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NAUJI IR SENI JAV PLANAI 
SANTYKIUOSE SU SOVIETAIS

Nuo Kenmaino ligi Rostowo

STASYS DAUNYS

Floy Kohler paskyrimas A- 
merikos ambasadorium į Mask-

mo. Neparemti Rytų Vokietijos, 
Lenkijos ir Vengrijos sukilimai.

vą ir dabartinio ambasadoriaus ’l Taip Dulles idealistinė politika 
Thompson atšaukimas į Wash-) ir gražūs šūkiai liko bevaisiai.
ingtoną kelia įdomų klausimą: 
ar tai eilinis sukeitimas, kad pa
lengvinus dabartinio ambasado
riaus Maskvoje sunkią naštą, 
kurią jis sovietijos sostinėje ne
šė penkerius metus, ar tai už 
prezidento Kennedy pečių sto
vinčių New Frontier vyrų nau
jos pastangos iš naujo peržiū
rėti santykius su sovietais?

Su kiekvieno Amerikos prezi
dento įžengimu į Baltuosius Rū 
mus pagarsinami nauji planai 
santykiuose su sovietais. Girdė
jom sovietų veržimosi sulaiky
mo šūkius, skaitėm atsiskaity
mo dantis už dantį pareiški
mus, dabar daug ir triukšmin
gai kalbama apie naująjį ir dar 
pilnai neatskleistą Rostowo pla
ną, kuris bet gi jau sukėlė daug 
triukšmo. Praktiškai Amerikos 
užsienio politikos vingiuose ryš
kiau buvo vykdomas tradicinis 
planas — su sovietais derėtis, 
laukti, vėl derėtis ir vėl laukti...

Kennano planas
Prie prezidento Trumano Ken 

nanas paskelbė planą apie so
vietų veržimosi pirmyn sulai
kymą. Tada jau buvo prarasta

Dabartinis Rostovvo planas
Jis pilnumoje dar nepagar

sintas, nes dar vadinamas tik 
Amerikos užsienio politikos stu 
dija. Bet Rostowo planas gali 
būti pavojingesnis, nes jame ne
bėra idealistinės politikos šū
kių, nors ir paliekančių tik šū
kiais. Jis artėja prie “realiosios 
politikos”, kurią perša dalis A- 
merikos spaudos. Rostowas į- 
žiūri palengva vykstantį pasi
keitimą sovietuose ir daro iš
vadą, kad Stalino režimas so
vietuose dingęs. Panašiai gal
voja ir Amerikos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Stevenso- 
nas, kuris neseniai pareiškė, jog 
sovietai colis po colio demokra- 
tėja. Panašiai galvojančių yra 
ir daugiau New Frontier vyrų 
eilėse.

Betgi dienos tikrovė griauna 
Rostowo planus. Chruščiovas 
šiomis dienomis pikčiausiais žo
džiais pakaltino Ameriką dėl 
atominių bandymų, prašneko a- 
pie didėjantį karo pavojų, pa
grasino naujais įvykiais Ber
lyne.

Ką naujasis Amerikos amba-

McC'ormack pritaria rezoliucijctas. Rezoliucijoms remti komiteto narių grupė, lankydamasi 1962 me
tų birželio mėn. 13-15 dienomis Washingtone, turėjo pasitarimą rezoliucijų pra vedimo reikalu ir 
su Atstovų Rūmų pirmininku John W. McCormack (D. - Mass.) McCormack pažadėjo pilną savo pa
ramą šiame žygyje už Lietuvos ir kitų dviejų Pabaltijo kraštų laisvę. Pasitarimo, įvykusio 1962 
metų, birželio 15 d., dalyviai su McCormack, iš kairės dešinėn: Aloyzas Jančys, Leonardas Valiu
kas, John W. McCormack, Julius Jodelė, dr. Algirdas Nasvytis ir dr. Juozas Motiejūnas. Atstovų 
Rūmų pirm. McCormack kalbėjo: “Aš rezoliucijoms pilnai pritariu; kovokite ūž jų pravedimą, aš 
jums padėsiu”. J. Stankaus nuotrauka

Bandys išstumti vakariečius
MASKVA. — Vakarų stebė- tija pasirašys atskirą sutartį, 

Welch, Birch draugijos galva,! tojai skelbia, kad raudonieji j jei Vakarai atmes pasiūlymą,

Robert Welch kaltina 
De Gaulle

TYLER, Tex. — Robert

kalbėdamas tūkstančio miniai,1 vistiek bandys iš Berlyno iš- 
pakaltino Prancūzijos prez. de1 stumti vakariečius. Kaip žino- 
Gaulle, kad šis Alžiriją parda- ma, Chruščiovas pasiūlė, kad 
vęs komunistams. Jis de Gaulle i Berlyne Vakarų sąjungininkų 
pavadino komunistu. Weleh kai dalinius pakeistų mažesniųjų

kad Berlyne būtų Norvegijos - 
Danijos, Belgijos - Olandijos ar
ba Lenkijos - Čekoslovakijos da
liniai. Jie būtų Jungtinių Tautų 
priežiūroj.

Kinija ir Čekoslovakija. Sovie- j sadorius Maskvoje pasakys 
tų žengimas pirmyn Europoje | Chruščiovui ir kokį gaus jo at
austojo, bet greičiausiai ne dėl 
Kennano plano, bet kai 1948 m 
Tito išspruko iš Maskvos glo
bos. Komunistinių kraštų remia 
mas Graikijos pilietinis karas 
baigėsi, kai Jugoslavija, jau su
sipykusi su Stalinu ir norėda
ma gauti Amerikos ekonominę ! 
pagalbą, toliau atsisakė Graiki- i 
jos komunistinius sukilėlius 
remti. Sovietai jėga pulti Eu
ropą bijojo. Bet komunistinis 
veržimasis pirmyn Azijoj liko 
nesustabdytas.

Dulles pastangos
Prie prezidento Eisenhowerio 

užsienio politiką tvarkė Dulles. 
Jis rodė daug idealizmo, betgi 
tradicinė politinė rutina jo pla
nus griovė. Jis paskelbė šūkį, 
jei sovietai kur puls, bus at
sakyta jėgos priemonėmis dan
tis už dantį. Tikrumoje atsis
kaityta su sąjungininkais, nors 
ir ne karinėmis priemonėmis, 
bet ne su sovietais. Korėjos ka
ras, kur Amerika paaukojo apie 
30,000 gyvybių užmuštais, liko 
nelaimėtas. Komunistinei Kini
jai atiduotos ligi tol Formozos 
valdytos Tashen salelės. Vietna
me komunistams nusileista jo 
padalinimu. Pažeminta Angliji 
ir Prancūzija, kai Amerika naf 
tos tiekimo sustabdymu priver
tė Angliją ir Prancūziją negar
bingai pasitraukti iš Egipto po 
sėkmingo kariuomenių išlaipini-

sakymą ?

bėjo porą valandų ir klausyto
jai jam sukėlė ovacijas. Weleh 
pabrėžė, kad jei taip eis toliau, 
tai Amerika 1972 m. atsidurs 
komunistų replėse, sistemoj, kur 
3% žmonių valdo kraštą. Įėjimo 
į paskaitą biletai kainavo 1 dol. 
Weleh su paskaitom važinėja 
po Texas valstybę.

Europos tautų daliniai.
Manoma, kad sovietų užs.

reik. min. Gromyko bandys pa
veikti tuo reikalu JAV pasekr. 
Dean, kai jie susitiks Genevoj 
liepos 16 d., 17 valstybių nusi
ginklavimo reikalu. Manoma, 
kad Sov. Sąjungos ambasado
rius Washingtone Dobryninas 
bandys laimėti Chruščiovo pa-

Nutrūko Ah<i rijos
vadų pasitarimai

Pranešama, kad Marųke pa
sitarimai tarp premjero Ben 
Khedda ątstovų ir vicepremjero 
Ben Bella nutraukti. Skirtumai

Europa sveikina JAV, paleidus 
televizijos satelitą

Per satelitą siunčiami paveikslai matomi Europoj
HOLDEL, N. J. — Amerikos 

užvakar paleistas televizijos sa
telitas Telstar atliko savo pas
kirtį ir per jį buvo perduoti 
televizijos paveikslai į Europą, 
Taip pat ir per Telstar buvo 
perduoti ir telefoniniai pasikal
bėjimai. Paveikslai ir balsas bu
vo labai ryškūs ir pagavę iš sa
telito paveikslus prancūzai sako 
atrodė, jog siunčiama ne iš A- 
merikos per satelitą, bet iš 30 j 
mylių nuotolio. Prancūzijoj vaiz ! 
das buvo pagautas specialioj 
stoty Plcmeur Bodou vietovėje, 
o Anglijoj Goodhilly, netoli Fal- 
mouth.

Kalba viceprezidentas

Telefonu pasikalbėjimas irgi 
labai pavyko. Viceprez. Johnson 
Washingtone buvo pašauktas te 
lefonu per Telstar satelitą iš 
Kappel prie Andover. Vicepre
zidentas telefonu pasveikino A- j 
merikos Telegrafo - Telefono ! 
bendrovę su nauju žingsniu te- j 
lefono susisiekime erdvėmis. Te 
lefono susisiekimas buvo tarp 
Andover, Maine, Holmdel, N. J., 
New York ir Washingtono. Taip 
pat pei’ satelitą sėkmingai buvo 
pasiųsta foto iš Andover į Holm 
dėl ir atgal.

