. Mykolą 
Vaitkų ir minėjime esančius ra
šytojus: Praną Naujokaitį, Pet 
rą Pilką, Praną Lem'bertą, An
taną Rimydį, Antaną Gustaitį, 
Lietuvių enciklopedijos red. dr. 
Juozą Girnių ir Pabaltijo mo
terų s-gos Bostono skyriaus 
pirmininkę Kalvaitienę. Faustas 
Kirša šiltu žodžiu pasveikino 
sukaktuvininką ir paprašė poe
tą P. Lembertą vadovauti vi
sam pagerbimui.

Rašytojas Pr. Naujokaitis 
pasveikino sukaktuvininką Lie
tuvių Rašytojų s-gos . vardu ir 
apžvelgė Stasio Santvaro kūry
bą patriotinę ir visuomeninę 
veiklą. Paskaitininko žodžiais 
Santvaro kūrybai ir veiklai na
grinėti reikėtų paskaitų ciklo, 
todėl jis tik bendrais bruožais 
prabėgo per Santvaro gyveni
mą ir jo raštus, kiek ilgiau su

stodamas ties teatru ir poezija.
Į Paskaitininko žodžiai, tai yra 
! tik jo sveikinimas, o ne jo dar- 
jibų, veiklos ar raštų nagrinėji
mas ir apibūdinimas.

Po paskaitos sekė sveikini
mai. Kan. Mykolas Vaitkus jud
riai, jaunuoliškai ir energingai, 
gražiu žodžių prisimena, kad 
maždaug prieš 20 metų švesda- 

. mas tokią pačią sukaktį galvo
jęs, kad jis jau yra senis. Gi 

1 dabar, pažvelgdamas atgal ma- 
I tąs, kad tada jis buvo dar jau
nas. Linki sukaktuvininkui taip 

, galvoti ir tokiu būti. Konsulas 
i Shallna sako, kad žiūrėdamas 
į prezidiumą ir pilnutėlę salę 

' tokios gražios inteligentijos, 
jaučiasi esąs Kaune ar Vilniu
je. Tada seką virtinė kitų svei
kinimų: Bostono dramos sam
būris su jo vadove Aleksandra 
Gustaitienė, teatralai — Jonas 
Vasyliauskas su ponia, solistė 
Gražina Matulaitytė, Lituanis
tinės mokyklos vardu, turbūt 
pirmo skyriaus mokiniai, Ivaš- 
kaitė ir Cibas įteikia po gėlę ir 
pasveikina, Bostono lietuvių 
Kultūros klubo vardu — vice- 
pirm. Jadvyga Burūnienė, Lie
tuvių B-nės — apygardos pirm. 

j J. Vaičaitis, pabaltijo moterų 
■vardu — Kalvaitienė, Vilniečių 
I— adv. Petras Viščinis, skaučių 
— Laima Katauskaitė, mišraus 
choro — inž. V. Brizgys, kultū
rinių subatvakarių — inž. E. Ci

kelis kartus su mišiomis trans
liuojamas per Bostono televizi
jos stotis. Su bažnytinių “ope
rų” — oratorijų koncertais Va
syliūnas nuo 1955 metų pasiro
dė net penkis kartus.

Dvarako Oratorija

bai ar vaidyba neturi jokios 
reikšmės. Puikaus soprano gra
žiai apipavidalintas balsas lais
vai skrieja solo partijose, kar
tu nepražūdamas duetuose ir 
kvartetuose. Mezosopranas su 
stambiausia solo partija o taipo
gi ir kvartetuose skamba stip- 

Klausytojams visi tie koncer- riai, kartu neprarasdamas savo 
tai dažnai atrodė netikėtu spon- , “aksominio” švelnumo įnešan- 
tanišku pasireiškimu, paliekan- eio tarp kietų bažnyčios skliau- 
čiu malonią ir šiltą nuotaiką: tų daug šilumos. Tenoras visus 
argi gali būti kas gražesnio stebindamas savo balso stipru- 
kaip malda, įpavidalinta į mais- įmu, o bosas maloniu tembru 
triško kompozitoriaus kūrinį, 'žemose gaidose puikiai atlieka

Izidorius Vasyliūnas repeticijos metu
Daugėlos nuotr.

bas, inž. ir arch. s-gos — inž. 
Eikinas .tautinės s-gos — Lidi
ja Čepienė, teisininkų — M. Ka 
valiauskas, Piliečių d-jos — E. 
Ketvirtis, ALTo — Ant. Matjoš , 
ka, Lietuvių enciklopedijos — , 
dr. J. Girnius, neolituanų — 
dr. V. Čepas, jūrų skautų .— 
Pov. Jančauskas, sporto klubo
— Jurgėla, Balfo — A. Andriu 
lionis, Keleivio — Jackus Son- 
da, dr. J. Leimonas, kaip buv. 
Vyties red., ir iš New Yorko 
inž. Okunis.

Sveikintojai įteikė eilę adre- ■ 
sų, albumų, du dail, V. Andriu- I 
šio pieštus paveikslus ir inž. 
Okunis jo paties pieštą paveiks 
lą ir eilę kitų dovanų. Taip pat 
perskaityta daugybė sveikinimų 
raštu.

Rašytojas sukaktuvininkas 
Stasys Santvaras dėkodamas vi 
siems, kaip ir visados, tikrai 
jautriu ir labai dailiu žodžiu 
pradėjo: “Aš tikiu, kad jūs čia 
susirinkote pagerbti ne manęs, 
o lietuviško žodžio...” Jis trum- 

~pai prabėgo savo vaikystę ir 
kūrybą, kada jis su saulės iš
riedėjimu kildavęs į Aleksoto 
pašlaites ir stebėdamas Vytau
to bažnyčią, senąją katedrą, 
Baltąją gulbę, upių motiną Ne
rį ir gražiai vingiuojantį Nemu
ną, kurie su saulėtekiu jam tei- 

i kė kūrybos įkvėpimo, rašyda-
■ vęs.
I Pagerbime dalyvavo svečių 
ne tik iš Bostono, bet iš Wor-

■ eesterio, Norwoodo, Brockto-
■ no, Hartfordo, New Yorko ir 
į kitur.

Po iškilmingos ir meninės da
lies, kurioj dalyvavo deklama
toriai — Irena Ambraziejienė, 
Feliksas Kontautas ir solistai
— Daiva Mongirdaitė ir Stasys

į Liepa, muzikas Julius Gaidelis,
, ir kurioje buvo išpildoma gra- 
Į žioji St. Santvaro kūryba, įjun- 
1 giant ir paskutiniąją jo kanta
tą, buvo vaišės.

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Šis gražusis pavasario ir va
saros mėnuo yra virtęs mums 
baisiuoju birželiu. Jau 22-jį kar 
tą girdime sunkvežimių burzgi
mą, NKVDistų keiksmus ir kū
dikių bei moterų verksmą ir 
šauksmą. 1941-jų birželio didie
ji išvežimai tebėra gyvi mūsų 
akyse ir širdyse.

Bostono Balfo skyrius birže
lio 16 d. šeštadienį ruošia tų iš
vežimų minėjimą. 9 vai. ryto 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje 
So. Bostone bus laikomos šv. 
mišios už lietuvius kankinius, 
žuvusius Sibire, partizanų kovo 
se ir kitur. 7:30 vai. vakare

Aukos paminklui
PORTLAND, OREGON. — Si

biro tremtiniams ir visiems už 
Lietuvos laisvę nuo bolševizmo te
roro žuvusiems pagerbti, pamink
liniam kryžiui statyti aukojo: Jo
nas Kanius — $20; po 10 dol. — 
Algis Garolis, Vladas šateikis, 
Haris Hermonas, Jurgis Muraus
kas, Alfonsas Pečukonis, Kazys 
Kaminskas, Povilas Masiokas, Jo
nas Mendeika, Emilie Henriksen, 
Mary Mirrasoul, prof. VI. Juodei
ka, kun. Pijus Brazauskas, kun. 
Pr. Baltrumas. $6 — Vincas Pe
čukonis; po 5 dol. — kun. Jr. 
Riauba, Grasilda Stepanavičiūtė, 
kun. Kaz. Malakauskas, Stasys 
Stepanavičius.

Lietuviškos Širdies Fondui 
aukos

K. Baronas, P. Bulke, K. Jonai- 
' tis, K. Vadisius, F. Prekeris, Jo- 
nas Jankus, A. Sodaitis, J. Bort- 

i kevičius, Br. Uzemis, J. Svarplai- 
| tis, Antanas Balsys, V. J. Velzis, 
i P. Dagys, Stasys Orantas, J. R. 
Smetona, A. Norus, P. Dzekous- 
kas, J. Ta.mosiunas, V. Tamošiū
nas, C. Staniulis, dr. A. Milaknis, 
V. Risneikis, P. Janulaitis, dr. Jo
ms Pavilionis, Algis Šimkus, Stp. 
Sodeika, Jonas Pastukas, lEug. 
Slavinskas, SI. Smilgevičius, Albi
nas Dzirvonas, dr. P. Švarcas, 
prof. Steponas Kolupaila, Br. Ge
diminas.

