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Diefenbakeris iškels Pabaltijo reikalus J.Tautose
Pabaltijo konsulai turės tokias 

pat teises, kaip kitų valstybių
Telefoninis prane Šimas iš Toronto

TORONTO, Kanada. — Kanados ministeris pirmininkas 
Diefenbaker, kalbėdamas Toronte birželio 14 dieną, liūdni; su
kaktuvių minėjime, pažadėjo iškelti Jungtinių Tautų visumos 
susirinkime bolševikinės Rusijos kolonializmo varomą politiką, 
o ypač kiek tai liečia Pabaltijo valstybių okupaciją ir pareiškė, 
kad Kanados vyriausybė yra palankiai nusistačiusi suteikti Bal
tijos valstybių — Lietuvos, Estijos ir Latvijos — konsulams 
pilnas teises. Jie bus su tokiomis pat teisėmis, kaip ir kitų vals
tybių konsulai.

RINKIMAI KANADOJE
0TTAWA. — Birželio 18 d. 

visoje Kanadoje įvyks federali- 
niai parlamento rinkimai. Ypač 
stipri agitacinė kova vyksta 
tarp konservatorių ir liberalų. 
Su naująja demokratų partija 
eina organizuota darbininkija 
— unijos ir jų pavaldiniai. Joms 
vadovauja bendrai paėmus so
cialdemokratai ir kiti kairesnie
ji sąjūdžiai. Jei unijos tikrai 
klausytų NDP balso, tai ši par
tija galėtų žymiai padidinti sa
vo atstovų skaičių fed. parla
mente.

Apie vykstančius rinkimus 
kiek skeptiškiau žiūri prancū
zų nacionalistai, kurie siekia 
atsiskirti nuo Kanados federa
cijos ir įkurti visai nepriklau
somą prancūzų valstybę Kana
doje, kuri susidėtų, žinoma, dau 
giausiai iš Quebeco provincijos.

Visoje Kanadoje prancūzai su

Kanados premjeras Diefenbaker,
pažadėjęs iškelti Pabaltijo valstybių 

reikalus Jungtinėse Tautose

daro trečdalį visų gyventojų, 
t. y. apie 6,000,000 iš bendro 
18,000,000 gyventojų skaičiaus. 
Tačiau separatistai turi nedaug 
pasekėjų. Kai kur prancūzai 

ragina rinkimus boikotuoti.

U THANT VIZITUOS PARYŽIŲ
Susitiks su premjeru ir užsienio reikalų ministeriu

PARYŽIUS. — Prancūzų 
prezidentas Charles de Gaulle 
pakvietė Jungtinių Tautų gene
ralinį sekretorių U Thant vizi
tuoti Paryžių liepos 16 -17 d.d. 
Jis ne tik susitiks su de Gaul
le, bet taipgi kalbėsis su prem
jeru Georgės Pompidou ir už
sienio reikalų ministeriu Mau- 
rice CouVe de Murville.

De Gaulle keičia savo pažiū
ras Jungtinių Tautų atžvilgiu. 
Jis seniau boikotavo Jungtines

Tautas, kai sekretorius buvo 
a. a. Dagas Hammarskjoldas, 
ir Prancūzija nemokėjo mokes
čių Kongo reikalams.

Raudonieji nušovė 
jaunuolį, bėgantį

i laisvę
BERLYNAS. — Dvylikos me

tų jaunuolis, bandęs pabėgti iš 
Rytų Vokietijos, buvo nušau
tas raudonųjų pasienio sargy
binių. Tai vakar pranešė Vaka
rų Berlyno policija.

Šaudymas įvyko praėjusį sek; 
madienį, kai dvi Rytų vokiečių 
grupės tuneliu pabėgo į laisvę.

Šaudymui įvykus prie ryti
nės komunistų sienos dalies, 
Vakarų Berlyno policija negavo 
smulkmenų apie įvykį.

Wolfgang Gloede bandė pa
siekti Vakarus per vasarnamių 
koloniją.

Trumpai iš 
visur

— “Ir ūsai nepadėjo”. Pasi
rodo, Aug. Griciaus parašyta 
kaimo gyvenimo satyra-komedi- 
ja “Sėja ir piūtis” buvo ilgokai 
perdirbinėjama ir pagaliau Kau

JAV Darbo sekretorius Arthur 
J. Goldberg pranešė, kad inžinierių 
ir trijų oro linijų derybos nepasi
sekusios ; streikas esąs neišven
giamai_____________________ (UPI)

Komunistinės kontrolės
prožektoriai

MASKVA. — Išradingasis N. 
Chruščiovas vis sugalvoja nau
jas sąvokas. Dabar komunistinė 
propaganda pasigavo naują jo

, , , . posakį — visus gamybos barus
no valst. dramos teatras pasi- ■ -n • • - • . • ,. . , , I reikia, draugai ,apsviesti komu-
ryzo ją pas a y i, avęs ir i ą nįSĮjngS kontrolės prožektoriais.
pavadinimą Ir ūsai nepadėjo . , . ... , . . .■ " 1 ’ uų pareigos atitenka komjauni-Režisūroje debiutavo K. Genys, 
vaidino aktoriai J. Laucius, A. 

'Mackevičius ir kt. Su šiuo pas
tatymu teatras išvyko gastrolių 
į provinciją. Būdinga, kad tai 
jau antroji Griciaus nesėkmė — 
prieš keletą metų tokio ilgo 
perdirbinėjimo buvo susilaukęs 
jo parašytas scenarijus filmui 
“Kalakutai”.

— JAV astronauto pulk. 
John Glenn erdvės kapsulė bus 
rodoma Tokio mieste keturias 
dienas, pradedant liepos 26 die
ną.

ITALIJOS IR JUGOSLAVIJOS SANTYKIAI
Italijon atvyko diktatoriaus Tito "įpėdinis" Rankovic

ROMA. — Į Italijos sostinę Dabartinis Italijos preziden- josi su vyriausybės nariais dėl 
birželio 13 d. atvyko Jugoslavi- tas Segni Jugoslaviją vizitavo papildomų Italijos prekybos kre 
jos viceprezidentas Aleksander • pernai, dar būdamas užsienio ditų.
Rankovic. Tai jo oficialus vizi-; reikalų ministeris. Italijos fi- ----------------
tas, su pareiškimais apie koeg- į nansų ministeris Trabucchi Ju- £)el tariamo LietUVOS 
zistencijos vaisingumą. Tarp I- Į goslavijos sostinę Belgradą lan. .
talijos ir Jugoslavijos santykiai j kė pereitą savaitę ir ten kalbė-; VySKUpŲ pateiSKimo 
gerėja, ir net laikomas galimu
Tito vizitas Italijon. Rankovic 
yra aukščiausias Jugoslavų pa-

- CHICAGO. — Ryšium su “Iz 
viestijų” paskelbta žinia, būk

- ..... r. i • • i j okupuotos Lietuvos vyskupai
reigūnas iš visų iki šiol atsilan- Spl RLlsmillIO reKOruRS paskelbę pareiškimą prieš JAV 
Musių Italijon Italijos spauda | SYDNEJTIS A,]atralil.a _ atominius bandymus, vysk. V. 
kalba apie jį kaip apie galimą
Tito įpėdinį.

Qantas Boeing

SYDNEJUS, Australija.
Qantas Boeing 707 V spraus- Brizgys Chicagos arkidiecezijos 
minis padarė ilgiausią be su- laikraščiui^ The New World. 

Atrodo, kad Fanfani vyriau-i stojimo skridimą australų ko-i (BlP0 birželio 15 d.) parašė 
sybės, sudarytos iš centro ir kai mercinių lėktuvų — 4,578 my- laišką, kuriame sako, kad tokius 

' sovietų pareiškimus reikia imti 
labai atsargiai. Panašius daly
kus sovietai buvo paskelbę 1947

Vėl kalba apie ir 1956 metais ir jie vėliau pa- 
* sirodė buvę netikri.

Sujungimą Savo laiške vysk. V. Brizgys
DAMASKAS, Sirija. — Sirų: išskaito tris galimybes, dėl ko 

laikraščiai praėjusį antradienį “Izviestijos” šitokį pareiškimą

resnių žmonių, diplomatija yra 
aktyvi sovietiniame bloke ir 
tarp neutraliųjų. Premjero vi
zitas Tunisijos (praėjusią sa
vaitę) ir užsienio prekybos mi- 

-nisterio L. Preti kelionė į Ru
siją laikoma pasisekę.

lias per 9 valandas ir 33 minu
tes.

Ministeris Preti Milano laik-1 pasiūlė visuotinius rinkimus a- išspausdino: nukreipti žmonių
stv “Otytn’” -i ♦ •_ i__y.x..__.. t___ i.- /JAIrašty “Oggi” pareiškė, kad vy

riausiu dabarties Chruščiovo rū 
pėsčiu yra Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Jis dažnai pasikalbė
jime grįžęs prie tos temos.

Manoma, kad Rankovic tar
sis su Italijos vyriausybės na
riais apie naujausią JAV sena
to nutarimą Jugoslavijai neteik 
ti kitokios pagalbos, kaip tik

. , . , . ,................. , iš maisto perteklių. Italijos bendmnkai komjaunuoliai. Šie jau- i .. . . v I radarbravimą su Jugoslavija y-

mui. Maskvos komjaunuoliai čia 
buvę pirmieji, o dabar jų pė
domis seka ir kauniečiai darbi-

nuoliai kovoja prieš broką, iš
laidumą įmonėje, tačiau, kaip 
pripažįstama, gražūs planai vis 
lieka popieriuje. Vis atsiranda 
įvairūs trūkumai komjaunimo 
darbo baruose. Kad užkirsti ke
lią trūkumams, pasirodo, reikia 
vis daugiau tų “prožektorių”, o 
esamieji, matyti, per menkai 
apšviečia visus komunistinius 
barus.

pač palaiko Nenni kairieji so
cialistai, kurie remia Fanfani 
vyriausybę.

Italijos ir Jugoslavijos san
tykių gerėjimas prasidėjo prieš 
8 metus išsprendus Triesto pro
blemą. To pasiekti padėjo JAV. 
Triesto uostą laimėjo Italija, da 
rydama nuolaidų pakrantėse, 
prekyboje ir dar kitose srityse.

biejuose kraštuose — Jungti- dėmesį nuo nepasitenkinimo dėl 
nėję Arabų Respublikoje ir Si- ūkinių sunkumų; pridengti kai 
rijoje. Tai būtų įžanga į dviejų kuriuos pačių sovietų tikslus, o 
kraštų sujungimą. gal tai reiškia, kad Rusija jau-
----------------------------------------------- čiasi atsilikusi nuo JAV ato-

į nepriklausomą gyvenimą taiko-1 minės pažangos srityje ir dėl 
| je ir ramybėje. Be kitų darbų' to nervinasi.
komisijai buvo pavesta suorga
nizuoti Etiopijos sostinėje su
sitikimą Ruanda ir Urundi at
stovų, kad su jais būtų galima 
rasti formulę politinei, ūkinei ir 
administracinei teritorijos są
jungai sudaryti.

Komisijos darbai
Komisija turėjo bandyti su

taikyti įvairias politines grupes, 
sutvarkyti pabėgėlių sugrąžini
mą ir įkurdinimą, užtikrinti 
žmogaus teises ir laisves, susi
tarti dėl vietinių policinių dali
nių parengimo tvarkai palaiky
ti, apspręsti kada ir kokiais

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Europiečių slaptoji armija 
ragina naujakurius išvykti iš 
Alžirijos, nes jų pastatytos į- 
monės bus sunaikintos teroris
tų.

— Prancūzų prezidentas de 
Gaulle, išgirdęs pasikėsinimą 
prieš jo gyvybę, pakeitė kelio
nės maršrutą Prancūzijoje.

— Vakarų Berlyno burmist
ras Braudt pareiškė, kad ber
lyniečiai dabar smarkiau dirba

periodais turi apleisti teritoriją!^ prieg komunistų neiaisvės 
Belgijos kariniai daliniai. | sienog pastatymo prie miesto

Venecuelos teroristai
puolė 551 autobusą

CARACAS, Venecuela. — Ca 
racaso teroristai sunaikino 64 
autobusus ir sužalojo 487 pa
degimais ir apšaudymais per 
paskutinių 10 mėnesių laikotar
pį. Tai užvakar pranešė trans
porto darbininkų unija. 370 as
menų liko be darbų dėl šio siau
tėjimo, bet nepranešta, kiek žu
vo ir sužeista.

KALENDORIUS

Birželio 16 d.: šv. Jonas Pran 
ciškus, Jūra.

Birželio 17 d.: Švč. Trejybės 
sekmadienis, šv. Adolfas, Dau
mantas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — šil
ta, galimas lietus ir perkūnija.

Saulė teka 5:15, leidžias 8:27.

Eichmanno
atsiminimai

JERUZALE, Izraelis. — Iz
raelio vyriausybė, gal būt, ne
leis spausdinti pakartojo Adol
fo Eichmanno atsiminimų. Tai 
pareiškė informuoti šaltiniai.

Eichmann parašė 500 pusla- 
, pių atsiminimų kalėjimo celėje 
Izraelyje dvejų meti; laikotar
pyje. Užrašai yra kalėjimo pa
reigūnų rankose. Pasak šalti
nių pranešimo, vyriausybė ne
norinti paleisti juos viešumon.

Kennan laiškas
Valstybes sekretoriui
WASHINGTONAS. — JAV 

ambasadorius Jugoslavijoje Ge
orge F. Kennan parašė valsty
bės sekretoriui Ruskui laišką, 
teigdamas, jog kongreso žygiai 
uždrausti pagalbą ir prekybą 
su slavais esąs “pasitarnavi- 
mas” Rusijai ir didelis smūgis 
JAV tikslams Rytų Europoje.

— Gen. SaJaų, buvusio slap
tosios armijos vado, byla bū
sianti persvarstyta. Jis pasmerk 
tas kalėti iki gyvos galvos.

— Laoso parlamentas vakar 
patvirtino koalicinę vyriausybę, 
kuriai vadovauja princas Phou- 
ma.

AFRIKOJE VĖL KURIA VALSTYBĘ
DR. ONA LABANAUSKAITE, 

mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — šešioliktoji Jungtinių Tautų sesija vyksta sukapotai, nes vis atsiranda 
manančių, kad tą ar kitą reikalą reikia skubėti aptarti

Pirmąjį kartą sesija susirinko , bunolas tą klausimą svarsto ir, 
i praėjusių metų rugsėjo 19 d. ir tikėtina, kad jo nuomonę jau
išsiskirstė gruodžio 20. Tada 
daugiausia laiko buvo sunaudo
ta ginčams dėl Peipingo atsto
vo įsileidimo ar neįsileidimo į 
Jungtines Tautas. Be to, daug 
laiko užėmė ir bendrosios disku
sijos, kurių metu delegacijos 
turi progos kalbėti ir apie to
kius dalykus, kurių nėra for
maliojoje darbotvarkėje.

