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SĄJUNGININKAI PRIEKAIŠTAUJA VIENI KITIEMS
LAISVOJI EUROPA SKAIČIUOJA AMERIKOS NUODĖMES. AMERIKA ŽADA SU’SKAIČIUO 

TI JOS SĄJUNGININKŲ EUROPOJE NUODĖMES

Mirė dr. K. Graužinis, Lietuvos 
atstovas P. Amerikoje

Vakarų Vokietijos kanclerio 
Adenauerio padaryti priekaiš
tai Amerikos užsienio politikai 
dėl nepakankamo griežtumo Ber 
lyne rado gyvą atgarsį ir ki
tuose Europos kraštuose. Pran
cūzija jau seniai priekaištauja 
Amerikai, o kanclerio Adenaue
rio drąsos paskatintos, priekaiš 
tus į viešumą iškėlė Portugalija 
ir Olandija. Įtakingi Amerikos 
spaudos politiniai apžvalginin
kai nepatenkinti, kodėl Europos 
kraštai skaičiuoja Amerikos nuo 
dėmes, siūlo paskaičiuoti ir A- 
merikos sąjungininkų nuodė
mes.

Vakarų sąjungininkų vienin
gumas darosi tvirtesnis, kai So
vietų Sąjunga didina spaudimą. 
Jis silpnėja, kai sovietinis spau 
dimas aprimsta. Iškilęs maisto 
trūkumas Sovietų Sąjungoje ga
li reikšti, kad rusai laikinai spau 
dimo nedidins, tad vakariečių 
apsišaudymas priekaištais gali 
padidėti.

Europos priekaištai Amerikai
Prancūzija jaučiasi įžeista, 

kad Amerika atsisako padėti 
Prancūzijai tapti atomine galy
be. Prancūzijos nuomone, Ame
rika nenori trečiosios jėgos su
sidarymo Europoje ,kuri tereikš 
tų tik pakankamai stiprią už
tvarą prieš sovietinę agresiją. 
Prancūzijos užsienio reikalų mi 
nisteris neseniai nusiskundė: A- 
merika atominėje srityje neno
ri padėti sąjungininkei Prancū
zijai, nors ir matydama, kaip 
rusai atominėje srityje daro pa 
žangą ir didina grėsmę Euro
pai. Nepasitenkinimas Amerika 
Prancūzijoj toks gilus, kad an
glų kalba nemėgstama Pary
žiaus restoranuose ir kavinėse.

Vakarų Vokietija nepatenkin
ta Amerikos užsienio politikos 
minkštumu ir ypač laikysena 
Berlyne. V. Vokietijai rūpi Vo
kietijos ateitis, pirmoje eilėje 
— nepraverti durų komunisti
nės Rytų Vokietijos pripažini
mui. Portugalija užsirūstinusi, 
kad Amerika ir Anglija nepa
dėjo Šiaurės Atlanto organiza
cijos (Nato) sąjungininkei, kai 
neutralioji Indija jėgos priemo
nėmis iš Portugalijos išplėšė 
Goa teritoriją. Olandija prie
kaištauja, jog Amerikos planas 
Olandijos - Indonezijos ginčui su 
tvarkyti dėl Vakarų Naujosios 
Gvinėjos reiškia mandagų Nau
josios Gvinėjos atidavimą Indo
nezijai.

Amerikos nusiskundimas 
sąjungininkais Europoje

Priekaištai Prancūzijai kele- 
riopi. Jei Sovietų Sąjunga pul
tų Europą, Amerika eitų į ato
minį karą, tad Prancūzijai ato
miniai ginklai nėra būtinai rei
kalingi. Gal būsiąs greičiau pa-
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Saulė teka 5:17, leidžias 8:21.

STASYS DAUNYS

siektas atominis nusiginklavi
mas, kol atominius ginklus te
turi tik 3 pasaulio galybės. Jei 
Amerika duotų atominius gink
lus Prancūzijai, sovietai juos 
greičiausiai duotų Kinijai. Tada 
atominio karo pavojus labai pa
didėtų. Pusmečio bėgyje Ame
rika į Europą pasiuntusi dau
giau kaip 50,000 karių, bet Pran 
cūzija savo įsipareigojimų ne
vykdanti ir Vokietijoj teturinti 
tik 2 divizijas.

Amerika spaudžia Angliją pa 
didinti karines įgulas V. Vokie
tijoj, bet Anglija tik žada ir pa
žadas vis dar neįgyvendintas. 
Portugalija ir Olandija turin
čios suprasti, jog kolonijų lai
kai pasibaigė.

Jau seniai nutilo kalbos apie 
Vokietijos sujungimą demokra
tinių rinkimų būdu. Amerikai 
Berlyne rūpi tik dabartis — 
kaip nors baigti sovietų sukel
tą įtampą, užtikrinti vakarinio 
Berlyno gyventojų saugumą ir 
susisiekimo kelių laisvę. Vaka- 

' rų Vokietija nori kietesnės A- 
merikos politikos sovietų at
žvilgiu, bet pati V. Vokietija 
turi nemenkus prekybinius san
tykius su Sovietų Sąjunga ir 
ypačiai su komunistine Rytų 
Vokietija.

Amerika skaičiuoja ir Kana

Venecuelos revoliucija pasiėmė 
daug žmonių gyvybių

PUERTO CABELLO, Vene- 
cuela. — Prezidento Betancourt 
vyriausybei ištikima kariuomenė 
užvakar sutriuškino žiaurią re
voliuciją, trukusią dvi dienas. 
Daugiau kaip 200 asmenų žuvo 
ir 300 sužeista sukilimo kovose.

Vyriausybė naudojo 2,000 ka
reivių ir tankų, artileriją, ko
vos sprausminiu lėktuvų ir bom 
bonešių užgniaužti revoliuciją, 
kuri išsiveržė anksti šeštadienį 
Puerto Cabello uoste — Vene- 
cuelos didžiausioje laivyno ba
zėje.

Šimtai asmenų buvo paimta 
nelaisvėn. Į nepasisekusią revo
liuciją buvo įvelta per 400 vy
rų, kuriuos rėmė 200 - 300 be
laisvių, paleistų iš kalėjimų, į- 
skaitant ir sugautus pro-Castro 
partizanus.

Sukilėlių simpatikai išsprog
dino keletą bombų Caracase 
birželio 3 dienos naktį, ištiki-

JAV gynybos sekretorius Robert 
S. McNamara pareiškė Atstovų 

.Rūmų ginkluotos "tarnybos pako- 
| misijai, kad jis neturi planų su
jungti armiją, laivyną ir aviaciją.

dos nuodėmes. Amerika nutrau 
kė diplomatinius ir prekybinius 
santykius su Kuba, bet Ame
rikos kaimynė Kanada prekybi
nius santykius su Kuba plečia. 
Per Kanadą Kubos cigarai skver 
biasi į Ameriką.

Kaip matome, abi pusės turi 
priekaištų ir sugeba skaičiuoti 
sąjungininkų nuodėmes, tik ku
rios nuodėmės didesnės?

Laosiečią delegacija 
Maskvoje

MASKVA. — Diktatorius 
Chruščiovas birželio 2 dieną pri
ėmė Laoso karinę delegaciją, 
kulUią sudaro “neutralūs’’ ir 
kairiojo sparno laosiečiai gene
rolai. Tai pranešė žinių agentū
ra Tass. Į grupę įeina neutra
lus generolas Kong Le ir pro- 
komunisto Pathet Lao karinių 
dalinių vadas gen. Thao Sincha- 
no Chunnamsali.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant vakar 
New Yorke spaudos konferen
cijoje pasisakė prieš JAV ato
minius bandymus aukštumoje.

— Stiprinama komunistinė 
propaganda. Visi ženklai rodo, 
kad okupuotoje Lietuvoje stip
rinama ateistinė propaganda.

miems kariams ieškant šaudy
tojų iš privačių namų ir nuo 
pastatų stogų Puerto Cabello 
mieste. Caracase buvo keli su
sirėmimai tarp kraštutinių, jų 

Į ir policijos, ir mažiausiai vienas 
J autobusas bus sudegintas, bet 
! vyriausybė parodė kietą ranką 
atstatant tvarką.

Puerto Cabello bazėje kova 
buvusi žiauriausia nuo nuverti
mo Marcos Perez Jimenez dik
tatūros 1950 metų viduryje.

*

Venecuelos žymus komunis
tas Gustavo Machado buvo a- 
reštuotas, sugrįžus į Caracasą 
iš vizito Maskvoje. Jis pasinau 
dojo parlamentarine neliečiamy 
bės teise, kaip kongreso narys, 
ir buvo paleistas. Prezidentas 
Betancourt oficialiai apkaltino 
komunistus ir jų šalininkus dėl 
revoliucijos, kuri jau yra ant
roji mėnesio laikotarpyje.

Sporadinė kova baigta už
vakar prieš piet. Vyriausybės 
kariniai daliniai vėl kontroliuo
ja miestą.

Raudonieji stato 
pasienio sieną

ir kitur
BAD HERSFELD, Vokietija. 

— Rytų Vokietija pradėjo sta
tyti 10 pėdų aukštumo sieną 
tarp Vakarų ir Rytų Vokietijos 
netoli Bad Hcrsfeld. Berlynas 
jau turi nelaisvės sieną, o dabar 
jau ir kitoje Rytų ir Vakarų 
Vokietijos vietovėje ji statoma. 
Darbininkai pradėjo statyti sie
ną iš sunkių cemento plokščių. 
Atgabenti du keliamieji kranai.

1 Laukia paliaubų galo. Prancūzų parašiutininkai sargyboje Alžiro 
mieste, Alžirijoje, Slaptosios Armijos organizacijai (OAS) per- 
spejus, jog ji neformalias! paliaubas atšauks. Jau penkios dienos, 
kai slaptoji armija susilaiko nuo teroro veiksmų. (UPI)

EUROPIEČIU RINKA NUBALSAVO KAI KURIEMS 
JAV GAMINIAMS PAKELTI TARIFUS

BRIUSELIS, Belgija. — Eu
ropos Ekonominės Bendruome
nės (Bendrosios Rinkos) mi- 
nisterių taryba užvakar nubalsa 
vo tarifus pakelti Jungtinių A- 
merikos Valstybių gaminiams, 
kadangi amerikiečiai juos pakė
lė kilimams ir stiklui.

Ministeriai nubalsavo, norė
dami priminti Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms apie tarifų 
pakėlimus birželio 17 dieną. Tą 
dieną įsigalios amerikiečių tari
fų pakėlimas kilimams ir stik
lui. Bendrosios Rinkos pakėli
mai įsigalios liepos 17 dieną.

Taryba, kurioje yra atstovau 
jama Prancūzija, Italija, Vaka
rų Vokietija, Olandija, Liuk
semburgas ir Belgija, įsakė pa
kelti tarifus daiktams, paga
mintiems iš daugelio cheminių 
junginių, sintetiniams drabu
žiams, lakui ir vandeniniams da
žams.

Trumpai iš visur
— Buvusio generolo Edmond 

Jouhaud, slaptosios armijos va
do, teismo pasmerkto mirti, li
kimas dabar yra prezidento de 
Gaulle rankose, nes Prancūzi
jos Aukščiausias teismas atme
tė jo prašymą sudaryti naują 
bylą.

— Pietų Vietname amerikie
čiams kareiviams uždrausta šok 
ti privačiuose namuose ir klu
buose, kadangi ten yra išlesi- 
tas įstatymas, draudžiąs šokti.

— Viceprezidentas Johnson, 
kalbėdamas vakar Washingto- 
ne kolegijoje savo dukters mok 
slo baigimo iškilmėse, pareiškė, 
kad moteris irgi turėtų būti 
JAV prezidentu, nes šiame kraš 
te yra lygybė. Toliau jis paste- 

| bėjo, kad moteris turėtų būti 
, Aukščiausiame teisme, ir jų tu
rėtų būti daugiau kongrese, 

i
Į — Jungtinės Amerikos Vals- 
! tybės ir Sovietų Sąjunga va
kar Genevctje nusiginklavimo 
konferencijoje kaip ir sutarė 
bendradarbiauti tolimose erd
vėse. Abu kraštai sutarė bend
radarbiauti oro ir magnetinių
laukų tyrinėjime.

— Alžirijoje vakar musulmo
nai susikirto su prancūzais ka
reiviais. Trys musulmonai kri
to ir vienas prancūzas karinin
kas.

Amerika tų išdirbinių ekspor
tuoja į Europos Bendrąją Rin
ką 27 milijonus dolerių vertės 
per metus.

Europos Bendroji Rinka ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
yra mažame tarifų kare.

Tai prasidėjo, kai preziden
tas Kennedy kovo 18 d. įsakė | 
tarifus pakelti kilimams ir stik-. 
lui. Jis tai padarė, kadangi Jung 
tinių Amerikos Valstybių Tari
fų komisija konstatavo, jog a- 
merikiečių pramonei graso šie 
importai.

— Kanada ir šv. Sostas. — 
Šiuo klausimu rašo “Globė and 
Mail” dienraštis, iškeldamas 
mintį, kad jau atėjęs laikas Ka 
nadai turėti savo atstovą prie 
šv. Sosto. Kanados valdžia tu
rėtų pasekti 47 tautų pavyzdį, j 
kurios jau seniai turi savo at- į 
stovus Vatikane.

— JAV astronautą Carpen- į 
tierį ir jo šeimą vakar Baltuo-! 
siuose Rūmuose priėmė prezi- j 
dentas Kennedy. Astronautui į-1 
teikė medalį. Vėliau Carpenter 
ir jo šeima išvyko į New Yor- 
ką.

RAUDONIEJI TĖVAI IŠDAVĖ ŠONU - 
JIS PABĖGO IŠ RYTU VOKIETIJOS

BERLYNAS. — Jaunas pa
bėgėlis iš Rytų Vokietijos va
kar apkaltino savo tėvus, jog 
jie išdavė jį raudoniesiems.

Jurgen Kossmala pareiškė, 
jog jo tėvas ir motina yra ko- 

i munistų partijos pareigūnai, 
i bet neįstengė jo atversti. Jie 
j įsiuto, kai jis atsisakė įsijung
ti į krašto fronto organizaciją. 
Jis pareiškė tėvams, jog ne
turi laiko komunizmui.

Šio jaunuolio istorija yra y- 
patingesnė iš daugelio pabėgė
lių, kurie rizikuoja gyvybe, beg 
darni į Vakarų Berlyną. Jis pa
brėžė, jog jam iki kaklo įky
rėjo tušti posakiai, melas ir 
pažadai.

Dar prieš pradedant komunis 
tams statyti sieną praėjusio rug

CHICAGO. — Dr. P. Dauž- 
vardis savo žinią iš Montevideo, 
kad vakar mirė dr. Kazys Grau
žinis, Lietuvos atstovas Uru
gvajuje.

K. Graužinis gimė Marcinkiš- 
kiuose, Giedraičių valse., Uk
mergės apskr. Mokėsi Vilniuje 
ir Voroneže, ten baigdamas liet. 
gimnaziją aukso medaliu. Sa
vanoriu kūrėju įstojęs į Lie
tuvos kariuomenę, baigė Karo
aviacijos mokyklą. Paryžiaus f 
universitete baigė teisių fakul
tetą, kur 1927 m. apgynė di
sertaciją. Dipl. tarnyboj buvo 
nuo 1922 m. Iš Argentinos su 
Lietuvos pasiuntinybe persikė
lė 1947 m. į Montevideo.

— Slaptosios Armijos orga?- 
nizacija (OAS) vakar ketino at 
naujinti teroro veiksmus Alži
rijoje. Pasak paskutinių pra
nešimų, slaptoji armija vakar 
Orane išsprogdino namą.

— Prezidento Kennedžio ad
ministracija planuoja sekančiais ' 
metais sumažinti pajamų mo
kesčius.

— Prezidentas Kennedy šian
dien po pietų turės spaudos kon 
ferenciją.

Atstovą Rūmą komisija 
patvirtino prezidento 
Kennedžio prekybos

programą
WASHINGTONAS. — Atsto

vų Rūmų muitų ir vidaus mo
kesčių reikalų komisija (Ways 
and means) užvakar patvirti
no prezidento Kennedžio preky
bos programą, numatydama vai 
stybės galvai plačias galias tvar 
kyti prekybos reikalus.

Komisija 20 balsų (prieš 5) 
patvirtino Kennedžio prekybos 
programą. Jei ši programa pra
eis kongrese, prezidentui bus 
suteikta tokia galia sumažinti 
tarifus, kokios kongresas dar 
nėra davęs.

piūčio 13 dieną, Kossmala dir
bo Vakarų Berlyne.

1961 metų birželio 22 dieną 
jjis buvo areštuotas, grįžus jam 
I namo, nes jo kišeniuje buvo 
(Vakarų Vokietijos pinigų. Pa- 
| sak jo, tėvai apie tai pranešė 
policijai.

Kossmala turėjo stoti prieš 
teisėjus, kaltinant jį vakarie
čių valiutos turėjimu. Antra
sis kaltinimas — “šmeižė vals
tybę”. Jo motina pareiškė teis
me, jog jis nuolat puldavęs ko
munistinį režimą ir kritikavęs 
savo tėvus, kad jie komunistai.

Kossmala buvo nuteistas ka
lėti aštuoniems mėnesiams. Kai 
tik išėjo iš kalėjimo, jis pradė
jo sudaryti pabėgimo planus.

20 metų Rytų Vokietis ir jo

Dr. K. Graužinis

Kauniečiai “entuzias
tai” išvyko į statybos

darbus
KAUNAS, okup. Lietuva. — 

Gegužės 2 4d. iš Kauno į Sara
tovą, įstatybos darbus, išvyko 
su komjaunimo kelialapiais tre 
čioji jaunuolių grupė. Visi,, sa
koma, išvyko entuziastiškai nu
siteikę. Tų “jaunųjų patriotų” 
tik iš Kauno, tiltų per Volgą 
statybos darbams į Saratovą, 
be to, į Alma Atą ir kitas vie
toves iš viso jau išvyko 50. Ne
trukus laukiama, kad “savano
riškai” pasisiūlys ir vėl kitos 
lietuviško jaunimo grupės. (E.)

Paukštydčse šeiminin
kauja . . . kiaulės

OKUP. LIETUVA. — Per 
Vilniaus radiją Telšių teritori
nės - gamybinės valdybos parei
gūnai nusiskundė, kad vienoje 
iš kolchozų paukštydėje šeimi
ninkauja kiaulės ir visai nesi
rengiama paruošti patalpas 
paukštininkystės reikalams.

Iš viso, paukštininkystei ne
kreipiama daug dėmesio, o re
zultatai tokie, kad per praėju
sius metus iš kiekvienos vištos 
tegauta po 70 kiaušinių. Šie
met kiekviena višta tesudėjo po 
4 kiaušinius. Vištos blogai lesi
namos, gauna tik avižų atlie
kas. (E.)

— Pasaulio auksas. Visos pa
saulyje aukso atsargos yra ver 
tos 35 bilijonus dolerių.

draugas Hans-Peter Schubert, 
22 metų, atbėgo į Vakarų Ber
lyną iš komunistų rojaus, ap
šaudant juos Rytų vokiečių po
licijai. Bet abu išvengė kulkų.