6 asmenys prašė pavardžių ne
skelbti. Dabar — $175. Pirmiau 
prisiųsta — 913 dol.

Visiems aukotojams dėkui.
J. J. Bachunas

<» KAIHNSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47tb St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
PardavImai-taisymal Sek. uždaryta

-o-. . .o.

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

PRospect 8-2781 arba GRovehilI 6-1760

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Ąa&e/ud Savings
and ddoan ddfyssociaiion

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotu bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją.

solo partijas ir gražiai derinasi 
sudėtinguose kvartetuose. Cho
ras, stipriai paremiamas vargo
nų, puikiai išlaiko savo liniją 
iki paskutinės maldos: “Kai 
akis savas užmerksiu, Mano šie 
lą Tu nuveski Amžinon dausų 
garbėn”.

Nuotaika
Bažnytinis koncertas baigia

si. Vietoj koncerto salės ploji
mų — kunigo palaiminimas nuo 
altoriaus. Visi skirstosi su pa
kilia nuotaitoa, net nenumany
dami, kad visa tai ką girdėjo 
jau buvo prieš metus sugalvo
ta ir visas pusmetis tam buvo 
ruošiamasi. Didžiulis užsimoji
mas mažoje parapijoje, į kurią 
įsisuko smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas. K. Da.

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

Telef. WAIbrook 5-5121

Kas tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Victory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 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
j*



BAIGĖ KONSERVATORIJĄ

I. Stankūnaitė

CLASSTFTFT) AND HFLP WANTED ADS
REAL ESTATE R E. A L ESTATE

MAROUETTE PARKO CENTRE

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. birželio mėn. 13 dijomis, tačiau ji suranda laiko, 
i Lindeno šeštadieninės mokyk- 
; lėlės vaikučius dainos pamo
kyti, turi neblogą vaikų cho^ 
rėlj. Stankūno muzikos studi-

.. , taklių, kuriuos jos tėvelis diri- J0-! mokytojauja, turi savo mu-
gavo. New Jersey visose lietu- z^Os mokinių. Lindene ruošia 
vių kolonijose koncertų salės metinius mokinių koncertus, 
dažnai yra Irenos aplankomos. ^>ar prisieina dažnai šv. Patri-

' . 1 ................... plrn hsynvrini teveli nnvadnnti 1 ]as šildymas. Alumin. langai. Gara- Platus lotas ant kampo ir mūro ga-Tauros švenčių paminėjimai JOS uctz.xiyt.iuj icviu pdVdUUUU, žas J 17,200. ražas Tuojau parduoda už $5,000
|daina papuošiami. Tautų muzi- vargonais pagroti, arba vestu- Galvojate^
: kos, dainos meno pasirodymuo- | v®ms Avė Maria pagiedoti. Be 
! se ji garbingai lietuvius atsto- vietinių įsipareigojimų, ji atei- 
vauja. 1957 m. reprezentuoja ; na talkon ir tolimesnių lietuvių 
Linjeno High School rinktinių j kolonijoms.

Prie parko 7 metu. 4 kamb. niūras 3-jų butų mūras. Garažas. Reikalas 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. parduoti; žema kaina. S26.200.
0 kamb. didelis namas. Naujas šil- Vienų metų liuksus 6 kamb. mūras ■ dymas. Arti G4os
dymas. Arti 71st ir VVestern. $ i 5,900. ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga- $17,500.
2-jų butu namas. 7 ir 3 kamb. Nau- ražas. $27.000. 5 kamb. mūr.

Birželio 1 d. Irena Stankų-

“Ali State” muzikos sambūry, 
Atlantic City, Mosąue teatre, 
Newarke ir Algiers Hotely, Mia 
mi, Florida. 1959 m. rugsėjo 
20 d., prel. J. Balkūno pakvies-

Irena mėgsta vandens spor
tą. Kalba lietuvių, anglų, por
tugalų kalbomis; supranta ita
lų, prancūzų ir vokiečių kalbas. 
Ji neblogai orientuojasi kory

ta, ir prof. J. Žilevičiaus reko- ^oj. Jau turi keletą fortepijo-

domus namas. Alvva šildymas. Ga- $6,000 pajamų ir mažos išlaidos, 
ražas. $12,900. $32,500.
žavus 5’/ž kamb. mūras. Karpetai. į 5^ kamb. mūro namas. Platus skly- 
alumin. langai. Įrengtas rusvs. Gara- pas. Garažas. Gera vieta. Gražus, 
žas. $22,600. I $17,900.
Ar svarbu kaina? Tik $36,300 užmik 4 butų mūras. Naujas alyva Sil
po narna, ir tavernų. 4 butai. Geras .dymas. Naujas stogas ir alumin. lan- 
biznis. Gera vieta. | gai. Garažas. $45,900.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na- | aukšt. mūras. Prieš 12 metų
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas pr*e Par_
alyva šildymas. $22,000.
Didelei šeiniai 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.

2-jų butų mūr. 5 ir 6 kamb. Gazu 5J4 kamb. mūr. 3 mieg 2 m se-
?Wiaaf ss*-Ar- »•.

I (A aukšto mūr. 5 kamb. apačioj Aiti 72-os n Harlem. 16,500. 
ir 3 kamb. viršuj. Rūsys. Gazu šil-

ir Francisco. butų mur. yo 5 kamb. 60 p.
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 

. , .... Uždaras porčius. parko apylinkėje $59,900.Alyva sūdymas. Garažas. Arti 66-os
ir Washtenaw. $17,900. 4 l>„t„ mūr. Visi po 5 kamb. (2

6 kamb. mur. octagon. Moderni- butai ,
zuotas. 1% vonios. Nauja karštu p
vand. šiluma. Garažas. Arti 63-os ir i vandeniu šildymas.
Pulaski. $21,500. ' Arti 60-os ir

Alyva, karštu 
Mūr. garažas. 

\Vashtenaw. $49,900.

menduota, ji dainuoja kaip so
listė New Yorko Cornegie Hali; 
teko jai ir Columbijos Univer-

n a i t ė baigė Juilliard Muzikos | siteto Auditorium scenoj kalė- 
mokyklą New Yorke. Ši kon- ! dinėj programoj debiutuoti. Tre 
servatorija laikoma pasaulinio Je^ metų studijuoja fortepijo-
masto muzikos šventove, kurioj 
mokosi apie 600 studentų. Pu
sė jų atvykusieji iš įvairių Eu
ropos ir kitų kontinentų tautų 
talentai su stipendijomis. Čia 
patekti reikia turėti įgimtą ta
lentą ir daug laimės, nes pasi
rinkimas kandidatų didelis, o 
patalpos ir profesorių persona
las mažas. Jury komisija griež
ta, todėl patenka tik apie 10% 
iš norinčių mokytis.

Irena studijavo 6 metus. Be 
to, tris vasaras praleido Hunter 
ir New Yorko City kolegijoj, 
studijuodama pedagogiką, filo
sofiją, literatūrą ir vakarų ci
vilizacijos istoriją. Ji yra pasi
ryžusi siekti magistro laipsnio. 
Irenos dabartinė balso mokyto
ja Miss Clair Gelda žada Ire
nai šviesią ateitį..

I. Stankūnaitė gimusi 1940 
m. kovo 18 d., Sao Paulo mies
te, Brazilijoj. Nuo pat kūdikys
tės joje pasireiškė muzikos ta
lentas. 5 metukų būdama jau 
pradėjo piano skambinti, o 6 m. 
amžiaus dalyvauja tuo metu 
ruošiamuose mėnesiniuose “Mu 
zikos popiečiuose”.

Seserų pranciškiečių viršinin
kės, motinos Dovydos (jau mi
rusi) dėka, 1949 m. Stankūnai 
atvyksta į JAV ir visą mėne
sį jų globojami, išbūna vienuo
lyne, Pittsburghe, kol gavo pas 
kun. E. Vasiliauską, Homestea- 
de, Pa., tarnybą. Vėliau persi-

ną pas pianistą A. Mrozinską. 
1956 m. įstoja į Juilliard mu
zikos mokyklą.

nui darbų.
Verta paminėti, kad ji yra

priimta Amerikos Aukštųjų mu 
zikų kompozitorių, artistų or- 
ganizacijon, vadinama Phi Ep
silon. Jos tikslas jauniems ta
lentams padėti iškilti.

Mokslo baigimo proga tenka 
Irenai palinkėti sėkmės siekiant 

K.Nors ir labai apkrauta stu- muzikos viršūnių.

Mūsų kolonijose
Baltimore, Md.

Birželio liūdnųjų įvykių 
minėjimas

LB Baltimores apylinkės val
dyba ruošia šių įvykių minėji
mą sekmadienį, birželio 17 d. 
10 v. ryto Šv. Alfonso parapijos

naujųjų ateivių banga pasiekė 
Amerikos krantus. Naujieji a- 
teiviai, būdami kruvinojo ko
munizmo gyvi liudininkai, sten
gėsi perduoti savo pergyveni
mus platesniems visuomenės 
sluoksniams per privačius pasi
kalbėjimus, spaudą, paskaitas,

ko. Garažas ir kt. $2 S, 5 00.
6 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir

4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50,000.