Daug dėmesio taipgi buvo 
skirta ir piniginiams reikalams, 
nes kai kurie nariai yra atsisa-

turės septynioliktoji sesija, be
sirenkanti ateinantį rudenį.

Antrą kartą šešioliktoji se
sija rinkosi š. m. sausio 15 d. 
ir diskutavo iki vasario 23 d. 
Didžioji ugnis tada buvo skirta 
Portugalijos kolonializmui va
noti ryšium su neramumais An
goloje. Ir Kuba tada dar buvo 
išlindusi su skundu prieš JAV, 
bet tas skundas, visų nustebi
mui, mirė Saugumo Taryboje, 
nes tik vienas Sovietų Sąjungos

kę duoti pinigų vadinamajam atstovas tebalsavo už jo svars- 
nepaprastam biudžetui, iš ku- tymą asamblėjoje.
rio šiuo metu finansuojamos j 
operacijos Konge ir išlaikomi 
patruliai Egipto - Izraelio pa
sienyje. Tas biudžetas pasida
rė su didelėmis skylėmis. Ry
šium su kai kurių valstybių 
(Sov. Rusija, Prancūzija) atsi
sakymu padėti tas operacijas 
finansuoti, kilo sumanymas pap 
rašyti Tarptautinį Tribunolą 
nuomonės, ar J. Tautų narys 

I turi teisę tokios prievolės ne- 
: vykdyti. Šiuo metu Hagos Tri-

Ruanda - Urundi ateitis

Gana daug pozityvaus darbo 
komisijose buvo atlikta ir Ru
anda - Urundi ateičiai tvarkyti. 
Tai didelis gabalas Afrikos že
mės, valdomas Belgijos kaip 
Jungt. Tautų mandatinė terito
rija. Manoma, kad ji pribren
do nepriklausomam gyvenimui.

Ruanda su Urundi vargiai su 
tilps vienoje valstybėje, nes dėl 
to reikalo ten vyksta skaudžios

Komisija ten ilgai išbuvo ir j 
parvežė pranešimą, kurio svars 
tyti dabar vėl susirinko Jung
tinių Tautų asamblėja jau tre
čią kartą vienų metų bėgyje. 
Šiuo metu pranešimą diskutuoja 
asamblėjos 4-sis komitetas, ku
rio pasiūlymus vėliau diskutuos 

peštynės — praėjusiais metais ! patį asamblėja.
buvo nužudytas Urundi ministe- jeį ir bus nutarta suteikti
ris pirmininkas, o Ruandos ka
ralius arba Mwami yra dabar 
ten didelių ginčų objektas.

Asamblėja tada tarė žodį tri
mis rezoliucijomis; pirmąja pa
reikštas susirūpinimas dėl U- 
rundi ministerio pirmininko nu
žudymo, antrąja sudaryta 5-kių 
asmenų komisija padėčiai vie
toje ištirti ir š. m. liepos 1-ji 
numatyta nepriklausomybę su
teikti, trečiąja išreikštas pagei
davimas, kad Ruandos kara
liaus klausimas būtų sutvarky
tas taikiu būdu. Tuo pat metu 

ibuvo nutarta sukviesti asamblė
ją posėdžio pirmąją birželio mė 
nėšio savaitę ir jai pateikti svar 
styti tik Ruandos - Urundi klau 
simą.

Komisiją sudarė Haiti, Irano, 
Maroko, Togo ir Liberijos at
stovai. Jai pirmininkavo Liberi
jos atstovė Miss Angie E. 
Brooks. Komisijai buvo paves
ta nuvykti vieton ir pabandyti 
sutvarkyti visus reikalus taip, 
kad Ruanda - Urundi pradėtų

pasienio.
— 1,000 Rytų vokiečių dar

bininkų dar vis stiprina nelais
vės sieną, pro kurią praėjusią 
savaitę pabėgo 54 asmenys.

— Izraelio ir Jordano karei
viai vakar vėl susikirto. Izrae-
lis prašo Palestinos taikos komi 
siją išspręsti Izraelitų - jorda- 

toms teritorijoms nepriklauso-, niečių ginčą.
mybę liepos 1 dieną, tai, tur
būt, su didelėmis atsargumo prie 
monėmis, kad ir ten nepasidary
ti} antrasis Kongo. JAV atsto
vas Stevensonas prieš sesijai 
susirenkant yra pareiškęs, kad 
imsis iniciatyvos toms atsargu
mo priemonėms pasiūlyti. Tai 
jau rodo, kad komisijos pareng
tas pranešimas apie padėtį Ru
anda - Urundi teritorijoje nėra 
džiuginantis. Jai tikriausiai ne
pasisekė sutaikyti besivaidijan
čių genčių, kurios žino galios 
reikšmę ir tos galios nenori per 
leisti kam kitam.

Taigi, neilgai trukus išgirsi
me, kad Afrikoje gims vėl nau
ja valstybė, o gal net ir dvi, 
nors norima, kad būtų viena, 
nors ir palaidžiau surišta. Tos 
valstybės statymas ant kojų 
turės būti atliktas iš šalies tei
kiama pagalba ir pinigais. Ži
noma, tai jau bus vykdoma 
Jungt. Tautų iniciatyva įr jų 
kontrolėje.

— Slovietų diktatorius Chruš
čiovas išvyko į Rumuniją.

— Slaptosios armijos organi
zacijos (OAS) nariai septynio
mis bombomis labai sužalojo 
ligoninę Alžire, Alžirijoje.

— Jungtinių Tautų Taryba 
pasiūlo Indijai ir Pakistanui iš
spręsti Kašmiro ginčą taikiu 
būdu.

— Adm. Alau G. Kirk, prisie
kęs kaip ambasadorius naciona
linėje Kinijoje, išvyksta birželio 
29 dieną į Formozą.

— $11,000 lapės kailiuk Už
Norvegijos vienos platinos spal 
vos lapės kailį sumokėta $11, 
000. Tokią pinigų sumą sumo
kėjo amerikietis 1940 metais.

Vokietijos televizija 
BONNA. — Vakarų Vokieti

ja turi apie 6,500,000 televizijos 
aparatų (setų). Tai vakar pra
nešė vokiečių vyriausybės pa
reigūnas.
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skui. Vytis Juozas Drumstas ir 
jo orkestras grieš šokiams.

DETROIT, MICH
Vyčių 79 kuopa sekantį šeš

tadienį, birželio 23 d., rengia iš 
važiavimą ir “Weenie Roast”, 
Hemlock Parke, Dearbom, Mi
chigan, prie Warren ir Ford 
gatvių. Visas pelnas skiriamas 
vyčių istorijos fondui.

DAYTON. OHIO
Lietuvių diena — piknikas 

Eintracht Parke sekmadienį, 
birželio 24 d. Mykolas Petkus 
rengimo komisijos pirmininkas, 
kviečia visus dalyvauti.

CHICAGO, ILL.
Chicagos Lietuvių diena bus 

liepos 4-tą, Willow-West (Bu
čio darže). Reikia dalyvauti. 
Jeigu neturi automobilio, tai 
neužmirškit, kad tą dieną tarp 
11 ir lil:30 v. ryto bus autobu
sas Brighton Parke prie bažny
čios, 12 vai., vidurdienį, auto
busas bus Marąuette Parke 
prie bažnyčios. Autobusas grįš 
atgal 6 vai. vakare į tas pat 
vietas, iš kur iškeliavo. Kelionė 
į vieną pusę $1.00, į abi pusi 
(Round-trip) tik $1.50. Neuž
miršk.

KRYŽIUS PARTIZANAMS ATMINTI
Paskelbus spaudoje pilną ko

miteto sąstatą ir prasidėjus au- 
i kų rinkimui minėto kryžiaus sta 
tybai, komisijos savo darbus 
vykdo ir pats kryžiaus pastaty 
mo laikas pamažu artėja. Kai 
sužinojau, kad V. Šimkus ket

virtadienį jau išvažiuoja į Port 
landą, jo paklausiau apie to 
paminklo tikslus,

— Koks yra tikrasis pamink
lo tikslas?

— Tai ypatingas pasauly pa
minklas — Šventovė Sopulingo
sios mūsų Motinos, Portlande, 
Oregone, prie Ramiojo vande
nyno krantų. Ši šventovė yra 
pašvęsta Šv. Panelei Marijai, 
visos žmonijos Motinai ir vi
soms motinoms, kurios laiko ją 
aukščiausiu idealu. Todėl šioje 

Į šventovėje ir norima pastatyti 
j kryžių, lietuvišką koplytstulpį, 
j kuris primintų svetimtaučiams 
Lietuvos žuvusius partizanus.

— Kada šventovė tenai buvo 
įkurta?

)
— 1924 m. 60 akrų žemės; 

plote. Tai yra vieta, kur kas-! 
met ją aplanko apie pusė mili

jono lankytojų ir maldininkų iš 
viso pasaulio.

— Kokią aplinką, sudaro šį 
šventovė?

— Ta vieta yra išpuošta gra
žiausiais sodais, žemutinė pa- 

,kopa apima apie 20 akrų plotą, 
i Ten tarp medžių yra išstatyta 
natūralaus dydžio stacijos, ku
rios yra padarytos iš bronzos. 
Ir daug kitų paminklų visų tau 
tų pastatytų.

— Kaip sena yra šita vieto
vė?

— Jau apie 700 metų žino
ma. Ją įkūrė Servitų ordinas. 
Atminimui įkūrėjų 1933 m. bu-1 
vo pastatyta natūralaus dydžio 
Šv. Panelės Marijos statula.

— Kaip vyksta paminklo sta
tyba?

— Ji jau baigiama. Pats pa
minklo pašventinimas įvyksta 
birželio 24 d. Portlande. Aš jau 
tenai išvykstu šį ketvirtadienį. 
Aukos pamažu plaukia, bet rei
kėtų paskubinti, kurie žadate i 
aukoti, šitas paminklas bus vi
sų lietuvių pastangomis ir lėšo
mis pastatytas. Jisai simboli-
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112 LIETUVOS VYČIŲ 
KUOPA

Gal kas pamanys, kad šioj 
Chicagos kuopoj jau yra susto
jas gyvas veikimas, jei nieko 
jąu nematyti spaudoje. O ne, 
atvirkščiai, čia jaunuoliai, ir 
net sukūrę šeimas, toliau lieka 
kuopoje ir veikia kartu su jau- 
mmu. Tik Jūsų korespondentas 
apsileidęs...

Šio mėnesio 19 d., antradienį, 
8 vai. v. 112 kuopa šaukia sa
vo narių visuotinį susirinkimą 
Marąuette Parko parapijos sa
lėje. Prašomi vyčiai ir jauni
mas į tą susirinkimą atvykti, 
nes btfs kas tai nepaprasto: 
apie 9 vai. įvyks “Mock” sure
žisuotos vestuvės su ceremoni
jom. Kas turėsite tą vakarą 
kiek laiko, kviečiami į tą pra
mogą ateiti, bus vestuviškai pa
sivaišinta. Kuopos sekr. B. Bo- 
zec visus įspėja, būti punktua
liai, nes nenorima laukti, kai 
tokią programą numatyta pra
vesti.

Iš 112 kuopos narių daug pri
klauso ir Vyčių chorui, todėl 
daug jų matėsi ir operos vai
dinimuose, ir dabar dalyvavo

gražiame vargonininkų sureng
tame koncerte. Vyčiai visur da
lyvauja, kur tik gali padėti sa
vo dainai, savo krašto populia
rinimui. Darbo plotai platūs, 
tik traukime ir kitus prie to 
darbo, o jei dirbsime, tai ir Die
vas padės.

Dar tenka priminti, kad 112 
kucpo3 narys p. Zakarka yra 
parašęs gražių atsiliepimų į 
amerikietišką spaudą, iškelda
mas Lietuvos nepriklausomybės 
reikšmę ir jos nelaimę. Rašyki
te kiek galite ir kiti.

Balys Svalia
NAUJOS ANGLIJOS 

APSKRITIS
Birželio 23 ir 24 d. šios apskr. 

vyčiai, jų bendradarbiai ir drau 
gai susirinks į Kennebunkport, 
Maine, praleisti dvi dienas re
kolekcijų. Visi pageidaują daly
vauti prašomi pranešti Al. Ja- 

: ritis, 75 Gatės St., South Bos- 
i ton, Mass.

HUDSON, MASS.
Sekmadienį, birželio 24 d., 

šios apylinkės vyčiai dalyvaus 
■ Lietuvių piknike, rengiamame 
vadovaujant kun. Jonui Paulau

Yra gerai žinoma, kad importuoti lenkiški kumpiai 
ATALANTA — KRAKUS _ TALA 

yra gerbusi pasaulyje 
Tai ne liuksus, bei visgi puota visai šeimai.

Tikrasis importuotas Lenkiškas Kumpis 
yra užsitarnavęs šit etiketę

zuos ir bendrą kovą už Lietu
vos išlaisvinimą. Lietuvos parti 

izanų vardas ir kraujas teprime 
į na mums birželio mėnesio įvy
kius Lietuvoje ir suminkština 
širdis lietuviškiems darbams,— 
baigė V. Šimkus, išvykdamas į 
Portlandą, Oregone.

Antanas Gintneris

Iš Ispanijos pilietini© karo 
Viename Ispanijos raudonų

jų užimtame mieste privačiuose

i namuose kunigas suteikė jauna 
ivedžių porai prie dviejų liūdi - 
, ninku moterystės sakramentą. 
Visi jie, kaip nusikaltę komu
nistinės valstybės saugumui bu 
vo suimti ir po dviejų valandų 
sušaudyti.

‘LpaimoKu skelbtis '‘DRAUGE 
nes jis. plačiausia) sfemtoim -s uėfcu

visiems prieinamo*.

......... ... ........

YES!
L0NGW00D
OacroFi-and“WooI Tropical Suits

$ WiTH TWO TROUSERS

iN 54 5IZES

Taip populiarus — taip gerai atrodantis — toks vertingas 
pirkinys — mes turim šį puikų kostiumą 54 dydžių, kad 
tiktų beveik kiekvienam. Nepaprastai geros vilnos (worsted) 
ir dakron mišinys duoda jums medžiagą su visomis vilnos 
geromis savybėmis, plūs stangrumą bei atsparumą raukšlėms, 
kas yra dakrono savybės. Aukš,tos kokybės pasiuvimas, 
tinkantis bei patogus. Čia rasite naujausias spalvas bei 
raštus — ir dargi su dviem porom kelnių ilgesniam 
nešiojimui. Pasižiūrėkit j dydžius apačioje — ateikit dabar.