Bokštas erdvėje

Visam šiam darbui vadovavo 
dr. John Pierce, Bell Telefono 
laboratorijų direktorius, Telstar

KALENDORIUS
Liepos 12 d.: šv. Jonas Gvalb., 

Margis, Skaidra.
Liepos 13 d,: šv. Eugenijus, 

Kindis, Austina.
Saulė teka 5:26 vai., leidžiasi 

8:26 vai.
ORAS

Chicagoj ir apylinkėse šilta, 
temperatūra apie 80 laipsnių.

Foy Kohler, 54 m., naujasis Amerikos ambasadorius Sov. Są
jungai, stovi prie Sovietų Sąjungos žemėlapio Washingtone.

(CP)

Trūkumai kolonizuotos Lietuvos 
valgyklose

Valgių kokybė valgyklose vis 
dar negali pilnai patenkinti var 
totojų. Vis dar pasitaiko nusis
kundimų ir į tai nurodo ir I. Ja-

OKUP. LIETUVA. — Nors 
valgyklų skaičius Lietuvoje au
ga (per praėjusius trejus me
tus Lietuvos miestuose atsira
do per šimtas naujų valgyklų), • siūnas. 
kurios pajėgios aptarnauti per j 
dieną 40,000 žmonių, tačiau, ! 
kaip “Tiesoje” (130 nr.) nuro- ! 
dė prekybos ministro pavad.
I. Jasiūnas, tas vad. visuomeni
nis maitinimas susiduria su įvai 
riais trūkumais.

didėja, o nauji pasitarimai bent 
siūlymui pritarimą iš JAV sekr. kol kas nenumatyti. Ben Khed- 
Rusk. Jų susitikimas numato-1 da atstovai, užs. reik. ministeris 
mas šiandien. Chruščiovas pa-, Bitat ir informacijos min. Ya- 
grasė, kad jis su Rytų Vokie-izid planuoja tuojau per Pary- 

■l žiu grįžti į Ąlžirą. Ben Bella 
Į ir Mohamed Khider, dar vienas 
į iš Alžirijos vadų, sugrįžo va- 
I kar iš Moroko ir jie buvo iškil- 

’; mingai sutikti.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Jungtinių Tautų sekreto-i 
rius U Thant Norvegijoj pa- į 
reiškė, kad galimas daiktas rei
kės šaukti Saugumo Tarybos 
posėdį Katangos klausimu.

Naujas Korėjos 
premjeras

SEOUL, Korėja. — Generol.
— Indija pareiškė protestą i Chung Hee Park pasitraukė, iš

Peipingui dėl incidentų pasieny
je. Jeigu kiniečiai nepasitrauks, 
jie bus ir atsakingi už ginkluo
tą susirėmimą.

— Amerikietis perplaukė La
manšą iš Prancūzijos į Angliją 
po vandeniu, padarydamas 50 
mylių nuotolį per 19 valandų.

— Izraelis pasiskundė Jung-

min. pirm. pareigų. Jo postą už 
ėmė Amerikoj mokęsis ekono
mistas Kum Hyum Chul, vienu 
metu buvęs finansų ministerių 
Syngman Rhee vyriausybėj.

• Romon atvyko Philipinų 
prez. Macapagal.

satelito tėvas, kuris projektą 
pradėjo prieš septynis metus. 
Pasikeitimas televizijos progra
mom su Prancūzija ir Anglija 
jau bus pradėtas ateinantį antra 
dienį. Priėmimo stotys Italijoj 
bus įrengtos šių metų gale, o 
Vokietijoj ateinančiais metais.

Šiuo Telstar satelitu pradėta 
nauja era, kadangi povandeni
niai kabeliai yra labai išlaidin- 
gi, o satelitas yra bokštas erd
vėje, kur netrukdo jokios gam
tos sąlygos. Vienas pirmųjų ban 
dymų pastatyti erdvėje stotį 
buvo satelito Echo paleidimas. 
Po sekančių bandymų bus daro
mi sprendimai toliau. Amerikoj 
tačiau iškyla klausimas, kas to
liau turėtų finansuoti tokią pro
gramą, ar vyriausybė, ar pri
vačios bendrovės.

Pranešama, kad vakar arba 
šiandien anksti rytą Prancūzi
jos televizija per satelitą Tel
star transliuos programą Ame
rikon. Bus perduodama sol. 
Montand daina ir Jacąues Ma- 
rette, Prancūzijos komunikaci
jos ministerio kalba.

Nauja era
Vakarų Europos laikraščiai 

pirmuose puslapiuose skelbia A- 
merikos laimėjimus paleidus sa
telitą Telstar, teigiamai, kad 
tai naujos eros aušra, kad tai 
— žmogaus inteligencijos laimė
jimai.

Prez. Kennedy pastebėjo, kad 
šis pasisekimas pradeda nau
ją erą pasaulio sužinojime ir 
jei tai ‘bus panaudota protin
gai, tai padės pasaulio žmo
nėms vieni kitus geriau supras
ti.

Pastaruoju metu giriamasi, 
kad dauguma fabrikų ir gamyk
lų jau turi savo valgyklas, ta
čiau ir Jasiūnas pripažįsta, kad 
reikėsią dar “daug padirbėti, 
kad darbininkai kasdien gautų

Į nebrangų, skanų, maistingą ir 
Būdingas reiškinys Lietuvo- i šviežią maistą”.

je, kad, pasak Jasiūno, daugiau | 
kaip 90% visų Lietuvos miestų i Pagaliau, pripažįstama — Lie
valgyklų perėjo į savitarną (kai'tuvos valgyklose gyventojai pa-
valgyklų svečiai patys pasitar
nauja — E.). Tuo būdu tiki- 

1 masi ateityje išvengti eilių.

valgo lėčiau, brangiau ir ne
skaniau, negu gamindamiesi 
maistą namuose. (E)

, Delta raketa, kuri Cape Canave- 
• Jungtiniu Tautų lėktuvas 1 ral Fla- vietovėje į tolimąsias erd- 

tinių Tautų taikos komisijai, Į buy0 apšaudyįas šiaurės Korė- ves iškglė amerikiečių pri
kad siriečiai apšaudė jų pasie-j jog karių ’ ” ,v "
nio ūkinį rajoną. 1

— Briuselyje svarstoma prez.
Kennedy pasiūlymai Europos;
Bendrajai rinkai muitų klausi
mu.

— Katangoje Elizabeth 2,000 
karių paradavo minint 2 m. su
kaktį, kaip atsiskirta nuo cent-

; rinės Kongo vyriausybės, 
i — Londone pavogta iš O’Ha- 
na meno galerijos 35 paveikslai 
750,000 dol. vertės. Tarp din
gusių yra Picasso, Renoir ir 
Goya kūriniai.

— Prez. de Gaulle sutiko, kad 
prancūzų bombonešiai gali ga
benti Nato atomines bombas 
Nato parinktiem taikiniam. De 
Gaulle atmetė pasiūlymą leisti 
JAV bombonešiam su atomi
nėmis bombomis laikytis Pran
cūzijoj.

vatų radijo ir 
Telstar.

televizijos satelitą 
(CP)

PASKIRTAS FRANKO ĮPĖDINIS
MADRIDAS. — Ispanijos dik j paskirtųjų yra informacijos ir 

tatorius gen. Francisco Franco švietimo ministeriai katalikai, 
paskyrė savo bendradarbį kapt. stipriai remią katalikų akciją.

Paskyrimas buvo paskelbtas per 
radiją, oficialus naujų ministe
rių prisaikdinimas turėjo būti 
vakar.

gen. Augustin Munoz Grandės,
66 m., Tautinės Tarybos vicepir 
mininku. Šis paskyrimas dau
geliui atsakė į klausimą, kas 
bus Franco vietoj, kai 69 m. 
generalissimas pasitrauks iš vie 
tos. Gen. Munoz Grandės bu
vo Mėlynosios divizijos vadas, ALŽIRAS, Alžirija. — Nau- 
kuri kovojo II pasaulinio karo josios laisvos Alžirijos vyriau-

Rinkimai Alžiiijoj

metu drauge su vokiečiais prieš 
bolševikus. Dabartinis jo postas 
yra kaip ministerių kabineto pir 
mininko. Gen. Franco paskyrė 
ir kitus septynis ministerius. Iš

sybės rinkimai yra numatyti 
rugpiūčio 12 d. šie rinkimai ga
lės išspręsti šiuo metu kilusius 
vadovaujančių Alžirijos vyrų ne 
sutarimus.

Demonstracijos prieš
medicinos planą

REGINA, Sask., Kanada. — 
Apie 20,000 gyventojų iš įvai
rių Saskatchewan provincijos 
vietų surengė vakar demonstra
cijas prie vyriausybės būstinės, 
reikalaudami peržiūrėti sociali
nės medicinos planą. Kaip ži
noma, daktarai pasipriešino tam 
planui sustreikuodami. Dabar 
susidarė “Keep Our Doctors” 
komitetas, kuris ir organizuoja 
streiką, 'palaikydamas dakta
rus. Premjeras Woodrow Lloyd 
žadėjo priimti mažą demonstran 
tų delegaciją.