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

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

K. VALDIS RĖAL ESTATE 
281$ W. 7įsi St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis visiškai naujas — 2 butai 

po 3 mieg., angliškas rūsys, įmon
tuotos keptuvės ir virimo plytos, 
karšto vandens šild., 2 atskiri gazo 
pečiai, 2 pilnos vonios kiekvienam 
bute. atskiri įėjimai j kambarius, 
(galimos 4 nuomos), “Termopąne” 
stiklai, daug Įvairių priedų, tik 2 
blokai nuo Marąuette p. bažnyčios ir 
mokyklos. Kaina prieinama.

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

Mūrinis 2x6 naujai 
2 šild. gazu, garažas, 
lukštą pastogė, 44 ir Talman, sku
biai už $27,900.

Mūrinis pajauni namas ant dvi
gubo loto, virš $10,000 jeigu me-1 
tams, alyva šild., Marąuette p. ra
jonas, kaina sumažinta iki $54,000, 
įmokėti $10,000. Nedelskite!

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

plesteriuotas,

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

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

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

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

Dėmesio! Prie Šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28,500.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2
platus lotas, butai po 4 kamb. Naujas šildymas, 
n-i _i... 2 garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. IVESTERN AVĖ. 

REpubliė 7-9515 arba RE 7-4639

KAIRYS REALTY, 2501 ff. 69th ST. HE 6-5151
LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT

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

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

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

Parduodamas 2-jų aukštų namas : Medinis namukas, 3 miegamieji,

0 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.

2 aprt. po 4 kamb. 6 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 kitokhj namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 68tti SI. RE 7-8399

salėje. Tą rytą Šv. Alfonso baž kad atkreiptų pasaulio dėmesį 
nyčioje 8 vai. 30 min. įvyks į Sov. Sąjungos daromą geno-jP° 4.% kamb., ir 2 kamb. rūsy. „toU Arche?a%em”emoTesčiaie'Gražus 
pamaldos už visus žuvusius, ir j cidą mūsų tautai.
nukankintus lietuvius. Po pamal
dų renkamasi į parapijos salę, i p0 minėjimas, kurį rengia ALB 
kur įvyks iškilmingas minėji- apylinkės v-ba, bus birželio mė 
mas. Visi baltimoriečiai kviečia.
mi dalyvauti.

Waukegan, III.
Baisiojo birželio minėjimas

Alumin; langai, potvynio apsauga. 
! Karštu vand.-alyva apšild. 2 maš. 

Šiais metais kruvinojo birže- garažas. 70-os ir Artesian apyl.
RE 7-8105.

per aukščiau paminėtas pro- 
kelia į Mahonoy City, pas kun. gas; Bilaišienei, Geruliemei, Jo-

nėšio 17 d. 3 vai. po pietų Lietu 
vių auditorijoje.

Rengėjai, norėdami pritrauk
ti daugiau amerikiečių publikos 
į šį minėjimą, pakvietė dr. J.

Tragiškųjų birželio įvykių mi Paukštelį su genocido paroda 
nėjimai mūsų kolonijoje prasi- ■ įr komunizmo veiklos metodus 
dėjo nuo 1949 metų, kai didesnė 1 parodančiu filmu anglų kalba.

! Minėjime bus progos pamatyti 
C A TJ TAI bent da^e^ę tikrojo komunizmo 

veido ir suprasti ką komuniz- 
(Atkelta iš 2 pusi.) mui reiškia išlaisvinimas ir tai-

, , ,. , kus sugyvenimas,jos "Jurų dugne” baliaus bu
fetą ir “Kaziuko mugės” val
gyklą.

Atskiras ačiū priklauso se
kantiems tėveliams, dirbusiems

Savininkas parduoda 5 kamb. 
mūr. bungalow. Moderniška virtu
vė. Plytelių vonia. 2 maš. mūrinis 
garažas. Apylinkėje Šv. Ritos par.
HE 4-9072.

E X T R A ! E. X T R A !
Cicero, tik blokas nuo Šv. Antano 
bažny., 3-jų butų namas 6—6—5 
kamb. Pilnas skiepas, karšto vand. 
šiluma. Pilna kairia 823,500. Tel. 
656-2233.

PARDUODAMI 2 biznio lotai, pi
giai. 8247-49 Stony Island Avė.,, 
Tel. YArds 7-2557.

DĖMESIO !

PAJIEŠKOJIMAI

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

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

SIMKUS
KKAL ESTATE, NO f AKY PUBLIC
4259 S®. Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalow Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
už $18,000.

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

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

TIK $17,900.
5 kmb. 13 metų mūr. rezidencija 

Marąuette 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. BUNGALOŪV

4% kmb. Gazo šiluma. Apsaugt 
nuo potvynio. Daug vertingų priedų. 
2 auto garažas. Tik 2 blokai nuo 
Marąuette Rk. $19,000.

GERAS PIRKINYS
7 metiį 2 aukštų mūras Marąuette 

Pk. Pirmame aukšte krautuvė lr 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb 
gražus poilsio kambarys rūsyZ 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wsšt 7lst Sfreėf
Tel, WAlbrooV 5-6015

P. Čėsną vargoninkauti ir za- 
krastijonauti. 'Jaunoji meninin
kė, lankydama parapijos mokyk 
lą, turėjo progos pasireikšti. 
1952 m. rugpiūčio 15 d. dainuo
ja greta solistės Z. Griškaitės, 
Lietuvių dienoj, Lakewoode, Pa.

1953 m. Stankūnai persikėlė į 
New Jersey. Čia Irena prade
da nuo J. . Stuko koncertų ir 
Brooklyno Operetės choro spėk

Jieškosmas A. MIKŠYS ir jo 
žmona Marijona Mikšienė-Lauciūtė 
(jos pirmasis vyras buvo Benėta). 
Ji pati kilusi iš Kensčių kaimo, 
Tauragės vals. Anksčiau Mikšiai 
gyveno Chicago, III. (adr. 3734 W. 

. ,, , v , . . ,, lllth St.); vėliau ūkyje. Jie pa-
Mazeikienei, Medusauskienei, Na tyS arp)a žinantieji apie jų likimą 
rienei, Narkevičiūtei, Rimienei,prašomi rašyti šiuo adr-: Ona Jur-

kuibauskienei, Jurgilai, Končie
nei, Karazijienei, Lauraitienei,

RUSOŠSMTOŠ KAINOS
Automobilių apd,raudoms

1A—10/20/5 Kaina KffS
6 mėn.period.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

B a S E ¥ S č I U S
APDRĄUDV AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avę, PK. 8-2233

Spaudoje1 ir gyvenime
(Atkelta iš 3 psl.)

Šilimaitienei, Valiukaitienei, Vi- 
lutienei, Viktorams ir Žemaitie
nei.

Dar kartą nuoširdus ačiū vi
siems.

Chieagos jūrų skautijos 
tėvų komitetas

gilienė-Daukšaitė, Domo, Taura
gė, Puntuko g-vė Nr. 3, Lithuania.

Jieškomas JUOZAS ŽEMAITIS, 
sūnus Juozo ir Onos Pūdžiuvelytės 
Žemaičių, gimęs apie 1893 ttn. 
Eimantų km., Eržvilko vals., Tau
ragės apskr. Į JAV atvyko 1911 
m-> Syy- Brooklyne, N. Y., dirbo 
siuvykloj. Liet. Neprikl. laikais 
lankėsi Lietuovje su žmona Emili
ja, ir sūnumi Juozu. Prašome at- 
siliepti arba apie juos pranešti 

išnaudojaimąji įsakymą, jaučiasi adr.: Agota Mackevičienė-Žemai-1 
gana nejaukiai ir todėl mato rei- | tytė, d. Juozo, Sandelių g-ve Nr. į 
kalą kaip nors pasiteisinti. Ji ne- į 46, Taurage, Lithuania 
prisipažįsta kalta, o kaltina Ame

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

J. MIGLINAS
2549 W. 09tb St. n a. PR C-1063

'illliuillillllllllillhliltillllillisillllllllilin

118 rublių, o supirkimo kaina —
82,3 rublio; paukštienos savikaina 
1960 metais — 140,5 rublio, 1961 
metais — 133,5 rublio, o supirkimo 
kaina — 82,2 rublio.

Nors, kaip matote, mėsos ir pie- „ . . ,, .
no savikaina kiek sumažėjo, vis zvanSlna ginklais, 
dėlto supirkimo kainos1 nepadengia
faktiškų išlaidų mėsos gamybai. Iš
eina, kad kolūkis turi nuostolių iš 
kiekvieno kilogramo jo pagamin
tos mėsos ir pieno. Aišku , kad, 
esant tokiai padėčiai, kolūkis nėra 
materialiai suinteresuotas didinti 
šių produktų gamybą. Kurgi iš
eitis ?”