NEMOKAMI PATAISYMAI
Kredito ar išdėstyto mokėjimo planas 

be ekstra išlaidų

■

(Good Housakoepirug-)Včj CUASAfUCCS0R RHUK0

kuri išskiria geriausios kokybes 
produktus.

Piknikams, pobūviams, šeimos iškilmėms ir paprastam valgymui, 
visad prašykite tikroj importuoto

LENKIŠKO KUMPIO
ATALANTA — KRAKUS — TALA

gaunamo šeimyninio dydžio skardinėse 2, 3, 4, 5 ir 7 svarų.

f REGULAR I SHORT LONG PORTLY REG. PORTLY SHORT EXTRA SHORT
1 35 36 37 39 40 36
1 3<5 37 38 42 42 37
f 37 38 39 44 44 38
j 38 39 40 46 46 39
I 39 40 41 48 40
1 40 41 42 50 41
3 41 42 43 421 42 44 44
I 43 46
1 44 48
J •46 50
S 48

EXTRA LONG
39
40
41
42

BOTH STORES OPEN MONDAY AND THURSDAY NIGHTS

Bowntown — State and Monroe — South — 6634 So. Haisted



Kūrėjo atspindys

ŽMOGAUS TĖVIŠKUME
NAUJOVES PRANCŪZIJOJE

Penktoji respublika nukreipia parncūzus nauja kryptimi

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 16 d.

Rimties valandėlei

Gyvybė, kurią mes kasdien 
galime stebėti, yra surišta su 
didelėmis paslaptimis. Ji reiš
kiasi šiame pasaulyje įvairiais 
būdais. Gyvybinis judėjimas, 
kurį psichologai vadina vidi
niu judėjimu, gyviesiems yra 
tiek brangus, kiek jų pačių 
buvimas. Jiems buvimą atsto
ja jų gyvenimas. Jei jie jau 
negyvena, tai jų iš viso nėra. 
Taigi gyvybės paslaptis veda 
ir į buvimo paslaptį. Tie patys 
slaptingieji klausimai iškyla, 
svarstant gyvąją ir negyvąją 
būtį. Kas ji yra, iš kur ji atei
na ir kur ji eina?

*
Gyvybės paslaptis ir būties 

klausimai veda mūsų mintį 
prie kūrimo dramos, į kurią 
įtrauktas yra ir žmogus Žmo
gus, suvokęs, jog daiktų nebu
vo ir jie yra, mintimi eina 
prie to, kuris visada yra. Ste
bina mus toks veikimas, ku
riuo nei akimi pamatomas, nei 
protu suvokiamas Kūrėjas pa
šaukė į buvimą tokią daugy
bę daiktų visiškai iš nieko.

Pašauktas iš nieko yra ir 
pats žmogus. Mes ateiname į 
šį pasaulį ne savo valia ir ne 
savo pasirinkimu. Mus įvedė 
į buvimą ir davė mums gyvybę 
patsai Dievas, kurį krikščionys 
vadina Tėvu. Tai yra Dievo 
kūryba, kurioje Jis leidžia da
lyvauti patiems žmonėms, kaip 
tėvui ir motinai.

Tėvo kilnumas eina iš jo pas 
kirties dalyvauti naujos gy
vybės dieviškajame kūrime. Gy 
vybės keliu tėvas perduoda 
savąją kilmę naujai kartai. 
Mes esame tėvų gyvasis pa
veikslas ir jų panašumas. Per 
tėvų tėvus betgi savąją kilmę 
vedame iš visų daiktų Kūrėjo 
— Dievo. Iš Jo ateina žmogui 
tėviškumo garbė ir kilnumas.

*
Iš apreiškimo žinome, kad 

Dievas yra vienas, bet trijuo
se Asmenyse. Jo būties didy
bė yra tokio nepaprasto aukš
tumo, kad Jo gyvybė atbai
giama trimis asmenimis: Die
vu Tėvu, Dievu Sūnumi ir Die
vu Šv. Dvasia. Švč. Trejybės 
paslaptis yra dieviškosios gy
vybės paslaptis. Mes tik iš to
lo, kaip teologai, remdamiesi 
apreiškimu, bando nusakyti, 
galime suvokti, kas vyksta to
je gyvybėje, kuri gyvena mū
sų protui neprieinamoje švie
soje. Tai yra begalinės, amži
nosios Dvasios vidinis išsilieji
mas. Dievas yra Tėvas, nes 
Jis, būdamas be pradžios, duo
da kilmę Sūnui, dieviškajai Iš
minčiai. O Dievo ir Sūnaus 
meilė yra tretysis dieviškasis 
Asmuo — Šv. Dvasia.

Dievas nuo amžių save pa

žįsta. Jo pažinimas mūsų kal
ba yra pavadintas gimdymu. 
Tai yra dieviškoji kilmė paži
nimo būdu. Tėvas pažįsta sa
vo prigimtį, ir tame pažinime, 
kaip mes sakome, gimdyme, iš 
Tėvo ateina ne nauja būtis ar 
nauja prigimtis, bet nauja kil 
mė ir naujas Asmuo. Pažinimo 
keliu Tėvas teikia naują kilmę 
ir naują Asmenį dieviškoje ir 
begalinėje prigimtyje.

Žmogus, sukurtas Dievo pa
veikslu ir panašumu, yra taip 
pat pašauktas į šią gyvybės 
aukščiausią paslaptį. Jis yra 
pakviestas dalyvauti dieviško
je prigimtyje. Kristaus atpir
kimas veiksmingai pasiekia 
žmogaus sielą tik tada, kai jo
je malonės keliu apsigyvena 
pati Švč. Trejybė.

Proto pažinimas ir valios 
meilė yra pašaukti iš prigim
tinio veikimo į antgamtinį. 
Žmogaus dvasia jau šiame gy
venime yra pašaukta išeiti iš 
kūrinių horizonto į paties Kū 
rėjo gyvenimą.

Apreikštomis tiesomis mes 
turime tą patį pažinimą, kuris 
begaliniu būdu yra Dievuje. 
Tikėjimu turėdami dievišką pa- 
ž'nimą, gauname ir dievišką 
meilę, su kuria ateina į sielą 
ir Dievo šv. Dvasia.

Krikščionio sieloje ribotu 
būdu vyksta neribotos dieviš
kosios gyvybės apsireiškimas. 
Antgamtinis Dievo pažinimas 
ir antgamtinė Jo meilė yra 
keliai, kuriais prasideda sie
loje nauja ir ne iš šio pasau
lio gyvybė. Tai yra paties Die
vo gyvybė, kuri vyksta už vi
sos kūrinijos ribų Trijų As
menų bendravime be pradžios 
ir begaliniu būdu, o sieloje tu
ri pradžią laike ir gyvena pa
gal sukurtosios dvasios sąly
gas.

Dievas, sukurdamas žmogų 
sau ir savo garbei, kaip tik ir 
pramatė jį padaryti savo pri
gimties dalyviu.

*
Rytoj, švenčiant Tėvo die

ną ir Švč. Trejybės šventę, tu
rėtų kiekvienas tėvas paieško
ti atsakymo klausimams, suriš 
tiems su tėviškumo kilnumu, 
iš kur ateina ir kur eina žmo
gus ,ir kokia jo paskirtis.

Krikščionybė duoda atsaky
mą, su kuriuo rišasi ir įparei
gojimas. Tėvas, savo kilmę per 
duodamas vaikams, gauna pa
reigą juos auklėti, kad jie pa
siektų viso buvimo kilmę — 
Dievą. Toji pareiga yra to
kios svarbos, kad geriau iš 
viso pasilikti tokiu, kurio nie
kas nepavadins tėvu, negu bū
ti tėvu tų vaikų, kurie niekada 
nepamatys savo Kūrėjo ir Die
vo. V. Rim.

Prancūzijos vyriausybė ėmė 
rūpintis Alžirijos europiečius ap 
gyvendinti krašte dar tebeai- 
dint šūviams. Slaptoji kariuo
menės organizacija deda pas
kutines pastangas ginti “juo- 
dakojų” — Alžirijos europie
čių teises. Liepos 1 d. naujos 
valstybės gyventojai apspręs 
savo likimą. Nepaisant Prancū
zijos įtakos ir pastangų ginti 
savo piliečius, jų vyravimas lai
kytinas baigtu. Daugelis “juo- 
dakojų” nenoromis turės pasi
traukti į Prancūziją. Vieno as
mens perkėlimas į metropoliją 
kaštuos 12,000 f r. (1 dol. — 
4,89 fr.) 600,000 europiečių per 
trejus metus perkeldinimas 
į Prancūziją kaštuos 7.2 bil. 
fr. Šioms nepaprastoms išlai
doms padengti bus įvedami nau 
ji tautos vienybės mokesčiai.

Naujieji gyventojai kelia ir 
kitą — psichologinio nusiteiki
mo — rūpestį. Per pusantro 
šimtmečio Alžirijoje subrendo 
naujų nusiteikimų europiečiai, 
pasižymį kraštutinumais: gob
šūs konservatoriai, savo teisių 
gynėjai ir svieto lygintojai, sės
lūs kolonijų gyventojai ir įvai
raus plauko nuotykių ieškoto
jai, tvirti kovotojai ir palūžė- 
liai, kuriems nelengva bus savo 
prakaitu duoną užsidirbti. Ta
čiau visi jaučia, kad jų saulė 
leidžiasi, jei š. m. liepos 1 d. 
Alžirija ir nenutrauktų santy
kių su Prancūzija.

Vyriausybės pastovumas, bet 
ne sustingimas

Prancūzijos ketvirtoji respub 
lika pasižymėjo vyriausybės ne 
pastovumu ir pralaimėjimais. 
Jos tarpsnyje daug žadėta — 
mažai tesėta. Po pastarojo ka
ro tauta vėl atgavo laisvę, bet 
valstybė neatsikratė pavojingų 
skaudulių.

Penktoji respublika yra pre
zidentinė. Parlamentas bando 
vesti pokalbį su vyriausybe ir 
tauta, tačiau tikruoju šeiminin
ku yra prezidentas. Jis skiria 
ir atleidžia vyriausybę. Debre 
vyriausybė ilgiausiai tvėrė per 
pastaruosius 90 metų, nes XIX 
a. pirmoje pusėje tik Vilele iš
sėdėjo ministerio pirmininko 
krėsle 8 m., o Guizot 9 m.

Buvusioji vyriausybė išspren 
dė buvusių kolonijų klausimą, 
paruošė kelią baigti kovas Al
žirijoje, įvedė naują franką, pa 
kėlė ūkinę gerovę ir aptvarkė 
vifuomenihius prieštaravimus. 
Švietimo srities polėkiai liko ne
įgyvendinti ,o daugelis suma-

GEDIMINAS GALVA

nymų neįgyvendinti. Užsienio 
politikoje pergyventi lūžiai. 
Tarptautinės politikos mistika 
— Prancūzijos didybė sukėlė 
nereikalingą audrą. Prancūzija 
rado išeitį, nes prancūzo Mon- 
net sukurtoji ūkinė bendruo
menė jau išsikovojo teises poli
tiniame žodyne. Anksčiau buvo 
bandyta pirmiausia politiškai ap 
sijungti, o vėliau ūkinius san
tykius tvarkyti. Monnet ban
dymas yra žymiai sėkmingesnis, 
nes jis pravėrė duris Prancū
zijai įgyvendinti bent dalį po
litinių polėkių.

Naujieji prancūzai

Parlamentas dar gyvas, bet 
bejėgis. Jis bando prabilti į vy
riausybę ir tautą, bet jo žodžiai 
neberanda buvusio atgarsio. Jis 
nebevaldo Prancūzijos, bet tik 
dalimi dalyvauja jos politinia
me darbe. Garsiau ima šnekėti 
ūkininkai ir darbininkai per sa
vo organizacijų garsiakalbius. 
Jaunieji prancūzai veržiasi ne 
į politikus, bet technokratus — 
įmonių vadovus. Politikavimo 
aistra yra žymiai sumažėjusi.

Partijų likimas yra liūdnas. 
Jos daug žalos Prancūzijai at
nešė, daug sukrėtimų pergyve
no ir ušugdė naują apokalipsinį 
raitelį — kompartiją, bet jos 
Visos turėjo viltį laimėti rinki
muose. Jei nūdieną kuri partija 
rinkimuose laimėtų, jos atstovai 
būtų įsprausti konstitucijos rė
muose. Ne jie gali Prancūziją 
rikiuoti, bet asmeninis krašto 
šeimininkas juos sutvardyti ar 
parlamentą paleisti. Politinis

a a n

-S

R. M. Hollan, Lawrence, Mass., gauna bakalauro laipsnį Northeastern universitete Bostone, kaip 
tik prieš tėvo dieną. Čia jis matyti su žmona ir 11 vaikučių. Jauniausia dukrelė yra Judita, 6 
mėn., o vyriausia Patricija — 17 metų. (UPI)

dogmatiškumas miršta. Pran
cūzai individualistai valdomi jų 
sprendimu pripažintos stipriau
sios asmenybės. Partijoms telie
ka jungtis. Socialistų atskalos 
P.S.U. ir kitos jau nesigįs šne
kėtis su socialistų partija — 
S.F.I.O. Katalikų socialų parti
ja — M.R.P. suskilo, nes vieni 
bandė talkininkauti de Gaulle 
ramsčiui U.N.R. — tautiniams 
respublikininkams, kiti pasišo
vė jį versti.

Debre, kuris buvo apkaltintas 
plepumu ir sudarymu keistų pa 
dėčių, užleido ministerio pirmi
ninko krėslą Ponfpidou, kuris 
pasižymėjo vienintele savybe — 
prisitaikymu literatūros dėsty
mą mesti ir prasiskinti kelią 
į Rotsehildo valdytojus. Su šyp
sena ir pašaipa jis buvo sutik
tas. Šiuo metu Prancūzijai gana 
ir politikoje naujoko, nes jo pa 
reiga klausyti ir vykdyti prezi
dento parėdymus.

De Gaulle per ketverius me
tus kai ką pasiekė, nors dar 
tolimas kelias iki Prancūzijos 
didybės. Jį reikia gerbti, kad jis 
žino, ko nori, ir jaučia atsako
mybę mesti ar bent atidėti neį
gyvendinamus planus. Jis atlai
kė politinius smūgius, siekda
mas ne savo dirbtinos didybės, 
bet patarnauti kraštui, kurį jis 
tikrai myli. Sukrėtimų valan
domis jis kreipiasi ne į parla
mentą, bet į tautą, naujuosius 
prancūzus, kurie jau pradeda 
rašyti Prancūzijos istoriją nau
ją tarpsnį ir patvirtinti taisyk
lę, kad stipri tauta protarpiais 
mėgsta valingus rikiuotojus.