Kiniečiai apsupo indus
NEW DELHI, Indija. — Pati

kimi šaltiniai skelbia, kad 400 
kiniečių komunistų kareivių ap
supo vieną Indijos kareivių gru
pę netoli Galwan upės, prie La- 
dhak, Kashmiro provincijoj. 
Skelbiama, kad dėl šio įvykio 
min. Nehru tarėsi su gynybos 
min. Krishna Menon. Jeigu rau 
donieji nepasitrauks, tada gre
sia ginkluotas susirėmimas.

TOKIO. — Komunistinė Kini
ja pakaltino Indiją, kad ši pro
vokuojanti prie sienos kruvi
nus susirėmimus. Komunistinė 
žinių agentūra pareiškė, kad 

1 tokie incidentai gali būti labai 
pavojingi. Komunistai puolė In
dijos min.. pirm. Nehru, kuris 
pareiškė parlamentui, kad in
dų kariuomenė dabar operuo
janti anapus Kinijos sienos prie 
Ladakh vietovės ir, kad kinai 
vra defenzvvoi.
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Los Angeles jaunių ateitininkų stovykla. Iš dešinės j kairę: Ari
mantas Arbas, Raimundas Čiurlionis, Jonas Domkus, Pranas Dom
kus, Vidutis Ąžuolaitis, Arvydas Gricius, Kazimieras Domkus, Li
nas Kojelis, Rasutė Arbaitė, Rasa Kojelytė, Daina Kojelytė ir 
Ramunė Motiejūnaitė. Foto: J. Gliaudžio

VYRESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLA

Moksleivius iš Detroito, Chi
cagos, Omahos, Clevelando ir 
gretimų apylinkių — 60 berniu
kų ir 60 mergaičių — Dainavos 
stovykla mielai priims nuo lie
pos 22 iki rugpiūčio 5.
MAS CV yra parūpinusi vieną 
iš geriausių vadovybių stovyk
lai:

A. Tauginas — stovyklos va
dovas — turi daug patyrimo ir 
gerai susipažinęs su šių metų 
jaunimu; yra Cicero Vysk. Va
lančiaus M. A. kuopos berniukų 
globėjas.

Komendantas bus mok. Al
gis širvaitis-. Mok. Elvyra Va- 
dopalienė — sporto vadovė su. 
pag. K. Jankausku. Birutė Mi- 
niataitė bus ūkio vadovė ir pag. 
mergaičių vadovei Inai Kauf- 
manaitei.

Muz. Faustas Strolia — mu
zikos vadovas — vėl pradžiu
gins visus su savo naujom ir 
įspūdingom dainom. Aldona Bal 
čiūnaitė bus meno vadovė. Ji, 
F. Strolia ir E. Vadopalienė yra 
suruošę vakarines programas, 
kurios savo turiniu yra tikrai 
naujos ir įdomios.

Nekalto Prasidėjimo seserys 
iš Putnamo rūpinasi maisto pa
ruošimu.

Pašnekesiai stovykloje šiais 
metais yra nauju ir įdomiu bū
du išdirbti. Jie reikalaus dau
giau iš klausytojo — ne vien 
tik klausymosi, bet ir bendra
darbiavimo. Pašnekesių pavyz
džiai: “Svetimtaučių pažiūra į 
lietuvių -kalbą” (sės. M. 'Ber
narda) ; “Lietuvos vaizdai” 
(prof. Kolupaila): “Lietuvių 
liaudies daina” ir “Jaunuolio 
mandagumas” (F. Strolia.) ir 
t. t.

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

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

Current Dividend up to 41Ą%

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

^7

Registracija į stovyklą dar 
vyksta MAS CV — Jonas Rač
kauskas — 5725 So. Artesian 
Avė., Chicago 29, Illinois. Iš 
Chicagos į Dainavą vyks auto- 

.busai nuo Jaunimo Centro.
Ar Jūsų sūnus ar dukra pa

liks namie?
MAS CV

LOS ANGELES JAUNIŲ 
IŠVYKA

Neseniai p. Kalvaičiai pakvie 
tė Los Angeles jaunių ateitinin
kų būrelį į savo baseiną mau
dytis. Važiavome p. Polikaičio 
mašina, o berniukus vežė p. Kai 
vaičiai ir mūsų vadovas p. Pa
lubinskas.

Keliavome apie 20 mylių. Bu
vo vėsus oras. Maudytis teko 
tiktai kelias minutes, bet jas 
tikrai smagiai praleidome, nes 
padarėme lenktynes. Man pavy
ko jas laimėti, ir vadovai nu
sprendė, kad vasaros stovyklo
je turėsiu eiti gelbėtojo parei
gas.

Visi labai skaniai buvome p. 
Kalvaitienėg pavaišinti. Po to 
truputį pažaidėme su sviediniu. 
Apžiūrinėjome p. Kalvaičio pieš 
tus paveikslus ir klausėmės 
plokštelių muzikos. Pagaliau iš
skubėjome namų link. Buvome 
maloniai pakviestos dar kartą 
atsilankyti ir puikiu baseinu 
pasinaudoti.

Eglutė Motiejūnaitė

CHICAGOS SENDRAUGIAI 
Į PAW-PAW

Šį savaitgalį Chicagos ateiti
ninkų sendraugių skyrius ruo
šia išvyką prie Paw-Paw ežero, 

'seniai pažįstamam “Sigalas”, 
jWatervliet, Michigan. Registra

cija ir informacijos pas sky
riaus sekretorę p. J. Smilgienę, 
tel. 925-9062. Išvykos ofie. ati
darymas šeštad. 5 v. p. p. Dalis 
vyksta į Paw Paw jau penkta
dienį. Visa eilė planuoja sek
madienį grįžti į Pavergtų Tau- 

! tų minėjimą.

. Los Angeles Jaunių Ateitininkų 
stovykla

į Stovyklavome mažame Twin 
Peaks miestely, San Bernardi
no kalnuose. Turėjom išsinuo
mavę tris namelius: du berniu- 

' kams ir vieną mergaitėms. Mer 
gaičių namelis buvo didžiau
sias, ten buvo ir mūsų valgyk
la. Turėjom šildomą baseiną. 
Kiekvieną dieną maudėmės. 
Daug dalykų išmokom. Vado
vai išmokė mažuosius plaukti, 
o vyresniuosius — kaip skęs
tančius gelbėti.

Keldavomės anksti, eidavom 
su komendantu mankštintis. 
Grįždavom į namelius apsitvar 
kyti ir eidavom pusryčių. Tada 
būdavo iškyla.. Labai pavarg- 
davom. Eidavom mažiausiai ke
turias mylias. Vieną dieną anks 
ti atsikėlėm, įlipom į kalną ir 
žiūrėjom, kaip saulė tekėjo.

Į Grįžę eidavom ruoštis vaka
rinei programai, kiekvieną va
karą. Programa būdavo suda
ryta iš dainų, deklamacijų, škai 
tymų, žaidimų, vaidinimų. Po 
pasiruošimo programai turėda
vom pietus. Valgiai būdavo la
bai skanūs. Tada mes rašyda- 

j vom laiškus, o paskui maudė- 
i mės. Kartais po maudymosi tu
rėdavom pašnekesius, Tada vėl 
eidavom ruoštis programai ir 
vakarieniaudavom. Sportuoda-

■ vom, daugiausia žaidėm tinklinį. 
Tada būdavo pasirodymas, mal
da ir eidavom rašyti dienoraš-

i čius, o vėliau miegoti.
■ Mūsų stovyklai vadovavo Fe
liksas Palubinskas, studentas 
Jurgis Gliaudys, p. Kalvaičiai. 
Šeimininkės. buvo: E. Kojelie
nė ir O. Motiejūnienė. Mums 
paskaitėles skaitė vadovai ir 
svečiai : kun. A. Valiuška, mū
sų dvasios vadas,- D. Polikai- 
tienė, J. Kojelis. •

Arimantas Arbas

Svečias iš Europos
Dr. Jonas Grinius iš Muen

cheno į JAV atvyksta liepos 
27. Prancūzų linijos laivu “Flan 
dre” iš La Havre uosto išplauks 
liepos 20. Laikinai sustos 
Brooklyn, N. Y. Rugpiūčio 5- 
12 dalyvaus LF Bičiulių studi
jų savaitėje Wasaga Beach, Ka 
nadoje, iš ten vyks į Ateitinin
kų Sendraugių sąjungos stovyk 
lą Dainavoje — rugpiūčio 12- 
19 d. d.

| Ateitininkų vienetai, kurie 
norėtų dr. J. Grinių pasikviesti 
su paskaitomis, prašomi pra
nešti AF Valdybai, 916 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y. AF Valdybos biuletenyje, 
kuris išsiuntinėtas visiems atei
tininkų vienetams, yra nurody
tos temos, kuriomis dr. J. Gri
nius galėtų ateitininkams kal
bėti. ASSS Bostono skyrius jau 
yra pranešęs AF Valdybai, kad

dr. J. Grinių Bostone norėtų 
turėti spalio pabaigoje visam 
savaitgaliui.