Komunistai ieško išeities, tačiau 
tėra viena išeitis — leisti žmogui 
ramiai ūkininkauti, leisti dirbti sa
varankiškai, paleidžiant žmogų iš 
kolchozinio dvaro. Ši netvarka

riką. “Tiesa” rašo:
“Mes gyvename ne beorėje erd

vėje. Kol yra imperializmas, lieka 
ir naujų karų pavojus. Ne paslap
tis, kad JAV vadovaujama tarptau
tinė reakcija dabar intensyviai 

karštligiškai
vykdo ginklavimosi varžybas ir 
brandina planus staiga užpulti TS 
RS ir kitas socialistines šalis rake- 
tiniu-branduoliniu ginklu; jos poli
tikai ir generolai apie tai kalba 
atvirai. Dar daugiau, apie tai at
virai pasakė Jungtinių Valstijų į

Apie meilę, šeimę 
ir konfliktus

Mūsų literatūra praturtėjo ver
tingu Kotrynos Grigaitytės nove
lių rinkiniu “Veidu prie žemės”. 
Autorė yra taipgi žinoma poetė. 
Užtat šioje knygoje jos sakiniai 
teka su filminiu vaizdumu, išsi
reiškimų turtingumu. Čia daug 
moteriško ševlnumo, psichologiško 
įžvalgumo, kūrybinio talento. Ga-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
Atostogose, birž. S—;24 d. imtinai.

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, 111.

konflikte su Tarybų Sąjunga”, 
žodžiu, nėra mėsos, kaltas prez.

Kennedy, o tos mėsos ir pieno nie- 
vyksuTau virš^O metų LSovie“ kada Sovietijoj nebuvo. Taip aiš- 
tų Sąjunga vis labiau ubagėja. Ne-'kinasi Tles°J kompartija. Ar

prezidentas ponas D. Kenedis. Jis 'biai mezgami dialogai. Novelėse 
pareiškė: “Susidėjus kai kurioms įkalbama apie meilę, šeimą, vidaus 
aplinkybėms, mes, gal būt, paro- j ir tarpusavius konfliktus, iškylan- 
dysim iniciatyvą branduoliniame ,čias asmenines ir šeimines pro-

norėdama prisipažinti, „ad komu- č**™• »jiSSSP*

blemas. Stilius gyvas, charakteriai 
ryškūs. Temos — daugiausia iš 
lietuviško gyvenimo tėvynėje ir 
tremtyje, Knyga turi stiprią in- 
trygą ir daugelis, ėmę skaityti, ją

nistine santvarka yra atsilikimo 
santvarka, komunistai ieško kalti
ninkų kitur.

Kad nėra. mėsos, kaltas 
prez. Kennedy

Kompartija, paskelbdama šitą ;

ventojai patikės, tai jau kitas klau į Šiame leidiny yra 13 novelių, pa
siimąs. Be abejo, visoj eilėj verkšle- įrodančių autorės didelį kūrybinį 
nimų darbininkų priešas kompar- Į išradingumą. Aplankas P. Jurkaus, 
tija svarsto ir kitokius galimumus, i Knyga turi 205 pusi., kainuoja $2. 
apie kuriuos pakalbėsime kitą kar- Išleido Lietuviškos Knygos klubas, 
tą. Į Gaunama “DRAUGE”.

Myk. Mel. 1

Nauj. mūr. 2x5^ (3 m.)—$3(1.500
Nav.j. mūr. biing., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 lr 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$10,900 
Didelis pasirimt. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-3884

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa

sodelis. Tik $12,000.
Medinis bungalow, 6 kamb. Arti

mokyklos, švarus ir gražus. $14,900.
Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu

1 ar 2 asmenim. $12,900.
Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr.

šildymas kiekvienam butui. Mar
ąuette Pk.

Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas.
Brighton Parke. $16,900. , , - ’ , tik

, Turime daug ir įvairių namų vi- blrtn bt. parduodamas geram sto- jąmų mūrinį Brighton Parke, Mont-
sose kolonijose, parūpiname pasko- Vy> 2-jlI fletu mūr namas ir 2-iu f?omery g-vėje. 4 ii- 5 kainb., rūsys 

maš. naujas garažas. Dėl apžiūri! £Ar^°eS- šildymas karštu vand’ 
jimo šaukite PRospect 8-3792. |Garažas-

Marųuette ant Talman Avė., netoli

las. notarizuojame dokumentus, pil
dome IncOme Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd Št. CL 4-2390

CICERO—BERWYN

Apsimoka skelbtis “DRAUGI 
ties ps plačiausiai skaitom,,t lieti 
vių dienraštis. Gi steibimv kam-

A. Norkus Real Estais
2405 W, 51st St. WA 5-5030

1. Medinis 5 butų: 4 po 4 Ir vie
nas 3 kamb. būtas. Gazo šiluma. Tik 
$18,5.00.

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

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

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

6. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas. 
Šviesūs kambariai. Tik $3,600 įmo
kėti.

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

8. Parkholme beveik naujas 5 
kamb. bungalo-w. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

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

OL 2-9589

\šNUOMO*MM V—VlllVREYr

Išnuom. 3 kamb. butas 2-me 
aukšte, Marąuette Parke. Su bal
dais ar be baldų. PRospect 6-8230

Perskaitę "Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ 

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

HELP WANT,ED MOTERYS

REIKALINGA ŠEIMININKE.
Į Lengvas namų ruošos darbas ir pri
žiūrėti vaiką, j Kambarys, maistas ir 
geras atlyginimas. 5 dienos sav. Rei
kia nors kiek angliškai kalbėti. 
Skambinti —

ORchard 5-4251

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

^10%, 2(1%, 30% pigiau mokėsite S 
sSuž apdraudą nuo ugnies ir auto-žzib 
S mobilio pas

1

HELP WANTED — VYRAI

BENDRAS FABRIKO DARBAS 
POPIERIO FABRIKE

Geras pradinis atlyginimas 
Daug priedų

W. A. JOHNS PAPER CO., 
2201 S. Union

FRANK ZAPOLIS
3208% West 95tli Street 

'Jhicago 42, Illinois 
GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.!

Reikalingi karpenteriai Brolių | 
1 Kerelių .statybos firmai. ’

S' REpublic 7-8949

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

WTel.: G

CONTRACTORS

"vT^STkus

Statybos lr Remonto Darbai 
26t8 WEST 71st STREET 

TeL; PR 8-4268 Ir TE 9-5531

»-« «■ . ♦ ♦ ♦ ♦,

ABflLL R90FIHG
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S, Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

VACYS ,,
1 CONSTRUCTION CO,

F-S SS

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

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construcfion Go. i
2523 W. 69th St. PR 8-3792

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Western Avfe, 
Chicago 9, IU.
Tel. VI 7-S447

REZIDENCINIAI, į 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI Ė

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 4S6-5153

REMKITE “DRAUGĄ’

“HIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, IU.
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PASKUTINIS LIETUVOS SARGYBINIS 

PASITRAUKĖ
A. a. dr. Kazimierą Graužinį prisimenant

Drį K. Graužinis

1962 m. birželio 5 d. Chicagą

kartą Romos užmiesty po jo 
automobilium pasipainiojo ne
atsargus žmogus, kurį jo maši
na mirtinai sužeidė. Įsivaizduo
ju jo išjyvenimą! Arba vėl, 

:kai prieš kelis metus Argenti
na nutraukė su mūsų atstovy- 

ibe santykius ir jam teko keltis 
'į gretimą, Lietuvai draugingą 
Uragvajaus respubliką. Dr. K. 
Graužinio labai jautriai širdžiai 
to buvo jau net perdaug. Jau 
pernai jo širdis smarkiau sušlu 

|ibavo, bet atsigavo, o šių metų 
birželio 5-tos dienos antras smū 
gis jį pasišaukė iš gyvųjų tar
po!.

Kadangi iš mūsų diplomati
nės tarnybos užsieniuose tik 
vienas dr. Kazimieras Grauži-

Jau virš 10 m. kai Pabaltijo 
komitetas ruošia deportacijų 
minėjimus Chicagoje. Ir šiais 
metais įvyks toks reprezentaci-

, TT nis tebeturėjo visus paskutinio nis minėjimas, kurį vykdo lie- 
p»sieke hudna zima, ^kad Lrag-’ Lietuvos RespublikOg preziden- tuvių grupė, vadovaujama teis.

........ to Antano Smetonos įgalioji-. Alg. Aglinsko. Nariais yra ke-vajaus sostinėje, Montevideo 
mieste užgeso dar viena mums 
taip reikalinga gyvybė: mūsų 
atstovas ten mirė.

Teisėtam Lietuvos reikalui iš 
saugoti ir jį ginti dr. K. Grau
žinis jau nuo 1922 metų buvo 
visapusiškai pasiruošęs. Atlikęs 
kario - savanorio pareigas, nau 
jam darbui diplomatijoj jis rim
tai pasiruošė, 1927 m. Sarbonos 
unievrsitete įsigydamas teisių 
daktaro laipsnį.

Ir jis, kaip ir daugelis mūsų, 
pradėjo dirbti užsienio reikalų 
ministerijoje min-jos sekreto
riaus titulu, kol 1938 metais 
pasiekė aūkščiausį, pasiuntinio 
ir įgalioto ministerio, laipsnį. 
Tais metais jis buvo paskirtas 
mūsų atstovu į tris P. Ameri
kos respublikas: Argentiną, 
Braziliją ir Urugvajų, kur ir 
savo gyvenimo dienas užbaigė.