JI gyi f
, „ i
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MŪSŲ BETANIJA
VYSK. V. BRIZGYS

Šv. Jono Evangelijos XII 
skyriuje pasakojamas labai jau
kus epizodas: Kristus svečiuo
se pas Lozorių, Mariją ir Mor
tą. Visų dėmesys Kristui buvo 
toks didelis, kad be jokio pa
vydo savaime išspruko Mortai 
pasiguodimo žodis, jog ji ne
galinti, neturinti laiko sėdėti 
prie Kristaus kojų kartu su sa
vo seserimi. Visi ten buvusieji 
tą dieną buvo labai laimingi.

Paprastai sakoma, kad Kris
tus reikalaująs iš žmogaus vi
sos širdies, viso dėmesio. Bū
tų klaida šiuos žodžius suprasti 
taip, kaip jie skamba. Tiesa, 
kad Dievas žmogų begaliniai 
myli. Savo meile ir dėmesiu 
žmogus Dievui tačiau nieko ne
prideda. Ne dėl kokios kitos prie 
žasties, o dėl paties žmogaus 
jaukumo, džiaugsmo, laimės 
reikia skirti Dievui visas min
tis, visą širdį, visus jausmus. 
Ne vien nusidėjėlis, bet ir kiek
vienas perdaug išsiblaškęs, pa
skendęs žemiškuose dalykuose, 
apsileidęs, neturįs jautraus pri
sirišimo Kristui - Dievui neten
ka gražiausių savo minties ir 
širdies išgyvenimų.

Tikra tiesa, kad šių žodžių 
negali suprasti tas, kuris nie
kad nebuvo savo mintimis ir 
jausmais paskendęs Dievuje. 
Yra būtina kiekvienam žmogui 
bent kaikada visa savo mintim, 
visa širdim tiek suartėti su 
Dievu, tarsi matomai būtum su 
juo. Tai nebus iliuzija ar koks 
tuščias sentimentalumas, bet

sa

tik įsigilinimas į realybę, ku
rioje esame, nes gi Dievas tik
rai yra su mumis.

Vien tik teoretinis šaltas ti
kėjimas yra nepakankamas ne 
tik gyvenimo'jaukumui, bet net 
ir išganymui. Teisingai gi pa
sakyta, kad ir velnias tiki, bet 
nemyli. Jo tikėjimas yra daug 
tvirtesnis už žmogaus tikėjimą, 
jis su Dievu buvo, jį matė, jį 
labai gerai suprato. Tačiau jis 
Dievo nemyli, ir jo tikėjimas 
yra jam didelė kančia.

Vien tik teoretinis tikėjimas 
ir žmogaus nepatenkina. Reikia 
mintim, širdim, jausmais gy
venti su Kristum. Mylintis Die
vą žmogus stengiasi savo meilę 
išreikšti gyvenimu, jis nori Die
vui ką nors duoti. Ir žmogus 
juo daugiau ką Dievui atiduo
da, juo vis daugiau patiria 
džiaugsmo, juo vis didesnė jo 
meilė Dievui ir vis didesnis no
ras būti arčiau su Dievu.

Žmogaus meilės Dievui viena 
iš pasėkų yra jo noras kuo 
nors puošti vietą, kurioje jis ti
ki Dievą esant ir kur jis eina 
pabūti kartu su Dievu. Tai mū
sų maldos namai. Tikintieji ne
sigaili aukoti jų puošnumui. Jie 
noriai aukoja ir toms vietoms, 
kur tiki esant Dievo meilės — 
vienuolynams, įvairioms katali
kiškoms įstaigoms. Neturį jaut
rios Dievo meilės net ir tikin
tieji to dosnumo nesupranta ir 
juos kartais tai erzina. Ir vie
nokių ir kitokių jausmų įverti
nimui sugrįžkime dar į Betani- 
ją. Marija, norėdama pagerbti 
savo svečią, nuplovė jo kojas 
ne vandeniu, bet labai brangiu 
nardo aliejumi ir nušluostė sa
vo ilgais plaukais. Pakvipo to 
aliejaus aromatu visas namas. 
Vienas iš dvylikos Kristaus mo
kiniu, kurie kartu buvo ten sve
čiuose, užpykęs tarė, kad toks 
brangenybių švaistymas esą£ 
neišmintingas. Būtų buvę ge
riau tą brangų aliejų parduoti 
ir pinigais sušelpti vargšus. Ta
čiau Kristus jo įsikišimui ne
pritarė. Kas vargšų ieško, gali 
pats jų ir surasti, o pykti ant 
Marijos, kad ji Kristui savo 
meilės parodė, nėra ko. Gi Ju
do draugas Jonas sako, kad Ju
dui vargšai ir nerūpėjo, bet, 
nešiojęs jų visų iždą ir turėjęs 
vagies širdį, jis norėjo, kad pi
nigai už aną aliejų būtų pate
kę į jo krepšį.

(Nukelta į 5 psl.)

Spaudoje ir gyvenime

VALSTIEČIŲ SKRIAUDIMAS 
OKUPUOTO! LIETUVOJ

Naujausiame “Aidų” numery 
Pranas Zunde duoda gerai doku
mentuotą straipsnį “Sodybinio skly 
po reikšmė kolūkiečiui”. Pasirem
damas pačių sovietų spaudoje pa
skelbtais duomenimis, jis randa, 
kad pvz. 1958 m. kolūkiečio uždar
bis tesiekė 104 rublius metams, į 
tą sumą įskaitant atlyginimą pi
nigais ir grūdais. Ir tai dar iš tos 
sumos 18 rublių jis turėjo sumo
kėti už savo sodybinį sklypą. At
metus šventes, kolūkiečiui už dar
badienį tenka gal tik po kokias 
30 kapeikų.

Iš savo uždarbio kolūkietis gal 
tik kokį mėnesį tegali pragyventi. 
O kaip su šeima per metus išmis
ti? Gindamasis nuo alkio, kolūkie
tis turi savo laisvalaikiu įdirbti 
gautą jo naudojimui žemės daržą 
— sklypelį. 1958 metais Lietuvoje 
buvo 3,820,000 hektarų naudoja
mos žemės. Gi kolūkiečių sklype
liams buvo išdalinta tik 160,000 
hektarų. Taigi kolūkiečių sklypai 
sudarė tik 4.2 procento visų že
mės ūkyje naudojamų plotų, o 
priskaitant darbininkų ir tarnau
tojų turimus sklypus, susidarė iš 
viso 5.8 procento.

Tie 5.8 procentų naudojamos že
mės buvo tvarkoma pagal priva
čią sistemą, gi 94.2 procento kol
chozų ir sovehozų žemės buvo tvar 
komos komunistine santvarka. Ir

kokie rezultatai? Pačių sovietų 
duodama statistika rodo, kad 1959 
m. kolūkiuose raguočių buvo 34.5 
procento, o privačiai kolūkiečiai 
turėjo 48.2 procento. “Vadinasi, ra
šo Pr. Zunde, kolūkių ir tarybinių 
ūkių, turinčių savo žinioje 94.2 pro
cento visų žemės naudmenų, įna
šas gyvulininkystėje buvo mažes
nis, kaip privataus sektoriaus, ku
ris valdė tik 5.8% žemės ūkio naud 

; menų. Matuodami gyvulinkys- 
; tės ūkio intensyvumą skaičiumi že- 
imės ūkio ploto vienetui, gautume, 
kad kolūkiečių ir bendrai privataus 
sektoriaus ūkis buvo 23 kartus ar
ba 2200% intensyvesnis už kolūkių 
ir tarybinių ūkių”. Pieno privatūs 
sklypininkai pagamino 65.4%, o ko 
lūkiai ir sovehozai — tik 34.6%. 
Sklypininkai bulvių 1959 m. išau
gino 72.4% viso Lietuvos derliaus..

Tie iš pačių sovietinių šaltinių su
rinkti duomenys rodo, kaip nesėk
mingas komunistinis žemės ūkis. 
Dėl to suprantama, kodėl turi tiek 
sunkumų su maistu kraštai už gele
žinės uždangos, kaip Kinija, Kuba. 
Lietuvos ūkininkas paverstas rau
donųjų dvarų bernu ir sklypininku, 
žiauriai komunistinių ponų išnau
dojamas.

J. Daugi.

Linksmas tik tas, kas įstengia ki
tam ką duoti. — J.. W. Goetthe

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Vakarais neretai užbėgdavo Matukonienė pasigir
ti gražiai augančiu vaiku, tad ji netyčiomis ką papa
sakodavo, nors liežuvautoja nebuvo, žodžiai patys iš
skrisdavo, kaip kregždės iš lizdo, pasinešusios saulėje 
pažaisti, ir kartais net sunkiai eidavosi atsekti, kaip 
viena ar kita kalba prasidėjo. O ir pati Julija pas 
juos nevengė užsukti, nes norėjo prisižiūrėti, kaip 
elgtis su gležnu padarėliu, kurio pati greitai laukėsi 
plazdančia širdimi, gi ir žmogų sutikti reikėjo, kam 
nors žodį pasakyti, kad kalbėti neužmirštų, nes iš 
Tomo dabar tiek buvo naudos, kiek iš pernykščio snie
go. Matukoniai buvo žmonės ramūs ir protingi, atvi
ros širdies ir gero būdo, net gerokai skyrėsi nuo kitų 
kiemo gyventojų, greičiausia todėl, kad už juos jau
nesni ir jau laisvam krašte išaugę.

Taip ji sužinojo, kad skalbykloje iškilo visai nau
jas frontas, ir Zinevičienė, pasiviliojus Pasiaurienę, 
dabar kovojo prieš Juškelienę. Žinoma, vyko kitaip, 
kaip anksčiau, nes prieš ją gerklės laidyti nedrįso. 
Pyktis virė patylomis, šnypštė ir kunkuliavo, kaip už
vožtas puodas. Zinevičienė, pasitraukusi geldą prie pat 
Pasiaurienės, šnibždėjo jai ausin, ką tik pajėgdavo iš
galvoti, jog net patikėti buvo sunku, tad tik pakel
davo akis ir pasižiūrėdavo nustebusi į Juškelienę, ar 
iš tikrųjų taip galėtų būti.

Prasidėjo labai paprastai. Kai Juškelienei pabodo 
anų dviejų santaika, nes nebuvo kada išmintį paro
dyti, ji nekaltai prasitarė:

— Kuri dabar antrą aukštą apskalbiate?
Šis paklausimas dūrė abiejų moterų širdin, kaip 

surūdijęs smaigas, nes antras aukštas jau kuris lai
kas viską atiduodavo kažkam iš pašalies, o Juškelie- 
nė naujienos dar nežinojo. Mat, Zinevičienė dar prieš 
Kalėdas buvo visus antram aukšte apvaikščiojusi ir 
apskelbusi, kad Pasiaurienė jų muilą vagianti. Nors 
nebuvo mačiusi, bet jautė, kad taip turi būti, nes ji 
pati stengdavosi nusukti. Ir iš tikrųjų pataikė ge
rai, kadangi Pasiaurienės sandėliuky ant lentynėlės 
buvo prikrauta nemaža gabalų krūva, kurių daugelis 
buvo taip sudžiūvę, kad, netyčia nukritę ant grindų, 
skambėjo lyg kiečiausia geležis.

Dievuliau tu mano, ar tai buvo vogimas? Tai tik 
vargdienio žmogaus naudos rankiojimas, lyg varpų 
pilkoje rugienoje, tai tik taupymas, nes, jei mažiau 
muilo įdėdavo, daugiau patrindavo, o kai būdavo pa
vargusi, ir taip apseidavo. Net kunigui per išpažintį 
Pasiaurienė nesakė, nes tasai lieptų atiduoti, o muilas 
vis dėlto buvo šiokia tokia nauda.

Taigi, abi moterys, staigiai paklaustos, tik susi
gūžė ir nežinojo, ką atsakyti. Po kokios valandėlės 
Zinevičienė prabilo:

— Kad ten bestijos gyvena, ne žmonės. Dirbi, 
pluši, o kai nori uždarbį atsiimti, kelis kartus turi 
vaikščioti. Nė viena neskalbiam, pasikaria tegul kur!

Nors sugalvojo, ką atsakyti, bet jai įsigraužė 
galvon mintis, kad ta ragana galėjo sužinoti, jog ji 
vaikščiojo ir šmeižė Pasiaurienę. O kai ši išgirs, bus 
baigta su jos pagalba, ir tada ji vargdienėlė su. ne
sveika ranka visai prapuls. Kad nuo šitų kalbų ap
sisaugotų nors iki tol, kol pasveiks, kol vėl pati galės

apsidirbti! Už tai sugalvojo jų kartu nesuleisti, kad 
ir kažin kas būtų. Prislinko prie Pasiaurienės, pasako
jo nebūtus dalykus, kuriuos tik pajėgė išgalvoti, taip 
Juškelienę apjuodino, apteršė, kad Pasiaurienei ji at
rodė tikru velniu, bobos sijoną užsidėjusiu.

O Juškelienė taip pat buvo kieta. Pamačiusi, kad 
kažkas vyksta, užsikirto ir nė žodžio netarė.

— šiukšlės tos! Pagąsdins mane, rimtą moteriš
kę! Zinevičienė, tai tuščia jos. Bet ta išdvėsa! Gy
niau ir saugojau, o dabar, žiūrėk, kaip atsilygina! 
Iškabins dar viena kitai akis, iškabins! Bet aš jau nė 
piršto nepajudinsiu.

Taip ir šnypštė visos trys per dienas, akimis lyg 
mietais besisvaįdydamos, jog, iš šalies žiūrint, net 
plaukai šiaušėsi.

Per tą laiką kažkaip netyčia Julijai pasitaikė 
žmonių iš mūro sutikti. Tai buvo baleto šokėja, gal 
jau arti keturiasdešimties, bet tokia liesa ir persi- 
smaukusi, kad, atrodo, galėjo perpus lūžti. Nusitepusi 
ir išsigražinusi, atrodė dailiai ir patraukliai, o drabu
žiai tviskėjo įvairiausiais blizgučiais, kurie net su
skambėdavo, jai pasisukus. Rodosi, ji Matukonienę 
vartuose kažkokiu reikalu užkalbino, kai Julija su 
kaimyne krautuvėn skubėjo. Pradžioje Julijai nieko 
nesakė, tik pervedė akimis ir įsisiurbė veidan, nes 
manė ir ją esant kokio kiemo darbininko žmona, tik

kelių dienų jau ėmė Juliją kalbinti, kur tik sutikdama, 
net tyčiomis jos pasižvalgydavo, nes, tur būt, iš Ma- 
tukonienės buvo daugiau apie Jasaičius sužinojusi. 
Be to, kartą pastebėjo Juliją einant gatve su Tomu, 
ir jis krito šokėjos akin, už tai kažkurį vakarą pasi
beldė pas Jasaičius, kad Matukonienės informacijas 
patikrintų.