(AFV)

JAUNUČIAI ATEITININKAI 
STOVYKLAUJA

“Ei valio, saulute!” — išreiš
kia nuotaiką 122 jaunučių sto
vyklautojų Dainavoje.. Kas die
ną rudesni, linksmesni ir suma
nesni jie energingai praleidžia 

! šias dvi savaites nuo birželio 
24 iki liepos 8 d.

Nuo pat mažiausios 6 metų 
mergytės iki paauglių dvylika
mečių berniukų, visi linksmai 
traukia per Dainavos gėles ir 
krūmus į ežerą arba ne taip 
linksmai po ąžuolu pašnekesiui. 

Dainavos dienotvarkė

Švilpukas skelbia, kad lai
kas keltis, tvarkytis. Einame į 
šv. mišias. Vėliavos pakėlimas, 
tada pat pusryč'ai. (Valgome 
godžiai, esam išalkę. Pašneke
siai, kuriuos stovyklautojai va
dina pamokomis, yra įdomesni 
negu anų metų. Dainavimas, 
gamtos mokslas ir literatūra su.

(daro mūsų kasdienines pamo
kas.

Išalkę ir išvargę mes einame 
valgyti pietų, po kurių yra po
ilsis. Rašome laiškus tėveliams 
ar straipsnelius stovyklos laik
raštėliui. Dauguma vaikų de
dasi maudymosi kostiumus, nes 
sekantis programos punktas 
yra maudymasis. Prisipuškinę 
ir prisitaškę Spyglio ežere, iš- 

■ alkę einame pavakarių,
! Sportas įdomus, nes stovyk
lautojai dauguma žaidžia kvad
ratą. Išnaudoję visą energiją, 
einame valgyti vakarienės. Po 
iškilmingo vėliavos nuleidimo 
mes turim vakarinę programą, 
kuri susideda iš eilėraščių, pa
sakų, giesmių, vaidinimų ar žai 
dimų. Pavargę visi einam gul
ti ir baigiam visko pilną dieną.

Jūratė Bielskutė 
Sportas Dainavoje

Visi vaikai eina į sporto aikš
tę, jei diena graži. Kai mergai
tės žaidžia kvadratą prieš ber
niukus, jie visados laimi. Kar
tais mes turim žaidimus, ku
riuose berniukai ir mergaitės 
nežaidžia prieš vienas kitą, bet 
kartu., Tada gali laimėti tik ta 
pusė, kurioje yra geri berniu
kai sportininkai. Mes turėjom 
kvadrato rungtynes būreliams. 
Mergaičių Undinių ir berniukų 
Juodvarnių būreliai laimėjo. 
Juodvarniai tada žaidė prieš va 
dovybę. Vadovybė pralaimėjo. 
Ji tikėjosi laimėti, tai lengvai 
mėtė sviedinius, kad tik Juod

varniams būtų lengviau. Gaila, 
turėjo grįžti iš sporto aikštės 
nuliūdusi.

Audronė šimaitytė

KONKURSAI JAUNUČIŲ 
STOVYKLOJE

Jaunučių at-kų stovykloj vy
ko įvairūs konkursai ir sporto 
rungtynės. Vieni laimėjo kny
gas, kiti pinigus ar kitokias do
vanas. Gražus būrys mergaičių 

(Nukelta į 6 psl.)

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
į ladienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
5:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad

vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

TeL HEmlock 4-2413
TIKI* So. Maplevvood Avė., 

Chicago 29, UI.

« P. ŠILEIKIS, 0. P.fiV Orthopedas. Protezistas.’C Aparatai-Protezai. Med. ban- 
, % vlažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

Telefonas: GRovehill 0-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Nuo liepos 8 iki 23 atostogose. 

Kreiptis į Dr. Kisielių.

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400 

Dienos metu tel. GA 5-5010

DR. J. ir K.
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti tele.fonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad._ ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Val.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lienj uždarvta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-507(1

Rez. HE 0-1670.

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

Ofisas: 3148 West 63rtl Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Plaee 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

/Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 W. 03rd Street
Kampas 63-čios ir California 

Vai, kasdien nuo 6—s vai. vak. 
šešt.' 2-—4 vai.

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

Rez. IVAibrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti,
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namu PR 8-0960

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi įvairios nervinės ligos
Valandos pagal, susitarimą.,
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 7 Įst Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5.2017
Atostogose nuo iepos 7 iki liepos 

30 d.

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect S-90S1

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 ki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.
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• 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.
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Tel. RElianee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 .VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1-—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

; Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti REdzie 3-2868

I DR, EMILY V. KRUKAS
t GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

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

vai, ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ 

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Tel. PR 8-7773

Vai.; pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 p. p.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždarvta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

Telef. HEmlock 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną, išskyrus trečiadienį.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUHman 5-6766 
Namų: BEveriy 8-3946 

Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį ■— uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJĄ IR CHIRURGĖ 
Ofisas 2659 W. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p, 
šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.
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 sekmad. tik susitarus.

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

Telef. REpublic 7-2290.

Išvyko atostogų, ligonis pradės 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

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

keičia stiklus ir rėmus

4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 9-0503, Rez. PR. 9-6730

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

chirurgija
Ofisai: 7 958 S. Western Avė tel 

!gR 0-0091; 392 E. 159th St., Harvey;
: III., tel. EDison 3-43S3; 30 N Mi-
: chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
0449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, Iii. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos: 1-3 p. m. ir 6.8 p.
Penkt. tik 1—3 p. p, .

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
valandos kiekviena dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir. sek- 

• madleniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG- 

PIŪČIO MĖN. 5 D.
Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

6248 South Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

Šeštad. duo 2 iki 4. Treč. tr sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
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Demonstracija už

PAVERGTŲJŲ KRAŠTŲ LAISVĘ
Mūsų dienraštis ir vedamuo 

ju (praėjusį pirmadienį), ir 
reportažais, ir šiaip kronika 
jau gana ryškiai atkreipė skai 
tytojų dėmesį į Pavergtųjų tau 
tų savaitės (tarp liepos 15 ir 
22 d.) minėjimą, paryškinda
mas jos prasmę ir paskatin
damas skaitytojus aktyviai dė 
tis prie šios savaitės surengi
mo ir dalyvauti jos iškilmėse. 
Prezidentas, tiesa, dar nėra 
oficialiai paskelbęs tos savai
tės minėjimo, kaip reikalauja 
kongresinė, rezoliucija, bet vis 
tik tikimasi, kad jis tai pada
rys. Tačiau, jei jis jos ir ne
paskelbtų, kaip savo laiku šio
je vietoje esame minėję, Pa
vergtųjų tautų savaitė su vi
somis iškilmėmis visvien turi 
būti minima ir, kaip pastebi
me, bus minima.

Chicagoje pats miesto gal
va Richard Daley paėmė ini
ciatyvą į savo rankas, sukvie
tė amerikiečių ir vadinamųjų 
tautinių grupių veikėjus bei 
spaudos atstovus, sudarė ko
mitetą, ir minėjimas įvyks lie
pos 15 d. Mums tik reikia gau 
šiai dalyvauti ir parodyti Chi
cagos didmiesčio gyventojams, 
kad ne tik Lietuvos žmonės 
kenčia bolševikų vergijos per
sekiojimą, skursta moraliai ir 
medžiaginiai, bet ir mes, jų 
broliai ir. seserys, labai gyvai 
atjaučiame jų padėtį, jų nelai
mę, jų kančias. Todėl, viską į 
šalį metę, liepos 15 d. būki
me minėjimo vietoje ir demons 
truokime savo protestą prieš 
mūsų Tėvynės pavergimą, pra
šydami ir reikalaudami, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir kiti laisvieji pasaulio kraš
tai darytų visa, kad atstaty
tų pavergtųjų tautų laisvą, ne
priklausomą ir demokratinį gy 
venimą. Neužvilkime savo pa
vergtųjų brolių, neužvilkime ir 
tų amerikiečių, kurių iniciaty
va ši savaitė yra surengta.

Šie musų-žodžiai, neabejoja
me, pasieks ir kitų miestų tau 
tiečius prieš liepos 15 d., todėl 
esame tikri, kad lietuviai visur 
bus veiklūs, gyvi ir dalyvaus 
Pavergtųjų tautų savaitės iš
kilmėse, neužmiršdami, kad tai 
yra viena iš efektingesniųjų 
priemonių pavergtųjų Lietuvos 
žmonių vardu pasiskųsti lais
vajam pasauliui ir į jį apeliuo
ti.
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Ir sakyti, berods, nereikia 
kad šios savaitės surengimu 
bus labai nepatenkintas Niki
ta Chruščiovas. Jau keletą me
tų ši savaitė buvo rengiama 
ir kiekvienu atveju Chruščio
vas iš kailio nėrėsi, pykdamas, 
kad Jungtinių Valstybių kon
gresas yra priėmęs tokią re
zoliuciją, įvedęs Pavergtųjų 
tautų savaitės minėjimo tradi
ciją, ir kad prezidentas ją o- 
ficialiai paskelbia. Pavyzdžiui, 
praėjusių metų komunistų par
tijos kongrese Maskvoje Chruš 
čiovas iš pykčio daužė stalą 
kumščiu, keikė JAV vyriausy
bę, kad ji tokius dalykus tole
ruoja. BuVęs JAV viceprezi
dentas Richard Nixonas, ku
ris lankėsi Maskvoje 1960 m., 
savo atsiminimų knygoje rašo, 
kad Pavergtųjų tautų savaitės 
rezoliucija nuolat jam buvusi 
prikišama, kaip aiškiai prieš- 
sovietinė.