Tūlą laiką dirbome min-joje 
kartu, sėdėjome viename kam
bary, todėl šiandie plačiau apie 
jį kalbėti man sunku, nes ro
dos tai buvo tik užvakar.

Kalbant apie dr. K. Grauži
nio tarnybinę karjerą, jei taip

mus, kurie Urugvajaus respub
likoje buvo pripažįstami, todėl 
aš ir teigiu, kad su . Graužinio 
mirtimi iš Lietuvos teisių sar
gybos pasitraukė paskutinis 
sargybinis.

Kam tikrai brangi Lietuva, 
tie pajus ilgainiui dar vieną 
skersvėjį iš P. Amerikos pusės, 
nes šiandie niekas jo vieton ne
atsistos. Kartu su velionio mir
timi tenka vieno dalyko gailė-

letas lietuvių organizacijų at
stovų — Pabaltijo Moterų Ta
rybos, Lietuvių Atstovybės, Pa 
baltijo Adv. - Teis. Lygos, Stu
dentų Korp. Gintaro, Dainavos 
ansamblio ir kt.

Tenka pastebėti, kad šio mi
nėjimo svarbiausiu kalbėtojų 
bus žurn. Stasys Pieža, Chica
go American redaktorius, be 
to kalbės dr. P. Daužvardis, Lie 
tuvos gen. konsulas. Meninį da-

tis, kad mūsų reprezentantai U atliks sol. Jonas Vaznelis,

TIKRINS FIRMŲ MOKES
ČIUS

Net 4,000 firmų, prekiaujan
čių statybos medžiagomis, susi
lauks patikrinimo. Tam reikalui 
sutelkta 45 valstybės auditoriai

nepasirūpina laiku paruošti sa
vo įpėdinių. To, tur būt, nebus 
padaręs nė dr. K. Graužinis, o 
labai gaila. Naujus žmones ski 
riant, būtina nors šiek tiek 
juos arčiau pažinti asmeniškai, 
kadangi pašalinės rekomendaci
jos dažnai būna labai netiks
lios.

Ir suglausdami savo mintis, 
mes pagarbiai lenkiame savo 
galvas išėjusiam į Anapus Lie
tuvos Respublikos sargybiniui, 
kuris ištikimai išstovėjo savo 
poste lygiai keturiasdešimt me
tų!

Tikėkime, kad Galybių Vieš-
‘būtų galima išsireikšti, ji nebu pats j0 ištikimybę užskaitys į 
vo jam gėlėmis nuklota. Pame- joj gerųjų darbų sąrašus. Am- 
nu, jog tik pradėjus tarnybą giną atilsį jam. Dr. J. Mačiulis 
užs. reik. min-joje, kartą jis
panūdo apsilankyti savo gimta
jam kampely, kur ūkininkavo 
jo brolis, ten kažkur apie Gied
raičius, palei administracijos li
niją su lenkais. Tik vieton dva
sinės atvangos, jį ištiko skau
dus jo brolio staigios mirties 
smūgis: užėjus nedideliam be ir 50 privačių sąskaitininkų, 
besėliui, jo brolis buvo žaibo iš- . Jie tikrins, ar buvo mokama 
tiktas mirtinai. Keliais metais 13% procentų valstybinių mokės 
vėliau, jam būnant Romoj mū-' čių, kuriuos Illinois aukšč. teis- 
sų atstovu a. i. prie Šv. Sosto, mas rado teisėtai renkamus.

Kainų pakėlimas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

JAV-bes mėsos ir pieno gamy
boje, dabar susilaukė galutino 
visų planų žlugimo. Pasirodo 
buvo teisūs tie sovietų specia
listai, kurie Chruščiovą buvo 
įspėję ir jam paaiškinę, kad So
vietų Sąjunga Amerikos gamy
bą mėsoje galės pavyti anks
čiausiai 1975 m. Chruščiovo pa
skelbti ir gyventojų rūgščiai, 
niūriai sutikti žygiai (kainų pa
kėlimo išvakarėse milionai so
vietinių šeimininkių buvo ap
gulę mėsos, pieno krautuves 
miestuose) dar turi ryšio su 
katastrofiniu ūkio nusmukimu 
Rytų Vokietijoje ir iš dalies Če
koslovakijoje.

Dar sunku pasakyti, kaip į 
tas priemones reaguos eilinis 
sovietinis vartotojas. Kiekvienu 
atveju, Vakarai teigia, kad 
Chruščiovo populiarumui čia 
gresia pavojus. Vis daugiau di
dės praraja tarp pažadų grei
tai pasiekti komunistinį rojų 
ir tarp pilkosios tikrovės.

Prieštaravimai seka 
prieštaravimą,

Net pats Chruščiovas birže

MASINIŲ DEPORTACIJŲ 
MINĖJIMAS

akompanuojant prof. Vladui Ja 
kubėnui. Invokaciją kalbės kun. 
dr. J. Prunskis. Po programos 
bus visi dalyviai pavaišinti ka
vute ir pyragaičiais.

Pažymėtina, kad šis minėji- 
jimas yra reprezentacinis, todėl 
lietuvių visuomenė turėtų dau
giau atsilankyti. Fab.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
LYGOS SUKAKTIS

Lithuanian-American Democ
ratic League rengiasi atšvęsti 
25-rių metų veiklos jubiliejų. 
Jubiliejaus paminėjimas ir va
karienė įvyks spalio 1962 m. 
21-mą d. La Šalie viešbutyje, 
Chicagos Down-Town. Komite
tas šiam reikalui jau išrinktas 
ir darbas pradėtas.

Todėl kreipiamės į lietuvių ir 
amerikiečių visuomenę paremti 
šios organizacijos iškilmingą 
paminėjimą. Per 25 metų laiko
tarpį ši organizacija ir jos na
riai rėmė visas lietuviškas or
ganizacijas.

Lietuvių politinės jėgos ug
dymas Amerikoje yra mūsų tė
vynės Lietuvos laisvės laidas. 
Mums reikalinga dviejų stiprių 
politinių organizacijų — demo
kratų ir respublikonų. Kada de 
mokratai valdžioje — lietuvių 
demokratų partija gins Lietu
vos ir lietuvių reikalus, kada re 
spublikonai bus valdžioje — lie 
tuvių respublikonų partija bus 
Lietuvos ip lietuvių reikalų ava 
ngarde.

Ar esi demokratas ar respub
likonas — vistiek pirmoj eilėj 
esi lietuvis. Mes kooperuosime 
su lietuviais respublikonais, ku
rie toleruos Lietuvos ir lietuvių

lio pirmomis dienomis aiškino 
reikalą kelti kainas, guodė klau 
sytojus, kad kapitalistiniuose 
kraštuose esą... dar blogiau. Ta
čiau dar ne taip seniai tas pats 
Chruščiovas buvo atmetęs vi
sas užuominas apie kainų kėli
mą.

Dar š. m. kovo mėn. “Komu-
nist” rašė: “Kainų pakėlimas že L reikalus, 
mės ūkio gaminiams galiausiai 
nusilpnins kolektyvinį ūkį”. Tuo 
tarpu dabar paskelbtame krei
pimesi nurodyta: “Reikalinga 
pakelti kainas mėsai ir pienui, 
nes norima stiprinti kolchozus”.
Kaip sovietinis pilietis galės ver

Mes pasiryžome išleisti 25- 
rių metų jubiliejaus proga an
glų kalba knygą “Lithuanian- 
American Democratic Party 
History”. Šioj knygoj bus at
žymėta lietuvių politinė raida 
Amerikoje. Joje rasi kiek yra

tinti savo valdžios - partijos to. lietuvių Amerikoje, kiek mes 
kius žygius ir taip ryškius prieš | turime bažnyčių, mokyklų, fab- 
taravimus? Oficialiai, žinoma, I rikų, biznių, radijo programų,
visi pritars... Kai “Izviestijos” 
birželio 1 d. prapliupo su šū
kiu “Sovietų tauta pritaria ir 
remia partijos ir vyriausybės 
nutarimą...”, kitomis dienomis 
panašūs šūkiai pasirodė “Tieso
je”, kitoje spaudoje, kasdien 
juos skelbė Vilniaus radijas, 
pranešta apie darbininkų, kol- 
chozininkų “karšto pritarimo” 
žodžius... (E.)

kiek yra lietuvių Savings & 
Loan bendrovių, gydytojų, ad
vokatų, inžinierių; kiek lietu
viai sumoka mokesčių. Jos pus
lapiai švitės lietuvių kultūrinin
kų, dvasininkų, biznierių, poli
tikų paveikslais ir trumpomis 
biografijomis. Bus daug fotog
rafijų ir žymiausių amerikiečių 
politikų.

Ši knyga bus išsiuntinėta vi-

Pedagoginio Lituanistikos Instituto studentai ir svečiai Maironio 
seminare. Nuotrauka V. Noreikos

(hkagoj ir apylinkėse

DAUG NORINČIŲ BŪTI 
KUNIGAIS

Paruošiamąją Quigley semi
nariją šiemet baigė 224 berniu
kai. Mokslo metų iškilmėse da
lyvavo kard. Meyer.