J,Bus daugiau!



4 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 16 d. 696,000 tonų įvairių reikmenų, 
kurių vertė siekė 128 mil. dol. CLASSIFIED AND H ELP WANTED ADS

CHICAGOJE i EKSP0KWS B "n<'',i0S
I Chicagos prekybos ir pramo- 

MOKOSI DAUG KLIERIKŲ n£s Sąjunga paskelbė iš vėliau- 
Pirmą kartą Chicagos arki- sįų duomenų, kad 1961 m. iš 

diecezijos istorijoje mokosi Chicagos uosto į užsienį išvežta
tiek daug klierikų, šiuo metu ________ ;___  __________
yra 2,275 klierikų. Mokslas tę
siasi net 12-ka metų. Arkidie- i 
cezijoj darbuojasi 1,219 pašau- Į

Toks eksportas sudaro 25% vi
so ežerų rajono eksporto kiekį. REAL ESTATE REAL ESTATE

linių kunigų, šiais metais buvo 
įšventinti 35 nauji kunigai.

KAI KURIE NEDIRBA, BET i 
IMA ALGAS

Geresnio valdymosi sąjungos 
pareigūnai įteikė Chicagos mie
stui privačių detektyvų imtus 
paveikslus, filmus ir dokumen
taciją, kad miesto miškininkys
tės biuro darbininkai tinginiau
ja, miega ir kaitinasi saulėje 
darbo valandomis ir už tai ima 
geras algas. Pareigūnai siūlo 
miestui atleisti trečdalį to biu
ro sunkvežimių vairuotojų ir ki 
tų darbininkų. Tokia ekonomija 
miestui sutaupytų per vieną 
mil. dolerių metams, ir darbas 
būtų sėkmingiau atliekamas.

VYKSTA GAZOLINO KAINŲ 
KARAS

Šiomis dienomis Chicagos ga 
žolino pardavėjai užvedė kainų i 
sumažinimo karą. žinovai spė
ja, kad kainos gali nukristi iki 
20 centų už galioną gazolino, 
kaip kad įvyko pernai pavasa
rį kilusiame kainų apkarpymo 
kare. Jau užsidarė 350 gazolino 
stočių, nes savininkai negali su 
vesti galo su galu.

NAUJAS GRAIKŲ VYSKU- , 
PAS

Graikų ortodoksų bažnyčios ‘ 
Bostono diecezijos vyskupas i 
Meletios Tripodakis yra paskir
tas graikų ortodoksų Chicagos 
ir vidurvakario diecezijos vys
kupu. Anksčiau jis yra buvęs 
ortodoksų Šv. Konstantino baž 1 
nyčios klebonu, 7351 Stony Is- i 
land av. Naują vietą užims lie- i 
pos 1 d. i

Penkeriij Metij Mirties 
Sukaktis

ANELĖ MARGINKEVIŠ
Jau suėjo penkeri metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą motinų ir 
senelę, kurios netekome 1957 
m. birželio 17 d..

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną, ramybę.

Maloniai prašome v.isus ■— 
gimines, darugus ir pažįstamus 
pasimelsti už a. a. Anelės Mar- 
cinkevie sieki.

Nuliūdę: Duktė Madelyn 
Zmijeivski, anūkai Helen, 
Robert ir Victor.

REAL ESTATE

$8,900. 2-jų butų mūr. 5 ir 4 kamb. 
Geram stovy, tuojau galima užimti. 
$1,000 jmokėti. LA 1-7038.

Savininkas parduoda mūrini na
mą Marąuette Parke. 6 ir 7 kamb.

PR 8-0005

l

MŪR. BUNGALOW. 5 kamb. ir 2 
kamb. Autom, gazu apšild. karštu 
vand., 2 auto. garažas. Arti 28th ir 
S. St. Louis. Dėl ligos turi būti 
parduotas. $13,300. LA 1-7038.

$7,800. 2-jų butų mūr. 2 po 4 
kamb. Gazu apšild. Apylinkėje 
26th ir California. $1,000 jmokėti. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Št.

LA 1-7038
Už skolų, parduodamas 3-jų dide

lių imtų labai modernus niūras su 
3-jų auto. muro garažų. Puiki vieta 
pine Marąuette Rd., netoli parko. 
Prašo $37,500, arba geriausias pa
siūlymas. RE 7-SĮ646.

5 BUTAI, mūr. apylinkėje 26-os ir 
S. Albany Avė. 6 kamb. ir 4 po 4 
kamb., rūsys. Geros pajamos. 
$24,000, jmokėti $4,000. LA 1-7038.

Prie 66-os ir Fairfield parduodamas 
5 kamb. mūr. bungalow. Naujai 
įrengtas vonios kamb. ir virtuvė. 
Savininkas. VI 7-3532.

Tik $8,700 už gerai sutvarkytą 
2-jų aukštų, 2-jų butų medinį, 4 
ir 5 kamb., prie 51-,mos ir Racine.
WA 5-5030.

HELP WANTED — VYRAI

BENDRAS FABRIKO DARBAS 
POPIERIO FABRIKE

Geras pradinis atlyginimas 
Daug priedų

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

REIKALINGAS STALIUS IR 
TINKUOTOJAS

Telef. FRontier 6-1153

iy2 aukšto medinis Gage Parke. 5 
ir 3 kamb. butai (3 mieg. 1-me 
aukšte), platus sklypas, pilnas rū
sys, centr. šild. $14,000 HE 6-1517.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
sekmad. nuo 12:30 iki 4:30 vai. 6 
kamb. mūr. bungalovv su pajamom. 

7207 South Roektvell Street.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva 

radijatoriais šildymas. 2 auto. gara
žas. $12,000.

Gera proga. — Didelis pajamų na
mas. 2 butai — 7 ir 3 kamb., 2 ka
binetinės virtuvės. Naujas alyva šild. 
Apsauga nuo potvynio. Alum. lan
gai. Garažas. $16,700.

(i kamb. niūras. Labai modernūs 
įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas 
rūsys. Naujas gazu šildymas. §20,600.

Didelė rezidencija, 9 kamb. 50 p. 
lotas. Moderni virtuvė Ir vidaus su
tvarkymas. Alyva šild. Garažas. 
$24,500.

Gage Parke. 3 butai — 6 kamb. ir 
2 po 3 kamb. Prašo §26.000.

Arti Jaunimo Centro. 5 butų mū
ras. Naujas alyva šild. Apie $6,000 
nuomos. §32,200.

Arti 63-ėio.s ir Kedzie. 6 kamb. 
bungalow. Gazu šild. Karpetai. Ga
ražas. $17,450.

8 kamb. bungalovv. 1 % vonios. 
Gazu šildymas. Garažas. Arti parko. 
$17.800.

Tik $15,700 už 6 kamb. namą. 
Naujas alyva šildymas. Alumin. lan
gai.

Arti mūsų. Beveik naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas. $19,800-

Kaip iš granito mūro rezidencija 
ant 43 p. loto. Žavus 7 kamb.. 4 
dideli mieg. Karpetai, keramikos 
vonios, čerpių stogas. Dienos kaina.

Namas kaip pasakoj 6 kamb. mūr. 
namas. Apie 40 p. lotas. 2% vonios, 
Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, 
garažas. $26,000.

Biznio mūras prieš parkų. 2 mo
dernūs butai. Maisto prekyba apie- 
§50,000 metinės pajamos. Garažas. 
Už $38,800.

Naujas mūras. 2 modernūs butai 
po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri šil
dymai, Objektas §39,500.

štai lĮį aukšto mūras. 6 metų. 2 
butai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 
šildymai. Alumin. langai. Garažas. 
$32,000.

Pigiau nerasite, čia pat 4 butų 
mūras. Naujas alyva šildymas, ir sto
gas ir alumin. langai. Garažas. 
$44,400.

Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au- 
to. mūr. garažas. Radijatoriais — 
gazu šild. $20,900.

Naujas 534 kamb. mūras. Alumin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

Prieš parką liuksus įrengtas 5 % 
kamb.. 7 metų, mūras. 1% vonios. 
Alum. langai. Garažas. $22,200.

Pajamų niūras. 2 butai — 4 ir 2 
kamb. Alyva šild. Gage Parke. — 
$15.900.

Našlė parduoda pigiai. 1 % aukšto 
mūrą su garažu. Apsauga nuo pot
vynio. 5 ir 3 kamb. butai. $28,400.

Brighton Parke. 4 butai po 5 
kamb. Apie §3,200 nuomos. Atskir. 
šildymai. Kaina $24,000.

Medinis — apkalbus. 3 butai ir 
biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos. 
Ir šiandien vartas daugiau §16,000.

Kitur. 3-jų aukštu mūras. 5 butai po 
4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas 
namas už $15,300.

2-jų butų mū)’. 5 ir G kamb. Gazu 
į karštu vand. šildymas. Garažas. Ar- 
į ti 61-os ir_ Richmond. $28,450.

134 aukšto mūr. 5 kamb. apačioj 
ir 3 kamb. viršuj. Rūsys. Gazu šil
dymas. Arti 64os ir Francisco. 
$17,500.

5 kamb. mūr. Uždaras porčius. 
į Alyva šildymas. Garažas. Arti 66-os
ir Washtenaw. §17,900.

6 kamb. mur. octagon. Moderni
zuotas. 134 vonios. Nauja karštu 
vand. šiluma. Garažas. Arti 63-os ir 
Pulaski. §21,500.

534 kamb. mūr. 3 mieg. 2 m. se
numo, 6 0 p. sklypas. Gazu šildymas. 
Arti 72-os ir Harlem. 16,500.

6 butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje $59,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2 
butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
vandeniu šildymas. Mūr. garažas. 
Arti 60-os ii- Washtenaw. $49,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL SSTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2238

K. VALDIS REAL ESTATE
2818 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 134 — 5 apačioj su 2

mieg, ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17, S 00.

Mūrinis 2x6, po 3 mieg., 3 šild. 
gazu, platus lotas, garažas, 44 ir 
Rockwell, skubiai už $26,800.

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

Mūrinis visiškai naujas — 2 butai 
po 3 mieg., angliškas rūsys, įmon
tuotos keptuvės ir virimo plytos, 
karšto vandens šild., 2 atskiri gazo 
pečiai, 2 pilnos vonios kiekvienam 
bute, atskiri įėjimai į kambarius, 
(galimos 4 nuomos), “Termopane” 
stilklai, daug įvairių priedų, tik 2! 
blokai nuo Marąuette p. bažnyčios ir' 
mokyklos. Kaina prieinama.

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

fttARGUETTE P&RKM 
81-a ir Mozart. mūr. bungalovv, su j

4 mieg., 10 metų senumo, garažas, i 
§23,500.

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “cleaning” 
bizniu. Modern. butas ir geras biz- Į 

! nis. Pirksite nedaug įmokėję. Kaina : 
$13,900.

I Dėmesio! Prie šv. Kryžiaus baž. i 
I mūrinis namas — 3 butai ir kepyk- ' 
. la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28.500.

i Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 

!2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

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

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

dymas alyva. Garažas. $36,000.
8 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri

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

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

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

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 
kUtas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

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

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

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

MIKĖ EPISKOPALŲ VYSKU
PAS

Mirė Chicagos episkopalų die 
cezijos vyskupas Edwin Ran- 
dall, 92 metų, į* pensiją išėjęs 
1947 m. Buvo palaidotas birže
lio 15 d.

LEARN IBM
KEY PUNCH IN 3 WEEKS
Morning—Aftarnoon—Evening 

and Sat. Classes
CaU 644—9603

Km. 7134 Mercliandise Mart 
4150 N. Milivaukee, Chieago 

6233 S. AVestem Avė., Chieago 
5217 Holunan, Hammond, Imi. 
228 N. Genesee, VVaukegan, 111.

COMPTOiMETER SCHOOL 
(A Victor Comptometer Corp. 

Activity.)

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

HELP WANTED -- MOTERYS

REIKALINGA PRITYRUSI 
“POWER” MAŠINOS OPEBATORft 
siūti sukneles (visą suknelę). Kalba
me lietuviškai.

ANGELAIR BRIDAU MFC.,
317 \V. Adams, DK 2-1492

TURI BŪTI PARDUOTAS!!! 
Našlė nupigino kainą nuo $27,000 į 
iki $21,200. 4 butai. 4 po 5 kamb, j 
Graži vieta, arti 26th St. Arti mo-: 
kyklos, bažnyčios ir krautuvių, j 
SVOBODA, 3739 W. 26th St.

LA 1-7038

4040 Archer Avė. Chieago 32

IŠNUOMOJAMA

PARDAVIMUI

Išnuom. švarus 3-jų kamb. bu
tas su baldais, karštu vand. šildo
mas. Gazas ir elektra. Vienam ar 
dviem asmenim. Marąuette Parke. 
RE 7-4046.

Ciceroje parduodamas 14 kv. Į Išnuom. apšildoma krautuve su 
pėdų šaldytuvas — $35, virtuvės 0 kamb. buteliu. T inka delikatesų 
plyta — $25, kilimas — $20. Dėl . :U,zk^n*ma.1 _ ^rba.Tbet 
informacijos kreiptis — LA 3-2725. bizniui, Bridgeporte. Nuoma $150 

mėn. Apžiūrėjimui skambinti iki 
2 v. p. p. 523-5882.Pardavimui geram stovy: gražus 9 

dalių riešuto medž. valgomojo kom- 
lok. (orig. kaina $1,150) $300; so
fa ir fotelis, $35; “exposuro meter” I Išnuomojamas atskiras miega- 
(fotogr.) $9.00; dantų kab. kėdė ir tmas kambarvs 
sterilizatorius, $60. BE 8-2276 arba i ,
GA 2-4020,__________________________

Parduodamas 1958 BUICK—Road 
Master. Elektr. langai, naujos pa-

Tel. 476-8071

dangos. Puikiam stovy. GR 6-3641. i įėjimu. PR 8-2858.
f

PKOGOS-OPPORTUNITIES

IDEAL FOR CAPITAL GAIN 
ILL HEALTH FORCES SALE!

Established For Many Years 
N.ear Wisconsin Delis 

DRY CLEANING PETROLEUM 
PLANT

On Main Street and heart of Vaca- 
tion land. Good going yr. round 
business. Boolks sh-ow exccllcnt pro- 
fits and tcrrific potcntial of inereas- 
ed business. Dcal direct with oivner, 
low rentai and overhead. Asking 
$18,000 or best off.er. Get your mo- 
ney back in a couiple of years and 
earn excellent living. Terms.