Nereikia užmiršti, kad Pa
vergtųjų tautų rezoliucijos tai
kinys yra labai tikslus. Jis

pataiko į pačią silpniausią ko
munistinės propagandos vietą. 
Kad naujai sukurtosios Azijos 
ir Afrikos nepriklausomos vai 
stybės turėtų tikrą vaizdą, ko- 
kion padėtin yra patekusios 
bolševikų pavergtosios tautos 
ir kaip jos kenčia, jos tikrai 
šalintųsi nuo komunizmo, net 
ir neutraliteto politikos išsi
žadėtų, kad apsisaugotų nuo 
raudonųjų pavojaus.

-Y *
Šią savaitę minint, neabejo

jame, bus keliamas ir sovieti
nio kolonializmo klausimas, 
dėl kurio Chruščiovas taip pat 
nervinasi ir pyksta. Jis nori, 
kad pasaulis kalbėtų apie Va
karų valstybių kolonializmą, ta 
čiau net koliojasi, kai užsime
nama, jog Sovietų Rusija šian 
dien yra pati didžiausia kolo- 
nialinė imperija. Pernai rug
sėjo 25 d. pats prezidentas 
Kennedy, kalbėdamas Jungti
nių Tautų pilnaties sesijoj, pa 
brėžė kolonializmo blogybę, sa 
kydamas:

“Mano kraštas remia pasau
lį iš laisvų ir lygiateisių vals
tybių. Mes sutinkame su tais, 
kurie sako, kad kolonializmas 
yra pagrindinis klausimas šio
je asamblėjoje. Mano tauta 
kartą buvo kolonija — ir mes 
žinome, ką reiškia kolonializ
mas. Ir dėlto netenka igno
ruoti fakto, kad apsisprendi
mo sąjūdis dar nėra pasiekęs 
komunistų imperijos, kur gy
ventojų skaičius, oficialiai va
dinamas ‘priklausomu’, gyve
na svetimų kariuomenių val
domas, vietoje laisvųjų insti
tucijų — jie gyvena sistemo
je, kuri žino tik vieną partiją 
ir vieną nuomonę, kuri suvar
žo laisvus debatus, laisvus rin
kimus, laisvus laikraščius, kny 
gas ir darbininkų sąjungas, ir 
kuri pastato sieną, kad laiky
tų tiesą svetima, o savo pilie
čius laikytų belaisviais. Kal
bėkime apie kolonializmą pil
nai — ir laisvo pasirinkimo, 
laisvo plebiscito praktiką pri
taikykime kiekvienai žemės ru
tulio daliai.”

Kadangi kolonializmo klau
simas dar nebuvo taip plačiai 
įkeltas Jungtinėse Tautose, 
kad jis pilnai paliestų ir so
vietinį kolonializmą, todėl reik 
tų laukti, kad prezidentas Ken 
nedy ir šiemet paskelbs Paverg 
tųjų tautų savaitę ir, kad ru
denį susirinkusioje JT asamblė 
joje dar plačiau ir griežčiau 
pasisakys prieš sovietinį kolo
nializmą.

■Suprantama, kad, tik porai 
dienų beliekant iki Pavergtųjų 
tautų savaitės oficialaus pas
kelbimo, pavergtųjų draugai 
dideliu nekantrumu laukia to 
svarbaus prezidento akto. Bet, 
jei jo nesulauktume, gerai ži
nokime, kad tai būtų įvykę dėl 
“naujų vėjų” santykiuose su 
Sovietų Rusija, dėl planavimo 
(Rostowo planas) keisti užsie
ninę politiką santykių su so
vietais švelninimo prasme. Ta
da šios savaitės minėjimas į- 
gauna dar ryškesnę prasmę 
ir jos minėjimas turi sutrauk
ti žymiai gausesnes komunis
tų pavergtųjų tautų draugų 
ir rėmėjų minias, ir pačios mi
nėjimo rezoliucijos jau turi bū
ti griežtesnės, pareiškiant ir 
prezidentui nepasitenkinimą, 
kad jis neįvykdė kongreso nu
tarimo, — .nepaskelbė savaitės 
oficialiai.

Spaudoje ir gyvenime

KANADOS SPAUDA APIE BAŽNYČIOS 
PADĖTĮ LIETUVOJ

Populiartįs ‘ir plačiai skaitomas 
katalikų laikraštis “Our Sunday 
Visitor” birželio 24 d. laidos pir
mam puslapyje įsidėjo Patricia 
Young ilgą straipsnį “The Church 
in Lithuania”.

Autorė aprašo savo susitikimą 
su jėzuitu kun. V. Gutausku, SJ., 
kuris, jos žodžiais tariant, įvykęs 
keistomis aplinkybėmis. Esą jos 
motina keletą savaičių mėginusi 
apraminti'“ Skrandžio skausmus 
įvairiausiais vaistais. Niekas ne- 
gelbėję. Pagaliau ji prisiminusi lie 
tuviškąjį mišinį, susidedantį iš 27

įvairių žolių, žolelių, šaknų, šak
nelių — “trejas devynerias”, ku
rias naudodavę jos tėvai — lietu
viai daugiau kaip prieš 50 metų. 
(Iš to matyti, jdg ir straipsnio 

: autorė, Patricia Young — yra lie- 
J tėviškos kilmės, bent iš motinos 
I pusės).

Jieškodama “trejų devynerių” 
per Katalikų Imigracijos tarnybą 
Vancouveryje, B. C., ji susisieku
si su lietuvių katalikų grupe. Po 
to .girdi, ji ne tik sužinojusi, jog 

(Nukelta į 4 pusi.)

SUNEGALAVO PREKYBA AKCIJOMIS
Atsirado nauja juodoji diena

LEONARDAS DARGIS
Apie 1929 m. juodąją dieną 

akcijoms visi girdėjome. Po to 
baisaus akcijų kainų kritimo
JAV sekė 12 mil. bedarbių ir blogiausias žinias apie ūkinę 
daugeliui žmonių didelis var- Padėtį ir kaip ji dar daugiau 
„„„ i pablogėsianti vyriausybės ne-

Padarius socialinių reformų, tiksliij. pastangų dėka. žodžiu, 
pakeitus ūkinę politiką tvarko- , abi Pusės P^odė nepėsčios.
mosios infliacijos link bei per-' Pasitikėjimo akcijomis reikalas 
tvarkius pačią akcijų rinką, vi-

Gerai. Akcijų kainos buvosų buvo sutikta ir ligi šiol kar-,
totą, kad naujosios panažios aukStos- 0 kur rlta? 
juodosios dienos daugiau būti iSiandlen taupomose draugijose 
neo-a]i į geriausiu atveju gauname 4.5%,

t ’. , . , , . . . , v, . ' o bankuose 3% palūkanų, o išLyginant mdeksimais taškais . , .7
... , .v. . • - akcijų, ir tai gerų akcijų, ne-įr akcijų skaičiais, 1929 ir šių „ ., ... . , , . sunkiai gahma gauti 5,6 ir netmetų didieji kritimai labai pa- ® ° • ,

v- r. , .v. . , 7% pada’o, vadinas, jų kainanasus, bet, skaičiuojant procen- 1 . ,
šiuo metu jau menka, o jos dartais, skiriasi labai daug, nes 

anuomet bendrovės buvo men
kesnės, akcijų buvo daug ma
žiau ir atitinkami indeksiniai

ir toliau krinta. Kodėl? Dėl pa
sitikėjimo jomis trūkumo.

Pasitikėjimas arba nepasiti-
skaičiai žemesni. Dėl to dabar-, ~ j?*“1®*
tinis kainų kritimas daug ni° P<«dzio. Pasitikėjunas tik

. , v. . v ... psichologinėmis priemonėmis irminkstesnis uz anuometinį. 1 ® 1
Pagrindinės didelio ir štai- atstatomas. Rimtų tokių pri

gaus akcijų kritimo priežastys moni^‘ de3a’ Pasigendama. Pre- 
bene bus šios: persikreditavi- zidento ne?ilnas Pareiškimas 
mas akcijas perkant ir privers- aPip mokesčių mažinimą ir to 
tinis įkeistųjų akcijų pardavi- ^infano tolima ir neaiški atei 
mas, nepajėgiant išsimokėti, pa tis vaizbūnų nepatenkino ir jų 
sitikėjimo vyriausybės ūkine nenuramino. Birž. 9 ir 11 die-
politika bei pasitikėjimo apskri nomis akci3°s krito toliau' Bir’ 
tai kritimas, pelningumo pro- |želio 11 d- P^idento skelbiami

.... , ... raminimai be konkrečių įsipa-cento mažėjimas, menkas ūkio . .
augimas ir tariamas infliacijos i prekybininkams ,spu

• .... dzio kol kas nepadare.nugalėjimas.
Klaus’mai pakibo ore

Ar tai nugąsdino vyriausybę? ..
! Ką gi darys didžioji prekyba

Pagal WJ akcijų staigus kri- j bei pramonė: mažins ar nema- 
timas nugąsdino vyriausybę, žins naujus įdėiimus į įmones 
bet iš paties prezidento biržei bei mašinas ir iš viso mažins 
lio 8 d. pasikalbėjimo su laik- ar nemaž:ns gamybą? O ką 
raštininkais to nesimatė. Sku- veiks vartotojai: kiečiau lai- 
bėjimo su mokesčių mažinimu kys pinigą ar ir toliau plačia 
neparodyta. O pačioje pradžio- ranka žers, pirkdami gėrybes? 
je prezidentas vėl pareiškė, kad gje klausimai ne be pagrindo.