MIRĖ iSWT
Harold H. Svvift, 77 m., pa

skutinis iš 11. vaikų Gustavo 
Svvift, įteigusio jo vardu sker
dyklas, mirė Billings ligoninėj, 
Chicagoj.

Chicagoje areštuoti du poli
cininkai: Benj. Crovvn, 23 m., 
ir W. Mandeville, 29 m.; tardy
mai nustatė, kad jie norėjo iš 
Randall Hali išspausti pinigų.

siems Amerikos ir lietuvių žy
mesniems veikėjams, Amerikos 
prezidentui, jo štabo ir kongre
so nariams.

Išleidimas šios knygas suda
rys daug išlaidų. Mes neprašo
me aukų, mes prašome skelbi
mų, sveikinimų, apmokamų bio 
grafijų su paveikslais, mes pra 
šome bizniško bendradarbiavi
mo, mes užakcentuojame, kad 
skelbimai būtų vertinami be 
politinio charakterio — nei de
mokratiškai, nei respublikoniš
kai, bet grynai visos visuome
nės politinės akcijos parama.

K. Žirgulis, pirm., 
C. P. Kai, Direkt. T-bos pirm.

Jau suėjo vieneri metai, 
kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
seserį, ir tetą, kurios neteko
me 1961 m. birželio 13 d. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia .jai amžiną ra
mybę.

Už jos sielą užprašytos šv. 
Mišios pas Tėvus Marijonus.

Maloniai prašome visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti už a. a. Veronikos 
Grigolius sielą.

Nuliūdę: brolis, sesuo, 
seserų ir brolių vaikai

ARCH. WRIGHT NAMAS 
UNIVERSITETUI I

Garsaus architekto Frank Į 
Lloyd Wright statytą vadinamą 
Robie namą, 5757 Woodlawn, ■ 
Chicagoje, New Yorko versli
ninkas W. Zeckendorf padova- j 
nojo Chicagos universitetui.

Nepriklausomos 
ir Violetai

Lietuvos Operos Kūrėjai, pirmajai Birutei

A. + A.
ADELEI NEZABITAUSKAITEI - 

GALAUNIENEI mirus,i 2
artimiesiems reiškiamejos dukrai DALIAI KAUPIENEI ir 

gilią užuojautą ir drauge liūdime.

Lietuvos Valstybės Operos dalyviai, gyvenantieji New Yorke: 
Vince Jonuškaitė, Veronika Girniūtė-Janušienė,
Galia Kamarauskaitė-Stoniene, Marija Nainytė- 
Dobužinskienė, Vladas Baltrušaitis.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKRKTIS 
A. -f- A.

BARBORA. NAKVOSIENĖ
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios netekome 1961 
m. birželio 14 d. Nors laikas -Jęsiasi, bet mes jos niekados 
negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai gmži- 
ną ramybę.

Už jos sielą užprašytos 3-jos šv. Mišios su egzekvijomis 
birželio -mėn. 14 d. 8:15 vai. ryto Švenč. P. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje.

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

Nuliūdę: Vjoras Jonas, dukterys Barbara ir Valerija, 
sūnus Leonardas, žentas, marti ir anūkai.

A. - A.
PETER P. ŠALTUKAS

Gyveno 4557 South Wood Street, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 12 d., 1962 m., 10:50 vai. ryto, sulaukęs 

40 metų amžiaus. ,
Gimę Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje: tėvai Petras ir 

Anelė, 2 broliai — Aliuteris ir Ernestas, o Amerikoje liko dėdė 
Adolfas Saliukas, jo žmona Ona, jų dukros Melanie ir jos vy
ras Jonas Rastenis, Sylvia ir jos vyras Anthony Mikulan ir 
jų šeimos, teta Emilia Maskolaitis, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Buvo amžinas narys Šv. Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų 
Draugijos.

Kūnas bus pašarvotas treč. 5 v. v. John F. Eudeikio kopi., 
4605 S. Hermitage Avę. Laidotuvės įvyks penktadienį, birž. 15 
dieną. Iš koplyčios 8:45 vai. rvto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Tėvai, broliai, dėdė ir visi kiti giminės. 
Laid. direktorius John. F. Eudeikis, Telef. YArds 7-1741.

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. birželio mėn. 13 7

A. -j" A.

JONUI RIMKUI mirus,
| broliui p. Antanui Rimkui reiškiame gllię 

užuojautą ir kartu liūdime.

šv. Clcilšįos Choras

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . H E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO *
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimai Visame Mieste |

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas Mokas nuo kapinių

-MM

.L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TKYS MODERNIOS KOPLYČIOSRF > n 4665-07 South Hermitage Avenue |jyB Tel. YA 7-1741-2
r 4330-34 South Caiifornia Avenue «™įr Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IK NAKTJ

TĖVAS IR SŪNUS
MARtįUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhalI 3-2103-00 

AIKŠTĖ 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

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONBD KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublk 7-8600 REpubHe 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

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

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

3319 S. LITUANICA AVĖ Tek YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003



DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. birželio mėn. 13

X 52 moksleiviai šiemet bai
gė Šv. Jurgio parapijos mokyk
lą. Jiems diplomus sekmadienį 
šv. Jurgio bažnyčioje išdalino 
par. klebonas prel. Ant. Martin 
kus, asistuojamas kun. J. Ku- 
zinsko. Iš baigusiųjų—29 mer
gaitės ir 23 berniukai. Pasižy
mėjusiems moksle, gabiems ir 
gero elgesio mokiniams suteik
tos stipendijos toliau mokslą tę 
sti: Stasys Stasiulis gauna iš 
Šv. Jurgio Moterų klubo, Loret- 
to Aukstik — iš šv. Kazimiero 
Vienuolyno Rėmėjų, Tomas Mu 
skus — iš šv. Vardo draugijos. 
Be to už savo gerą elgesį ir ki
tus nuopelnus gavo Dariaus ir 
Girėno posto medalius V. Bavir 
sha ir L. Aukstik.

X žiburėlis, Cicero Aukšt. 
Lit. mokyklos laikraštėlis, pa
sirodė birželio mėnesį. Laikraš
tuke vedamąjį rašo č. Grince- 
vičius, o toliau rašo mokiniai: 
Donatas Bašinskas, Judita Gri- 
galauskaitė, Teresė Pautieniūtė, 
Jazminą Baukytė, Regina Kau- 
naitė, Egidija Lauraitytė, Algi
mantas Ingaunis. Leidinėlis iliu 
struotas.

X Albinas Valentinas ir Aloy
zas Baronas sutiko paskaityti 
humoristikos šį sekmadienį įvy 
katančiam Balfo piknike.

X Leonardas Valiukas iš Los 
Angeles per Wasbingtoną, D. 
C., birželio 16 d. atvyksta į Chi 
cagą ir šį šeštadienį 4 vai. p. p. 
Jaunimo Centre padarys prane
šimą American for Congressio- 
nal Action komiteto nariams ir 
prijaučiantiems. Pranešime sve 
čias nušvies to komiteto veiklą 
ir žygio Washingtone rezulta
tus. Visi besidomį Lietuvos lais 
vinimo reikalais kviečiami da
lyvauti.

X Moterų sąjungos Chicagos 
apskrities susirinkimas po va
saros įvyks rugsėjo 9 d. 2 v. 
p. p. Jaunimo Centre.

X Dr. Stasys Ankudas iš 
Baltimorės lankėsi Chicagoje 
savo dukters Mildos Ankudai- 
tės mokslo baigimo iškilmėse. 
M. Ankudaitė savas studijas 
Chicagoje baigė mikrobiologi
jos magistro laipsniu. Dr. Sta
sys Ankudas yra aktyvus Bal
timorės lietuvių bendruomenės 
narys, visada konkrečiai remiąs 
vietos lietuvių kolonijos kultū
rinę veiklą. Kasmet jis Baltimo 
rėš šeštadieninės lituanistikos 
mokyklos mokinių premijoms 
paskiriąs 300 dolerių.

X Balfo vadovybė praneša, 
kad asmens ar įstaigos bei įmo
nės, norinčios paaukoti Balfui 
smulkių dovanų, kurie būtų pa
skirstyti laimingiems svečiams, 
jas gali atvežti tiesiai į Bučo 
daržą ir įteikti valdybai. Be to, 
vietoje galės įsigyti pakvietimų 
arba atsilyginti už gautus, 
kad dalyvavus dovanų paskir
styme. Arba iš anksto dovanas 
įteikti Dainai ar Marginiams, 
kurios bus paskirstytos pikniko 
metu, birželio mėn. 17 d. Bučo 
darže. (Pr.)

X Atsiminkit: tą pačią die
ną, kai perkat, galit ir gauti 
Emerson vėsintuvą pas Gradin- 
ską, 2912 W. 47th St., FR 6- 
1998. ((S-k.)