— Maskvos ambasadoriaus 
Jugoslavijoje Alexei A. Yepišev 
paskirtas Sovietų Sąjungos ar
mijos ir laivyno administraci
jos politiniu viršininku. Jis pa
keičia maršalą F. I. Golikovą.

— Kanados Skautų 300 as
menų grupė, dalyvausiančiai 
1963 metais pasauliniame skau
tų sąskrydyje Grakijoje, vado
vaus buvęs RCMP viršininkas
L. H. Nicholson.
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SKAUČIŲ IŠKYLA
4:30—5:00 — laisvalaikis.
5:00—6:00 užkandžiai.
6:00—6:15 — vėliavos nulei

dimas.
6:15—7:30 — laužas; veda 

sktn. J. Bobinienė.
7:30—8:00 — susitvarko ir 

išvyksta.
8:00—9:00 — atvyksta į Jau 

nimo Namus.
Iškylos komendante — j. s. 

Ramunė Kviklytė (Juodkr.).
Programų vadovė — sktn. 

Alė Namikienė (Aušros V.).
Ūkio viršininkė — v. s. Dai

va Rūkaitė (Kernavė)
Sktn. Flora Kurgonienė, 
Vidurio Rajono Vadeivė.

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMAS

Birželio 9-10 dd. šaukiamas 
ASS suvažiavimas. Jis įvyks 
gražioje p. Linkų vasarvietėje, 
Christiana Lodge, Adamsville, 
Michigan.

Suvažiavimo dalyvių registrą 
cija prasidės birželio 9 d., 10 
vai. ryto, o pirmas ASS suva
žiavimo posėdis 11:30 vai. ry
to. Po to, lygiagrečiai vyks at
skiri filisterių ir studentų skau
tų sąjungos posėdžiai. Suvažia
vime asmeniškai negalį dalyvau 
ti pilnateisiai nariai, gali raštu 
įgalioti kitą pilnateisį narį jį 
atstovauti. Įgaliojimo teisėtu
mas turi būt tvirtinamas sky
riaus valdybos. Suvažiavimo 
metu įvyks ESS centrinių orga
nų rinkimai.

Visi ASS nariai ir narės, no
rintieji dalyvauti minėtuose su
važiavimuose, turi užsiregistruo 
ti, ką tik atvykę į suvažiavi
mo vietą.

Registracijos mokestis $1.50 
asmeniui. Norintieji pasinaudoti 
vietoje nakvyne ir maistu, su
moka $7.50 ir už tai gauna nak
vynę vienai nakčiai ir 4 kartus 
pavalgyti. Norintieji tuo pasi
naudoti, prašomi pranešti fil. 
Ritai Stravinskaitei, 7252 So. 
Roekvvell Avė., Chicago 29, III., 
Tel. 737-4688.

Be suvažiavimo dienotvarkės, 
dar bus dvi bendros paskaitos. 
Prelegentais pakviesti tėvas J. 
Kubilius, S.J. ir fil. Bronius 
Kviklys.

Šeštadienio vakaras skirtas 
pramogoms, o sekmadienio ry
tą ASS dvasios vadas tėvas Ku
bilius atnašaus šv. mišias.

LITUANIKOS TUNTO 
STOVYKLA

Lituanicos tūtas ruošia 1962 
m. vasaros stovyklą liepos mėn.

L. S. S. Vidurio rajono Chi
eagos tuntų priešstovyklinio 
pasiruošimo pratimų iškyla 
įvyks birželio mėn. 10 d. dr. 
Romualdo Giniočio sodyboje, 
2621 No. Sheridan Rd., Wau- 
kegan, III.

1. Iškylą ruošia u. S. S. Vi
durio rajono Chieagos tuntai. 
Aušros Vartų, Kernavės ir Juod 
krantės.

2. Iškylos organizacini viene
tu sudaro: L. S. S. Vid. raj. 
vad. sktn. F. Kurgonienė, Ker
navės tunto t-kė Laima Lu- 
neckienė, Aušros Vartų t. t-ke 
sktn. J. Bobinienė ir Juodkran
tės t. t-kė skt. Janulevičienė.

3. Organizacinio iškylos vie. 
neto nutarimu iškylai numaty
tas sekantis vykdymo planas.

J iškylą vyksta iš kiekvieno 
tunto ne daugiau kaip 25 skau
tės, norinčių į iškylą vykti są
rašus kontroliuoja tuntininkės 
savo nuožiūra.

J iškylą vyksta autobusais.
Iškylon vykstančios skautės 

vyksta pilnoje uniformoje, pa
siima darbo uniformą, megstu- 
ką arba apsiaustą ir kitus iš- 
kylavimo reikmenis.

Iškylos darbų tvarka
Išvyksta autobusais birželio 

mėn. 10 d. 8 vai. ryto iš Liet. ' 
Jaunimo Centro.

9:30—10:00 — atvykus — I 
susitvarkymas bei įsikurdini-s 
mas iškylos vietoje, išskirsty-į 
mas vienetais.

10.00—10:30 v. — vėliavos 
pakėlimas —• iškylos atidary
mas.

10:30—11:30 v. — pamaldos
__ v. skt. Tėvas Juozas Vaiš-

nys.
11:30—12:00 v. — persiren

gia, pasiruošia pietums.
12:00—1:00 — pietūs.
1:00—3:00 — užsiėmimai.
a. Palapinės statymas ir pa

puošimai — S. Mockutė 
(Kernavė), R. Jurkūnaitė 
ir R. Baranauskaitė.

b. Vartų statymas — R. Do
markaitė ir D. Koncytė 
(Juodkrantė).

c. Laužų krovimas — Virgi
nija Bobinaitė (Aušros V.).

d. Stovykliniai įrengimai prie 
palapinių — D. Luneckai-

tė (Kernavė).
e. 'Stovyklos laikraščio leidi

mas — Eidukienė — (Auš
ros V.). .

3:00__3:30 — darbų tikrini
mas ir įvertinimas.

4:00—4:30 — vėliavos cere
monialas (pašnekesys); prave
da v. sktn. Halina Plaušinaitie- 
nė.

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

S/

D. L. K. Gedimino draugovės Geltonasis būrelis: Rimantas Dami
jonaitis, Ramūnas Vidžiūnas, Kasinskas, Saulius Petkus.

7-28 dd., p. Rako stovyklavie
tėje, Custer, Michigan.

Stovyklavietė — aštuonias- 
-dešimt akrų miško pionerijai, 
krūmų ir krūmokšnių užsiėmi
mams, pievos žaidimams, su 
įrengta virtuve, sandėliu, elek
tra ir telefonu. Stovyklautojų 
sveikata rūpinsis stovyklos va
dovai ir nuolatinai stovykloje 
gyvenanti gailestingoji sesuo. 
Lengvai pasiekiamas gydyto
jas.

Saugumo ir sveikatos sume
timais stovykloje nebus rūko
ma ir skautai nenešios degtu
kų. Kadangi virtuvėje bus pri
žiūrima, kad visi pavalgytų ska
niai, sopiai ir sveikai, prašoma, 
kad skauto tėvai neįdėtų, ne
siųstų ar nevežtų valgyti.

Programa numatyta įvairi, 
daugiausia žaidimai, pionerija 
(bei darbeliai skautiškai bei litu
anistinei patyrimo laipsn. ir špe 
cialytbių programoms išeiti. 
Maudytis ir išmokti plaukti bus 
galima nustatytu laiku ir su 
priežiūra. Kadangi programa 
numatyta įvairi, skautams ne
bus reikalinga atsivežti radijo 
aparatų ar vadinamųjų komik
sų.

Stovyklos kalba — lietuvių 
kalba. Stovyklos vadovybė pra
šo mielų tėvelių savo sūnus į- 
spėti ir įtakoti, kad kiekvienas 
skautas to nusistatymo laikytų
si.

Visais stovyklos reikalais pra 
šome kreiptis į:

Ps. Kazį Cijūnėlį, tuntininką, 
Tel.: PO 7-4174.

Ps. Jurgį Prapuolenį — sto
vyklos viršininką, tel. OL 2-1717

Į STOVKLĄ!

Pilnos praeitų metų stovykli
nių prisiminimų vėl ruošiamės į 
šios vasaros skautišką stovyk- 

'lą. Šiais metais “Kernavės” 
skaučių tuntas vyksta stovyk
lauti į Indiana State Dunes 
Park populiariai Cicagoje vadi
nama Sandiunais, maždaug apie 
40 mylių nuo Chieagos. Stovyk
la, kurioje vyraus Maironio te
mos, prasidės s. m. liepos mėn. 
4 d. ir tęsis iki š. m. liepos mėn. 
21 d. Norinčios šioje stovykloje 
dalyvauti skautės registruojasi 

! pas psktn. Nijolę Užubalienę, 
2520 W. 70 St., Chicago 29, III.,

tel. GR 6-0020, iki š. m. birže
lio mėn. 15 d.

Stovyklos viršininkių parei
gose matysime “Kernavės” tun
to tuntininkę sktn. Laimą Lu- 
ne'ckienę ir sktn. Kazę Kuraity- 
tę. Joms talkininkaus sktn. I. 
Vilkienė, sktn. J. Krutulienė, v. 
sktn. H. Plaušinaitienė, v. sk. 
B. Bulotaitė, v. sk. B. Vindašie- 
nė, V. sk. D. Luneckaitė, v. sk. 
Rukaitiė, v. sk. E. Varankienė.

B. V.

CHICAGOS SKAUTININKŲ 
RAMOVĖ

Gegužės mėn. 2 7d. Jaunimo 
Centre įvyko Skautininkų Ra
movės sueiga, kurioje s. B. Juo 
delis kalbėjo tema: “Lietuviško
sios skautijos ateitis šiandieni
nėje perspektyvoje.” Buvo pa
diskutuota mūsų šių dienų skau 
tiškosios problemos ir išrinkta 
nauja valdyba: s. Ročkuvienė, 
ps. dr. S. Budrys, ps. J. Dai- 
nauskas, ps. A. Orentas ir s. P. 
-Nedzinskas.

(Sueigoje buvo pareikštas no
ras tęsti ir toliau radijo valan
dėles per Margučio radiją, o 
taip pat rūpintis mūsų skautiš
kais talentais ir sudaryti progą 
jiems augti. Sueigai pirminin
kavo s. V. Tallat-'Kelpša, o sek
retoriavo s. A. Namikienė.

LITUANICOS SKAUTŲ
TUNTO TĖVAMS

Dr. St. Biežis sutiko nemoka
mai patikrinti sveikatą visų 
skautų, vykstančių į š. m. vasa 
ros stovyklą.

Dr. St. Biežio įstaigos darbo 
•valandos:

Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais 1-2 v. 30 p. m.

Antradieniais ir penktadie
niais 7-8 vai. P. m.

Adresas: 3148 W. 63 St. Chi
cago 29, III. ir tel, PR 8-1717

Tuntininkas

VISI Į GEGUŽINĘ!
Lituanicos skautų tunto tė

vai, talkininkaujant skautams, 
š. m. birželio mėn. 17 d. Spai- 
čio darže rengia išvyką. Pro
gramą atliks Lituanicos Tunto 
skautai, o tėvai organizuos gau 
šią loteriją, šokius ir bufetą. Vi 
sus Chieagos skautus, skautes, 
tėvus, rėmėjus ir visuomenę

Chieagos 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%

kviečiame atsilankyti, o kartu 
paremti ir mūsų skautišką jau
nimą.

(Nukelta į o psl.)
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0®. J. m K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal auaitarimą 

>61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1652 nuo 2 iki 9 v. p. p
kaslried, Išskyrus trečiad. ir šeštad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—3 vai. Trečia-

Į dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus 
Ofiso telefonas PK 8-3229

Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
{ AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446

• Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

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

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

Ofisas: 3118 West 63rd Street
j Tel.: PRospect 8-1717
' Rezid.: 3241 West 66lh Place 
I Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 

Vai. kas.<len nuo 8—8 vai vak.
Šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAIbrook 5-SO48

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

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

Valandos pagal susitarimą

ei. ofiso HE 4-5849- rez. HE 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
į Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
‘ Antr, 1-6, treč., šešt. pagal sutarti, 
: sekm. uždaryta.

I Tel. ofiso HE 4-5758; Res. BU 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

i 2751 West 51st Street
į (Bendra praktika Ir Alergija)
' Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9

va),: penkt. 1P v. r. iki 9 v 
šeštad. 10 v. r iki i p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą-

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

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehilI 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002 Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi jvalrios nervinės ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0878

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susltarima. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 West 71st Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir valkų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius priimu nagai susitarimą

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 68 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S v. iki 
4:30: antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8:
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Wrst 6Srd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p p ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

• Administracija dirba kas £ 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie E 
niais — 8:30 — 12:00.
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Telefonas: GRovehelI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd.

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais sv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6-8 vai v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

i DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

• Tel. Ofiso — BI 7-0400.

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

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. California Avė. YA 7-7881
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p

Rez. tel. I>R 9-0563, Rez. RR 9-6730

Dr,W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūslės ir šlapumo talra 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė., tel
n? t‘<!09iu,892 E' 159th st- Harvey; 
Iii., tol. EDison 3-4383; 80 N Ml- 
gan Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764

Valandos pagal susitarimą

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER T KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad it 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:86-8-30 
vai. vak šeštad 1—4 vai. trečiad

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAlflS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso tel. REliance 5-4410 ’

Rez. tel. GRovehilI 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 n m 
_ Penkt. tik 1—8 p. m;
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

ei. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Kasdien 1-—8 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTO J A-CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad!., ketv. ir penktad. 
nuo ii vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. duo 
!1 vai. ryto — 1 vai. p šeštad 11 

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

Res. tel. VVAlbrool 5-3705

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

bendra praktika iii
LIGOS V

2652 w- 59tl» st tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-6577
Ofiso vai.: Pirm., antr., treis. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 eiki 8
laiku SeŠt' 2T* v; f°Plet h- kitu 
laiku — pagal susitarimą

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITAR.IM4

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI £-6190

DR. V. P, TUMASONIS
CHIRURGAS ,

2454 VVest 7'5st Street
Priima ligonis pagal susitarimą- 

7 0- „pandos skambinkit tel.': HB
i;212S.xnuo 1 lkl 8 vaI- Popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. Ir šeštad.l'rl. ofiso PR 8-7773. rez, PR. 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

Telefonas — GRovehilI 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

LIGOS
alandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai v.lr 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop'»»

Trečiadieniais uždaryta

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

' T U ■ ■
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVI&irS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avc.

Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.
šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.DR. JONAS V. MILERIS

NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 
5430 Sv. Kedzie Avenue

PAGAL SUSITARIMĄ
Tel. HE 4-1562

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8156

DR. F. C. WINSKUN«S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road
Vai. nuo 2 lkl 4 v. ▼. ir 7 lkl 8 v. v, 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CH3RURGE 

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

Telef. offlso; PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tet ofiso CA 6.0257, rez. PR 6-6659

6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki S v. p.p., 6-7Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. Ir 6-8
p. p., šešt 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 
Treč ir ««kmnd tik zuaita.rua

Apsimoka skelbtis ‘DFAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos.



Prie ko veda socialistinė bei

KOMUNISTINĖ SANTVARKA
Kur tik komunistinė siste

ma buvo pradėta vykdyti, ten 
išaugo žymiai daugiau proble
mų, negu jų išspręsta. Paga
liau, jei kai kurios jų ir buvo 
išspręstoj, niekas apie jas ne
žino. Jei kai kurios ir išryškė
ja, visais atvejais jos pasako, 
kad jos išspręstos ne žmonių 
gerovei.

Komunistiniuose kraštuose 
ekonominiai reikalai visais lai
kais buvo blogoj padėty, bet 
šiuo metu ten siautėja didelė, 
skaudi krizė. Komunistinio pa
saulio padangė gerokai yra 
apsiniaukusi.

Toks diktatorius Castro, ne 
tik viešai pasisakęs esąs komu 
nistas, bet ir savo darbais bei 
poelgiais pasekęs komunisti
nius metodus ir juos panaudo
jęs savo krašto ekonominiam 
ir socialiniam pertvarkymui, 
šiandien jau mato, kad komu
nizmo ir socializmo vykdymas 
veda Kubą prie visiško bankro 
to. Susocialistintas žemės ūkis 
susidūrė su didžiausiomis ne
sėkmėmis. Lygiai prieš metus 
laiko Castro su pasididžiavi
mu gyrėsi, kad sukomunistin- 
tieji ūkiai puikiai išmaitins 
visą kraštą. Bet po vienerių 
metų patyrė, kad tie susocia- 
listinti ūkiai yra nugyvenami, 
kad jie apvilia gyventojus ir 
patį diktatorių. Dabar jau ir 
vyriausybė ir pats diktatorius 
įsitikino, kad nepriklausomie
ji ūkiai, vadinas, tie ūkiai, ku
rie tebėra ūkininkų nuosavy
bėje, yra svarbesni už valsty
binius, nes jie daugiau pagami
na ir tik jais galima pasirem
ti.

Pati Kubos vyriausybė kon
statuoja faktą, kad privatūs 
ūkiai duoda kraštui daugiau 
kaip . šešiasdešimt procentų 
maisto produktų, nepaisant, 
kad valstybė kontroliuoja ir 
valdo rotr,000 ūkius, kai pri
vatinių ūkių bėra likę tik 130, 
000. Tą. patį galima pasakyti 
ir apie pramonę. Privatinėj i- 
niciatyvoj esanti pramonė taip 
pat žymiai daugiau pagamina, 
negu suvalstybintoji. Todėl, 
kad išgelbėtų kraštą iš bado 
ir visiško ekonominio bankro
to būklės', Castro ragina ir pri 
vašius pramonės ir žemės ūkio 
savininkus, kiek jų dar yra 
likę, tęsti savo darbą toliau 
Jis net ir paramos jiems pa
žada. Tačiau jie tiems Cast
ro pažadams netiki.

Šie komunizmo nepasiseki
mai Kuboje labai kenkia Krem 
liaus despotų tolimesniems sie- 
kimams? Mat, Kuba yra vienas 
iš vėliausių komunistų pa
glemžtąkraštų, kur komuniz
mas sriiatfkiai ir drąsiai buvo 
vykdom-ąšį; Kuba turėjo būti 
modeliu visai Lotynų Ameri
kai. Castro žygius gana aky
lai sekė rvisas pasaulis. Todėl 
komunizmo nepasisekimai Ku
boje, yra ir Kremliaus bei 
Peipingo - nepasisekimai.

*
Tenka pabrėžti, kad komu- j 

Mistinis "laivas” ne vien tik j 
Kuboje užplaukė ant seklu
mos, bet taip pat įvyko ir 
vyksta su kitais komunisti- i 
niais kraštais. Pastebima, jog ž 
šiuo metu ir Nikita Chruščio
vas atvirai pasako, kad pa
čiuose sovietuose ekonominiai 
reikalai, ypač žemės ūkis, iš
gyvena krizę. Tiesą pasakius, 
toji krizė ten siautėja nuo pat 
komunistų įsigalėjimo.