Kas gi mums darytina?

akcijų kainos buvusios per 
aukštos. Vadinasi, kritimas be
veik normalus reiškinys. O tuo 
tarpu dideli turtai perėjo iš 
vienų rankų kitosna; dažnu at-

Iš šono žiūrint, atrodo, ką gi 
čia bendro turi vartojimas su 
kokių ten kapitalistų nuosto
liais ar pelnais iš prekybos ak
cijomis? Akcijos gi nevartoja-

veju iš neturtingesniųjų į tur- mos prekės. O reikalai, va, to- 
tingesniųjų. kie. Didžioji įmonėsna įdėtojo

Vyriausybė tyrinėja, ar ne- kapitalo dalis ir toliau priklau- 
buvo suokalbio akcijų kainas So turčiams, bet šie juo toliau, 
numušti greito pasipelnymo su- jjuo mažiau bepajėgdavo paten- 
metimais. Kartu betgi užmirš- ! kinti kapitalo paklausą. Kreip- 
tama didžiųjų žmonių pareiški- tąsi į smulkiuosius taupytojus. 
mų, spaudos bei žinių tarnybos gj.a atsiliepė teigiamai. Iki šios 
galia. j dienos 4 jų bene susidarė visas

Sunku išsilaikyti nepardavi- 16 mil. 
nėjus akcijas, kai pats prezi- Skaičius, aišku, nepastovus, 
dentas nuolat kartoja apie jų Šie žmonės geri taupytojai, bet 
kainų aukštumą. Taip pat ir dažnai nėra pergeriausi rinkos 
vaizbūniškoji spauda, radijas žinovai, kad laiku iš jos pasi- 
ir televizija po kivirčo su plieno trauktų. Didelių ar mažų akci- 
galiūnais praskydo skelbti kuo jų kritimų metu jie dažniau-

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Kiekviena valanda kojas lenkė žemyn ir žemyn. 
Lyg maras būtų siautėjęs aplink, lyg kokia baisi liga 
būtų įsigalėjusi, kasdien pasiimant savo dalį. Žmonės 
išnykdavo, lyg žemėn nugarmėję, be garso ir triukš
mo. Atrodė, kad nei vieno čia neliks, ir visi tik laukė. 
Kada ateis jų eilė. Kažkur turėjo būti praraja, 
kurią priėjusieji negalėjo trauktis atgal ir krito gel
mėse išnykdami, lyg sausi lapai ugnyje.

Kieman Stučka nesugrįžo. Žmonės užmiršo jį,
' nei klausinėdami nei stebėdamiesi, nes kas rūpinsis 
svetimais, kai savų vargų nepajėgi aprėpti? Ir Jonuš- 
ka neparėjo. Net ir žmona nelaukė, pametusi viltis. 
O jei kada jis būtų pasirodęs, pažįstami būtų bėgę, 
kaip nuo mirusiojo šmėklos, grįžusios gyvųjų pagąs
dinti.

Jasaitis per žiemą rašė savo straipsnį. Dėliojo 
Į žodį prie žodžio, bet jie nelipo, maišėsi be tvarkos, 
i kaip avių kaimenė, jog net pats Tomas nesuprasda- 
i vo, ką būdavo užrašęs, ir kartais net rimtai susimąs- 
' tydavo, ar neinąs iš proto, ar nepradedąs kvailioti. O 
straipsnio reikėjo. Juk tai buvo išsigelbėjimo viltis. 
Užsiguldavo ant popieriaus, lyg virvėmis per nugarą 

, plakamas, tačiau vėl greitai pašokdavo ant kojų, nes, 
i palietus pieštuką, jam atrodydavo, kad karštą geležį 
pačiupinėjo. Tik įpavasarėjus primargino kelis la
pus ii- išsiuntė redakcijai.

Greitai jį vėl pasišaukė kadrų skyrius. Ant sta
lo gulėjo subraukytas Jasaičio straipsnis.

— Štai draugo kelių mėnesių darbas, — pradėjo 
kalbą tas pats asmuo, su kuriuo Jasaitis jau buvo 
anksčiau susipažinęs. — Nelaimei, straipsnis nepri
imtinas. Klasių kova nepabrėžta, kapitalizmo niek
šiškumas neiškeltas. Daug kur kalbi buržuaziniais 
terminais, ir bolševikinei santvarkai nerodai pakan
kamo entuziazmo. Draugas Jasaiti, per tiek laiko ga
lėjai išmokti, kad liaudis kapitalizmui nuolaidumo ne
rodo. Proletariato tikslas yra senojo pasaulio visiš- 

; kas sunaikinimas ir komunizmo įsiviešpatavimas.
— Kokiu būdu šis straipsnis galėjo iš redakcijos 

pas Jus atsidurti? — stebėjosi Tomas.
— Sovietinės įstaigos bendradarbiauja, draugas 

Jasaiti. Mes privalome žinoti, kas ir kaip pareigas 
atlieka. Jei pačiam dar nesuprantama, tai po kurio 
'aiko nesistebėsi. Geriau psakyk: kas trukdo, kad ne
pajėgi parodyti panašaus aštrumo ir entuziazmo, kaip 
diplominiam darbe? Buržuazinis auklėjimas?

— Žmona laukia kūdikio. Tai, greičiausiai, šis 
’ rūpestis.

— Kai diplominį darbą rašei, ji taip pat buvo nėš
čia.

— Tada geriau jautėsi. Šį kartą kažkas kompli- 
| kuojasi.

—Hm. Laikinai patikėsiu, nors proletariato klasių 
kovoje asmeniniai reikalai nieko nereiškia. Čia nėra 

j individų, o liaudies masė. Partija planuoja ir duoda 
■ įsakymus, kuriuos reikia Vykdyti be atodairos į priva
tų gyvenimą. Be to, turiu dar kartą. įspėti, kad išsisu
kinėjimais mums akių neapdumsi. Tačiau padėti noriu. 
Kadangi šis darbas nepavyko, o delsti negalima, šia 
tema turiu kitų paruoštą straipsnį. Perskaityk, jį, pa- 

į sirašyk ir perduok redakcijai.
— Kaip galiu po svetimu darbu savo pavardę ra

šyti?
i — Viskas galima. Proletariatas su priemonėmis

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. liepos mėn. 12

TREMTINIAI DĖKOJA 

ŠVENTAJAM TĖVUI
Pasikalbėjimas su Sielovados Direktorium 

tėv. A. Bernatonių 

KUN. BRONIUS TAURINAS

šiai su akcijomis nesiskiria ir, 
nors jų nepardavę nuostolių ne
turi, bet ir popierinių nuosto
lių, ypač jei jie per dideli, blo
gai nuteikiami. Mažesnioji smul 
kiųjų akcininkų dalis dar pavo
jingesnė. Blogų naujiem) metu

| ji^visuomet pasiruošus iš rinkos g m rngpiū,čio pradžioje viso šiai dalyvauti toje maldininkų 
bėgti, gelbstint kas dar liko. pasauijo katalikai, gyveną ne kelionėje.
Daug iš jų akcijomis iš viso savo gimtuosiuose kraštuose, Eurojoje didžiausioji lietuvių 
nusivilia, o jų kapitalai iš nau- gv Tėvo ,jono XXIII yra kvie- kolonija tebėra V. Vokietijoje, 
jo pereina didžiųjų rankosna. ; gįami atVykti Romon paminėti Iš čia laukiama gausaus mal- 
Dėl to nieko nuostabaus, jeigu • jiartu su ju0 “Exul Familia” dininkų skaičiaus ir iš čia vyks 
16 .mil. akcininkų ir buvusių
akcininkų, pasidarę per atsar
gūs, gali suduoti nemenką smū
gį visam ūkiui. Tik įsivaizduo
kime, ką tai reikštų JAV ūkiui, 
jei 16 mil. šeimų tik iš baimės 
pradėtų per smarkiai taupyti, 

i gerokai susilaikydami nuo dau
gelio gėrybių pirkimo.

enciklikos dešimtmetį. Toji en-1 reprezentacinė jaunimo grupė 
ciklika, prasidedanti žodžiais į dalyvauti bendrame tautybių 
“Ištremtoji šeima”, buvo pa- j pasirodyme. Tos kelionės orga- 
skelbta 1952 m. rugpiūč’o 1 d. nizacinė našta krinta ant Sie- 
Joje aukščiausias Bažnyčios au lovados direktoriaus tėv. A. 
toritetas išryškina būtinybę Bernatonio pečių. Todėl ir lai- 
skelbti Dievo žodį kiekvienam kiau tikslinga paprašyti jo in- 
žmogui jo gimtąja kalba, tai- formacijos apie organizavimo 
gi ir emigrantams, pabėgę- problemas, eigą ir sielovadinius 
liams. Pagal tą encikl'ką įku- rūpesčius sąryšyje su ta kelio- 
riama tautybių misionierių ins- ne.