X Stasiui Valiukaieiui, 2655 
W. 69th St., už 53-čią mėnesį, 
sugaištą namuose dėl ligos, 
Leonardas Jankauskas įteikė 
$200.00 čekį. Iš viso iki šiol 
jam jau įteikta $10,600. Kaip 
ilgai jums draudimas mokėtų: 
pusę metų ar iki gyvos galvos? 
L. Jankausko tel. LU 5-2094.

(Sk.)

X Lietuvių Fondo Tarybos 
narys dr. Ferdinandas Kaunas, 
1407 S. 49 et., anksčiau įmokė
jęs į LF 1,100 dol., papildomai 
įnešė 400 dol. Gerbiamas dak
taras remia LF ne vien savo 
stambiais įnašais, bet kartu 
skiria daug dėmesio ir aukoja 
laiko sėkmingesniam fondo lė
šų telkimo vajui.

X Seserų Kazimieriečių Rė
mėjų dr-jos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 17 d. 2 v. 
p. p. vienuolyne. Visų rėmėjų 
skyrių prašome dalyvauti susi
rinkime, nes yra svarbių reika
lų. Susirinkimų nebebus' ligi 
rugsėjo mėnesio. Prašom na
res dalyvauti.

X Bus ir lietingų dienų ato
stogų metu, neturėdamas kny
gos neturėsi ką veikti. Įsigyk 
knygų, kurių didžiausias pasi
rinkimas yra Drauge. Čia gali

Maironio kūrybai skirtas seminaras Pedagoginiam Lituanistikos 
Institute, Jaunimo Centre, Chicagoje, birželio mėn. 9 d. Referatą 
“Ar Maironis didelis poetas?” skaito Danguolė šukelytė.

Nuotrauka V. Noreikos

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas, red. pavad. M. SteikūnienS. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois

VALIUKAS KALBĖS CHICAGOJE

Birželio įvykių minėjime, ku- miteto nariai suvažiuoja į Wa- 
ris įvyks 1962 m. birželio 16 d., shingtoną ir ten turės pasitari- 
šeštadienį, 6 v. v. Jaunimo Cen mus su eile senatorių ir kong- 
tre, dalyvaus Leonardas Valiu- resmanų rezoliucijų pravedimo

. . . „ t. • ,kas iš Los AnSeles, Calif., ir|reikalu. Grįždamas iš Washing-
uzsisa <y i . raže zionio poe- i targ žodj. Minėjimą rengia LB ' tono L Valiukas porai dienų
zijos nn inj i u lemo sodai . Chicagos apygarda. Leonardas sustos Chicagoje ir turės pasi-

. an aus nove es irmasis ru Valiukas yra Pabaltijo kraštų tarimus rezoliucijų reikalu su
peš is, . a ms io romaną bylos reikalu rezoiiUcijoms J- komiteto nariais. Visa eilė žy

mių Chicagos lietuvių darbuo
tojų yra įsijungusi į rezoliuci
joms remti komitetą.

Be veiklos lietuvių organiza
cijose ir grupėse, Leonardas 
Valiukas, labai aktyviai reiškia 
si amerikiečių politinėj veikloj. 
Californijoje jis yra įkopęs į 
aukštą respublikonų partijos 
postą. Prieš porą mėnesių įvy-

Užuovėją. į AV-bių kongrese remti komite-
X Aldona Bitinienė, gyv., to koordinatorius. Birželio 13,

3359 N. Kolmar avė., tel. 545-i 14 ir 15 dienomis jis ir kiti ko- 
2870, užbaigusi moterų plaukų
šukosenos mokyklą ir išlaikiusi 
Illinois valstybinius egzaminus, 
įsigijo diplomuotos Beauty 
Shop specialistės profesiją. Šiuo 
metu, liuoslaikiais dirba 3919 
N. Cicero av., Tree Stars Beau
ty Shop moterų salone.

X Paminkliniam kryžiui Port 
landė statyti komitetas ruošiaI

i birželio mėnesį ekskursiją iš 
1 Chicagos į Portlandą, kur yra 
| statomas kryžius ir kurio pa
šventinimas įvyks birželio 24 
d. Dėl sąlygų ir informacijų 

i kreiptis telef. YA 7-4693. Anks
čiau skelbtame telefono nume
ryje buvo pasitaikiusi klaida.

X A. a. inž. Petras Saliukas 
mirė vakar šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Velionis ilgesnį laiką sir
go vėžio liga. Gyveno šv. Kry-, 
žiaus parapijos klebonijoj, glo- I “““*”*7“
bojamas parapijos klebono kun., x jonas jakubaiuskas, vete- 1 charakteringas. Ta tema kalbė- 
A. M. Linkaus. Baigė Illinois ranas spOrto veikėjas, buvo nu- (jo: kun. V. Bagdanavičius, Aid. 
Technologijos institutą ir buvo vykęS j sunkumų kilnotojų su- j šmulkštienė, J. Gylienė, Pr. 
specialistas maisto gamybos vazįavimą Detroite. Detroite tui j Razminas, kun. Garšva, kun. į 
technikoje. I rėjo progOS pasikalbėti su eile | Alf. Grauslys, A. Skrupskelie

L. Valiukas

X Algirdas ir Nijolė Griga
liūnai, gyv. 5114 S. Savvyer av., 
susilaukė pirmojo sūnaus Vik
toro, kurio šaunios krikštynos prezidento brolis, 
įvyko Marąuette Parko koloni
joje, Dubysos svetainėj.

X Juozas ir Stasė Žemguliai, 
gyv. 6951 S. Whipple avė., vi-

Edvardas V. Meilus aštunto gimtadienio proga gegužės 3 d. savo 
svečiams groja, ką jis išmoko Delray muzikos mokykloje. Jie visi 
lanko Šv. Kazimiero lietuvių parapijos mokyklą Worcester, Mass.

BAISUSIS BIRŽELIS
Gražiausias pavasario mėnuo našlaičiai sunkiam vargui skir- 

pavadinamas baisiuoju. Ar ne ti. Mažai išvežtųjų liko gyvų. 
keistai skamba ? Tačiau mūsų, Likusieji nelaimingi, nes be 
Tėvynei Lietuvai jis yra toks. j sveikatos ir be mielos tėviškės. 
Jau iš tėvelių esate girdėję, į Gyvendami laisvėje nepamirš-

kusiame California Republican kaip 1940 m. birželio 14 ir 15 : kime kenčiančiųjų. Darykime
Assembly organizacijos meti- dienomis svetima kariuomenė 
niame suvažiavime jis buvo iš- įžygiavo į Lietuvą ir ją paver- 
rinktas vicepirmininku. Akty- ge. O po metų tuo pačiu laiku, 
viai dalyvauja ALT-bos, LB, Tėvynė pergyveno baisiausias 
Lietuvos Vyčių, ateitininkų ir dienas. Svetimieji visus mūsų 
LFB veikloje. Neseniai buvo iš- geriausius žmones išvežė į to- 
rinktas Ateitininkų Federacijos limąjį Sibirą. Vaikelius atsky-' dienomis mūsų tautos žmo- 
kontrolės komisijos pirmininku, re nuo tėvelių. Tėveliai mirė bai nės dainuotų laisvės ir pergalės 
Yra baigęs University of South siose kančiose. Vaikeliai liko , dainas. P.
em California magistro laips
niu. Jo studijų šaka — politi
niai mokslai.^ —kk

lietuvių, F. Motuzu, teis. Uvick ; nė.
ir adv. Pietkevvicz, kuris yra 
Chicagos. Crane Savings Assn.

X Vaikų festivalis įvyks bir
želio 17 d. nuo 8 v. r. iki 8 v. 
v. Marąuette Parke tarp Cali-

viską, kad svetimieji žmonės 
apleistų mūsų Tėvynę. Melski
me Aukščiausiąjį, kad sekan- į 
tieji birželiai būtų džiaugsmo į 
šventės. Kad gražiomis birže- j

Suklupus širdis

Nežinau, sesute,
Klausti’, ar neklausti, —
Ar žinai tu kraštą 
Topoliais nuaustą.

Ar žinai tu šalį,.
Kur pražydo kryžiai,
Kur im otulė verkė,
Kad sūnus negrįžo?

Kur suklupę dienos 
Bėga ir nubėga,
Kur žiedai ramunių 
Baltesni už sniegą.

Liūdi žydrios akys,
Tyli jaunos lūpos:
Tėviškės palaukėj —
Jau širdis suklupo.

Eilėraštis gautas iš Lietuvos.
•«»

Lietuviu kalba
Graži šalis mūs Lietuva.
Tėvelių žemė mylima!
Daug vargsta ir daug dejuoja... 
Padėt tėvynei aš rengiuos.
Kalbos gražios išmokt stengiuos. 
Kad su pulku jaunų vaikų 
Galėčiau ten su lėktuvu 
Nuskristi, laisvei prašvitus.

Stefutė Brizgytė, 9 m., 
Cleveland.

TĖVELIUI
. . . Dėkui motinėlei 
už paauginimą, 
dėkui mielam tėvužėliui 
už duonos davimą . . . 

(Liaudies daina)

Kiekvienais metais mes šven
čiame dvi dideles šeimos šven-I v.