Komunistinė Kinija jau ar
tinasi prie liepto galo. Tai sa
kydami turime galvoje jos eko 
nominę būklę. Tenai badauja 
milijonai žmonių. Komunisti
nis režimas nebeturi jokių ga
limybių badaujančius aprūpin
ti maistu. Prie to privedė su
valstybintas žemės ūkis. Jei 
ne policine ir kaline jėga pa
remta diktatūra, susmukę kraš 
to ekonominiai reikalai, ba
daujantieji milijonai kiniečių 
pakeistų krašto politinį veidą. 
Pakeistų jos ekonominę ir so
cialinę struktūrą. Apie tai kal
ba daugybė pabėgėlių iš ko
munistų Sukurto “rojaus” Ki
nijoje.

Komunistų kontroliuojama 
Rytų Vokietija taip pat ne
išsprendžia savo ekonominių 
bei socialinių problemų. Ir ne
išspręs. Jugsolavija, kuri gau
na. iš Jungtinių Valstybių stip 
rią ekonominę paramą, nėra 
laisva nuo ekonominių sunku
mų, kurie paskutiniuoju laiku j 
yra žymiai pasunkėję bei pa- 
aštrėję. Negeriau yra ir kituo 
se komunistiniuose kraštuose.

*
Nė vieno komunistų kontro

liuojamo krašto žmonės savo 
noru ir valia nekvietė pas sa
ve komunizmo, neprašė įvesti 
pas juos komunistinę santvar
ką. Visi šiandien komunistų 
valdomi kraštai karine jėga 
buvo pagrobti ir karine jėga _ 
komunistai ten išsilaiko. Kur • 
komunistai įkėlė savo koją, 
ten jie savo santvarką įvedė.
Tą. santvarką įvedė ne tam, 
kad žmonių būvį pagerintų, 
kad jų ekonomines bei socia
lines problemas išspręstų, bet 
tam, kad juos pavergtų, kad 
atimtų iš jų visa., ką jie tu
rėjo nuosavo: žemę, namus, 
pramonę ar prekybą, kad juos 
nužmog'ntų.

Šio rašinio pradžioje yra pa
sakyta, kad visur, kur tik atė
jo komunistai su savo siste
ma i:-■ santvarka, jie ne tik 
nieko neišsprendė, bet daugiau 
problemų, skaudžių problemų 
sukūrė. Pagaliau, komunis
tams ir nerūpi bet ką išspręsti 
okupuotųjų kraštų bei paverg
tųjų žmonių naudai, bet juos 
suskurdinti tiek, kad jie nieką 
da nebepajėgtų nei fiziškai, nei 
moraliai pasipriešinti jų jėga 
primestai santvarkai. Komu
nizmo vadai ir šiandien nesi
jaudina, jei jo pavergti žmo
nės skursta ir miršta badu.

Spaudoje ir gyvenime

TAUTOS GYVYBES KLAUSIMAIS
• • ■ -į . iSlapuką&į prisidengęs J. Bang- lyną. Kartu pasisakoma ir prieš ką-| 

pūčio vardu, “Naujienų” birž. 4 | talikiškas mokyklas, šitokią dvasią i 
d. rašo apie mūsų dienraščio ve- puoselėjančias. Nesunku įžvelgti, 
damąjį “šeimos šventė ir tautos ; kad tas J• Bangputis parodo dau

giau neapykantos vienuolynams ir i 
katalikų mokykloms, kaip meilės i

savižudybės pavojus , savo pasta
bas pavadinęs “Norint būti kata
liku, sunku visiems įtikti”. Jeigu 
pats autorius nedrįsta pasirašyti 
pavardę, inicialais ar bent žino
mu slapyvardžiu, reiškia nedrįsta 
prieš visuomenę imtis atsakomy
bės už savo'reiškiamas mintis. Tie
są sakantį” ir “Naujienų” redakcija 
prie straipsnio pridėjo prierašą, kad 
tai “skaitytojo balsas”, taigi ir ji 
nesiima atsakomybės už šio straips
nio mintis. .Į jį būtų galima ir neat
sakyti, bet, kadangi reikalas eina 
apie svarbią temą, o čia skleidžia
mos kai kūrios klaidinančios idėjos, 
ties jomis kiek sustosime.

“Draųgo’JiVedamajame buvo iške
liamas gyvybinis tautai pavojus, jei 
šeimos persiimtų vieno vaiko “filo
sofija”. Tą pavojų pripažino ir J. 
Bangputis', bet į tą pagrindinį klau
simą jis benorėjo daugiau gilintis, 
nukrypdamas j antraeilius dalykus, 
būtent, pasisakydamas prieš jaunų
mergaičių skatinimą stoti į vienuo- į

lietuvių tautai, ir tai jau didelis j 
neigiamas jo bruožas.

Priešingai, būtų didelė palaima, 
Ijei daug daugiau lietuvaičių, nau
jųjų ateivių dukrų, įstotų į moky- 

i tojų vienuolynus. Į klases jos ga- 
j lėtų įnešti daug lietuviškos dvasios, 
inuo pat ankstybos jaunystės skie- 
; pydamos lietuvybės idealus, mūsų 
tradicinės moralės principus, kurie 
ir juos pačius mūsų tautos gyveni- į 
mui gerai paruoštų, ir padėtų pa
grindus sveikoms ateities lietuvių ' 
šeimoms.

Kas dėl to, kad stojančios į vie
nuolyną pačios pasilieka be šeimos, 
tai šitokia išimtinų idealistų auka 

; yra tik užgkccntavimas reikalo.
| kad galima ir reikia mokėti aukotis j 
! dėl aukštų principų; tai pavyzdys’ 
ir šeimoje gyvenantiems, kad mo- \ 
raliniam principui ištikimybę gali- Į 

(Nukelta į 4 psl.)

Kaip ruošiamasi antrajam Vatikano Susirinkimui
Istorinis įvykis — vienintelis šimtmetyje

Spalio 11 d. Romoj, Šv. Pet
ro bazilikoje, bus atidarytas vi
sų laukiamas visuot. Bažnyčios 
susirinkimas. Jam ruošiamasi 
jau treji metai ir tai su nepap
rasta sparta. Manoma, kad šis 
susirinkimas bus vienas geriau 
šiai paruoštų.

Šv. Tėvas nurodė, kad susi
rinkimo darbo eiga susideda iš 
keturių tarpsnių: prieš — pa
ruošiamasis, paruošiamasis, pa
ti susirinkimo eiga ir susirinki
mo nutarimų oficialus paskelbi
mas — promulgacija.

Paruošiamasis tarpsnis čia pa 
dalintas į du (prieš paruošiamą 
jį ir paruošiamąjį), bet jie reiš
kia tą patį, tik pirmame tarps
nyje surenkami pasiūlymai, su
gestijos, o antrame — iš tų su
gestijų sudaroma susirinkimo 
darbotvarkė, t. y. pristatomi su 
sirinkimui svarstytini klausimai.

2.000 laiškų ir 8.972 
pasiūlymai...

Prieš paruošiamieji susirinki
mo darbai prasidėjo 4959 m. 
gegužės 17 d. per Sekmines. Tą 
dieną pop. Jonas XXIII paskel
bė prieš paruošiamosios sus-mo 
komisijos sudarymą. Kard. Tar 
dini buvo paskirtas tos komisi
jos pirmininku.

Per metus laiko ši komisija 
savo darbą nuikiai atliko. Jos 
pirmutinė pareiga buvo susisiek 
ti su viso pasaulio vyskupais, 
vienuolynų vyresniaisiais ir ka
talikų universitetais ,prašant jų 
prisiųsti savo sugestijas ir pa
siūlymus, kurie, jų manymu, 
turėtų būti svarstomi visuot. 
susirinkime.

Atėjo per 2,000 laiškų su at
sakymais! Vyskupų ir vienuoly
nų vyresniųjų atsakymų me
džiaga sudarė 8 tomus. Romos 
kurijos kongregacijų pasiūly
mai sudarė vieną tomą ir kat. 
universitetų pasiūlymai — tris. 
Taigi, viso susirinko 12 tomų 
medžiagos. Iš Amerikos vysku
pų atėjo 149 atsakymai.

Prieš paruošiamoji komisija, 
suklasifikavus gautus atsaky
mus, juos paskelbė dviejuose 
tomuose, kurie turėjo 1543 pus 
lapius su 8972 pasiūlymais... !

Tuo ši komisija savo darbą ir 
baigė.

Penkiolika komisijų

Šiuo metu vyksta, sus-mo ant 
rasis paruošiamasis tarpsnis. 
1980 m. birželio 5 d., per Sek
mines ,t. y. po metų šv. Tėvas 
paskelbė prieš paruošiamosios 
komisijos darbą baigtu ir suda
rymą vienuolikos paruošiamųjų

DR. I. URBONAS

| komisijų su dviem specialiais 
sekretoriatais. Vėliau dar buvo 

j pridėta viena komisija ir vienas 
sekretorijatas, — viso susidarė 
jų lb!

Komisijos .yra šios: centrinė, 
teologijos, vyskupijų valdymo, 
kunigų ir tikinčiųjų disciplinos, 
vienuolijų, sakramentų, liturgi
jos, mokslo ir seminarijų, Rytų 
apeigų, misijų, pasauliečių apaš 
tai avimo ir ceremonijalo. Sekre 
toriatai: spaudos, krikščionių 
vienybės ir administracijos.

Labiausiai pasaulyje pagarsė
jo krikščionių vienybės sekreto
riatas, kuriam vadovauja jėzui
tas kardinolas Augustinas Bea.

; Tik pasklidus žiniai apie visuot.
Į susirinkimą ir šio sekretoriato 
s sudarymą ,tuo jau Šv. Tėvą ap
lankė visa eilė krikščioniškų 
bažnyčių vadų. Anglijos bažny- 
č:os primo vizitas popiežiui lai
komas istoriniu. Konstantinopo
lio Rytų Bažnyčios patriarchas 
Atenagoras I, vadinamas ant
ruoju popiežium pasaulyje, pa
žadėjo atsiųsti savo stebėtojus. 
Paskutiniu laiku buvo net gan
dų, kad jis pats asmeniškai at
vyks į susirinkimą, bet tam. at
rodo dar reikiamos sąlygos nė
ra pribrendusios. Anglikonų ir 
visa eilė protestantiškųjų baž- 

'nyčių irgi atsiųs savo stebėto
jus. Heidelbergo un-to protes
tantų teologijos prof. Schlink,

I atstovaująs Vokietijos protes
tantų — evangelikų bažnyčią, 

i jau visą laiką yra kaip stebė
tojas krikščionių vienybės sek- 

| retorijate.

Komisijų nariai
i I

Komisijų narius parinko po
piežius iš įvairių pasaulio kraš 
tų, kardinolų, vyskupų ir kuni- , 
gų. Tose dvylikoje komis;jų ir ! 
trijuose sekretoriatuose yra 
400 narių ir apie 300 įvairių te- ' 
ologijos bei kanonų teisės pata
rėjų.

Komisijų darbas yra iš tos 
medžiagos, t. y. iš tų 8 972 gau ; 
tųjų ir savo pridėtų pasiūlymų \ 
sudaryti provizorinius nutari
mus, paruošti klausimus, kurie 
turėtų būti įtraukti sus-mo die- ; 
notvarkėn svarstymui ir 1 alsa- j 
vimui. Ir šių visų komisijų svar : 
biausia yra Centrinė komisija, 
kuriai pirmininkauja pats popie 
žius arba jo legatas — kardino
las. Šiai komisijai priklauso visi 
kitų komisijų pirmininkai ir kiti

VYTAUTAS VOLERTAS

TEKA VINGIAIS i
ROMANAS

Gatvėje jau visomis pusėmis knibždėjo žmonės. 
Stumdydamiesi ir griuvinėdami po sniegus, į mokyk
las traukė' vaikų būreliai. Skubėjo ir gimnazistai, už
rietę galvas, kreivai žvilgčiodami į mergaites su rau
donomis ar mėlynomis kepuraitėmis, besinešančias 
glėbius knygų ir nuraudusias gal nuo skruostus šiū
ruojančio šalčio, gal nuo paauglių žvilgsnių. Traukė ir 
studentai, palengva, užsimąstę ir tokie rimti, lyg 
ne šiam pasaulyje gyventų ir skirtingomis mintimis 
kaip kiti galvotų. Skubėdami pro jauniklius, nėrė 
darbininkai, lengvai apsirengę, nugeltomis ausimis, 
lyg stengdamiesi nuo šalčio pabėgti, susirūpinusiais, 
neskustais veidais, tur būt, galvodami, kaip atlieka
mą centą pasidaryti ir vaikams gardesnį kąsnį pa- ' 
rūpinti. Ant suminto šaligatvio sniego slidinėjo ir ■ 
jaunos moterys, į ilgus batus kojas sugrudusios. Tai 
gailestingosios ligoninių seserys, tai raštininkės ir 
sekretorės.

Šioje minioje dažnai pasirodydavo ir kailiniuo
tos apikaklės. Lyg senų laikų bajorai, lyg dvarinin 
kai, į brangius apsiaustus įsivynioję, palengvai ir at
sargiai žingsniavo aukšti valdininkai, bankų direk
toriai, įmonių vedėjai. Ruduose dideliuose portfeliuo
se nešėsi sudėtą visą savo išmintį. Iki blizgėjimo įsi- 
ganę, nežvilgčiojo aplink, tik išdidžiai žengė priekin,

• DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. birželio mėn. 6 d.

skirti nariai — viso 90 asmenų 
ir 26 patarėjai. Joje nėra nė 
vieno žemesnio rango, kaip vys 
'kūpąs ar vienuolyno ordeno ge
nerolas.

! Visos komisijos • savo paruoš
tus projektus siunčia šiai Cen
trinei komisijai, kuri, galutinai 
patikrinus ir popiežiui patvirti
nus, nustato, kurie klausimai 
turi būti įtraukti sus-mo darbo 
tvarkėn. Centrinė komisija taip 
pat nustato sus-mo eigos ir bal
savimo taisykles.

Iš Amerikos vyskupų Centri
nėje komisijoje yra trys: Kard. 
Spellmanas, kard. Mclntyre ir 

! Cincinnati arkivysk. Alter. 
Vysk. Wright yra teologinėje 
komisijoje ir dar kiti astuoni 
vyskupai priklauso įvairioms 
komisijoms. Visa eilė Amerikos 
vyskupų priklauso pakomisijom 
ir patarėjų grupei.

Teologinė komisija irgi yra 
labai svarbi, nes joje svarstomi 
klausimai, susiję su tikėjimu ir 
morale. Joje paruošiamas ir 
naujų dogmų skelbimas, 'bet šia 
me sus-me neatrodo, kad jų bū
tų paskelbta.

■
■ Visuotinis Bažnyčios susirin
kimas yra istorinis Įvykis. Ir 
jau vien dėl jo šie — 1962-ji 
— metai taps istoriniais. Praei
tyje per 2.000 metų jų buvo tik 
20! (Šis renkasi 92 m. praėjus 
nuo paskutiniojo sus-mo, irgi 
Vatikano vardu vadinamo. Tai
gi mūsų gyvenamame amžiuje 
jis Ir bus vienintelis.

Jis renkasi didelės grėsmės ir 
didelės ideologinės įtampos lai- 

ikais, todėl jo paruošiamieji dar 
| bai, jo eiga ir jo nutarimai tu- 
’ retų būti lydimi mūsų nuošir- 
: džios maldos.

!

IŠ LENKIJOS ATSKRIDO DVI

LIETUVĖS
Iš Lenkijos į Chicagą gegu

žės 19 d. atskrido Jadvyga Ra- 
dėnienė, 80 m., su savo dukte
rim Irena, Abidvi Lenkijoje iš
gyveno keliolika metų. Iš Lie
tuvos pasitraukusios artėjant 
antrai bolševikų okupacijai, gy
veno buvusioje Pomeranijoje, 
kaime, netoli Bytowo. Irena 
1944 m. jau buvo pasiekusi 
Meerbecko stovyklą, anglų zo
noje, Vokietijoje, bet, kai pa
tyrė, kad tėvai įstrigę Lenkijo
je, ir ji grįžo į Lenkiją, išsiža
dėdama laisvės ir pasiaukodama 
tėvams.

Tėvelis mirė 1955 m. Chica- 
goje gyvenanti Radėnienės duk
tė Ona Stukienė (Brazdžionie
nė) per pusantrų metų joms iš
rūpino leidimą atvykti į JAV, 
padedant Tarasevič agentūrai, 
Chicagoje. Lenkijos įstaigos per 
tris mėnesius davė užsienio pa
sus išvykti.

Lenkijoje buvo gavusios že
mės vieną hektarą su trobele 
išsimokėjimui. Išvykdamos tu
rėjo visą tą nuosavybę atiduo
ti valdžios įstaigoms ir viskas 
prapuolė, ką buvo įmokėjusios. 
Kai gyveno, turėjo mokėti drau 
dimo ir kitus mokesčius, o iš
važiuojant valdžios pareigūnai 
ėmė šnekėti, kad jau ta trobe
lė netinkama gyventi, ją reikią 
nugriauti, ir nieko už ją nesu
mokėjo.

Būdamos Lenkijoje, klausy
davo lietuviškų radijo progra
mų iš Muencheno, Madrido, Va
tikano ir Amerikos Balso. Nors 
komunistai trukdydavo, bet bu
vo galima girdėti. Ypač mėg
davo klausytis lietuviškų dainų, 
Vasario 16 d. minėjimų. Iš kar-

Ona Stukienė su atvykusia iš Lenkijos mamyte Jadvyga Radė- 
niene ir sesute Irena Radėnaite.

to komunistai trindavosi palan
gėmis, sekdami, ar kas neklau
so užsienio programos. Bet da
bar jau taip nekontroliuoja. Va
sario 16 d. išgirsdamos himną, 

i pagarbiai atsistodavo. Vienas 
lietuvis buvo iš Lietuvos atvy
kęs į Lenkiją ir norėjo savo 
tėvus parsivežti, bet neįsileido 
dabartinė okupacinė Lietuvos 
valdžia.

Lietuvių dar yra Lenkijoje, 
Labai norėtų grįžti į Lietuvą, 
bet tik į laisvą. Dabar Lenki
joje dar lengviau gyventi, kol
chozų mažiau, maisto daugiau. 
Lenkai dabar palankūs lietu
viams. Lengvai pilietybę duoda, 
ypač apsigyvenantiems anks- 

: čiau vokiečių valdytose žemėse. 
Nori, kad kuo daugiau nevokiš
ko elemento įsikurtų. Vokiečių 
dauguma iš tų plotų išvyko į 
Vokietiją, lenkams tardami:

Į “Kaip mes su lagaminais išva
žiuojam, taip ir jūs turėsite iš- 

i sidanginti. Mes grįšime!”,
Lenkijon atsidūrusios, lietu- 

valtis " tvirtai laikosi ir neteka 
: už kitataučių. Ir Irenai išva- 
žiu o jant, lietuvaitės prigrasė ne 

j tekėti už ne lietuvio, “nemai-
| syti kraujo”.