MAUSTON DRESS CLUB 
Mauston, Wis. VI 8-6374

E X T R A ! E X T R A ! )
Cicero, tik blokas nuo Šv. Antano j 
bažny., 3-jų butų namas 6—6—5 i 
kamb. Pilnas skiepas, karšto vand. į 
šiluma. Pilna kaina $23,500. Tel. I 

1656-2233. (

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

STICKNEY. SPECIĄL! 4J/z kamb. , 
bungalotv. Gazu apšild., pilnas rū- , 
sys, dideli kambariai, geram sto- I 
vy. Turi būti parduotas. $13,900. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road. 
Bishop 2-2162,

Pardavimui kepykla su gyvena- 
mom patalpom. 4-riems kepėjams 
lirbti. Judrus biznio rajonas.

BI 7-9260.

Marąuette Parke savininkas par
duoda 3-jų butų mūr. namą su 
garažu. 2 po 5 kamb. ir 3 kamb. 
$276 pajamų per mėn. $31,000.

VVAIbrook 5-8416

Parduodama Taverna ir Resto
ranas fabrikų rajone (uždara 
sekm. ir šventadieniais). Pastaty
tas ant 3-jų sklypų, plius 3 tušti 
sklypai. Statytas ir įsteigtas prieš 
10 m. Visi modernūs įrengimai.

Marąuette Parke išnuom. didalis, Sav. eina pensijon. LU 6-3960. 
gražus šviesus kambarys su atskiru j

GERAS INVESTAVIMAS 
13 butų Marąuette Parke. 5 po 4 
kamb. ir 8 po 21/, kamb. Pajamų 
$13,680 per metus; išlaidos ir dže- 

initorius $5,523. $87,000 pilna kai
na. Susitarimui skambinti —

LA 3-0990

Medinis namukas, 8 miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Medinis bungalovp, 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 įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W- 43rd St CL 4-2390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OL 2-9589

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

Sav. Išeina pensijon Ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 .kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namą Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
42^9 So, Mgpiewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalovv Mar

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

1 METŲ 2 BUTŲ MŪR.
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 817,900.
5 kmb. 13 metų mūr. rezidencija 

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

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

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

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

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

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

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

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

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesi 7 lst Street
Tel. WAlbrooh 5-8015

Marą. l’ark. Mūr. 2x4 garaž. 820,900. 
Gage Park Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. $16,850.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384

DĖMESIO

PLASTIC CRAFTS
įmontuoja i skaidrų arba spalvotą plastiką fotografijas bei įvai
rius asmeniškus dalykus, pav.; Driver’s License, Sočiai Security 
card ir kitus dalykus iki 5$įx7% colių dydžio.

Darbas garantuotas visam gyvenimui, nes dalykai įmontuoti 
vartuojant aukšto karščio temperatūrą. Greitas 48 vai. pristatymas. 
Kaina tik 7 centai už kv. colį. Su užsakymu, pasitikėdami siųskite 
kartu ir pinigus —-

PLAŠT8C CRAFTS
P. 0. Box No. 1527 Chieago 90, Illinois

K. BUTKUS
Aluminijaus Išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

I 8 butai po 4 kamb. Visi patogu- 
i mai. Pelnas $420 per mėn. Kaina 
$23,500. Tarpininkams apmokama.
2214 W. 18th Place, HA 1-1954.

Parduodamas 2-jų aukštų namas 
po 4% kamb., ir 2 kamb. rūsy. 
Alumin. langai, potvynio apsauga. 
Karštu vand.-alyva apšild. 2 maš. 
garažas. 70-os ir Artesian apyl. 
RE 7-8105.

REIKALINGAS PARDAVĖJAS
(SALIMAM)

Puiki proga — Pardavinėti —- 
ANGMS m KCRENAM4 ALYVJĮ

Alga ir gausūs priedai — energingam, 
veržliam, patikimam vyrui

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms

VU11!3I e/05/01—VI e/ayj Ęfl 
6 mėn.period.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

CICERO arti 22nd St. 4 butų 
mūr. namas — 6 kamb. 2 po 4 
kamb. ir 3 kamb. Pajamų $390 
per mėti. Spintelės virtuvėje, plyte
lių vonia, garažas. Garu-stokeriu 
apšild. $31,900; įmokėti $9,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero. Bishop 2-2162.

6954 S. CLAREMONT AVĖ.
7139-41 S. OAKLEY AVĖ.

Naujas 3-jų miegamų mūr. na
mas. Pilnas rūsys, tinkotos sie
nos. Iškelti vamzdžiai ir “sump” 
pompa. Plytelių vonia ir virtuvė, 
“Built-in” orkaitė ir virimui kros
nis. žemas įmokėjimas. Atdara 
apžiūrėjimui sekmad. nuo 1 iki 6 
vai. Skambinti statybininkui —

HEmlock 4-4255

3-jų miegamų bungalotv. 3819 
S. Highland Avė., Berwy». Gazu 
karštu oru apšild. Platus sklypas. 
Skambinti nuo 9 iki 9 Bl 2-3695.

Roselle apylinkėje. $21,000 — 
Apie 1 akras žemės. Patogus 2-jų 
miegamų mūrinis. Salione didelis 
langas. Youngstovvn virtuvė. Pil
nas rūsys. 1 auto. garažas. Greit 
galima užimti. LAtvrenee 9-7463.

CONTRACTORS

*Reiner (oąl &Qįl (ompany
48-ti metai šioje lietoje —• 1804 W. 59th St.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

HOLLYWOOD LELAND HOSPITAL
IN HOLLYWOOD, CALIFORNIA, 6234 LELAND WAY 

HAS ENCELLENT IMMEDiATE OPENINGS FOR

* Registered Nurses ★ Charge Nurses
Openings on all shifts. Thcse are full time positions in fully 
eąuippcd 81 bed liospital, now expending to 100 beds. Excellent 

personncl policy, good salaries plūs differential for shifts. 
Work in a friendly community, nearby rooms and 

apartments available.
Write or apply direct to:

Director of Nurses, Holljavood 2-0941 (call before 5 p. m.)

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.

3442 SO. HAMJLTON AVENUE 
Parduodami nauji 2-jų butų, 3 

miegamųjų mūriniai namai
Aukštas rūsys apsauga nuo po

tvynio. Gazo šilima. Ąžuolo medis. 
Tikras pląsteris. Atdaras apžiūrė
jimui sekmadienį nuo 1 iki 6 va
landos. “Builder”. PR 8-7392.

Tik $23,300 už 2-jų liūtų gerų pa- 
jamnų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
gomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastogė. šildymas karštu vand. 
Garažas.

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

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

Platinkite “Draugą”.
CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

REpublic 7-8949 
2301 W- 69th St” Chieago

STA N KUSI 
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 8-2018

2741 ĮVEST 69th St. 
Chieago 86, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 Se. Bockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestorB Ave^
Chieago », HL 
TeL VI 7-8447

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 Ir TE #-5581

h

A. ABALL ROOFING
Įsteigta pi-ieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-8272
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air čonditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenna
Chieago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-04Į2

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
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 OL 7-2094 Chieago, IU.
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SI ALF’© Apskr. Valdybos rengiamas metinis
PIKNIKAS - GEGUŽINĖ

Bus meninė programa. Kalbės inž. Jz. Miklovas, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos birželio įvykių proga. z

Pirmą kartą veiks kavinė, valgykla, baras, jaučio kepimas, lietuviška

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

BALF’o APSKR. VALDYBA.

įvyksta birželio 17 diena 
BUČO DARŽE 

Willow Springs, Illinois

PRADŽIA 12-tą VALANDA

Susisiekimas nuo buso iki 3-ios 
valandos po pietų.

Cicero Aukšt. Lituanistinės mokyklos išleistuvės, įvykusios praėjusį šeštadienį Šv. Antano parapi
jos salėje. Nuotr. Vyt. Račkausko

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

nė, Kregždienė Viktorija,, Anku- 
davičiūtė Milda, Baukienė Aldona, 

! Urbutienė A., Sodeikienė, Balei- 
j šytė Vita, Baiašaitytė, Manelienė

Fausta, Vilkienė Elsė, Vailokaitie- 
nė, Tonkūnaitė, Gylienė Marija, 
Tumosienė Stasė, Prapuolenytė Al
dona, Augienė Danutė, Bakaitienė.

ėmusi atlikti Danute Augienė, 6508 
i So. Talman Ave., Chicago 29, III. 
Telef. PR 8-8534.

Tuo tarpu aukojo arba pažadė
jo aukoti:

Zaliauskienė Jadvyga, Penčylie- 
ne Jadvyga, Didžiulienė Stasė, Ta- 

' mulevieienė Ona, BMšaitytė Pla
cidą, Bugarevičienė Elena, Skrups- 
kelienė Alina, Maldeikienė Jadvy
ga, žolynienė Vanda, Puniškytė 
Johana, Jurkūnienė Vincenta, Mic
kevičienė Sofija, Sniegaitienė Ele
na, Literskis, Modestavieien ’ė Ge

MŪS KOLONIJOSE

Braddock, Pa.
Parapijos gegužinė 

i Sekmadienį, birželio 24 d.,
rengiamas Šv. Izidoriaus pa
rapijos metinis piknikas Lithu- 

j anian Country Club, Jefferson 
Borrow. Kun. A. Sušinskas pa
rapija labai rūpinasi. Atjaunin
ta ir pagražinta bažnyčia iš 
vidaus ir iš lauko, pastatyta 
šventovė Marijos garbei, su
dėti nauji cementiniai šaligat
viai aplink visą parapijos nuo
savybę. Rengiamasi įdėti nau
jas bažnyčios duris. Švento Izi
doriaus parapijoje jaučiamas di 
delis atgimimas. Įrengimai su
daro daug išlaidų. Pikniko pel
nas skiriamas skolų apmokėji
mui. Visi lietuviai maloniai kvie 
čiami šiame piknike dalyvauti. 
Tikimasi piknikas bus įdomus 
ir visiems bus malonu.

Kaimynas

f

Mūsų Betanija
(Atkelta iš 3 psl.)

DVASINIAI NEGALAVIMAI .bus akt. Alfa Brinką. Muz. F. Niekad nekalbėkime prieš
Dr. J. Adomavičius birželio 1 Strolia -ros akordconu- MokV- žmoniU dosnumą Dievo garbės 

d. Jaunimo Centre skaitytoj patojos praves vaikų Pr0Sram^- reikalams, nes po tomis kalbo- 
skaitoj apie nervinius susirgt- įBus Alvudo ir atsinešto mis slypį jausmai gali nepatik-
mus akcentavo, kad daugelis !maisto suruoštos bendros vai- tį Kristui. Jeigu, mylėdami žmo- 
žmonių turi savyje vienokią ar šės' šios Paramos aptarimas gy, norime jam daug gero, tai 
kitokią ligūstą baimę, žmogaus vTko Prie vaišių stalo su ce- mylįs Dievą žmogus nori jam 
nervų sistema ir nervų laidai, PeIinais’ šira ir kava- Pareigo-: višlęą atiduoti. Kodėl |oks žmo- 
eina siūlų pavidalu į galvą. Vie- mls Pasiskirstymo planą pasiū- gus turėtų paisyti kieno nors 
ni nuo mūsų priklauso, kiti - lė Pirm- K Pakalniškienė. Fes- kuo nuomonės, o ne savo šir- 
nepriklauso. Neurozė, tai nėr- hvali° eigą referavo dr. Ado-j Kai žmonių butai atrodo

Nepaprastam Pasiuntiniui ir Lietuvos Įgaliotajam
Ministeriui

A. f &■
DR. KAZIUI GRAUŽIMUI 

Urugvajuje mirus, mielai p. Graužinienei, jos duk
rytei p. Marytei ir sūnums su šeimomis reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

Eugenija izokaiiiene ir sūnūs

mavižius. Diskusijose dalyva-į Puošniau už bažnyčias, ir tie 
vo daugelis narių, ypač pozity- ' žmonės' erzinasi' tikinčiųjų dos- 
vių pasiūlymų padarė Janusai-; numų p’®vo garbei, laikas yra 

sta skersvėjį baimė-^erofe^i- tis, Pakalniškis, Peteraitienė ir | kokia meilė viešpa-

. . Psalmių žodžiai, daugeliu at-
. .. Birželio 3 d. vaikų festiva- j vejų šaukią visą pasaulį gar-

menės baigė — antnpofo įja. pratybos buvo Gage parke,; binti Dievą ir tuo džiaugtis,
Susiteršimo, apsikrėtimo aimė vaikai dainavo, atliko plas- Dievui geriau patinka, negu

misofobija. Naujų i ėjų, da , veiksmus. Dalyvavo Au- Kristaus iždininko kritika Ma-
lykų baimė — misoneism. Tam- drong Onušauskaitė, Rolandas rijos sentimentalaus dosnumo.
sos baimė - nyktofobųa. Bai- įpa. Ju(Jita & -----------------------------------------------
me greitai parausti - erytro- ,f
fobija. Ligūsta vandens baime zas pak!i]ni.k.s_ rilmus

vų liga, nervų veiklos sutriki
mas. Ligūsta aukštų vietų bai
mė vadinama akrofobija. Ligū-

ja. Nesveika kačių baimė — 
ailurofofeija. Ligūsta bendruo-

— hidrofobija. Baimė susituok
ti •— misogamy. Ligūstas ne- 
kentimas moterų — misogymy, 
ligų baimė — patofobija, džio
vos baimė — phthisiofobija. Li 
gusta baimė baimės — fobofo- 
bija, valgio baimė — sitofobija, '

Filmus
gamtą ir gyvulius rodė Alek. 
Pakalniškis. Vaikus pavaišino 
ir gražaus elgesio pamokė mo
tinos Bružienė ir Paškienė. Vai 
kai grįžę iš kultūrinės popietės 
namo lietuviškai dainuoja ii*

popietė buvo Gage parke birže
lio 10 d., 2 v. p. p,, kur ketu
rios mokytojos pravedė galuti
nus pasiruošimus festivalio 
šventei. Buvo parodytas spal
votas filmas salėj ir Alvudo 
būstinės sodely. Vaikai buvo 
pavaišinti. Festivalis bus birže-

’ v - , . . - F prašo tėvų ved juo® ten nuve-: ko 17 d. Marąuete parko aikš-gyvulių ligūsta baime—zoofobi- ... . ... .. . T, - • • , sti. Sekanti kultūrine vaikui tėję. Magd. sul.ja ir t.t. Gydytojai priskaito 1 J &
27 rūšių ligūstų baimių, įkyrių
minčių manija, liaudiškai ta
riant — bzikų: Pajautų tvarky
mą reikia pavesti gydytojui.
Pręlegantas savo paskaitos ne
baigė, pažadėjo kitą kartą pa
baigti. Klausytojams paskaita 
patiko, dr. Adomavičiui pareikš 
ta padėka gausiais plojimais.
Po paskaitos buvo svarstomi 
vaikų festivalio reikalai. Vaikų 
festivalį nutarta ruošti Mar
ąuette parko aikštėj. Pranešėju

Aukos Lietuviškos
širdies fondui

Aukojo S. Dalius, J. Cesekas, 
A. Lapsys, St. Lileikis, S. Vilins- 
kas, Ida Silks, Kazys Karecka, B. 
Gramba, Jonas Lozoraitis, Edv. 
Vasekojis, Ignas Kąunelis, I. Cer- 
nis, J. Baublys, V. Vaičiūnas, A. 
Kuraitis, Al. ir Al. Eiva, Leonas 
Knopfmilcris, F. Gaudusas, dr. 
Juozas Dauparas, Jurgis Daugir
das, Mečys Valiukėnas, J. Vaiceko- 
nis, Kazimieras Germanas, Juozas 
Guzulaitis, S. Pangonis, E. Bertu
lis, Ona Bielskiene, J. Riimkūnas.