Aid. šmulkštienė ir jos mamy - j-•* tęs: Motinos ir Tėvo dienas
tė, kurios namuose sus-mas vy- j
ko susirinkusius skaniai pavai- Tėvas, motina ir vaikai su-

Aš savo tėvelį labai myliu. 
Jis daug žino, ir moka. Jis iš
mokė mane važinėti dviračiu, 
čiuožti, plaukti ežere. Jis nu
veža mane į visokius parengi
mus, parkus. Su tėveliu sma
gu žaisti, skaityti ir visus dar
bus dirbti.

Dažnai ir mama pasako: pa-1

Miela būti savųjų tarpe.
Nuotr. Vyt. Maželio

Tuatara

daro šeimą. Kol vaikai užauga, I lauksim tėvelio, ką tėvelis pa- Jūs žinote, kad prieš tūkstan- 
zx Chicagos Lietuvių Našlių tėveliai turi daug rūpesčių. Jie ! sakys, palauksim kol tėvelis pa čius metų yra buvę labai dide- 

klubas rengia pikniką birželio abu myū savo vaikus. Jie no- •reis— Kai perskaitau kokią bai- lių gyvulių, paukščių ir šliužų. 
17 d Lienos sode Komisiia ir rk kad vaikai gerai mokytųsi pasaką, užsilipu tėveliui ant Šiandien randami jų kaulai. 

• P • J „x-----l.. —.• —kelių ir tada jau nieko nebijau.1 Jie patys yra išnykę ar pasi-

sino. 
X

sam vasaros sezonui išnuoma-' ^orn^os ave' ir | valdyba kviečia visus dalyvau-1ir uzau&t4 geri, protingi. Daž'
vo Union Pier vasarvietėje pa-! štėj. Bus taut’ šokhiir zald™ų’ Ii. Jeigu bus blogas oras, visi niausiai Avelis išeina į darbą;
talpas ir jau drauge su Blažiais Lyjant visi renkasi į Marąuette 

Parko pastato salę: Kedzie ir 
68 gatvių kampe. Programoje 
dalyvaują vaikai atvedami ne 
vėliau 12 vai. Alvudas paga-

pradėjo šių metų vasaros ato
stogas.

X Dr, J. Adomavičius gra
žiai paminėtas Chicagos Daily

kviečiami sugrįžti į Vengeliau
sko svetainę, 4500 S. Talman 
ave.

X Rimtis Tallat-Kelpša^ po 
operacijos guli Šv. Kryžiaus Ii-

News priede, birželio 9 d. lai-:mins skanių užkandžių. . .* gOnjnėje kamb. 311.
doj. Laikraštyje įdėta dr. J. linienė> Milavickienė, A. Kirvai- __________
Adomavičiaus namų nuotrauka, I tytė, M. Šulaitienė, Z. Juškevi-.
o taip pat pažymėta, kad tuos ©ienė, M. Peteraitienė ir muz.1 ICA IR KUR
lietuviško stiliaus namo papuo- F- Stroliai akordeonu Palydlnt- _ . Mai.ijonŲ Bendradarbių 
Šimus projektavo arch. Br. Liet. Valst. dramos tea ro, - sk_ Bridgeporte susirinkimas 
Lukštaitė, o lietuviško kryžiaus' toriui A. Brinkai pranešant, įvyks ketvirtadienį, birželio 14 d., 

užims visus vaikučius ir daly- 7:30 v. v. Šv. Jurgio klebonijos 
kambary. Visi malonėkite atsilan-

o mamytė pasilieka namuose 
(besirūpindama vaikais. Tėvelis 
turi sunkiai dirbti, kad uždirb
tų pinigų ne tik vaikų drabu
žiams, maistui, bet ir knygoms 
bei mokslapinigiams.

Aš myliu tėvelį ne tik Tėvo : keitę.
dieną, bet visada. Kai jis iš 
darbo pavargęs grįžta, aš jam 
pasakau: “Tėveli, kai aš užaug-

Naujojoje Zelandijoje yra at
rastas driežas, kuris visiškai 
panašus į senovinį milžiną di-

projektą padarė H. Paskoči- 
mas.

X Dariaus Girėno veteranų 
Į postas birželio 23 d. 8 v. v. pos
to patalpose, 4416 S. AVestern 
ave., ruošia šokius. Komande- 
ris R. Mikalajūnas visiems už
tikrina, kad bus gražių pramo
gų.

X Nekalto šv. P. Marijos 
į Prasidėjimo parapijos piknikas 
įvyks birželio 24 d. Vytauto 
darže.

X Jonas sliekus ir Agota 
Jauksienė, seni Cicero gyven
tojai, visų gerų darbų rėmėjai, 
susituokia šeštadienį, birželio 
16 d. Šv. Antano parapijos baž
nyčioj, Cicero.

X šv. Onos d-jos susirinki
mas įvyks birželio 17 d. 1 v. p. 
p. Šv. Jurgio parap. salėj. Su
sirinkimas šaukiamas kvieti
mais. Anksčiau skelbta žinutė, 
kad šv. Onos d-ja likviduojasi 
yra neteisinga.

vius.
X At-kų Meno dr-jos Šatri

jos susirinkime birželio 10 d. 
kukliai pirm. Razmino buvo 
pasveikintas kun. Alf. Grauslys 
60 m. amžiaus sukakties proga. 
Savo kūrybos pluoštą skaitė K. 
Bradūnas. Buvo įdomu sekti jo 
eilėraščius, nes jis juos parinko 
iš įvairių laikotarpių. Paskaitė 
net patį pirmąjį, išspausdintą 
Vilkaviškio literatų žurnaliuke 
“Naujas Kelias”, eilėraštį, ku
ris rodė kiek skirtingą charak
terį.

M. Motiekaitis iškėlė klausi
mą, ar žemės kultas poezijoje 
yra tik vieniems lietuviams

kyti, nes bus paskutinis susirinki
mas iki rudens. Turime aptarti 
daug svarbių reikalų.

Stella Kaulalds, pirm.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— A. a. Jadvyga Jasonienė, 
662 General Scott Road, Way- 
ne, Pa., seselių kazimieriečių! 
generalės vyresniosios sesutė, 
mirė antradienio rytą 2 v. Jos 
tėvai Mykolas ir Antanina Sa- 
vilioniai gyvena ten pat. Lai
dotuvės šį penktadienį, iš Šv. 
Kotrynos Senietės (bažnyčios, 
Wayne, Pa.

— Finis Scmestri. Birželio 15 
d., pektadienį, “Dainavoje” — 
Mancheter, Mich., įvyks L. S.

Los Angeles Jaunimo šventes programos metu kvartetu dekla
muoja iš k. į d. S. Stančikas, Gudauskas, Al. Mikuckis ir V. Ąžuo- 
Litis. (L. Kančausko nuotr.)

siu, eisiu dirbti, tu galėsi ilsė-. nosaur4- Jis la|bai mažai pasi- 
tis namie”. keitęs ir laikomas pačiu primi-

Baltas Dobilėlis. tyviausiu. šliužu iš visų šiandien 
i žinomųjų. To mažojo driežo 
■ vardas — Tuatara.

Tuatara, tas vienintelis gy
vis, priklausąs senovės šliužų 
šeimai, iki šių laikų yra išlikęs 
dėka vieno paukščio. Tas pauk 
štiš jam teikia pastogę. Jis įs
lenka į to paukščio lizdą — 

! skylę, bet jie abu retai susi- 
Į tinka.

Paukštis visą dieną praleidžia 
žuvaudamas (maitinasi žuvi-
imis), o tatuara miega jo na-

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 03r<l St.. Chicago 2», IU. 

Tel. 434-46(10
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.

pasilikti nakvoti. Nakvynės kai į — Šiaulių “Aušros” istorinia
me etnografiniame muziejuje 
atidaryta pirmoji miesto daili
ninku darbų paroda. Eksponuo

na 50 centų.

OKOP. LIETUVOJE
— A. a. Marijona Pranckevi-

S. Detroito skyriaus Finis Se- čienė mirė sulaukus 81 m. Pa- ta daugiau kaip 80 darbų. Pa
mestri. Programoj sporto rung, liko tris dukras, 3 sūnus, 18 rodyti ir seniausio miesto dai- 
tynės — 2 v. p. p., laužas — J anūkų ir 2 proanūkus. Visi vai- '
nuo 8 iki 9 v. v., šokiai — nuo Į kai, išskyrus vieną gyvenantį 
9 iki 12 v. v. Norintieji galės JAV, yra Lietuvoje. kūriniai.

lininko Gervazo Bagdanavičiaus

me. Atėjus vakarui, paukštis 
grįžta į savo lizdą, o driežas iš
keliauja vabzdžių medžioti.

Žiemos metui atėjus, paukš
tis išskrenda į šiltesnius kraš
tus, tadą tatuara pasidaro pil
nas tų namų šeimininkas. Jis 

'užmiega trims mėnesiams žie
mos miegu.

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI
1. Lėktuvas.
2. Televizija.
3. Saulė.
Taškų laimėtojų sąrašas tilps 

sekančiame numery.

Man nemiela auksas, sidab
ras, man tiktai miela tėvas mo
čiutė.