: iš Lenkijos lietu-
i vės pasakoja, kad mokyklose 
i jau nebeleidžia dėstyti tikybos 
’ ir bažnyčiose jau ima kliudyti.
' B:ri:nyč:dš, klebonijos apkrau- 

igs dideliais mokesčiais. Nega
li išsimokėti, tai baldus kartais 
pareigūnai išparduoda. Čensta- 
kavos Šv. M. Marijos paveiks
las vežiojamas po parapijas. Su 

. plaukia minių minios, paskiau 
kunigams užkrauna pabaudas

i “už susisiekimo trukdymą”.

f Žmonės laukia permainos, rfi' 
goja ant amerikiečių, kad taip 
ilgai delsia. Didesniuose mies- 

i tuose daug rusų. Žmonės pasa- 
j koja, kad, kai ateina į Lenkiją 
j iš Amerikos laivai su maistu,
! daugeliu atvejų perkrauna į 
traukinius ir išgabena į Rusiją. 
Miškus baisiai kerta. Žmonėse 

. įsitikinimas, kad daug daug ką 
j gabena į Rusiją.

Lenkijoje gyvenantieji gali 
susirašinėti su Lietuvos žmonė- 

į mis, bet siuntinių pasiųsti ne- 
! įmanoma. Muitas be galo dide
lis. Irena bandė siųsti vaistų, 
siuntinys nuėjo iki Vilniaus ir 

' sugrįžo.
Gyventojai komunistų ne-

(Nukelta į 4 pusi.)

lyg apie juos nieko daugiau nebūtų, kartas nuo karto 
žemai kam nusilenkdami ir taip išsišiepdami, kad 
net gūrų kamuoliai iš burnos išsiverždavo.

Tomas savo kaimyną Matukonį giliai užjautė ir 
tik apie jį, šaltyje likusį, galvojo. Gal dėl to, kad jau. 
puikiai žinojo, jog netrukus ir jis nekantriai lauks, 
rūpinsis ir nervinsis. O Julija kentės skausmus, kol' 
kažkokia nauja būtybė, iki šiol nežinoma, ateis jų 
tarpan.

Jis taip norėjo šią naujieną pasakyti Matuko! 
niui, jį ramindamas, taip jam niežėjo liežuvį, bet dar 
iškentė, dar susivaldė, ir kol kas paslaptį žinojo tik 
jiedu. Bet jau neilgam, ne, gal savaitei, gal kitai, nes 
Julija stambėjo ir apvalėjo, o. ir nutylėti nebuvo taip 
lengva.

t
8.

Nors Jasaičių namuose buvo ramu ir kiekviena 
valandėlė ateidavo ir nubėgdavo savo vaga, lyg upelis 
giliuose krantuose, niekad iš jų neišsiverždamas, kie
me paskutinėmis dienomis naujienų ir netikėtum ų 
pasitaikė apsčiai. Gal dėl to, kad artėjo Kalėdos ir 
žmonės daugiau skubėjo, greičiau bėgo, vis atsigrįž- 
dami atgal ir bailiai pasižiūrėdami, ar jos dar toli, 
ar neužklups netyčiomis, nepasiruošus. O šitas atstu
mas mažėjo ir mažėjo, tirpo diena iš dienos, lyg vaš
ko gabalas liepsnose, ir, regis, jau girdėjosi šventi
niai skambučiai padangėse, jau, rodosi, plaukė gies
mės, dar tylios ir vos užčiuopiamos, bet garsėdamos 
ir garsėdamos, nes šventės buvo tik už poros savai-, 
čių, ranka pasiekiamos ir akim užmatomos. '

Kiemo vartai užsidarydavo tik vėlyvai nakčiai, 
kai nuo bėgiojimo visiems sąnariai aptirpdavo, tačiau 
dar ir tada ilgai vienam ar kitam lange matydavai

šviesą, kuri, per stiklą persisunkusi, kaip lava ver
žėsi laukan ir padrikai voliojosi sniege. Už tai dienos 
metu per vartus žmonės siuvo ir siuvo. Vaikščiojo 
kiemo gyventojai, tai išbėgdami tai vėl grįždami, 
maišėsi svetimi, niekad nematyti, kiekvienas vis ką 
besinešąs ir taip užsigalvojęs, kad nematė, kas deda
si aplink, ir net geriausi pažįstami ar draugai prasi
lenkdavo nei kepurės nenukeldami, nei žodžiu nepa- 
sikeisdami.

Vaikai gatvėse šūkavo garsiau ir garsiau, jų 
būriai augo, gausėjo, nes vyresnieji, šventėmis už
siėmę, paliko juos Dievo valiai. Žmonės knibždėjo 
tirštai ir netvarkingai, lyg didelis tinklas, pilnas 
žuvų, o praeiviuose moterų skaičius diena iš dienos 
augo ir augo. Visų veidai buvo aptraukti tirštais min- i- 
čių rūkais, pasikeitę, sunkiai atpažįstami, kad net ir 
tie, kurie nieko daugiau anksčiau nematydavo, kaip 
tik namų stogus, galvas, nešė žemiau ir žemiau, lyg 
didelei naštai ant sprando nusėdus.

O vakarais gatvės taip sutviskėdavo šviesomis, 
taip suskambėdavo blizgėjimu, kad ne vienas nusigan
dęs sustodavo akimirkai ir gerai pasiklausydavo, ar 
nebus apsiskaičiavęs, ar ne Kalėdų naktis jaus bus su
žėrėjusi savo paslaptinga žvaigžde. Tik krintantis 
sniegas elgėsi visai priešingai. Anksčiau jis piktai 
šėldavo ore, blaškydavosi ir kaukdavo, kaip pasiutęs 
vilkas, lįsdavo už apikaklių, skverbdavosi į akis, o 
ir žemę pasiekęs nenorėdavo nurimti, nes dar pašok
davo aukštyn ir šlaistydavosi apie kojas, lyg mažas 
šuniukas. Gi dabar jis tilo, lėtėjo, snūdo ir migo, jog 
tik lengvos sidabrinės žvaigždės plaukiojo ore, ra
miai dainuodamos, o pailsusios žemyn leidosi taikiai, 
be triukšmo. Gatvės šviesa jose taip sutviskėdavo, 
kad nuo žibėjimo net svaigo galvos.

(Bus daugiau)
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KAIP ARAS IŠ RYTŲ Į 

VAKARUS

Kun. J. Kučingio 25-ių metų kunigystes sukakčiai

Hollywoodas, gydytojai ir 

paroda
TADAS MICKUS, Los Angeles, Calif.

Kun. Jonas A. Kučingis, Šv. 
Kazimiero liet. parapijos, Los 
Angeles, Cal., klebonas birž. 6 
d. mini kunigystės sidabrinį ju
biliejų. Gimęs šnypšlių kaime, 
netoli Švėkšnos. Žemaitijos, 
1909 m. gruodžio 23 d.

Mokslo keliai
1927 metais, baigęs Švėkšnos 

progimnaziją, Jonas išvyksta 
Italijon pas tėvus Saleziečius 
Torino mieste tęsti mokslo. Mo
kytis jam sekasi, nes yra ga
bus, puikiai išmoksta italų kal
bą ir pamilsta Alpes. Už poros 
metų Jonag grįžta tėvynėn ir 
Telšių kunigų seminarijoje stu
dijuoja filosofiją ir teologiją 
bei ruošiasi kunigystei. Nepasi 
tenkina sausomis vadovėlių ži
niomis, bet ypatingai domisi so
ciologija ir jaunimo auklėjimu. 
Seminariją baigęs cum Įaudė, Jo 
nas 1937 mirželio 6 priima ku
nigystės šventimus iš vyskupo 
Justino Staugaičio. Nuo Telšių 
iki Los Angeles — jau 25 me
tai altoriaus tarnyboje.

Altoriaus tarnyboje

Jaunas kunigas, Jonas Kučin 
gis skiriamas vikaru ir kapelio
nu į Šilalę. Kun. Jonas atvyko 
Šilalėn su širdimi ant rankų. 
Trumpu laiku jis puikiai pažįs
tamas savo mokiniams ir para
pijiečiams, nes širdies kalbą vi
si greitai perpranta.

Kai 1938 m. turėjo išvykti 
Italijon į Milano Švč. Širdies 
universitetą tęsti studijų, buvo 
palydėtas su gausiomis ašaro
mis ir daugybe gėlių.

Milane studijuoja sociologiją 
ir pedagogiką. 1939 metais grįž 
ta Lietuvon. Tuoj skiriamas 
amatų mokyklos ir kariuome
nės kapelionu Telšiuose. Telšiuo 
se dirbdamas, suorganizavo ne
turtingiems mokiniams bendra
butį, kuriame rado prieglaudą 
apie 50 mokinių. Tačiau jo sėk
mingą veiklą pertraukė bolševi
kų okupacija. Kun. Jonas iš 
kapeliono pareigų atleidžiamas 
ir vikarauja Varnių bei Kražių 
parapijose. 1940 metų rudenį, 
bolševikams areštavus Šilalės 
kleboną, kun. Kučingis siunčia
mas administruoti šią didžiulę 
10,000 sielų parapiją. Parapie- 
čiai ir buvę mokiniai gėrėjosi 
savo klebono drąsa ir pasiauko
jimu. Milicija ją areštavo ke- 
ris kartus. Nežiūrint to, jis įve
dė savaitines tikybos pamokas 
jaunimui bažnyčioje.

1941 metais, vokiečiams užė
mus Lietuvą, iš kalėjimo grįžo 
Šilalės klebonas. Kun. Jonas 
skiriamas Telšių gimnazijos ka 
pelionu. Darbas ir čia nebuvo 
lengvas, nes vokiečiai darė daug 
sunkumų. Mokiniams trūko ir 
maisto ir butų. Kun. Jonas su
organizavo mokiniams valgyk
lą, kurioje apie 200 būdavo ap
rūpinami maistu. Naciams ne
duodant popieriaus religinio tu
rinio knygoms spausdinti, kun. 
Jonas 1942 metais (su 1939 da 
ta) išleido 30,000 egz. gies
myną.

K’llouė į pasaulį
Kučingis, 1944 m. bolševi

kams artėjant į Lietuvą pasi
traukė į vakarus. Vokietijoje 
paskyrė kun. Joną darbuotis 
Nasgenstadt’o, Wuerteniberge, 
parapijoje, būnant ir seselių 
kapelionu.

Kun. Jonas Kučingis 1946 lie 
pos 27 d. buvusio Švėkšnos kle
bono prel. Juliaus Maciejausko

Spaudoje ii gyvenime

Kun. Jonas Kučingis, Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapiojs klebonas

rūpesčiu pasiekė Ameriką. Pra
džioj apsistojo Šv. Andriejaus 
par., Philapelphijoj. Pa., o pas
kiau vyko į Šv. Kazimiero par. 
Los Angeles, Calif. Čia vysku
po skiriamas vikaru pas prel. 
J. Maciejauską. Deja, neilgai be 
teko kun. Jonui dirbti kartu su 
prelatu, nes jis jau sirguliavo. 
1947 balandžio 11 d. kun. Jo
nas buvo paskirtas Los Angeles 
Šv. Kazimiero bažnyčios admi
nistratorium ir lietuvių klebo
nu. Taigi 15 metų klebonavimo 
sukaktis.

Našūs darbai
Iš savo pirmtakūno paveldėjo 

seną 11 kambarių namą (2511 
Third Avė., Los Angeles), po 
kurio stogu buvo ir bažnytėlė, 
talpinanti apie 70 žmonių. Jau
nasis klebonas šį kartą buvo 
kaip 'besparnis aras, — be pini
gų, be kalbos, be patyrimo. Ta
čiau viena jam buvo aišku, — 
iš čia reikia keltis. Šią vietą 
pardavė ukrainiečiams katali
kams ir nupirko presbiterionų 
maldos namus laikinai bažny
čiai su šalia esančiu namuku 
klebonijai (2704 St. George St., 
Los Angeles). Tai buvo 1948 
metai.

Kun. Jonas turi būti geras 
I šachmatininkas, nes pramato iš 
anksto bent penkis ėjimus. Pa
rapijos kūrime parėdė ypatingo 
įžvalgumo. Kūrė, statė ne tik 
šiai dienai, bet ir ateičiai. Metai 
po metų parapijos pastatai au
go ir gražėjo. 1951 lapkričio 4 

|buvo pašventinta nauja, lietu- 
jviško stiliaus, erdvi bažnyčia, 
kuri talpina apie 500 žmonių. 
Gi 1959 metais parapijos pasta
tai pilnai atbaigti. Pastatyta 
nauja pradžios mokykla, kurio
je dabar mokosi 212 vaikučių, 
pilnai įrengta klebonija, vienuo
lynas ir salė. Kun. Jono Kučin-

(Atkelta iš 3 psl.)
ma ir reikia išlaikyti, nepaisant, 
kad tai gali pareikalauti nemažo 
pasiaukojimo, Ir tas moralinio ide
alizmo užakcentavimas net ir tau
tos gaivastingumui turi didelės 
reikšmės.

Štai, imkime kaimyninės Lat
vijos pavyzdį. Ten du trečdaliu 
protestantų ir vienas trečdalis ka
talikų. Prieš II Pasaulinį karą ten 
buvo vedama statistika ir tikybo
mis. Šių eilučių autorius buvo spe
cialiai išvykęs į Latviją šeimų prob 
lemų patyrinėti. Statistikos duome
nys atskleidė, kad du trečdaliai ne- 
katalikų gyventojų turėjo daugiau 
mirčių negu gimimų. Jų tarpe leng
viau buvo žiūrima į. perskyras. Tuo 
gi tarpu trečdalis katalikų gyven
tojų savo gimimų skaičiumi ne tik 
papildė nuostolius iš anų dviejų 
trečdalių, bet dar padarė, kad lat
vių tauta buvo savo skaičiumi au
ganti, didėjanti. Tai nulėmė trečda
lis gyventojų, iš kurių tarpo buvo 
vienuolių ir kurių tarpe buvo 
gyvas skatinimas stoti į vienuoly
nus.

Įdomu, kad Latvijos vyriausybė, 
pastebėjusi, kiek sunkumų atneša 
suirusios šeimos, net per radiją 
ėmė skatinti, kad žmonės tuoktųsi 
bažnyčiose, nes buvo nustatyta, 
kad šitokios moterystės yra pasto
vesnės.

J. PL

Los Angeles Šv. Kazimiero bažnyčia, statyta 1951 m.

gio dėka, Šv. Kazimiero parapi
ja tapo žiburiu visiems plačio
sios pietų Kalifornijos lietu
viams. ,

Kai 1948 metais būriai trem
tinių ėmė ieškoti šiame plačia
me krašte Amerikos, kun. Ku
čingis skubėjo jiems padėti. Su
darė virš 300 darbo ir buto ga
rantijų; parapijos pastatai, — 
klebonija, salė net ir garažas,— 
tapo pirmuoju daugelio tremti
nių lizdu. Iš čia su jo pagalba 
ieškomas darbas ir butas. Nuo 
1949 metų prie parapijos sėk
mingai veikia jo įkurta Litua
nistikos mokykla, įvairios orga
nizacijos. Nuo 1952 m. rudens, 
kun. Jono Kučingio rūpesčiu lei 
džiamas dvisavaitinis laikraštis 
“Lietuvių Žinios”, kurio tikslas 
sujungti visus išblaškytus tau
tiečius. Jį skaito daugiau 1.000 
šeimų. Gi nuo 1954 jo sumany
mu .kasmet organizuojama Ka
lifornijos Lietuvių diena, kuri

Sovietai skurdus lenktyniautojai
“U. S. N. a. W. Report” su

rinktais duomenimis, sovietų 
pramonė ir žemės ūkis gali pa
sivyti JAV, minimum 23 metų 
laikotarpy, tačiau gali užtrukti 
ir 500 metų.

Iš studijuotų 47 gaminių tarp 
1913 — 1958 metų sovietai pra 
lenkė amerikiečius tik penkio
se: dviračių gamyboje, siuvamų 
mašinų, žuvies miltų ir gumi
nės avalynės.

Jeigu Sov. Sąjungos ir JAV 
gamyba augs tuo pačiu greičiu, 
kaip 1928 — 1955 m. laikotar
pyje, sovietai pasivys JAV tik 
po 54 metų. Tais pačiais duo
menimis įrodoma, kad Sov. Są
jungos gamybos augimas nėra 
pastovus ir užtat betkokios kai 
bos lieka tik pasakomis. Pagal 
1954 m. kainas, sovietų pramo
nė 1913 m. buvo atsilikusi nuo 
JAV 30 bilijonų dol., 1928 m. 
skirtumas buvo $56 bol., 1955 
m. — $115 bil.

Taigi, duomenys rodo, kad 
Sov. Sąjunga pasivijime nėra 
padariusi jokios pažangos ir tu

Amerikiečiai kariai žygiuoja Thailande, 40 mylių nuo Korat mies- 
£ to. Kariai yra iš Schofield barakų Havajuose. (UPI)

sutraukia net iki 3.000 dalyvių, 
;jų tarpe daug žymių amerikie
čių ir valdžios žmonių.

Jubiliejaus minėjimas 
Kun. Jonas Kučingis, minė

damas savo kunigystės sidabri
nį jubiliejų, altoriui atiduotus 

'metus galėtų taip paskirstyti: 
i 7 metai Lietuvoj, 2 metai Vo- 
jkietijoj, gi 16 metų savo paties 
| išugdytojon Los Angeles Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoj, po 
kurios sparnu gyvenimo pras- 
,mę randa apie 5.000, parapiečių. 
i Birželio 17, 10:15 vai. ryto, 
Į jis kartu su savo parapiečiais, 
^draugais ir rėmėjais- aukos iš
kilmingas padėkos šv. mišias 
gerajam Dievui, kuris taip gau
siai laimino jį ir Šv. Kazimiero 
parapiją. Kun. Kučingio padė
kos, mišiose galės tik dvasioje 
dalyvauti jo senutė 86 metų 
amžiaus motina ir 4 sesutės, 
kurios vargsta Lietuvoje.

T..

retų kas nors katastrofiško at- 
stiikti JAV ekonomijoje, kad 
ji būtų pralenkta.

ŪKINE KONFERENCIJA 
PAS PREZIDENTĄ

Baltuose Rūmuose, Washing. 
tone, įvyko ūkinė konferencija, 
kurioje ieškota darnesnio veiki
mo būdų vyriausybei, darbinin
kijai, pramonės vadovams. Pa
sitarimuose dalyvauti buvo pa
kviestas ir prel. G. T. Higgins.

Atvyko iš Lenkijos...
(Atkelta iš 3 psl. i 

mėgsta. Laukia laisvės, nenori 
rusams vergauti. Į Ameriką 
važiuotų visi, kad tik galėtų.

Mamytė išlaikė kelionę labai 
gerai, ypač buvo gera skristi i 
sprausminiu lėktuvu. Amerikoje' 
jas ypač stebino “marios auto
mobilių” ir daugybė reklamų. 
Dabar mielai skaito “Draugą”, 
“Ateitį”, tremty išleistas kny
gas, nes ten laisvos spaudos 
niekada nėra gavusios. Apsigy
veno žento Antano Stuko na
muose, 2941 W. 71 St., Chica
go 29, III. J. Pr.