Manau, kad geriausia sekti titucija. Kad ir lietuviai atitin 
didžiuosius fondus. Jie ir 1929 karnai įsigyventų į visuotinės _ ’ a’ onėtumė e paais- 
m. sprogimo nebuvo sunaikinti. Bažnyčios pastangas, dvasiniai kndl bpi,drai aP’e Kxul 
Jiems ir dabar nieko neatsitiks, lietuvių vadai laisvajame pašau ,n.1,3 rp*kšmę lietuvių tremti* 
O ką jie dabar daro? Jie ak- lyja kviečia savo tautiečius gau n’v religiniam gyvenimui?
cijų šiuo metu nepardavinėja,

patarti spekuliuoti, o pirkti ge- neatstatomas.

— šią popiaž’aus Pijaus XII
o joms pingant, vis iš naujo ras, gerą padalą mokančias ak- ; encikliką būtų galima pavadin- 
perka. Didžiųjų svyravimų die- cijas ir laikyti ilgesnį laiką. Pi- ti “magna charta” — pagrin- 
nomis vien tik du iš jų akcijų gių progų bus dabar pakanka- diniu dokumentu organizuoti 

i pirko už visus 34 mil. dol. Tą mai, nes pasitikėjimas, kada ži- tautinių mažumų pastoracijai. 
' pati, jei norima didesnės nau- noma, kad ir tvirto modernio- Kol tremtiniai lietuviai gyveno 
|dos, turėtų daryti ir naujasis jo ūkio metu akcijos gali kris- bendruomenės gyvenimą sto- 
i Lietuvių fondas. Tuo nenoriu ti be jokių rimtų ribų, lengvai vykiose, vokiečių episkopatui

Viršuj matyti Bell įtaisai Ho’mdel, N. J., iš kur siunčiami ir pri
imami Telstar satelito signalai. Apačioj yra Andover, Me., pasta
tu iš kur sekama Telstar satelitas ir siunčiami signalai. (CP)

buvo savaime suprantama, kad 
jie turi būti aptarnaujami savo 
tautos kunigų. Tačiau po 1950 
metų, kai masinė emigracija 
stovyklas buvo beveik visai iš
tuštinusi ir Vokietijoje liekan
tieji lietuviai išsisklaidė atski
rose vietovėse, pasireiškė aiški 
tendencija juos visiškai įjungti 
į vietinę pastoraciją tradicinės 
teritorialinės parapijos rėmuo
se. Ne kartą tekdavo net su 
aukštais Bažnyčios pareigūnais 
aiškintis lietuvio kunigo reika
lingumą lietuviams ir ne visuo
met pavykdavo surasti reikia
mo supratimo.

1952 m. rugpiūčio 1 d. išleis
toji enciklika “Exul Familia” šį 
klausimą išsprendė pabėgė
liams — tremtiniams palankia 
prasme. Dabartinis popiežius 
Jonas XXIII savo enciklikomis, 
ypač enciklika “Mater et Ma
gistrą”, yra tą reikalą dar la
biau paryškinęs. Šiandien ga
lime džiaugtis, kad kiekvienas 
lietuvis katalikas V. Vokieti
joje, o taip pat ir kituose lais
vojo pasaulio kraštuose, turi

(Nukelta į 4 psl.)

nesiskaito. Jo siekiamas tikslas neleidžia vietoje stry- 
pinėti. Mūsų akys nukreiptos į visišką kapitalizmo 
sunaikinimą, ir turime naudotis įvairiausiais būdais.

! Jei kas nesugeba galvoti pagal partijos liniją, komu- 
i nizmas ateina jam pagalbon, šis straipsnis yra. vie- 
[ na iš tūkstančio partijai žinomų priemonių, kuriomis 
į gali padėti persiorientuoti. Patarčiau nedelsti ir pa- 
į skubėti.
I Sekančią dieną Julija išėjo ligoninėn. Kai ji grį
žo namo su gležnute dukra, Jasaitis perskaitė straips
nį ir nusigando. Tai buvo gryniausias melas.

Jis vaikščiojo kelias dienas, negalėdamas apsi
spręsti, o viduje augo įsiutimas, plėtėsi, kerojo, dras
kė į visas puses, kol pagaliau Tomas pasiryžo:

— Ne! Tebūna, kas turi būti, bet savęs nepar- 
! duosiu! Tūkstančiai dingo, kodėl aš turiu niekšiškai 
gelbėtis ?

Straipsnis gulėjo nepaliestas, ir Jasaitis net už
miršo jį. Tik kai Julija sustiprėjo, ir abu džiaugda- 

: miesi stebėjo vaikus, jis atsiminė tą baisų popierį. 
Šiurpas nukratė sąnarius! Akimis pervedęs šeimą, iš- 

■ ėjo ir slapta po straipsniu padėjo savo pavardę. Bet 
su išsiuntimu dar uždelsė. Gal pats nuneš, nes kam 
skubėti, jeigu jau pasirašyta?

Ir štai sekančio vakaro vėlyvoje prietemoje kaž
kas pasibeldė į duris. Tai buvo Šukys, vėl iš provin
cijos atsiradęs, susirūpinęs ir nekalbus. Nerimo, žval- 
žvalgėsi aplink, lyg ką baisaus užanty slėpdamas, pa
galiau neiškentė ir atvirai prabilo:

— Su blogom žiniom atėjau: kažkas greitai įvyks. 
Nežinau kas, bet patikėkite, bus didelė velniava. Kal
bu jums ne iš savo galvos. Katilas užvirintas, tik ne
aišku, ką jan blokš. Žinios tikros, brolau, ir pačiam 
greičiausiai teks.

Julija išbalo ir neteko žado.
— Kas teks? — užklausė susirūpinęs Tomas. — 

J Rodosi, pirštų niekur neprikišau.
: (Bus daugiau)
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Kun. J. Steponaičio kunigystės 25 metų sukakties minėjime birž. 
17 d. Aušros Vartų salėje, Woreester, Mass., prie garbės stalo 
sėdi ir kairės) į dešinę: kun. J. Bakanas, Šv. Kazimiero, Worcester, 
Mass., parapijos klebonas, kun. A. Volungis, kun. J. Dambraus
kas, MIC, Marianapolio namo vyresnysis. Prel. K. Vasys, AuJšros 
Vartų, Worcester, Mass., klebonas, jubiliatas kun. J. Steponaitis, 
kun. A. Yankauskas ir kun. M. Tamulevičius.

TREMTINIAI DĖKOJA ŠV. TĖVUI

Spaudoj ir gyvenime
(Atkelia :s 3 psi. i

tų pagelbstančių “trejų devinerių” 
galima gauti New Yorke, bet ir 
buvusi užprašyta pas lietuvius į 
specialias pamaldas.

, Garbės svečiu tame priėmme 
I buvęs kun. Gutauskas, SJ. Tai ir 
buvęs laimingas momentas — gau 
ti patikimų informacijų apie se
nolių šalį.

Ji užklaususi kun. Gutauską 
apie Bažnyčios padėtį Lietuvoj. Jo 
atsakymai, esą, galėtų sukrėsti 
daugelį Š. Amerikos gyventojų, 
kurie tokie apatiški kt mun.zs.no 
atžvilgiu. Nuo pirmosios bolševi
kų okupacijos (1940 m.) Bažnyčia 
Lietuvoje buvusi pagrind'nai su
krėsta. Katalikų mokyklos, spau
da ir visa kita — uždaryta. Tas 
pats — su bažnyčiomis. Kurios 
dar veikia, smarkiai apdėtos mo
kesčiais (po 20,000 rublių — apie 
$18,000) per metus. Trys iš ketu
rių vyskupų — kalėjimuos arba 
ištrėmime. Minimas arkivyskupas 
T. Matulionio ištrėmimas, kad šis 
konsekravo savo įpėdinį be val
džios sutikimo. Garsioji Šv. Kazi
miero Bažnyčia Vilniuje — pavers 
ta a nti-religiniu muzėjumi. Daugu

ma kunigų — įkalinti arba depor- 
■ tuoti.
. 1962 m. sausio mėn. “U.S.S.R.
Soviet Life Today” buvęs rašinys, 
kuriame sakoma, jog sovietų vy
riausybė nedraudžianti religinės 
praktikos, neuždarin'ėjanti bsžny- 

; čių, sinagogų ir t. t.

Šis komunistų melas, esą, čia 
pat iššifruojamas. Tikra teisybė, 
jog Lietuvoj nuo 1941 m. tebuvo 

I leista pastatyti tik vieną bažny
čią. Statybai pinigai daugiausia 
buvę gauti Š. Amerikoj. Statyti 
Taikos Karalienės bažnyčią Klai
pėdoj buvęs gautas specialus lei
dimas. Deja, 1962 m. sausio mėn. 
kun. L. Pavilonis, tos bažnyčios 
klebonas, ir vikaras kun. Bronius 
Burneikis buvo areštuoti ir nu
teisti nuo 4 iki 8 m. kalėjimo. 
Bažnyčios bokštas — nuverstas, 
o bažnyčia paversta kino teatru.