11 asmenų prašė pavardžių ne
skelbti. Dabar aukų — $156. Pir
miau prisiųsta — 1,088 dol.

Aukotojams širdingai dėkui.
J. J. Bachunas

MOW
IS THE TIME TO HAVE YOUR •

HEATING SYSTEM
CLEANED BY OUR EXPERTS

• FIRE HAZARDS REDUCED
e SAVE ON B'JRNER REPAIRS

© HOUSE WORK MADE EASIER
• LOWER THE FUEL COSTS

CONVERSIONS NEW INSTALLATIONS
FURNACES

BOILERS
WATER HEATERS

F RE E ĖST IMAT E S — NO OBLIGATIONS 
FHA FINANCING — 60 MONTHS TO PAT

Distributor of MobilHeat, 
America's 

Lorgest Selling 
Heating Oil

Mail Attached Coupon for a Valuable Gift
PLEASE HAVE YOUR REPRESENTAT1VE CALL. 

I AM INTERESTED IN . . .
d A COMPLETE CLEANING

NAJBiIE o e * « * • oi® » e < * O *5®

□ A CONVERSiON

ADDRESS .. ............................................
CITY.............. ................... ............ . PHONE.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomas PETRAS PUPLESIS, 

iš Lietuvos išvykęs 1944 m. Gyv. 
New Yorke. Prašomas atsiliepti 
adresu: Leonas Prialgauskas, 309 
High Bark Ave., Toronto, Ont., 
Canada.

LA PLAC _
COAL & OIL CO.

5520 W. LAKE ST. 00 1-7878
Sinc. 1908

Aukos Putnamo seselems
Chicagos ir Cicero laboratorijų 

teknikių ir teknikų vardu buvo 
įteikta Putnamo seselėms per sei- 

•mą, įvykusį gegužės 20 d. Jauni
mo Centre 500 dol. auka įrengti 
kambarį naujuose senelių namuo
se. Iki šiol gauta aukų ir pasiža- 

I dėjimų 580 dol. dar trūksta $320, 
įneš kambario įrengimas kaštuoja 
$1,000. Aukos ir pasižadėjimai dar 

i vis atsiunčiami. Tikimasi, kad šis 
i gražus sumanymas bus pilnai rea- 
j lizuotas. Technišką darbą yra pasi-

BKUNO SHARAUSKAS
(SUARĘS)

Gyveno 5539 S. Tripp. Ave.
Mirė birželio 15 d., 1962, 

3.30 vai. ryto1, sulaukęs 45 m. 
amžiaus. Gimė Chicag-oje, 111.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona TGorence, 2 dukterys 
Judy ir Linda, motina Agnės, 
brolis Joseph, broliene Emily 
ir šeima, kiti gimines, draugai 
ir pažistami.

Priklausė šv. Vardo Graug.
Kūnas pašarvotas Modeli 

koplyčioje. 5725 S. Pulaski Rd.
Laidotuvės įvyks antrad. bir

želio 19 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto-būs atlydėtas j St. Tuvi- 
biūs parapijos bažnyčią, 5 7 St. 
ir Karlo v Ave., kurioje įvjms 
gedulingos pamaldos už velio
nius selą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į polskas kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys,
motina,, brolis ir kiti gimines.

Mylimai motinai
Ac y A.

KAZIMIERAI DŪBINSKIENEI mirus,
Drs. Viktorui ir Jadvygai Dubinskaius' ir p. 
Dičpinigaitięnei su dukromis, nuoširdžių už
uojautų reiškia

Kuzmos ir Sutikai

A. -j- A.
KAZIMIERAI DUBINSKIENEI mirus, 

giliai užjaučiame jos dukterį MARIJĄ BlePmiGAI- 
TIENĘ anūkes DALIA ir BIRUTĘ bei SONtf ANDRiy 
SU ŽMONA. Ksaveras, Ida, Brigita Barčai

A. -Į- A.
KAZIMIERAI DUBINSKIENEI, 

mirus, reiškiame gilių užuojautų Drs. Vikto
rui ir Jadvygai Dubinskams.

Dr, Matas ir Stasė 
Mickai

A. -f- A.
CECBLIA RISKA

ZALGAITE
Gyveno 3322 S. Union Ave. Tel. YA 7-1527

Mirė birželio 14 d., 1962, 10:25 vai. vak. Gimė Lietuvoje. 
Kilo iš Panevėžio apskr., Raguvos miesto. Amerikoje išgy
veno 52 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozapas, 2 dukterys 
Julia ir Lucille Bruton, žentas James, sūnus E'dward, marti 
Ann, anūkai Mary Lou ir Edward, Jr., brolis Jonas Zalga, 
brolienė Mary ir šeima, pusbrolis kun. Titas Narbutas, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų, Teisybės 
Mylėtojų draugijoms.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Ave. Laidotuvės įvyks pirmad., birželio 18 d., iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, žentas, marti ir anūkai
Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips, tel. YA 7-3401

BE. V. DUBINSKUI IR M. DIČPINEGAĮTIENEI
reiškiame gilią užuojautą, jų motinai

A. ■+■ A.
KAZIMIERAI DUBINSKIENEI mirus. 

Nuoširdžiai užjaučiame ir liūdinčias velionės anū
kes — Birutę ir Dalią Dičpinigaitytes.

Z. ir A. Jiiškevięiąi ir 
J. ir J. Variak&jai

Mylimai motinai
A. -Į- A.

KAZIMIERAI DŪBINSKIENEI mirus,
- . . . ' . . . • J ; ' • u

jos sūnui Dr. Viktorui Dubinskui ir Dr. Jadvygai 
Dubinskienei bei artimiesiems giliausią užuojautą 
reiškia

Birutė, Petras, Romanas šileikiai ir 
Konstancija GavenisnS

Operos Choro narę
MARIJĄ DIČPINIGAITIENĘ,

mirus ios mamytei
A. + A.

KAZIMIERAI DUBINSKIENEI, 
gilių užuojautų reiškia

Chicagos Lietuviu Opera

PADĖKA
Mūsų vyrui ir broliui

A. + A.
JONUI GHARŽAUSKUI

mirus, nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: Kun. W. 
Urbai, Kan. V. Zakarauskui ir Kun. J. Vyšniauskui ir vargo
nininkui p. Giedraičiui už pamaldas koplyčioje, gedulingas pa
maldas bažnyčioje ir už palydėjimą į kapines.

Dėkojame velionies ir mūsų draugams už šv. Mišių aukas, 
vainikus ir gėles, atlankymą koplyčioje, dalyvavimą gedulin
gose pamaldose ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojama pareiškusiems užuojautą ir bet kuo prisidėju- 
siems prie paskutinio patarnavimo.

Dėkojame Šv. šeimos Namų seselėms už rūpestingą glo
bą, slaugymą ir aplankymą koplyčioje.

Taip pat dėkojame laidotuvių direktoriams p-ams Pėtkams 
už gražų laidotuvių tvarkymą ir patarnavimą taip skaudžia 
mums valanda.

ŽMONA IR BROLIS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad šių 
metų birželio mėn. 14 dieną mirė mūsų brangus dėdė

VINCAS SAKAVIČIUS
Gyveno 6218 South Artesian Avenue,, Chicago, III.

Kūnas pašarvotas Kennedy koplyčioje, Pana, Illinois. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 18 d.; 9 vai. ryto iš ko
plyčios bus nulydėtas j Šv. Patriko parap. bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus palaidotas Kalvarijos kapinėse.

gimines, draugus ir pažįstamus da-Kvieččiame visus 
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liko: Brolio sūnus Juozas, brolienė Stasė ir jų 
dukros Aldona ir Birutė.
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X Kun. J. Vyšniauskas sa
kys pamokslą šį sekmadienį 
10:45 vai. švč. P. Marijos Gi
mimo bažnyčioje, Lietuvių Ben
druomenės Marąuette Parko 
apyl. rengiamose birželio mėn. 
įvykių paminėjimo pamaldose. 
Šv. mišios bus laikomos už pa
vergtą Lietuvą, ištremtuosius 
ir žuvusius už laisvę.

X ALRK Moterų sąjungos 
46 kp. sekretorė Emilija Struck 
pasiuntė padėkos laišką WGN- 
TV stočiai už gražią, lietuvišką 
programą birželio 10 d. Inter
national Cafe, kurioje dalyva
vo sol. G. Antanaitytė, Alice 
Stephens ansamblis, Ateities 
šokėjai ir muz. J. Byansko or
kestras.

X Kun. dr. Petras Celiešius, 
naujasis Dainavos Jaunimo sto 
vykios direktorius, mūsų lietu
viškos operos entuziastas, Jū
ratės ir Kastyčio operos fondui 
paskyrė 20 dol. Fondas ir to
liau tebetelkia pinigus minimai 
operai išleisti, kurios muzika 
komp. K. V. Banaičio.

X Arūnas J. Bužėnas baigė 
Lojolos universitetą ir birželio 
7 d. gavo dantų gydytojo diplo
mą. Rugpiūčio mėnesį išvyksta 
atlikti karinę prievolę aviaci
joje. Ir toliau jis pasiryžęs gi
linti studijas burnos chirurgi
joje.

X Dalia Miliauskaitė Brigh
ton Park parapijos mokyklą 
baigė gerais pažymiais, o litu
anistinę tos mokyklos klasę pir 
mąja mokine, gaudama iš mo
kyklos tėvų komiteto vertingą 
dovaną — laikrodį.

X Inž. Juozas Miklovas, vė
liausias bėglys iš pavergtos tė
vynės, rytoj Bučo darže, Balfo 
pikniko metu padarys svarbų 
pranešimą ir atsakys į klausi
mus apie okupuotąją Lietuvą.

(Pr.)

X T. Marijonų Seminarijos 
didysis piknikas įvyks liepos 15 
d. Tai bus gražus visų Tėvų 
Marijonų Seminarijos bendra
darbių ir draugų išvažiavimas. 
Vieta yra žinoma — Marijos 
kalneliai. Patogu yra atvažiuoti 
iš Chicagos ir kitų vietų, nes 
šioji įstaiga randasi prie 83 ke
lio ir 63 gatvės, Clarendon 
Hills, m.

Iš anksto stenkimės atsimin
ti tą dieną ir asmeniškai daly
vauti seminarijos gegužinėje.

(Pr.)

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 W. Roo- 
sevelt Road. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v., Penkt., šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

VASARVIETĖJE NIDA
prasidėjo vasarojimas. Norintieji 
tikro poilsio, ramių atostogų kreip
kitės adr. K. Kodačiai, Nida, 
Linden, Mich. tel. PR 4-2448.

X Chicagos Marąuette Pk.
Nek. Prasidėjimo Seserų Rėmė
jų skyriaus valdyba, kuriai pir
mininkauja Dubinskienė, buvo 
papildyta naujais nariais. Įei
na Vindašienė Birutė, Endrijo- 
nienė Salomėja, Čepaitienė Va
lerija, Augienė Danutė.

X A. L. Montessori dr-jos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 20 d. 7:30 
v. v. Jaunimo Centre. Paskai
tą “Kaip paruošti priešmokyk
linius vaikus rašymui” skaitys 
D. Petrutytė. Nariai ir visi, ku
riems vaiko auklėjimo klausi
mai yra įdomūs ir aktualūs, 
yra kviečiami dalyvauti.

X Jaunimo Centro tautinių 
šokių ansamblis, vadovaujamas
L. Braždienės, birželio 8 d. pui
kiai pašoko De Paul universi
tete tarptautinių šokių vakare.

X Pr. Pauliukonis sutiko J- 
AV ir Kanados lietuvių H Kul
tūros kongreso metu istorijos 

: sekcijos posėdžių dalyviams 
skaityti paskaitą “Šiaurės Ame 
rikos lietuvių istorija kaip tau
tinio auklėjimo priemonė”. Kon 
gresas įvyks lapkričio 22-24 d. 
Chicagoje.

X Jonas Račkauskas, MAS 
Centro Valdybos pirmininkas, 
vakar išskrido į Omahą, Nebr., 
dalyvauti Omahos moksleivių 
ateitininkų metinėje šventėje.

X Televizijoje apie paverg
tųjų išlaisvinimą. Sekmadienį, 
birž. 17 d. 12:15 v. nakties per 
televiziją 7 kan, Chicagoj Nor- 
man Ross valandėlėje bus per
duodama speciali programa — 
svarstymai, kaip išlaisvinti So
vietų pavergtuosius kraštus. 
Kalbės North vvestern, Notre 
Dame, Lojolos universitetų pro 
fesoriai, JAV Informacijų tar
nybos atstovas MacRoy, taipgi 
lietuviams artimas dr. K. Ripa, 
vysk. Sheil politinis patarėjas 
ir Amer. Press Service vado
vas. Pats Norman Ross bus tų 
diskusijų moderatorius.

X Irena ir Algirdas Budreč- 
kai persikėlė į naujus namus 
2742 West 43 St. Telefonas 
tas pats LAfayette 3-3384.

X Kęstučio Zapkaus, talen
tingo jauno dailininko, dailės 
darbų paroda įvyks š. m. bir
želio mėn. 16-24 dienomis, Liet. 
Jaunimo namuose. Atidarymas 
birž. 16 d. 7 vai. vak.

Susidomėjimas šia dailės dar
bų paroda yra labai didelis, 
nes Kęstutis Z. dar besimoky
damas daug kartų yra buvęs 
apdovanotas premijomis už 
įvairius savo dailės darbus.