Hollywood’o inspiruotas amo- 
ralinių filmų antplūdis pradeda 
iššaukti jau ir reakciją.

Keletas kongreso atstovų jau 
reikalauja valdžios įsikišti ir 
suduoti per pirštus purvo ver
telgoms, kurie dideliais šuoliais 
stumia šio krašto jaunimo tvir
kinimą.

Netruks, žinoma, laisvės gy
nėjų ir konstitucijos žinovų, ku 
rie bus prieš, tačiau Amerika 
neišvengiamai turės pasukti į 
cenzūrą, jei nenorės leisti visai 
sunaikinti savo moralinį užnu
garį. Jei dabartinė amoralinė 
orgija daug ilgiau tęsis, tai 
nereikės rūpintis jokiais išori
niais pavojais.

Malonumų ieškojimas ir ne
pajėgumas nusilenkti discipli
nai bei pasiaukojimui nuves ly
giai tomis pačiomis pėdomis, 
kuriomis prieš 16 šimtmečių is
torijos archyvan nužingsniavo 
Romos imperija.

Amerikos gydytojų puolimai 
prieš prezidento remiamą socia
linio draudimo įstatymą vaiz
džiai įrodo, kad yra paliesta jų 
pati jautrioji vieta — piniginė 
(ne širdis....). Gydytojų pusėje, 
deja, stovi didelė šio krašto ko
mercinės spaudos dalis.

Į10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
(už apdraudą, nuo ugnies Ir auto-j 
įmobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% West »5th Street 

•Jhicago 42. Illinois
|Tel.: GA. 4-8054 ir G7L 0-4339.1

liiDflinfl ELECTROniCS
ORDERI

, STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES
EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam tamlauslos kainos Ir garantija

13321 s, Halsted St.- CLiffside4-5665

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111.

A L - T O N Y
DECORATING

Ilgametė patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. DIKINIS. GA 5-58G7.
A. BURBATT: 3-885653.

BAŽNYTINIįTp^MALDŲ
VADOVĖLIS

i
yra gaunamas Drauge. Jame yra Į 
visos reikalingos maldos ir gies- j 
mės bei liturginiai nurodymai, i 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29. III.

II A II I A S K A S
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

M O V I N G
R. ŠERfiNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?’- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. W8 5-8063

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

• ...... .
T E L E V I Z I J A S

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Amerikos gydytojų draugija 
(AMA) daro didelį “meškos pa- Į Keli žmonės, 
sitarnavimą” kapitalizmo siste
mai, piršdama mintį, kad bet 
koks socialinis draudimas yra 
grynas marksizmas. Pilkai žmo 
nių masei tad nuolat pristato
mi visokie reikalingi ir pažan
gūs reiškiniai, kaip komuniz
mas ir tokiu būdu netiesioginiai 
ugdoma simpatija tiems var
dams ir jų įdėjoms.

*

Kažin kodėl viskas nutilo dėl 
lietuvių pasirodymo New York 
pasaulinėje mugėje 1964-5 me- VKSTl'VIV nuotraukos ir
, . .......................... .AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOStais. Pirmas sį reikalą įskėlė1 m nsy sukčiai a be.

Stukas iš ijau prieš metus J.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 Iki 
9:30 vai ryto Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

7159 So. Maplevvood Avė.. 
Chicago 29. IU.

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 GRovehill 6-1760

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

informacijų kreipkitės į

Mutual ĄeJL&ud Savings
anJ d^oan ^J^ssociahon

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Dėl visų

INSURED
$10,000

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet
kokios firmos nuo 1956-1961 mėty modelių 

mėn.garantuotą automobilį? Duodame 6-ių 
garantiją.

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

Telef. VVAIbrook 5-5121

, —....... ~
K a s t i k turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 62 H S. Westmi, PRospect 8-5876

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

New Jersey, visai teisingai nu
rodydamas, kad tai būtų puiki 
proga parodyti savo menines pa 
jėgas.

Kadangi tuo metu bus pabaig 
tas tarpkontinentinis televizijos 
tinklas, būtų dėkinga proga vi
sam pasauliui pamatyti mūsų 
tautinį meną. Apie šį svarbų 
reikalą iki šiol tepasisakė tik

Laiko liko mažai. Reikia iš
rinkti arba sukviesti lietuvių 
pasirodymui ruošti komitetą, 
susidedantį iš energingų ir šio 
krašto reklaminius metodus su 
prantančių žmonių.

Ar nevertėtų LB valdybai a- 
pie tai pagalvoti ir pasitarti su 
J. Stuku, kuris yra tikrai tos 
srities žinovas, ir pajudinti tą 
sunkų vežimą iš vietos?

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

i Incorporated)
EDVARDAS U VIS, sav.

M O V I NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė,

Tel. FRontier 6-1882



BOSTONO ŽINIOS
KANTATA APIE LIETUVĄ

Gegužės 20 d. bostoniečiai iš- pomacorius V. Vasyliūnas. Kan- 
gyveno tikrai retą meno šven- uita susiuėaa iš a dai.: giedrio- 
tę. Joje, be mums jau girdėtų sms, imtinosios ir įsKUmmgo-
dainų iš operų arijų, pirmą kar 
tą buvo atlikta kantata apie 
Lietuvą.

Pirmoje koncerto dalyje Bos 
tono rmšrus choras, kompozito
riaus Juliaus Gaidelio vadovau 
jarnas, gražiai atliko penkias 
chorines dainas; Pavasario dai
na — J. Gaidelio, Augo putinas
— J. Gruodžio, Užmigo žemė —
Č. Sasnausko, Vėjo dukra —
St. Šimkaus ir Pasėjau dobilą
— J. Gaidelio. Pastarąją dainą 
turėjo pakartoti.

Toiiau Vilniaus operos solis
tas St. Liepas, su jam įprastu 
gyvu įsijautimu, atliko serena
dą — Denza ir Aukso stabas —■
Gounod, o jaunoji Bostono lakš 
tutė Daiva Mongirdaitė, tikrai 
subtiliai atliko arijas iš operos 
Kaukių balius — G. Verdi ir 
Liu ariją iš operos Turandot —
G. Puceini.

Antroje koncerto dalyje bu
vo atliktas naujas kompozito
riaus Juliaus Gaidelio kūrinys,
taip pat naujam poeto Stasio į Antrojoj daly solistas it. Lie 
Santvaro kūriniui Kantatai a- Pas dainuoja gilų skundą, kad 
pie Lietuvą. Kadangi ir kompo- prabėgo ir nubėgo vasaros gė- 
zitorius ir poetas yra nuolatiniai lynų saulė, grėsmingais debesi- 
Bostono gyventojai, todėl bos-

sms. rr muzika ir žodžiai iš cno- 
ristų mpų sKiiuo ypatinga dar
na.

Pirmoje dalyje, tarp kitų pos
mų, choras gieaa: — Mes regi
me tave, kaip žiburį aukštų 
erdvių, kaip samė, tavo veidas 
juokiasi giedriai, ir .girdime gy
vy oės baisą Nemuno srovių, ir 
kaip tavam danguj apsvaigę
eiuiba vyturiai. i į __________________

Po to solistė D. Mongirdaitė 1
svajingai gieda; - Žalio, žydim toliai- vandenio neranda jie gim 
eio pavasario giedrioj platybėj j 
— tulpių- ir lelijų pumpuruos ! 
esi gyva — tu manoj širdy esi

Komp. J. Gaidelio kantata apie Lietuvą, išpildoma Bostone, Mass. Diriguoja pats komp. Gaidelis.

radę lėšos jo gaminimui ir pri- Laisvės Varpe narių sprendėjų

DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. birželio mėn. 6 d.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Los Angeles, Calif.
Baleto šokių vakaras

Neperseniai Los Angeles lie
tuviai buvo pradžiuginti meniš
ku baleto bei tautinių šokių va
karu. Šis nuopelnas yra mūsų 
Įirofesionalų baleto meisterių 
Jaunučio Puodžiūno ir Violetos 
Karosaitės. Šis bandymas pub

šokių grupe Žilvičiu ruošė į- 
traukdami į programą klasiki
nius, modernius, tautinius bei 
išraiškos šokius. Programos pra 
nešėjas buvo akt. Juozas Kari
butas, kuris protarpiais gana 
vykusiai įpynė ir deklamacijų: 
Binkio — Vėjavaikiškas vėjas, 
Inčiūros — Akys ir Al. Barono 

1 humoristinį — Kovo mėnuo. Šis
likos buvo priimtas su dideliu j Paskutinis kaip kam labai pa-
entuziazmu . ir 
atsiliepimais.

kuo
i
tiko.

Norint aptarti šokius, atlik-

pavasario'linksmybė, mano sau 
lė, mano Lietuva!

Pirmoji dalis užbaigiama cho
ro ■ ir solistės vilties daina: — 
Degame laisvom dienom, kaip 
mėlynų dausų žvaigždėm, saulėj 
noksta derlius vasarojų — ir 
dainų garsai į dangų nuplazda 
kregždėmis, teka upė neišsen
kančių rytojų.

!mis grėsmingai sudūzgė audra, 
slegia sutemos ir drasko širdį 
žudanti apgaulė, pradingo iš lan 
gų, iš sodų ir veidų giedra.

Toliau seka antrosios dalies 
choras: — Žengia, žengia gele-

toniškiams ir teko laimė pir
miesiems pasidžiaugti tos kan
tatos premjera.

Kantatos atlikėjai buvo: Bos
tono mišrus choras, kompozito
riaus J. Gaidelio vadovaujamas, žim apkalti broliai, rimbais pla- 
sol. Daiva Mongirdaitė, Vilniaus kami sukniumba Sibiro pusny, 
operos sol. St. Liepas ir akom- jų krauju aplieti rūstūs tundrų

1S

JANINA ir KAZYS BALTRAMONAI4 
atidarė liauju restoraną

ROTA
MARŲUETTE PARKE 
6812 So. VVestern, PR 8-3493
čia gausite lietuviškus valgius, pri- Į 'M f

taikytus jūsų skoniui! e
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI!

Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, o sekmadie- g 
> niais nuo 11 valandos ryto iki 8 valandos vakaro B

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANI 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 men. 1 d,, 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
S Ifftl ftunne. PIRM. Ir KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. B;
ČS VALANuOS: ANTKAD. ir PENKT..................... 9 v. r. Iki 6 p. p.

ŠEŠTAD 9 v
......... 9 v. r.

ik, 12 v. d. Trečiad uždaryta.

B U I C K AS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
Šis vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.83

Taksai .89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96 _

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba *

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

Šios dalies muzika taip išraiš
ki ir taip stipriai susijusi su žo
džiais, kad tikrai girdi kanki
nių brolių sunkius Sibiro taigose 
žingsnius, žvangančius jų gele
žinius pančius ir jauti tą gilų, 
kaip jūra, skausmą ir liūdesį. 
Neveltui ne vienam ašaras iš
spaudė.

Pabaigai, giliame susikaupi
me, nuskamba choro ir solisto 
lūpomis malda: — O Dieve, mū 
sų dalios baisią kančią nuneški 
Nemuno negrįžtančia srove, te 
mūsų širdys didžią laisvės šven
tę švenčia, mes prašome, mes 
meldžiame o, Viešpatie, Tave.

Trečioji kantatos dalis prasi
deda pirmosios dalies daina: — 
Per amžių tolumas tu ateini, 
mana tauta, per kruvinų kovų 
ir pergalių dienas.

Toliau solistė ir solistas sva
jingai ir viltingai gieda: — Re
giu, parbėga ryto saulė, kran- 
tan sidabrą žeria ežerai — tai
ka, taika visam pasauly, į dan
gų bokštus kelia jovarai.

Ir pagaliau paskutinė ugnin
ga daina, kurioje choras ir so
listai, visu dvasios pakilimu, 
traukė laisvajai Lietuvai him- 
ną: — Aušra atskrieja, ta vieš
nia padangių, pavasario balsų 
daina gyva! pakilkite visi žie
dai palangių, jau laisvės saulėj 
spindi Lietuva!

Čia ir choras ir solistai iš
vystė nuostabiai didelį muziki
nį kilimą ir jėgą.

Akompaniatorius Vytenis M. 
Vasyliūnas buvo geras choro 
palydovas.

Kantatos muzika, kad ir mo
derni, gauti muzikos spalvomis, 
bet parašyta nesunkiai, todėl 
galėtų būti įsigyta ir atlikta 
stipresniųjų chorų.

Garbė nė tik kompozitoriui 
J. Gaideliui ir poetui St. Sant
varai sukūrusiems tokį puikų 
kūrinį, bet ir Bostono mišraus 
choro choristėms ir choristams, 
kurie tikrai pašventė daug po
ilsio valandų šios kantatos pas
tatymui.

Tikėkimės, kad kol Bostono 
mišriam chorui vadovaus kom
pozitorius J. Gaidelis, o choro 
valdyboms tokie pasišventėliai 
kaip Izbickas, Vyt. Brazgys ir 
H. Gineitis, lietuviškoji daina 
Bostono ir jo apylinkių padan
gėje skambės ir klestės.

Pranas Lembertas

antibiotikai kultūros
KLUBE

Šių metų paskutinis Kultūros 
klubo susirinkimas įvyko gegu
žės 26 d. Dr. Stasys Jasaitis 
skaitė paskaitą apie paskutinių
jų 30 metų atradimus medici
nos moksle. Dr. Jasaitis dau
giau sustojo ties penicilinu, 
streptomi’einų ir kitais antibio
tikais. Jis nurodė, kiek daug 
sunkaus darbo yra įdedama, 
kad išgelbėtų žmogaus gyvybę

pažinimas jo veikimui.
Dabar šioje tyrimų srityje 

jau dirbama labai daug, tam 
esą lėšų ir tokių ilgai vilkinimų 
jau nebesą. Čia dr. Jasaičio lū
pomis praslenka datos, pavar
dės ir vaistų pavadinimai ir 
kas svarbesnio buvo daroma ir 
tiriama šiame laikotarpy.

Po paskaitos klubo valdyba 
padarė metų veiklos apyskaitą.

Ateinančių metų kultūros klu 
bo valdyba sudarys: dr. Stasys 
Jasaitis — pirm., P. Žiaugrienė 
ir Mickevičienė vicepirmininkė, 
o sekr. ir iždinink. bus surasti 
vėliau.

Šiais metais klubui vadovavo 
dr. Bronius Baškys — pirm., 
Jadvyga Barūnienė ir Dana Iz- 
bickienė — vicepirm., Apolin. 
Treinys — sekret., ir Stasys 
Eiva — ižd.

Susirinkimas baigtas tradici
niu kavos puoduku, tortais ir 
pyragaičiais, kuriuos per ištisus 
metus parūpindavo Barūnienė 
ir Izbickienė.

susirinkime B-nę atstovaus dr. 
inž. Jurgis Gimbutas, 3) Milijo
no fondo reikalu principe nu
tarta prisidėti 1.000 dolerių, pi
nigus surenkant iš įvairių B-
nės rengiamų parengimų, 4) m0 Gavelio paruoštą montažą 
Užsakyta 100 knygų “(Palik ig (Stasio Santvaro kūrybos atli-

Šį šokių vakarą J. Puodžiū- j tus mūsų profesionalų — J. 
nas su V. Karosaite ir savo Puodžiūno ir V. Karosaitės, iš 
studijos mokiniais bei tautinių baleto Don Kichotas, Rapsodi

ja, Vergo sapnas ir kt., būtų
laitis kalbėjo apie Santvaro kū
rybą, aktorius Henrikas Kačins 
kas padeklamavo sukaktuvinin-

nelengva. Tiesiog neįtikėtina, 
kad šiose sąlygose mūsų lietu
viai tokioje aukštumoje gali iš-

ko eilėraštį “Mama”. Inž. Zig- gilaikyti. Tai buvo daug dau
giau, negu publikos tikėtasi.

Ašaras Maskvoje”, 5) Bus rao- ! k0 Birutė Vaičjurgytė, Rita Au 
šiamas Bostono apylinkės de
šimtmečio paminėjimas, data ir 
programa bus pranešta vėliau,
6) Nutarta rūpintis dailiojo žo-

siejūtė, Raimundas 
Jurgis Jašinskas, kuris šį mon
tažą ir režisavo. Buvo perduo
damos Santvaro parašytos ir

džio prieaugliu, sudarant dailio- I lietuvių muzikų komponuotos
jo žodžio mylėtojų ratelį, 7) Ty 
rinėt lituanistų parengimo reika 
lą, sudarant lituanistikos kur
sus, 8) Kuchel ir Lipscomb re
zoliucijos reikalu 'bendradarbiau 
ti su ALTu, 9) surengti vieną 
ar daugiau parengimų B-nės 
vardu ir aptarta eilė smulkes
nių reikalų.

KRONIKA

jo dainos. Taip pat dainavo ir 
pats Santvaras (Iš kaspino).

— Birutės Kapočiutės ir Leo 
no Pabedinsko vestuvės bus bir 
želio 23 d., šeštadienį, 11 vai. 
lietuvių parapijoj So. Bostone.

— Baigė universitetus: Vyte
nis Vasyliūnas Harvarde fiziką, 
Romas Bričkus Bostono univr. 
pramoninę te'chn., Almantas

Šalia jų visa eilė jaunimo:
. Jonė Vaikšnorytė, Daiva Ta- Mickus ir ■ vi mulaitytė, Rūta Skiriūtė, Kaz

lauskaitė, Kazutytė, Barauskai
tė, Reklaitytės, Staikūnaitės ir 
visa eilė tautinius šokius šo
kančio jaunimo. Visi jie davė 
įnašą į šį šokių vakarą, kuris 
vyko gana puikioje Hollywood 
Assistance League Playhouse 
salėje Hollywoode.

J. Puodžiūnas, vyriausias šio 
šokių vakaro kaltininkas, yra 
kartu ir šokių mokytojas. Hol- 
lywoode dirba jau apie dešimt 
metų. Per tris sezonus yra da-

— Stasys Grebliauskas gegu
žės 27 staigiai susirgo ir nuvež
tas į ligoninę, kur jam buvo pa ■ . , . . , ., \ v. .. n tern umv, bizni, Dana Gedmm-daryta širdies operacija, po ke- , „ ,, . ... .taite Northeasten umv. ibiologi-

Meižys ir Romas Venckus lyvavęs, kaip solistas garsiose 
Northeastern univer. inžineriją, j Hollywood Bowl programose, 
Antanas Kriščiūnas Northeas-’ tris metus šokęs Moulin Rouge 

kabareto trupėse ir taip pat

'lių valandų mirė. Stasys Greb- 
Liet. B-nės Bostono apylinkės [liauskas daugumai buvo žino- 

posėdis imas, kaip vokiškų radijo apara-
B-nės apylinkės valdyba su i tų atstovas. Palaidotas gegužės 

deleguotais organizacijų atsto- 131 d.
vais turėjo posėdį, kuriame —■' Stasiui Santvarai gegužės 
svarstė ir aptarė: 1) Nario mo- ,27 d. suėjo 60 metų amžiaus, 
kestis įbus renkamas per orga- j Radijo valandėlė “Laisvės Var-, 
nizacijaš, be to bus galima su- i pas” tos dienos beveik visą pro 
mokėti ir Ivo bei Stelmoko na- gramą paskyrė rašytojui Sant- 
mų pardavimo įstaigose. 2) varai. Rašytojas Antan. Vaičių

SESUO INCARNATA MUZIKOS 
MAGISTRAS

Sesuo Incarnata

liau sesuo Incarnata mokytoja
vo įvairiose vietovėse parapijų 
mokyklose. Nuo pereitų metų 
rudens vėl mokytojauja So. Bos
tone Šv. Petro parapijoj ir kar
tu yra šio vienuolyno So. Bosto
ne vyresnioji ir praktiškai mo
kyklos vedėja (Pagal tvarką 
mokyklos vedėju yra parapijos 
klebonas). Seselė Incarnata gra
žiai kalba lietuviškai, nors aug
dama tos kalbos beveik nemo
kėjo. Ir dabar dar prisimena, 
kaip jau būdama mokytoja, pa
siėmusi “Darbininką”, tada lei
džiamą Bostone, užėjusi į vie
nuolyno pastogę bandžiusi skai
tyti garsiai ir vis buvusi nepa
tenkinta savo ištariamais žo
džiais, kurie vis atrodė negerai 
ištariami.

Pašaukimas tarnauti Dievui 
ir dirbti žmonių tarpe nėra deng 
vas. Bet turint ryžto ir truputį 
valios galima bandyti kopti

ją, Irena Lendraitytė Tufts 
univ. biologiją, Norma Razva- 
dauskaitė Emanuel kolegijoj 
biologiją, Loreta Kontrimaitė 
Emanuel kolegijoj chemiją, Da
lia Vakauzaitė Bostono mokyto
jų kolegiją,

— Baigė high sehool. Alfon
sas Baika, Vida Galdikaitė, Ma
rytė Grinkevičiūtė, Mykolas 
Kasper, Gediminas Kuodis, Al
gis Lapšys. Kristina Lendraity
tė, Živilė Mockutė, Janet Pres- 
kenytė, Glorija Razvadauskai- 
tė, Palmyra Strazdaitė, Gintau
tas Vaičaitis, Nijolė Vaičaitytė, 
Arvydas Vaičjurgis, Juozas 
Venckus, Ignas Vileniškis, Ri
chardas Kovė, Kazimieras Aukš 
tikalnis ir Vaidas Vakauzas.

dalyvavęs Hollyvvood Star Co. 
gastrolėse po visą Ameriką.

Jau keletą metų dirba baleto 
studijoje, kaip klasikinių ir iš
raiškos šokių mokytojas. Da
bartinu metu yra sudaręs dvi 
grupes iš jaunųjų lietuviukų 
mokinių. Jis dirba labai sunkio
se sąlygose, nes visi žinome kiek 
baleto instruktorius gali gauti 
mėnesinės algos. Jo troškimas 
puoselėti mūsų jaunimą, vesti 
į sceną ir lavinti šokio mene. 
Vakaras parodė, kad yra pajė
gus duoti šokių vakarą bent 
vieną į metus. Lai virsta jis 
tradiciniu, kur mūsų jaunimas 
parodo savo metinį mokslo me
tų pažangumą, drąsą ir tobulė
jimą. Korsp.

Birželio 10 d. Jordan Hali 
salėje Bostone bus iškilmingai 
įteiktas magistro diplomas su 
geriausiais pažymiaiss Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselei Incarna- 
tai. Ji studijavo piano ir “mu- 
zik education” Naujosios Ang
lijos konservatorijoj. Buvo vie
nintelė vienuolė šiais metais moksle ir į aukštesnes pakopas, 
lankanti šią konservatoriją ir Seselės Inearnatos šis naujas 
ją baigianti su geriausiais pa- mokslinis laipsnis tai patvirtina, 
žymiais. Jėzaus Nukryžiuotojo seselės

Broektone šalia savo pašaukimo
Jos seneliai buvo atvykę iš ir kasdienių darbų atlieka ir ki- 

Lietuvos 1888 metais. Tėvelis ; tus didelius darbus. Jos pastatė 
Grigorius Karbauskas ir ma- i seneliams namus, o dabar stato 
mytė Magdalena Landžiūtė (dr. !gražią bažnyčią.
Landžiaus-Seymor sesuo), jau į Kai jos tiek daug dirba ir sie- 
gimę Amerikoje. Abu jau mirė. kia vis aukštesnių viršūnių ir 
Seselė Incarnata užaugo Phila- mūsų pareiga ateiti į pagalbą ir 
delphijoj, Pa. Į Jėzaus Nukry-, joms padėti.
žiuotojo seserų vienuolyną, ku- j Seselės Inearnatos laipsnio ga 
rio centras dabar yra Brockton, vimo proga noriu priminti vi- 
Mass., įstojo dar Scranton, Pa. siems, kad kiekvienas iš mūsų

ir pratęstų jo amžių. Penicili- -pen kaįgė įr Marywood kolegiją, galime ir privalome prisidėti 
nas dr. Fleming mažoje laibora- Labai mėgo muziką. Baigus ko- prie koplyčios statymo, įmūry- 
torijoje, nuo to laiko, kai tą pe- legiją, šalia seselės mokytojos darni į ją po plytą”, tai bus mū-
lėsio grybelį vėjas putė pro lan
gą į jo darbo kambarį Ii928 me
tais, jo bandomas, globojamas 
ir auginamas .penecilinas išgulė
jęs net apie 12 metų, kol susi-

darbo, 10 metų vargoninkavo sų padėka ir pagalba už jų dir- 
šv. Petro parapijoj, So. Bosto- barnus darbus. O seselei Incar- 
ne, kol iš jos šias pareigas per- natai siunčiame gražiausius svei 
ėmė iš tremties atvykęs muzi-1 kinimus ir linkėjimus, 
kas Jeronimas Kačinskas. Vė-1 : Pov. Žičkus

GAUKIT NAMŲ PAGERINIMO IR MORGIČIŲ 
PASKOLAS PAS MUS!

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

SS

Santaupos* atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

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

9 iki 8 
9 iki 6 
9 iki 1

nuo

AND LOAN ASSOCIATION 
3Ą30 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside li-OlOIf. 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas
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Į MIELĄJĄ “VENTĄ” SUGRĮŽTANT

Karštą sekmadienio anksty
vą popietę paliekame Chicagos 
gatvių triukšmą ir pasukame 
plačiuoju keliu Union Pier, 
Mich., link. Mes skubame keliu, 
kuriuo dar praėjusiais metais 
ne kartą teko keliauti.

Po valandėlės kelionės štai ir 
praėjusiais metais ėmęs garsė
ti Union Pier, Mich. Medžių pa
vėsiuose susigūžę vilos, tarpe 
kurių daug lietuviškais vardais 
besivadinančių. Pasukame į La
ke Shore Rd. ir mus pasitinka 
stambus užrašas “Venta”.

Aplink gražiai išsidėsčiusius 
gyvenamuosius vienetus, viena 
grandine sujungtus į raidę “U” 
vingiuoja gyvatvorės, Kiemo 
viduryje ir plačioje aikštėje 
ošia ką tik lapus išskleidę va
sarvietės pažibos — senieji me 
džiai. Aikštelėse įvairiaspalvės 
tulpės, bijūnai. Medžiu viršūnė
se čiulba pavasario giesminin
kai, šakomis šokinėja vikrios 
voveraitės.

— Malonu pasveikinti mielus: 
svetelius, bet štai dabar pas" 
mus darbymetė. Baigiame pa
šalinti žiemos liekanas ir pasi
ruošti sutikti mielus vasaroto
jus — maloniai mus užkalbina 
nuoširdūs žemaičiai A. ir P. 
Odinai, “Ventos” savininkai.

— Tai darbelio turite nema
žai, kiek čia gėlių ir pievelių, 
.o kiek daug kambarių, juk vis
ką reikia sutvarkyti — bandau 
mėgsti pokalbį toliau. Bet štai 
didžiulis būrys svečių išvirsta 
iš vieno buto ir eina į kitą. Tai 
būsimi vasarotojai renkasi sau 
gūžteles.

Toliau matome darbuojasi 
talkininkai. Vėdina kambarius, 
kloja naujai lovas, karpo tvo
reles, kiti sodina gėles, žodžiu 
darbas virte verda. Raštinėje 
ponų Odinų didysis ramstis — 
žentas Gediminas Morkūnas 
kartotekon įrašo naujus vasa
rotojus, gi jo maloni žmonelė 
vadovauja paskutiniesiems dar
bams.

— Žvilgterėkite, štai jau ši
tie baigti tvarkyti butukai — 
maloniai mus pakviečia pasi
žvalgyti jaunoji ponia Morkū
nienė.

Tikrai patogiai čia viskas su
tvarkyta. Visi patogumai. Karš 
tas, šaltas vanduo, dušai, elekt- 
trinės virimo plytelės, giraži vir
tuvėlė, minkšti baldai, plačios 
patogios, švariai paklotos lo
vos. Viename butelyje galima 
gyventi bent 8 žmonėms, žo
džiu atvažiavai ir gyvenk kaip 
rojuje. Be jokio rūpestėlio.

Štai malonios poilsio aikšte
lės vejomis apaugusios, štai ten 
jaunimui sportuoti aikštė, o ma 
žiesiems sūpynės, žaidimo aikš
telė.

— Na, ponas Pranai, puikiai 
pasiruošęs vasarotojus sutikti. 
Jei ne paslaptis, sakyk, ar daug 
jau turi vasarotojų? — provo
kuojančiai paklausiau šeiminin
ką.

— Ačiū, jau nemažas skai
čius vėl pasiryžo sugrįžti į

“Ventą” iš tų, kur pernai vasa
rojo. Štai ir naujų svetelių bū
rys šiandien užsisakė net visam 
sezonui. Vasarotojų turime ir 
iš kitų miestų, net ir iš tolimų
jų Amerikos pakraščių. Gi iš 
savo pusės mes stengsimės 
šiais metais padaryti visą, kas 
mūsų -svečiams teiktų kuo dau- 
giausią patogumų ir mielo poil
sio.

Čia pat už pusblokio ošia di
dingai Michigano ežeras. Take
liu pasukame prie jo. Kokios 
žavingos bangos. Žalsvi kalnai 
sudūžta pakrantėse ir baltos 
viršūnės vėl skuba atgal kran
te palikdamos malonų, raminan 
tį ošimą, štai pirmieji vasaro
tojai jau nardosi bangose ir kai 
tinasi baltame, lyg Baltijos jū
ros pakrantės, smėlyje. 'Pasi
grožėję ežero didingumu dar

SKAUTYBĖS KELIU
(Atkelta iš 2 pusi.)

SKAUTIŠKOS RADIJO 
VALANDĖLĖS

Kiekvieną trečiadienį per ’ 
Margučio radiją buvo transliuo 
jamos skautiškos radijo valan
dėlės. Šiandien kalbės s. v. Vla
das Vijeikig — vidurio rajono 
vadas, o birželio mėn. 13 d. ra
dijo valandėlę atliks Juodkran
tės skaučių tuntas; šią valan
dėlę organizuoja D. Bylaitienė.

GERASIS DARBELIS
Gražus ir jau pilnai prigijęs 

skautų tarpe paprotys atlikti 
gerąjį darbelį Jamboree’s Fon
dui Pasaulio skautų globėjo šv. 
Jurgio šventės proga. Šiais me
tais LSBVS vėl paskelbė gerąjį 
darbelį, kviesdamas brolius sa
ve įsipareigoti ir nors maža pi
nigine auka prisidėti prie LS 
Brolijos reikalų gynimo tarp
tautinėje plotmėje. Vienetų va
dovus prašau nevėluoti ir atsi
skaityti su JFS iždininku A. Ka 
ralium, 3717 W. 70 th PI. Chi
cago 29, III. iki birželio mėn. 1 
dienos.

Gerąjį darbelį, tiktai kitokiu 
būdu, praėjusių metų bėgyje 
gražiai atliko JFS įgaliotiniai ir 
skautų vienetų vadovai, kurie 
paaukojo daug darbo valandų, 
kad mūsų lietuviai skautai ga
lėtų daugelyje vietų ir atvejų 
reprezentuoti Lietuvą, nurodyti, 
jai daromas skriaudas ir tęsti 
kovą už tolimesnę lietuvių skau 
tų veiklą.

JF skyriaus lėšomis, praėju
siais metais vienas skautinin
kas galėjo nuvykti į Portugali
ją, į Tarptautinio Pasaulio 
Skautų Biuro konferenciją ir 
ten atstovauti lietuvius skau
tus; keturi akademikai skautai 
dalyvavo Anglijoje įvykusioje 
Vakarų Europos akademikų 
skautų stovykloje; skautinin
kas iš 'Vokietijos atliko kelionę 
į Lichtenšteiną ir pas kai ku
riuos V. Vokietijos skautų vyr. 
vadovus; Tarp. skyr. vedėjas 
dalyvavo suvažiavimuose eigzilų 
.skautų reikalais ir išsiuntinėjo

kartą grįžtame į mieląją Ventą 
atsisveikinti su maloniais šei-Į 
mininkais. Nedaug, tiesa, tenka i 
šį kartą pasikalbėti su jais, nes 
užimti kitais darbais ir vis nau
jų svečių priėmimu. Dar su
skumbu paklausti, — o kaip 
pasiekti be automobilio jus?

— Labai lengvai. Galima va
žiuoti autobusu, galima važiuo
ti traukiniu. Bet geriausia bū
tų, kad norintieji mus aplanky
ti pirma paskambintų telefonu j 
Chicagoje RE 7-9723 arba U- 
nion Pier telefonu Lakeside 85- 
10. Be to informacijų daugiau 
duosime atskiru skelbimu.

Saulutė slinko už medžių vir
šūnių. Artėja vakaro tyla. Ven 
toje pavasaris. Netrukus čia 
po sunkių ir ilgų metų vargo 
suvažiuos mielam poilsiui daug, 
daug mielų šeimų ir pavienių 
ir Ventoje vėl atgys gyveni
mas. J. Janušaitis

memorandumus Tarp. Skautų 
biurui ir kitų tautų skautų or
ganizacijoms lietuvių skautų rei 
kalais. Visi tie ir kiti smulkes
ni atlikti uždaviniai pareikala
vo iš JF skyraus iždo per 
$1.300.00. Gerojo darbelio ir ki
tų aukų dėka buvo galima tuos 
visus uždavinius atlikti.

Esame dėkingi mūsų rėmė
jams, kurie atsiliepė į JF sky
riaus ar JFS įgaliotinių bei vie
netų vadovų prašymus ir parė
mė JF stambesnėmis ar smul
kesnėmis aukomis. Jų eilės di
dėja, ir tikime jos ir toliau di
dės.

Norime, kad mūsų- skautiški 
darbai ir nueitas kelias, išemi
gravus iš Vokietijos, nebūtų už
miršti. JF skyrius su LSB va- 
dijos pritarimu yra užsimojęs 
šiais metais išleisti skautiškų 
vaizdų albumą. Jis apims skau- 
tų-čių gyvenimą išemigravus iš 
Vokietijos. Albumo paruošimo 
komisija sudaryta iš ps. J. Bru- 

■žinsko, ps. R. Bružinskienės, v. 
s. S. Jakšto, f ii. G. Peniko ir 
V. Valaičio, ir jo paruošimo1 
darbas eina pilnu tempu. Bus 
išleista 1500 egz. dalis lietuvių 
kalba, o kita dalis anglų. Jis 
bus 100 puslapių ir talpins per 
300 nuotraukų. Tai bus gražus 
leidinys ne tiktai reprezentaci
jai kitų tautų skautų tarpe, 
bet įdomus ir mielas turėti savo 
knygynėliuose. Garbės prenu
merata $10.00 ir paprasta — 
$5.00. Broliai ir sesės kviečiami 
iš anksto užsisakyti pas viene
tų vadovus, JFS įgaliotinius ar 
tiesioginiai siųsti užsakymus 
JFS ir tuo palengvinti jo išlei
dimą.

Šiuo metu JF iždas yra labai 
sumažėjęs, o prieš akis su atei
nančia vasara bus daug naujų 
galimybių reprezentuoti lietu
vius. Tautinė vokiečių skautų 
stovykla, tautinė estų skautų 
stovykla ir Skandinavijos kraš
tuose vykstančios didelio masto 
stovyklos į kurias lietuviai skau 
tai yra jau pakviesti, pareika-

REAL ESTATE

MARQIJRTTE PARKO CENTRE
Prie parko 7 metu, 4 kamb. mūras 
su augšta pastoge. Garažas. $20,200. 
(i kamb. didelis namas. Naujas šil
dymas. Arti 71st ir Western. $1.5,900. 
2-jų butij namas. 7 ir 3 kamb. Nau
jas šildymas. Alumin. langai. Gara
žas. $17,200.
Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. $12,900.
Žavus 5^ kamb. mūras._ Karpetai. 
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara
žas. $22,600.
Ar svarbu kaina? Tik $36,30 0 už mū
ro namą. ir taverną. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000.
Didelei šeimai 9 kamli. mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
S-jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,000,
Tik 2-jų metų, 5% kamb. mūras. 
Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,- 
900.

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

i ražas. $27,000.
Platus lotas ant kampo ir mūro ga- 

i ražas Tuojau parduoda už $5,000.
' 5 butu mūro namas. Alyva šildymas. 
$6,00 0 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.

, 5% kamb. mūro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17,900.
4 butų mūras. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan
gai. Garažas. $45,900.

t *4 aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

6 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50,000.

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

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

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 5 kainl). ramioj vietoj ar

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

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

Mūrinis 2x6 naujai pi esteriu otas, 
2 šild. gazu, garažas, platus lotas, 
lukštą pastoge, 44 ir Talman, sku
biai už $27,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 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 Night Club, nebrangiai.

_ . Gausite 13% investavę į pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimaSj tai kiekvienos šeimos svajonS.

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

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

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

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

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

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

Turime daug Ir {vairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

BELP WANTED - VYRAI

CASUALTY INSURANCE 
UNDERWRITER

Ambitums young man with 2 yrs. 
experience in Auto or Workmen’s 
Compensation Underwriting to 
learn Multiple Lines in expanding 
branch office operation.

Liberal f ringe benefits. 
EMPLOYERS MUTUAL 

CASUALTY CO.
222 W. A(latn> St., Chicago. 

ANdover 3-0464

DĖMESIO!

Visi Pittsbnrgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS Tt GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIMS BRAPDOCKS 

Kieki veną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. o. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo a.o 
resu: Lithuanian Catholic nour
Radio Station WLOA,' Braddoek

Pennsylvanin

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiTiiiiiiiiiiiiiiiii

įsteikit Lietuviškų šventovę 
Savo Namuose !

Jei Jūs norite, kad Dievas laimin 
tų jūsų namus, išstatykite Jo būvi 
mo ženklą savo namuose. Mums Die
vo gerumą geriausiai primins Jo my
limosios Motinėlės Marijos paveiks
las. Marijos Metais savo namuose 
įsteikite Marijos šventovę.