Ši dailės darbų paroda savo 
mąstu ir lygiu praneš anksčiau 
buvusias Čiurlionies Galerijoje 
dailės parodas, ypatingai turint 

i omenyje, kad šis dailininkas 
yra labai jauno amžiaus, yra 
daug atsiekęs moksle ir jau 
pajėgus turėti savo individualią 
— vieno asmens d. darbų paro
dą.

' Parodą organizuoja Akade- 
I minis Skautų S-dis. (Sk.)

Cicero Aukšt. Lituanistinės mok. 
mokinių išleistuvėse dalyvavusi ki
no žvaigždė Rūta Kilmonytė 'įtei
kia prel. I. Albavičiui mokyklos 
rėmėjo pažymėjimą. Išleistuvės 
įvyko praėjusį šeštadienį Cicero 
Šv. Antano parap. salėj. Greta sto
vi kun. P. Patlaba.

Nuotr. V. Račkausko

1962 m. baigusieji Marianapolio aukšt. mokyklą Thompson, Conn. Viduryje sėdi direktorius kun. 
Jonas Petrauskas, MIC. Sekantiems metams lietuviai kviečiami registruotis adresu: Director of 
Admissions, Marianapolis Preparatory School, Thompson, Conn.

1. A. VALSTYBĖSE

— Kun. Juozas Kilas, pri
klausąs Joliet, III., vyskupijai, 
pereitą savaitę gavo iš savo 
vyskupo Martyno D. McNama- 
rą paskyrimą — kurti naują 
parapiją Šv. Morkaus vardu 
Wheaton, III. Tai bus antroji 
katalikų parapija tame mieste
lyje. Naujasis klebonas yra tik 
32 metų amžiaus; įšventintas 
kunigu 1954 m. Jis yra baigęs 
Baltimorės kunigų seminariją, 
o per aštuonis savo kunigavi
mo metus vikaravo Hinsdale, 
Joliet ir apylinkės parapijose. 
Naujasis klebonas laikinai gy
vens Šv. Mykolo parapijos kle
bonijoj. Jo dabartinis adresas: 
Rev. J. Kilas, St Michael’s 
Church, 315 West Illinois St., 
W!heaton, III.

X Lietuvos Atgimimo sąjū
džio Dr. Vydūno vardo Mar
ąuette Pk. skyrius savo išky
lą turės birželio 16-17 d. Ginta
ro vasarvietėje, Union Pier, 
Mich.

X Registracija Jaunučių sto- 
vyldon Dainavoje, kuri prasi
dės birželio 24 d., eina prie ga- 

! lo. Registraciją veda Jūratė 
Juozevičiūtė, 7204 S. Richmond 
Avė., WA 5-2996.

X Dėmesio! Telefonas 436- 
3698! Jono Kutkos ir Klemo 
Jurgėlos gazolino stoties 1934 
W. 59 Str., pakeistas telefonas: 
Dabar reikia šaukti 436-3698.

Be to, atliekami visi auto 
mašinų pataisymų darbai, taip 
pat išlyginimai ir nudažymai. 
Nuolatiniem klientam duoda 
nuolaidą nuo galiono gazolino 2 
centai.

Patarnavimas greitas ir sąži
ningas. (Sk.)

X Juk vistiek šiemet pirksi
te vėsintuvą. Pirkit pas Gra- 
dinską: Emerson vėsintuvų že
mos kainos, grynais ar išsimo
kėtinai. 2512 W. 47th St., FR 
6-1998. (Sk.)

IŠ ARTI IR TOLI
Kunigo Juozo tėveliai Juo

zas ir Anastazija Kilai ir jo se
sutė Teresė gyvena Marąuette 
Parke, Chicagoje. A. Kilienė 
yra uoli tėvų marijonų bendra
darbė ir šiuo metu yra Chica
gos apskrities tėvų marijonų 
bendradarbių draugijos vicepir
mininkė.

— Kun. V. Vilkutaitis, Cleve 
lando Šv. Jurgio buvęs klebo
nas, atsiuntė ilgoką sąrašą 
šventųjų vardų, kuriame nuro
do, ką kuris vardas reiškia se
nosiose kalbose.

C" Į
. .

— Rimantas Grincius, akty
vus L. Budžių narys Clevelan- 
de, baigė šv. Juozapo gimnazi- J
ją. Išvyksta atlikti karo prie- į 
volės į JAįV laivyną. Vėliau stu, 
dijuos elektroniką.

X Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą 1,200 dol. už gegužės 
mėn. iš 59 būrelių — Vasario 
16, saleziečių ir Punsko gimna
zijoms. Vieno oūrelio vadovas 
—Antanas Kareiva perleido sa
vo būrelį nuo balandžio 1 die
nos kun. B. Sugintui.

1 X Bridgeporte parduodama 
maisto - delikatesų krautuvė.

1 Gerai einąs biznis. Kreiptis nuo 
j 7 v. r. iki 6 v. v. CA 5-6695; 
po 6 v. v. skambinti TE 9-5597.

(Sk.)

X Alvudo ruošiamam Spor- 
' to ir Žaidimų - Vaikų Festiva- 
: Iyje, įvykstančiam šį sekmadie- 
' nį, bir. 17 d. 2 v. p. p. Mar
ąuette parke Amerikos himną 
giedos solistė Genovaitė Macytė

Visi turės progos džiaugtis 
vaikučiais rūpestingai paruoš- 

i tais mokyt. M. Peteraitienės ir 
■ muziko F. Strolios, programa 
pravedama akt. A. Brinkos,

, taip pat pasigerėti darbo vai
siais ponių S. Paškienės, J.

: Bružienės, M. Bosienės ir kitų. 
i (Pr.)

” rūgstift
Ja/'■« g r i

— Vida Ribokaitė baigė tėvų 
jėzuitų vedamą Creigbon uni
versitetą ir birželio 6 d. gavo 
bakalauro laipsnį iš biznio ad
ministracijos srities. Omahoje, 
Nebr., ji baigė šv. Antano pa
rapijos pradinę mokyklą, vė
liau baigė vidurinę mokyklą bū
dama pažangiųjų mokinių gar
bės sąraše. Vida Omahos lie
tuvių bendruomenėje yra akty
vi. Ji buvo skautė 10 metų, o 
dabar organizuoja ateitininkus 
ir juos globoja. Ji gražiai dar
buojasi LBS sąjungoje ir yra 
jos valdyboje. Priklausė tauti
nių šokių būreliui ir chorui. 
Dabar labai sielojasi bažnytiniu 
giedojimu ir organizuoja visų 
giedojimą bažnyčioje. Malonu, 
kad ji gavo stipendiją siekti 
aukštesnio akademinio laipsnio. 
(K. L. M.)

CARDINAL CUSHING 
ACADEMY

Resident Schcol for Boys 
Gonducted by 

The Brothers of Charity 
ANNOUNCES

the ope ning of its High School 
division on September 5, 1962

For further Information contact 
Director of Admissions

CARDINAL CUSHING 
ACADEMY

West Nevebury, Mass.
Tel.: HO'mestead 2-4663 >

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 \V. OSrd St. Chicago 29, III. 

Tel. 434-4000
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.

Birželio 10 d. Jaunimo Cent
ro salėj susirinko virš 300 žmo
nių pasiklausyti muziko Anta
no Nako Fortepiono studijos 
mokinių metinio rečitalio. Klau 
sytojų tarpe buvo ne vien tik 
mokinių tėvai, bet apie pusė sa-

! les sudarė asmens mėgstantieji 
į sekti mūsų jaunimo muzikalinį 
j brendimą. Svečių tarpe buvoI
matyti svetimtaučių studentų, 
bestudijuojančių Chicagos kole 
gijose ir keletas universiteto 
svetimtaučių profesorių.

Koncertą pradėjo studijos 
mokinė Marytė Mažeikaitė, su 
įsijautimu paskaičiusi eilėraštį 
“Pavasaris” lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Rečitalio programą išpildė 37 
mokiniai. Studijoje nuolatiniai 
mokosi apie 45 mokiniai. Rečita 
Iyje nedalyvavo suaugusieji ir 
studiją pradėję lankyti mažiau 
metų.

I Koncerto I-mą dalį pradėjo 
patys mažieji, besimokantieji 

! pirmuosius metus, vėliau sekė 
lankantieji studiją ilgesnį laiką. 
Pasirodė visa virtinė jaunųjų 
muzikų, kurių piršteliai dar 
nėra įgudę, bet jau sugebėjo 
muzikiniai atlikti Mozarto, Beet 
hoveno, Čaikovskio, Čiurlionio 
ir kitų kompozitorių veikalus.

Iš skambinusių I-je dalyje sa 
vo uždavinį labai vykusiai atli
ko: Birutė ir Jonas Lieponiai, 
Jonas Mažeika, Raimundas Gri 
gabūnas, Andrius ir Laima Ba 
lukai, Mirga šerepkaitė, Danu
tė Butkutė, Rimvydą Valiukė- 
naitė, Ramutė Stančiauskaitė, 
Vytas Beleška, Vida Žvinytė, 
Algirdas Avižienis, Vida Geš- 
tautaitė, Ilona Marcinkutė, Da
nutė Žukauskaitė, Kristina Gri
niūtė, Genovaitė Paškevičiūtė, 
Geraldina Pivorius ir Laima 
Kasperaitytė.

Ypatingą dėmesį atkreipė
Viktoras Jurkšaitis, Rima Sko- 
rubskaitė ir Loreta Grybaus
kaitė, kuri© studijoje mokosi 
jau trečius metus, ir yra pada
rę žymią pažangą. Loreta Gry
bauskaitė paskambino Beetho-

Chicagoj ir apylinkėse
GENOVAITE GIEDRAITYTE 

TALENTINGA LIE
TUVAITE

Juozo ir Genovaitės Giedrai
čių šeima yra pasižymėjusi lie
tuvių kultūrinėj veikloj. Juo- 

■ zas Giedraitis muzikalios Gied- 
jraičių šeimos narys, pats daly
vavęs choruose ir vaidinimuo
se. Genovaitė Giedraitienė nuo 
jaunystės žinoma kaip talentin
ga muzikė, dailininkė, vaidinto
ja, režisorė.

Giedraičių duktė Genovaitė 
paveldėjo tas ypatybes nuo sa
vo tėvelių. Būdama vos tik as
tuonių metukų amžiaus, ji pra
dėjo lankyti garsiojo šokėjo 
Novikoff baleto mokyklą. Vė
liau Genovaitė mokėsi pas Wal 
ter Kameryn ir Bernice Hol- 
mes. Po kokio laiko ji buvo šios 
Holmes mokyklos asistentė mo 
kytoja.

Genovaitė buvo Chicagos Bal 
let Guild narė ir šoko Metro
politan Operos perstatyme “Car 
men” Indianapolis ir kitur. Ji 
taipgi šoko Sadler Wells bale
te. Piano muzikos mokėsi pas 
Antaną Pocių. Studijavo De 
Paul universitete. Yra Ateities 
šokėjų grupės narė ir valdybos 
vicepirmininkė, priklauso Vyčių 
chorui. Šiuo tarpu ji moko jau
nuosius Atžalyno šokėjus Mar
ąuette Parko kolonijoj.

Prie visų čia suminėtų dar
bų, jau antras mėnuo moko lie
tuvaites Sadutės šokio Lietuvių 
Moterų klubo Gintaro baliui. 
Gintaro baliumi rūpinasi Juzė 
Daužvardienė, šių parengimų 
sumanytoja. Prie jos dar prisi
dėjo dabartinė klubo pirminin
kė Adelė Mikšis. Kaip jau buvo

. veno koncertą III-ją dalį ir su 
! savo mokytoju Arenskio fugą. 
I Antrojoje programos dalyje 
skambino fortepionu vyresnieji 
mokiniai, studijuojantieji muzi
ką pas Antaną Naką jau ilges
ni laiką. Su didėjančiu dėmesiu 
publika sekė antrąją koncerto 
dalį. Čia išryškėjo, kad Antano 
Nako studija surado ir ugdo 
gražus talentus.

Klaudijus Kulvinskas, Vikto
ras Linas, Algis Byla (labai 
muzikabai atliko Mozarto Ron
do), Daiva Geštautaitė, Žibutė 
Medušauskaitė, .Judita Griga- 
lauskaitė, Danutė Bruškytė, 
Dainius Valiukėnas, Aušrinė By 
laitytė. Helga Heindrich savo 
skambinime parodė didėjančią 
pažangą, o Vytautas Nakas, 
Raminta Lampsatytė ir Živilė 
Keliuotytė bręstančius pianistų 
talentus.

Marytė Mažeikaitė išsiskyrė 
savo muzikalumu. Vytautas Na 
kas paskambino nelengvą Rou- 
bier Chacone ir su savo moky
toju Saint-Saenso Alžiro suitos 
IV-ją dalį dviem fortepionam. 
Raminta Lampsatytė atliko 
Beethoveno Pathetiąue sonatos 
I-ją dalį ir Griego Vedybos 
Troldhaugene.

Ypatingą didelę pažangą yra 
padariusi talentingoji Živilė Ke
liuotytė, paskambinusi Chopino 
Poionaise As-dur ir su savo mo 
kytoju Federero koncertinę 
Fantaziją dviem fortepionams. 
Tikimasi, kad ji savo mokytojo 
priežiūroje gali išaugti į gerą 
pianistę.

Koncerto pranešėja buvo Ma 
ryte Mažeikaitė. Koncertui užsi 
baigus publika iškvietė į sceną 
studijos vedėją Antaną Naką. 
Marytė Mažeikaitė, įteikdama 
dovaną mokinių vardu, jį nuo
širdžiai pasveikino, o mokinės 
Rima Skorubskaitė ir Aušrinė 
Bylaįtytė įteikė gėlių.

Publikai šis studijos mokinių 
pasirodymas paliko labai mielą 
įspūdį, būdydamas apie muz. 
A. Nako darbo sėkmingumą.

KoreSp.

rašoma, visos praeitų metų de- 
biutantės dalyvaus birželio 23 
d. baliuje. Ir, kad jos skirtųsi 
nuo šių metų debiutančių, jų 
baltas sukneles puoš istoriška 
sagė.

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas daug prisideda prie lie
tuvių vardo gražiausio garsini
mo. Nora Gugienė

ŠAUDĖ IŠ AUTOMOBILIO
i Madeline Zagar sėdėjo auto
mobilyje prie savo namų, 6221 
S. Laflin. Iš pravažiuojančio au 
tomobilio į ją ir jos palydovą 
buvo paleisti septyni šūviai. 
Vienas šūvis jai pataikė į vei
dą. Zagar gydoma County li
goninėje. Dešimts minučių ank
sčiau iš to paties nežinomo au
tomobilio paleisti šeši šūviai į 
Clarence Hogan ties 6135 Jus
tine gt.