Mums lietuviams Dievo Motinėlė 
itin artima. Mūsų žemė gausi Mari
jos šventovėms, mūsų tauta pavesta 
jos Nekalčiausios širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų šventovę 
savo namuose, padarykite ją kartu 
Ir DIETUVIŠKĄ.

Įslgykime Aušros Vartų Marijos 
paveikslą ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Puikų Aušros Vartų Marijos spal 
votą paveikslą 13$4xl7% colių gi, 
lite įsigyti šiam tikslui už $100.

Užsakymus su pinigais siųsti:
DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL.
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lauš didelių lėšų, kad būtų gali
ma išnaudoti visas šias galimy
bes. Prašau visų dar aktyviau 
remti JF, o tuo pačiu visų mū
sų bendrą kovą už lietuvišką 
skautiją ir mūsų Tėvynę.

Budėkime!

s. P. Molis, 
JFS Vedėjas

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

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 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—3— 
2—2. Tik $1.2,500,

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

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 6 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

OL 2-9589

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka h ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

SILPNAME KŪNE

šitokiu pavadinimu nauja dr. 
JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to- 

I kios nelaimės atveju.
Knyga skaitoma lengvai, joje 

duodama daugybė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi., kai
nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge’

MiuniiFTTF pąrkc

3-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. 
Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir 
savininkui butas. Gage Parke. 
$27,900.

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

MAHŲl'ITTE 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
butai no 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. YVESTERN AVĖ. 

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

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

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

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

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

A. KATILIUS R. B. 
2456 W. 691h Si. RE 7-8399

22 APART. MŪRAS, 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.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So, Maplewood Avė,

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

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

PRrospeet 6-1186

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS I 
MEDICINOS ir P R E K Y B 0 3 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS, j 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

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

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskas 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.

73G4 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Greit, sąžiningai It 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. YVestern Ave« 
Chicago 9, III.
Tel. VI 7-S447

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

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ii* 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 60 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

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

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
S kambarių mur. bungąlotv Mar

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

1 METU 2 BUTŲ MUR.
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 mur. rezidencija 

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

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

mi taksai. $1 5,500.
5 METŲ MŪR. BUNGAŲOW

4% kmb. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio. Daug vertingų priedų. 
2 auto garažas. Tik 2 blokai nuo 
Marąuette Pk. $1 9,000. i f : s

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje t—, 6:'. kamb. 
gražus poilsio kambaryj A rūsyje. 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Sho- 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,060 gry
no Į metus. Savininkas duos paskolą.

P. L E O NA S
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$30,500
Nauj. mur. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$10,900 
Didelis pasirinK. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ, LA 8-3384

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę; 2 mūr. namai, 23 .išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300, Parduodama už 
$33,000,

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. YVĄ 5-5030

Perskaitę “Draugą", duoki- 

tp ii kitiems pasiskaityti.

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

Tel.: PR 8-4268 Ir TE V-5531
.... „/^

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avepue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-Q412

REZIDENCINIAI, 
^KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR 
3 KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, Hl.



Chicagoj ir apylinkėse
PALAIDOTAS A. A. ANTA

NAS GUDINSKIS
A. a. Antanas Gudinskio mir 

tis praretino senųjų Amerikos 
lietuvių eiles. Gegužės 26 d. šv. 
Kazimiero kapinės priglaudė 
taurų lietuvį a. a. Antaną Gu- 
dinskį, kuris mirė nuo širdies 
smūgio gegužės 22 d. Buvo pa
šarvotas Eudeikio .koplyčioje, 
kur prie velionio karsto buvo 
sudėta daugybės šv. mišių ir 
gėlių. Laidotuvės įvyko gegu
žės 26 d. iš Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčios. Po pamaldų 
bažnyčioje Ibuvo nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. Palydėjo 
daug žmonių. Kapinėse kun. 
Edvardas Abromaitis ir velio
nio giminaitis kun. B. Sugintas 
atliko paskutines pamaldas ir 
pasakė pamokslą. Po laidotuvių 
buvo gedulo pietūs Buds resto
rane. Skaudu pernešti mirtį šei 
mai, netekusiai vyro ir tėvelio.

Reiškiame giliausią užuajau- 
tą a. a. Antano žmonai, mūsų 
parapijos ir draugijos veikėjai 
Paulinai Gudinskienei ir dukre
lėms Paulinai ir Justinai. B. C.

MARQUETTE PARK NAMŲ
, SAVININKŲ D-JOJ

Draugijos pastarasis susirin
kimas buvo darbingas. Apsvar
styta daug reikalų. Ateinantis 
mitingas bus pusmetinis ir vi
siems laibai svarbus. Bus politi
kierių kalbėtojų ir kitokių įdo
mybių.

! P. Jonas Evans, laidotuvių 
direktorius, vaišino alučiu ir 
stipresne, tik gaila, kad nesi
matė paties fundatoriaus. Na
riai ir svečiai dėkingi P. Evans 
už vaišes. Marąuette Pk. N. S. 
O. piknikas - gegužinė įvyks 

i liepos 8 d. Onos Bruzgulienės 
darže. Laikas jau trumpas, tu- 

| rim skubiai ruoštis. Tam tiks
lui paleistos knygutės sū bo- 
nais. Kas knygučių neturi, gali 
gauti pas Tiškevičienę, Kardelį 
ir kitus.

i Ateinantis susirinkimas įvyks 
birežlio 15 d. 7:30 v. v. bažny
tinėje salčje, 6812 S. Washte- 
naw avė. Nariai prašomi ateiti 
ir naujų narių atsivesti.

Mare. Tiškevičienė

Julia Brown, buvusi FBI agentė 
komunistam aiškinti, išvardina 
eilę komunistų, buvusių kompar
tijoj tarp 1947—1960 .m. Ji taip 
pat teigia, kad komunistai prakti
kuoja segregaciją ir Ohio valsty
bėje sudarinėjo atskirus komunis
tinius baltųjų ir juodųjų skyrius.

PALIKO $2.8 MILIJONO

Advokatas Gustav Beerley, 
įniręs Chicagoje turėdamas 84 
m. amžiaus, paliko $2,831,875. 
Šešiems savo giminaičiams, 
dviems draugams ir dviems lab

daros įstaigoms velionis paliko 
$215,000, o likusius — testa
mentu paskyrė sūnui advokatui 
Gustavui Beerley. Nuo paliki
mo federalinių mokesčių bus 
paimta $457,504 ir Illinois val
stybės mokesčių — $156,041.

PAJIESKOJIMAI
Artimieji iš Lietuvos jieško 

PETRO KEŽELIO. Atsiliepti arba 
apie jį pranešti šiuo adr.: Mrs. B. 
Kass, 49 Pacific Avė., Toronto 9, 
'Ont., Canada.

Jieškomi — SMAILIAI, BRO
NIUS ir ALBINAS, kilę iš Papu- 
šių kaimo, Naujamiesčio vai., Pa
nevėžio apskr. Jieško seesrs duk
tė Julė Karpavičiūtė, Gegužės 
1-mos gatve, Nr. 36, Ku. Naumies
tis, Šakių rajonas, Lithuania.

Draugo mecenatams

DR. LEONUI IR IRENAI 
KRIAUČELIŪNAMS

ir kitiems artimiesiems, tėveliui ir uošviui

A. -f A.

PETRUI PARULIUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučia

Draugo redakcija ir administracija

A. -Į- A.

MARIJAI ALEKSANDRIŪNIENEI - 
SUMANTAITEI mirus.

SENUKŲ SAVAITĖ

Chicagoje nuo pirmadienio 
vyksta vadinamoji senukų sa
vaitė. Navy Pier patalpose pra
dedant ketvirtadieniu ir bai
giant sekmadieniu atidaroma 
jiems pritaikyta paroda, pava
dinta “Gyvenimo nuotykiai”. 
Joje demonstruojama, kaip rei 
kia suplanuoti savo pensijos lai 
kotarpio gyvenimą ir kaip lai
mingai praleisti senatvę. Paro
dą suruošė Majoro Komisija 
Vyresnio Amžiaus Piliečių Rei
kalams. Talkino daugiau kaip 
100 valdinių, labdaros, verslo, 
pramonės?^ darbininkijos, civi
lių, bažnytinių agentūrų ir or
ganizacijų.

BE SUSTOJIMO Į TARPT. 
PARODĄ

United Air Lines bendrovė 
nuo penktadienio pradės iš Chi 
cagos leisti lėktuvus be susto
jimo į tarptautinę prekybos pa
rodą Seąttle, Wash.

NAUJAS LIETUVIS KUNI- 
/ GAS

Maryknoll vienuolyno narys 
Arturas J. Rosinskis birž. 9 d. 
New Yorke bus įšventintas ku
nigu. Jo primicijos įvyks Chi
cagoje, Šv. Teodoro bažnyčioje, 
1650 W. 62 St., birž. 24 d. 12 v. 
15 min. Iškilmėse jam asistuos 
kun. J. Vyšniauskas, kun. D. 
Juška, kun. L. Petkus. Nauja
sis kunigas yra Chicagoje lan
kęs Šv. Kryžiaus par. mokyklą, 
paskiau De Paul universitete 
yra studijavęs teisę, žurnalisti
ką. Buvo pašauktas į kariuome
nę ir tarnavo inžinerijos dali
niuose Korėjoje. Naujasis ku
nigas turi du broliu: Ričardas 
yra inžinierius, Voldemaras tar 
nauja kariuomenėje, o jo sesuo 
Rita dirba Armour Tyrimų in
stitute. Jo motina Liudvika yra 
tikra lietuvė, gyvena 6546 So. 
Paulina., Chieago, III., Kun. R. 
Rosinskis greit išvyks misijo- 
nieriaus darbui į Korėją.

j PRIGĖRĖ MAUDYMOSI 
BASEINE

Anthony Bell, 15 m. berniu
kas, mirė nugabentas į Michael 
Reese ligoninę. Jis prigėrė be
simaudydamas Dunbar Aukšt. 
mokyklos maudymosi baseine. 
Buvo greit ištrauktas ir atgai
vintas, orą įpučiant į jo burną, 
tačiau nugabentas į ligoninį jis 
teišgyveno tik trejetą valandų.

I
MOKSLAPINIGIAI LAIKRAŠ- 

i . ČIŲ IŠNEŠIOTOJAMS
' Laikraščių paskirstymo ben
drovė davė 28 laikraščių išnešio 
tojams Chicagoje mokslapini- 
gįUs — po $500 — toliau tęsti 

j studijoms.

■ CHICAGAI TRŪKSTA 
KUNIGŲ

Kard. Albert Meyer, Chica
gos arkivyskupas, pasakė per 
radiją kalbą, kuri buvo perteik 
ta katalikų mokyklų klasėse. 
Kardinolas pažymėjo, kad Chi
cagoje trūksta kunigų ir pabai
goje kalbos drauge su mokslei
viais sukalbėjo maldą, kad ras
tųsi daugiau pašaukimų. Dabar 
yra vienas diecezinis kunigas 
kiekvieniems 1,700 katalikų, gy 
venaničdų Lake ir Cook apskri
tyse. Tačiau yra gerų vilčių 
ateičiai: šiuo metu 'Chicagos 
arkidiecezija turi 2,276 semina
ristus, besiruošiančius kunigys
tei.

PIRMA ATEIVIŲ ŠEIMA IŠ 
HONG KONGO

Iš Hong Kongo į Chicagą an
tradienį atskrido pirmoji pagal 
naują planą įsileidžiamų pabė
gėlių šeima — See-suey Eng, 
45 m., su žmona ir dviemis dūk 
terimis bei sūnumi. Vaikai—10 
— 15 m. Šie naujieji ateiviai 
gyvens su Engo tėvu, kurs 
Park Ridge priemiesty turi re
storaną. See-suey Eng komuni
stų buvo pasmerktas 5 metus 
kalėti, bet jis dar 1953 m. įs
tengė išbėgti iš Kinijos į Hong 
Kongą.

Pagal kvotą į JAV kasmet 
tegali įvažiuoti tik 105 kinai, 
tačiau specialiu prez. Kennedy 
potvarkiu iš gegužės 23 d. da
bar bus iš Hong Kong įleista 
keletas tūkstančių kinų.

MIRTIS AUTOMOBILY

Chicagos mieste, ties Damen 
ir Diversey gatvių sankryža, 
buvo užmuštas Ernest Roe, 68 
m. amžiaus, kai jo vairuojamas 
automobilis susidūrė su . Vec- 
chio, 54 m., automobiliu, įsu
kusiu į ne savo pusę kelio.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
pajieškomi asmenys:

Adomaitis, vaikai Juozo ir Ur
šulės Arbašauskaitės Adomaičių.

Bagdonaitė Valerija, gyvenusi 
Kaune.

Brazlauskienė Mikalina ir jos 
duktė Ona, gyveno Chicagoje.

Jansonienė-Galinaityte Ona, sū
nus Bruno, ir dukterys Ingeborga 
ir Ona, iš Jaknaičių km., 1945 m. 
buvę Buetow stovykloje, Pomera
nijoje.

Klimas Alfonsas, Kazimiero ir 
Jadvygos sūnus, gimęs Utenos ap., 
gyveno Buenos Aires, Argentino
je.

Kuzmickas Jonas, Jeronimo sū
nus, ir jo sūnūs Jeronimas, Jonas 
ir Zenonas.

Lcimtievas Alėgijus, Dimitrijaus 
sūnus, gimęs 1915 m.

Meleškienė-Určinaįtė Anelė, iš
vykusi iš Plungės.

Mikolaitienė Marijona, gyvenusi 
Kaune.

Navickienė-Kardokaitė Albina ir 
vyras Navickas Stasys, kurį laiką 
gyveno Westbury, Long Island.
Piegaga ar Pigaga-Jakubauskaitė 

Julė, gyveno 1905 Roxbury Rd., 
East CIeveland, Ohio.

Šeikis Albertas, po karo buvęs 
Australijoje.

Slapšytė Veronika, Petro duktė, 
šlepetis Klemensas, Antano sū

nus, iš Šiožinių km., Daugailių vi.,
Utenos apsk.

Stonys (Stonytės) Elzbieta, Jad
vyga ir Juozapina, Juozo Stonio 
dukterys, gyveno Braddock, Pa.

Vaitkevičienė Magdalena, Jurgio 
duktė, išvykusi iš Lietuvos prieš 
17 metų.

Židonis Kazys ir Pranas, gyvenę 
Kaune.

Jieškomieji arba žinantieji apie 
juos maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

ANTANAS KALDIS
Gyveno 2950 S. Quinn St.
Mirė birž. i d., 1962, 2 vai. 

P. P-
Gyveno Lietuvoje. Kilo iš 

Panevėžio apskr., Kupreliškių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Leonas, marti Dorothy, 
anūkės Carolyn Brown ir Elai- 
ne Detloff, sesuo Adele Zimai- 
tis, švogeris Kazimieras ir šei
ma, švogerka Adelė Kairis, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Lietuvoje liko sesuo Pauli
na.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips kopyčioje, 3307 S. Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., birž. 
7 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nles sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę:
anūkės.

Sūnus, marti ir

Laidot. direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel. YArds 7-3401.

vyrą Vytautą Aleksandriūną, tėvus Oną ir Martyną 
Sumantus ir jų dukrą Onutę gilaus liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Viederių šeima

A. f A.
Dr. Inž. ALEKSANDRĄ VAITEKŪNĄ,
Aukščiausiajam anksti pašaukus iš gyvųjų tarpo, jo 
liūdinčią žmoną Mariją ir sūnų Aleksandrą nuošir
džiai užjaučiame ir meldžiame mirusiam amžinos
ramybės.

Emilija ir Balys Paliokai

MARIJAI SUMANTAITEI 
ALEKSANDRŪNIENEI

staigiai ir netikėtai mirus, jos mylimiems tėveliams 
ONAI ir MARTYNUI SUMANTAMS, sesutei ONUTEI 
ir vyrui VYTAUTUI ALEKSANDRŪNUI reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime.
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GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

•L F. EIIDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
A 4605-07 South Hermitage Avenue LAA Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue iHSr Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKT|

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Vera, Vladas ir Rytis Kuzaviniai j

A. f A.

PETRUI PARULIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame p. Ireną Kriaučeliū
nienę, dr. Leoną Kriaučeliūną ir visus velio- 
nies gimines.

B, ir B, Gaižiūnai

A. + A.
PETRUI PARULIUI mirus, 

p. Tinai Parulienei, Irenai Kriaučeliūnienei, 
Reginai Kučiauskienei, Leopoldui Paruliui 
ir ją šeimom nuoširdžią užuojautą reiškia

Danutė ir Pranas Jarai

A. "J" A.

MARIJAI ALEKSANDRŪNIENEI 
staiga mirus, liūdesio valandoje jos vyrui VYTAU
TUI, tėveliams SUMANTAMS ir sesutei ONUTEI gilią 
užuojautą reiškia

Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles Apylinkė

IRENAI IR LEONUI 
KRIAUČELIŪNAMS,

1 mylimam tėvui ir uošviui mirus, reiškiame
nuoširdžią užuojautą.

Zigmas Jonynas su šeima ir 
Vytenis Jonynas su šeima

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
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
TeL VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. VArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DLL. TeL OLympie 2-1003

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601



4

8 DRAUGAS, trečiadienis, 1962 m. birželio mėn. 6 d.

X Ped. Lituanistikos Insti
tutas VIII mokslo semestrą bai 
gia birželio 9 d. Maironio me
tams pritaikytu literatūros se
minaru, kur bus nagrinėjama 
tema “Ar Maironis didelis poe
tas?” Referatą šia tema skai
tys studentė Danguolė ŠUkely- 
tė. Korefėrentės: Dalia Indrei- 
kaitė ir Ramunė Jurkūnaitė. Se 
minaro diskusijoms vadovaus 
Izolda Bendoraitytė. Seminare 
kviečiami dalyvauti visi Insti
tuto klausytojai, lektoriai, Chi
cagos Aukštesniosios Lituanis
tinės mokyklos šiemetinės lai
dos absolventai, Instituto rėmė
jai, kitų aukštųjų mokyklų lie
tuviai studentai, besidomį Mai
ronio poetine asmenybe. Litera
tūros seminaras bus Jaunimo 
Centre (203 kambary) šeštadie 
nį, 4 vai. p. p.

X Cicero Aukšt. Lituanisti
nės mokyklos vakaras - banke
tas rengiamas birželio 9 d. 7 
v. v. Šv. Antano parapijos sa
lėje. Pirmoje dalyje Cicero Auk 
štesniosios Lituanistikos mo
kyklos išleistuvių programa su 
menine dalimi. Taipgi pagerbi
mas nuoširdžių mokyklų bičiu
lių. Antroje dalyje mokyklos tė 
vų komiteto su L. Bendruome
nės apyl. valdyba rengiamas 
banketas su šokiais ir kitais į- 
vairumais. Į vakarą pakviesti 
visi šios mokyklos abiturietai. 
Pirmas toks parengimas Cice- 
roje.

X Ritos Leilionytės ir Algio 
Turnevičiaus jungtuvės įvyksta 
birželio 30 d. 4 v. p. p. Šv. Ag
nietės parap. bažnyčioje, 2648 
W. Pershing Rd. Vaišės įvyks 
7 v. vak. Marąuette svetainėje, 
6908 S. Weste;rn avė. Abu jaunie 
ji mokosi Illinois universitete 
Urbanoj. Algis gavo magistro 
laipsnį inžinerijoj, o Rita taip 
pat magistro laipsnio siekia ger 
manistikoj.

X Vincas Jankauskas, gyv. 
Yookers 2, N. Y., buvo atvykęs 
į Chicarą ir ta proga, dr. G. Ba 
luko lydimas aplankė Draugą, 
kur užsiprenumeravo dienraštį 
ir dar paliko auką spaudos rei
kalams.

X Suvalkiečių d-jos išvažia
vimas įvyksta birželio 10 d. Lie 
pos darže Willow Springs. Ko
misiją sudaro McNamee, Sacau 
skas ir Dadziukynas. Draugi
jos susirinkimas įvyksta birže
lio 27 d. Hollywood salėj.

X Elizabeth Rhody, (1003 W. 
77 St., McNelles ligoninėj dr. 
J. Milas padarė sėkmingą ope
raciją. Dabar E. Rhody grįžta 
namo ir eina sveikyn ir stip
ryn. Galima ją namuose aplan
kyti. Rhody yra ilgametė Drau 
go skaitytoja ir rėmėja > visų 
gerų darbų. Linkime geros svei 
katos.

Vaizdas iš Čikagos Aukšt. mokyklos abiturientų iškilmingo akto, įvykusio praėjusį sekmadienį Jaunimo 
Centre, Čikagoje (Nuotrauka A. Gulbinsko)

i X Dr. Petras Daužvardis, Lie- ! 
tuvos generalinis konsulas Ohi- 
cagoj, atsilankė į užvakar įvy- 

' kusį Lietuvių R. K. Vargoninin
kų jubiliejinį seimą, kurį jisai 
nuoširdžiai pasveikino. Tarp ki

:tų svarbių darbų, kokius šis 
J seimas atliko, buvo priimta pa
taisyta sąjungos konstitucija. 
Laikantis naujos konstitucijos, 
ir ne vargonininkai katalikai 
muzikai į Vargonininkų sąjun
gą bus priimami. Taip pat są
junga galės turėti ir narius rė
mėjus. Konstitucijos pataisų 
projektą referavo Juozas Krei
vėnas, kuris seimo ir vėl buvo 
perrinktas “Muzikos Žinių” re
daktorium. Perrinktasis sąjun
gos pirmininkas Antanas Gied
raitis buvo išrinktas ir sąjun
gos knygium. Kun. V. Budrec- 
kas iš Brooklyn, N. Y., plačiai 
referavo 1964 m. New Yorke 
rengiamo lietuvių katalikų re
liginio kongreso klausimą ir pa
teikė muzikinės kongreso prog
ramos projektą, prašydamas 
vargonininkų seimą apie jį pa
sisakyti. Principiniai projektas 
užgirtas. Seimas buvo užbaig
tas vakare įvykusiu banketu.

X Į Lietuvių Fondą įstojo 
nariais Albina ir Stasys Barz- 
dukai, įmokėdami 50 dol iš nu
matytų įmokėti 100 dol. Barz- 
dukai gyvena Cleveland 12, 
Ohio, 1209 Melbourne Rd.

X Vladas Civlnskas, Terra 
leidyklos ir prekybos savinin
kas, nuo pereitų metų pabaigos 
savo prekybą perkėlė į Mar
ąuette Parko apylinkę, 3237 W. 
63 St. Suprasdamas lietuviško 
organizuotumo reikalą, sutiko 
padėti Lietuvių Bendruomenei. 
Jo prekyboje visiems šioje apy
linkėj gyvenantiems lietuviams 
bus galima susimokėti tautinio 
solidarumo įnašai. LB Marąuet 
te Parko apylinkės valdyba pra 
šo šiuo patarnavimu naudotis 
ir atlikti tautinę pareigą.

X Nereikia laukti: tų gerųjų 
Emerson vėsintuvų prikrauta 
Gradinsko krautuvėje, 2512 W. 
47tih St., FR 6-1998. (sk.)

X Genovaitei Bielskienei, 
inž. Pijaus Bielskaus žmonai, 
birželio 4 d. Central Communi- 
ty ligoninėj buvo padaryta ope
racija. Ligonė dr. A. Maciūno 
pirežiūroje pamažu sveiksta. Ti 
kiši šios savaitės pabaigoje ar 
kitos pradžioje jau grįžti į savo 
namus.

X Soliste Genovaitė Giedrai
tienė vargonininkų jubiliejinio 
seimo proga suruoštame kon
certe gražiai išpildė J. Tallat 
Kelpšos, S. Černienės, A. Ka- 
čanausko, Gounod kūrinius, Gi 
Alvina Giedraitienė sėkmingai 
savo dalį atliko dainininkių trio 
sąstate, pildant Karanvičiaus ir 
kitų kompozicijas.

X John Semėnui, gyv. 2345 
W. 56 St., Chicago, III., yra lai
škas nuo Pelagijos Bučelienės 
iš Jakelių km., Adutiškio, Šven 
čionių rajono. Laišką atsiimti 
Draugo administracijoje.

Chicagos Aukšt. Lit. mokyklos mokiniai, geriausiai baigę pasku
tiniąją klasę, J. Končiaus skirtos premijos (100 dol.) įteikimo me
tu. Iš kairės į deš.: insp. I. Serapinas, R. Domarkaitė, Ž. Keliuo- 
tytė, M. Pakalniškytė, U. Juodvalkis, M. Dranga ir M. Matulio
nis. (Nuotr. A. Gulbinsko

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

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE .— Zdanavičius ir Morkūnas,
„T , . , pianiste Svamlbaryte, balerina— Washingtotno ateitininkai į, ... .R. Plofestyte - Vaicaitiene, St.sendraugiai gegužės 30 d. išsi

rinko naują valdybą: dr. Rom.
„ , . j xn i lio įvykiams atminti. Choro są-Zalubas — pirm., dr. VI. Viha-1 * J

•-j • t t t-t.- statė yra apie 50 choristų, rėmas — įzd., ir J. Vitenas — J .....
sekr. Be to, šiame susirinkime 
buvo susipažinta su sąjungos 
dvasios vado žodžiu religinės 
veiklos klausimu ir atsisveikin 
ta su Kalifornijon išsikeliančia 
p. Grušų šeima. (O. P.)

I AUSTRALIJOJE
| — Bažnytinio lietuvių choro
| Melbourne metinis koncertas 
rengiamas birželio 9 d. Plačioje 
programoje dalyvauja šie vie
netai: Geelongo mišrus choras, 
itaut. šokių grupė, Melbourno 
parapijos choras, choro' solistai

X Kun. dr. Juozas Prunskis
pakviestas atkalbėti invokaeiją tos departamentu, sutikdama 
Pabaltijo Komiteto rengiama-1tarnauti kaiP keliaujanti mo- 
me masinio deportavimo minė-i^^ dantll Rytoją Austra- 
jime, kuris įvyks birželio 16 d.!lljos N‘ S' W’ krašto ^moje. 
Hamiiton viešbučio salėje, šis Sl0^ tarnyboje Zarembaitė (ji
minėjimas yra rengiamas trijų
Pabaltijo tautų - lietuvių, es-!kš) dirba nu0 m'8tų Pra'
tų ir latvių, šiais metais meni
nę programą išpildys lietuvių
menininkai. Komitetui vadovau 

i ja teis. A. Aglinskas.
į X Petras Miliauskas, keletą 
metų gyvenęs New Yorke ir ap 

i lankęs Argentiną, kur anksčiau 
'gyveno virš dvidešimties metų, 
atvyko į Chicagą ir apsistojo 
pas M. ir A. Varškius, 2315 
D. 69 St. Žmona ir duktė iš Ar 
gentinos atvyks birželio pabai- 

įgoje.
X, Jane ir Česlovas Stankū- 

navičiai susilaukė dukrelės. Mo 
tina ir duktė jau grįžo į namus.
Tėvai džiaugiasi nauju prieaug
liu, o vyresnė dukrelė sesute. į

X Inžinierių ir architektu i 
šeimų ir svečių išvyka į Linkų i 
Vasarvietę “Christiana Lodge” !
Edwardsburg, Mich., rengiama 
fcirežlio 16-17 dienomis su pra
mogine programa. Norintieji iš
vykoje dalyvauti dar gali pas — P. Lukoševičius — agro- 
valdybos narius užsiregistruoti nomijos daktaras. Gegužės 30 
iki birželio 13 d. d. Montrealy, McGill universite

X Jonas Jakubauskas, spor- to oficialiame posėdy buvo šu
to veikėjas veteranas, buvo iš- teiktas pirmam lietuviui Petrui 
vykęs į Detroitą, kur stebėjo Lukoševičiui agronomijos dak- 
svorių kilnojimo rungtynes. .taro laipsnis. Dr. P. Lukoševi-

X A. ir Pr. Kalvaičiai jau čius gimė Žemaitijoje, Kulupė- 
yra išvykę į savo vasarvietę nU kaime, Kartenos valse., Kre- 
“Nidą”, Beverly Shores, Ind., tingos apskrities. Jis baigė Kre 
kur ruošiasi sezonui. Kamba- tingos Pranciškonų gimnaziją, 
rius su maistu galima rezer- 1941 — 1944 m. studijavo ag- 
vuoti tel. — Michigan City ronomijos mokslus Lietuvos Že 

įmes Ūkio Akademijoje Dotnu- 
jvoj. Pasitraukęs Vokietijon, P.
I Lukoševičius savo studijas gili- 
ino pirma Pabaltijo universitete 
Hamburge — Pinneberge, o ag- 

į ronomo diplomą gavo 1948 m. 
i Bonnos universitete.

TRiangle 2-2711. (Sk.)

Čižauskas skaitys kūrybą birže

pertuare — keliolika lietuviškų 
ir lotyniškų giesmių.

— Alb. A. Kijauskas (Vingė- 
la) mirė balandžio 23 d. nuo 
širdies smūgio Sydney mieste, 
58 m. amž. Į Australiją iš Eich 
stadto stovyklos atvyko 1949 
m. Domėjosi kalbiniais daly
kais, buvo lietuviškos spaudos 
Australijos bendradarbis.

— L. Zarembaitė Australijos 
sveikatos tarnyboje. Pernai bai 
gusi Sydney universitete odon
tologiją Laima Zarembaitė pasi 
rašė sutartį su australų sveika-

yra veikli lietuvių visuomeniniu

džios.

KANADOJ

Atvykęs Kanadon, įstojo į 
MacGill universitetą Montrea
ly, kur 1956 m. gavo magistro 
laipsnį už atliktą mokslinį dar
bą “Tam tikrų aplinkos fakto
rių įtaka dulkančiosioms miežių 
kūlėms”. Dr. P. Lukoševičius 
pasiryžo siekti doktorato ir ta
me pačiame universitete dirbo 
mokslinį darbą. Vėliau jis buvo 
išsiųstas į Iowos kolegiją, kur 
pas prof. J. E. Sass dirbo sa
vo specialybėje. Grįžęs Kana
don, jis savo ilgų metų studijas 
apvainikavo daktaro laipsniu.

Malonu pastebėti, kad dr. P.

SEKMINĖS

Lietuvoje nebuvau ir jos ne
mačiau. Tačiau žinau apie jos 

I gamtos groži, gyventojų papro- 
įčius bei įvairius pasilinksmi- 
Inimus. Visa tai sužinojau be
skaitydamas knygas, laikraš
čius ir besiklausydamas vyres
niųjų pasakojimų. Man labai 
patiko piemenėlių papročiai Sek 
minių švenčių metu.

Paskutinę savaitę prieš Sek
mines, piemenėliams didžiau- 

įsias rūpestis. Reikia pasiruošti 
Sekminėms. Darbo labai daug. 
Reikia pinti vainikus, daryti 
dūdeles ir švilpynes.

Vainikų pinti, sutartoje vie
toje, susirenka mergaitės irber 
niukai. Nuo jų neatsilieka ir 
būsimeji piemenėliai. Vainikus 
pina visi, bet daugiausia mer
gaitės. Vyresni berniukai iš jau 
nų medelių gamina dūdeles ir 
švilpynes. Tų dalykų parūpina 
ir mergaitėms. Darbas vyksta 
dideliu įkarščiu, nes viskas tu- 
ti būti baigta iki Sekminių ry
to.

Sekminių rytą, anksti, pieme
nėliai išgena (išvaro) gyvulius

-1

Lukoševičius yra aktyvus visuo 
menininkas, dirba KL Bendruo 
menės veikloje ir stipriai re
mia lietuvybės išlaikymo dar
bą. Linkime dr. P. Lukoševičiui 
geriausios sėkmės moksliniame 
ir lietuviškame darbe ! (KI. 
Giedaugas)

OXUP. LIETUVOJE

— Vilniaus valgyklose trūk
sta daržovių. Apie vad. visuo
meninį maitinimą arba viešo po 
būdžio valgyklas ir. pan. vietas 
gegužės 19 d. plačiau papasa
kota per Vilniaus radiją. Pasi
rodo, Vilniaus nusiskundžiama. 
Visa eilė valgyklų numatoma 
likviduoti ir svarbiausia dėl to, 
kad joms “negalima sudaryti 
geresnių sąlygų”. Per radiją 
aiškinta; norint," draugai, paga
minti skanius patiekalus, rei
kia turėti gerų maisto produk
tų... O tuo tarpu... girdi, tose 
visuomeninio maitinimo įmonė- 
se jaučiamas trūkumas svogū
nų, morkų, bulvių, burokėlių ir 
kitų daržovių. Tai atsiliepia pa 
tiekalų kokybei ir todėl, esą, 
vartotojai dažnai reiškia pre
tenzijų, kad nėra cepelinų, vė
darų, bulvinių blynų, virtų bul
vių ir kitų patiekalų, turinčių 
didelę paklausą. Nusiskundžia
ma, kad vis dar esanti bloga 
aptarnavimo kultūra, trūksta 
jaukumo, esą daug sukčiavimo, 
o virtuvėse dirbančių darbas 
galįs būti pavadintas blogu . . . 
Girdi, reikia siekti, kad kiek- 

! vienas žmogus galėtų pasakyti 
— gerai, skaniai pavalgiau . . . 

;Ta proga nurodyta, kad Vil
niaus valgyklos ir pan. įmonės 
stengiasi perimti Kauno, Ry
gos, Talino darbuotojų patyri
mą. Vilniuje gyventojų tarpe 
gerą pasisekimą turinčios kavi-
'nes, Literatų svetainė, Tauras,
Neringa.

SSSR
T E R R A

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago. 2», DI. 

Tel. 434-4660
ParduotuvS atdara ir sekmadie

niais.

į priželdytas ganyklas. Visi už- 
■ sideda vainikus. Apvainikuoja 
karves ir avinus. Ir taip prasi
deda Sekminių linkmybės. Pie
menėliai parodo savo dūdų ir 
švilpynių muziką. Mergaitės, 
ganydamos žąsis, taip pat ne
atsilieka nuo berniukų. Jos švil 
pauja, dūduoja ir dainuoja. Ge
rai priželdintose ganyklose gy
vuliai greitai priedą. Piemenė
liai juos parvaro namo. Patys 
apsirengę išeiginiais rūbais, pa
sipuošę vainikais, susirenka pa
skirtoje vietoje pusryčių val
gyti. Pusryčiai jiems būna pa
ruošti iš jų pačių suneštų pro
duktų. Pagrindinis valgis—kiau 
šinienė. Po pusryčių, toje pa
čioje vietoje, priemenėliai padai į 
nuoja, pašoka, pasilinksmina 
ir patenkinti išsiskirsto namo.

Už gyvulių apvainikavimą iš 
savo šeimininkų gauna įvairių 
dovanų. Alvyda Guobytė
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truputį pagalvok

1. Su sparnais, bet ne paukš- ! 
tis, o lėkdamas purpia.

(2 taškai)
Atsiuntė Pr. Alšėnas. '

2. Daug parodo, daug pasa
ko ir visi ją mėgsta.

(1 taškas) 
Atsiuntė A. Pračkailaitė. I

3. Už jūrų pušį kerta, pro 
langą skiedros lekia.

(3 taškai) 
Atsiuntė Birutė Paliulytė 

Į ką jaunas įprasi, tą ir se 
nas teberasi.

—o—
Galvosūkių atsakymai

1. žvaigždutė.
2. Laikraštis ar knyga.
3. Mėnulis.

Taškų laimėjimai 

A. Arštikytė —92; Z. Girgi-
naitė ir E. Pocius po 81; A. 
Palytė—74; D. Siliūnaitė—69; 
A. Pračkailaitė — 67; B. Paliu
lytė — 41. Kiti mažiau.

Namai namučiai, nors ir po 
srfiilga.

REDAKCIJOS KAMPELIS
Šiame numery dedami galvo- • 

sūkiai su taškais yra paskuti- 
įniai. Vasara — poilsio laikas.
Sekančiame numery paskelbsi
me visus taškų laimėtojus. Ke- ! 
liems pirmiesiems bus paskir-, Suradę duonos trupinius lesė. 
tos dovanėlės Naujus taškų Kai matė, kad Rūta jiems nieko
galvosūkius pradėsime rugsėjo fcloS°. nedaf°-.& r o j prlG j0S lr iese tiesiai is jos ran

kų.menesį.

Rūtelė nunešė duonos trupinius į plačią aikštelę ir pradėjo metyti. 
Ji šaukė balandėlius: — uli-uli-uli! Nedrssiai iš tolo, vis artyn 
ėjo balandėliai.

Jonas Minelga

GINTARĖLIUI

— Labas rytas, Gintarėli — 
Šaukia gandras nuo kalvos. 
Gulbe mano seserėlė,
Mes abu iš Lietuvos!
Čiauška strazdas, raudongūžė, 
O ir dar šimtai kitų:
— Daug linkėjimų, drauguži, 
Nuo pat Nemuno krantų!
Ir visi kartu pradėjo: 
— čiku-čeku, tir-lir-ly, 
Gero vėjo, gero vėjo 
Gintui Lincolno šaly!

NEMUNAS

Nemunėlis teka,
Tarp girių plačiųjų; 
Žalių pievų takas — 
Gėlių žydinčiųjų.

Ji brangi iraums upė, 
Apsupta kalnelių, 
Atminimai supa —■ 
Kiekvieną vietelę.

Ilgai nusitiesia,
Tai tiesus, tai riestas;
Jo krantų pavėsy,
Stovi Kauno miestas.

Alvyda Guobytė

Kartą Rutytė su tėveliu ir ma
ma nužingsniavo į parką. Tame 
parke skraidė balandėliai ir bur- 

1 kavo: bur-ku! bur-ku!
Tėvclis peiliuku plauste duoną, 

o Rutytė vis klausė:
— Sakyk, teveli, ar atskris čia 

balandėliai ?