Nepaisant mokesčiais apdėjimo, 
šiek tiek bažnyčių Lietuvoje dar 

1 tebeveikia. Tačiau pamaldų metu 
bažnyčiose dažnai tykoja slapto
sios policijos atstovai ir už pa
mokslus kelia kunigams bylas. Be
likusi veikianti Lietuvoje tik vie
na kunigų seminarija, kurioje mo
kosi apie 50 klierikų.

Užsimenama apie Sibiro lietu

vaičių maldaknygę ir jos įvairiau
siomis kalbomis daugelį laidų lais 
vajame pasaulyje. Straipsnis pui
kus ir išsamus, kokių retai pasi
taiko angliškoj spaudoj. Prie 
straipsnio įdėta ir kun. V. Gutaus 
ko, S J., nuotrauka.

P. Alšėnas

Kaikurios mintys yra maldos. 
Yra valandų, kada vistiek kokia 
kūno poza, siela klūpo.

— Victor Hugo

Vabzdžiai vabzdžius ėda
Kai kurie vabzdžiai gaudo ir 

ėda kitus vabzdžius, širšės gau
do žiogus, nors šie už jas žy
miai didesni. Sugavusios žio
gą, širšės gilia jam į smegenis, 
žiogas apalpsta ir guli tol, kol 
jį suėda širšių vikšrai. Panašiai 
širšės gaudo ir vorus.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės. renginiai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE 7-1941

(Atkelta iš 3 psl 1

galimybę pasinaudoti savo tau
tos kunigo religiniais patarna
vimais gimtąja kalba. Taip vi
sa Vokietija šiuo metu yra pa
dalinta j 10 lietuvių pastoraci
nių rajonų, kurių kiekvienam 
Konsistorinės kongregacijos yra 
paskirtas misionierius. Supran
tama, tai yra keliaujantys mi
sionieriai, nuolatos lanką savo 
išsklaidytus tautiečius. Kiek
vieno lietuvio kunigo rajonas, 
teritorialiai imant, atitinka maž 
daug dviejų Vokietijos vysku
pijų plotui. Man jau 10 metų 
tenka vadovauti lietuvių misio
nierių darbui V. Vokietijoje ir 
kasdien stebėti palaimingą 
“Exul Familia” enciklikos reikš 
mę lietuvių tremtinių gyveni
me.

— Jūs, kaip ir kitų kraštų 
lietuvių pastoracijos vadovai, 
raginate lietuvius vykti Romon 
į “ Exul Familia” enciklikos de 
šimtmečio paminėjimą.. Kokiu 
būdu lietuviai žada tame tarp
tautiniame suvažiavime daly
vauti?

— Šio suvažiavimo iniciato
rius yra Konsistorialinės kong
regacijos sekretorius kardino
las Carlo Confalonieri. Praktiš
kasis organizavimo darbas yra

pavestas tautinių misijų direk
toriams atskirose valstybėse. 
To uždavinio paskatinti buvo 
susirinkę V. Europos kraštų 
lietuviškųjų tautinių misijų di
rektoriai Dieburge š. m. sausio 
3-5 d., vadovaujant lietuvių 
atstovui prie Vyr. Emigrantų 
komiteto Romoje prel dr. L. 
Tulabai. Tada buvo nutarta dė
ti visas pastangas, kad iš visų 
Europos kraštų kuo didesnis 
lietuvių skaičius galėtų dalyvau 
ti suvažiavime Romoje.

Iš V. Vokietijos iki šiol yra 
užsiregistravę kelionei 40 lietu
vių. Šalia jų dar bus vežamasi 
apie 30 Vasario 16 gimnazijos 
moksleivių su jų palydovais. 
Tad visa grupė bus apie 70 as
menų. Pirmoj eilėj lietuviai įsi- 

| jungs į bendrąją programą vi
soms tautoms. Taip rugpiūčio 

: 4 dalyvaus šv. mišiose S. Maria 
Maggiore bazilikoje, o vakare 
iškilmingoje “Exul Familia” 
akademijoje, kur su savo liau
dies dainomis ir tautinias šo
kiais pasirodys daugelis tautų, 
jų tarpe ir lietuviai. Rugpiūčio 
5 d. pontifikalinės šv. mišios 
Šv. Petro bazilikoje ir audienci
ja pas Šv. Tėvą; vakare kry
žiaus keliai kolizėjuje. Rugpiū- 

, čio 6 d. šv. mišios Šv. Povilo

GERAS BIZNIS PAS 
BALZEKA

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE 
Stanley Balzekas, Sr. ir Stanley Balzekas, Jr.

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir įsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa
tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, Imperial, 
Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

bazilikoje, lankymas katakom
bų ir miesto įžymybių. Šalia 
tos visų tautybių bendros prog
ramos yra siekiama, kad kiek
vienos tautybės žmonės tūrėtų 
savo programas, susitiktų su 
tautiečiais, susirinkusiais iš į- 
vairių pasaulio kraštų. Lietu
viai ta proga nori paminėti 
Maironio 100 metų jubiliejų. 
Meninę dalį atliks Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai ir mo
kytoja E. Tamošaitienė.

— Kaip numanoma šią kelionę 
finansuoti?

— Bendrai kiekvienas daly
vis apsimoka visas išlaidas 
pats. Iš V. Vokietijos tai kai
nuoja apie DM 250, — kiekvie
nam asmeniui ($70). Kaina sa
vaime apriboja dalyvių skai
čių. Daug kas norėtų, 'bet mažai 
kas gali sau leisti daryti to
kias išlaidas. Tokių atsirado, 
kaip jau minėta, 40 asmenų. 
Kita dalis, 30 gimnazistų, patys 
apsimokėti neturi iš ko. Jie ir 
važiuoja pirmoj eilėj kaip prog 
ramos išpildytojai ir lietuvių 
grupės reprezentantai. Jų iš
laidoms padengti reikalinga vi
sų lietuvių parama. Kainuos 
apie DM 8,000 (virš $2,000). 
Prel dr. L. Tulaba yra pažade-,
jęs prisidėti su DM 1,000. Dėl, 
likusiųjų DM 7,000 tenka rū-. 
pintis man, t. y. lietuvių sielo
vadai Vokietijoje. Už tai, pa
sinaudodamas šia proga, ir 
kreipiuosi į viso pasaulio lietu
vius savo aukomis įgalinti šį 
lietuvių reprezentavimo žygį. 
Ypač užjūrio lietuviai, kurie 
patys negalės dalyvauti, yra 
nuoširdžiai prašomi savo pini
gine auka prisidėti prie gimna
zistų kelionės finansavimo ir 
tuo būdu įsijungti į šią ma’di- 
ninkų kelionę. Pinigus prašoma 
siųsti: Rev. Alfonsas Bemato-, 
nis, Minnefeld 34, 611 Dieburg, 
W. Germany.

Už kiekvieną auką rengėjai 
ir dalyviai bus labai dėkingi ir 
savo maldose prie apaštalų 
karstų prisimins geradarius.

— Būtų įdomu išgirsti, ko 
Sielovada esmėje laukia iš šios 
maldininkų kelionės Romon?

— Kaip jau minėta, norima, 
kad ir lietuviai įsijungtų į vi
sų tautų padėkos ir pagarbos 
pareiškimą šv. Tėvui. O patys 
maldininkai turės galimybės 
sustiprėti savo religiniame nu
siteikime, galės pasimelsti prie 
apaštalų ir kankinių karstų, 
pamatyti ir pajusti impozantiš
kąjį Bažnyčios visuotinumą, ga 
lės aplankyti krikščionims bran 
gias istorines Romos vietas, pa 
sigrožėti šviesiąja Italija. Kar
tu bus viešai atstovaujama lie
tuvių tauta tautų pasirodyme. 
Šalia viso to nereikia užmiršti 
ir lietuvių iš įvairių pasaulio 
kraštų savitarpio susitikimo 
svarbos ir reikšmės. Ypač yra 
prasminga, kad amžinajame 
mieste bus paminėtas Lietuvos 
atgimimo dainius Maironis — 
prel. J. Mačiulis, kurio sukur
tos religinės giesmės yra virtu
sios amžinu lietuvių tautos pa
sididžiavimu.

Būtų mano širdies troškimas, 
kad kuo didesnis lietuvių skai
čius iš viso pasaulio šiame su
sitikime dalyvautų, — baigė 
sielovados direktorius tėv. A. 
Bernatonis. (ELI)

Tie kurie meldžiasi, pasauliui 
daugiau atneša naudos kaip tie 
kurie kovoja, — ir jeigu pasaulis 
iš blogo darosi blogesniu, tai dėlto 
kad pasaulyje yra daugiau kovų 
kaip maldų.

— Don Cortes
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8-PIECE GLASSWARE SĖT

1962
VALIANT $1695

1962
PLYMOUTH $1795

New 1962
CHRYSLER $2964

1962
IMPERIAL $4195

ELJĘS
PUTES
OŽIAI

, STEREO FONOGRAFAI-PLOK:___
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPI 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKROIZ_ 

Viskam Samiausios kainos Ir garantfla

13321 S. Halsted St- CLIFFSIDE4-56651

4030 Archer Avenue.
MOTORS

Telef. VI 7-1515

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI-

current dividend on investment bonus

4»/2% DIVIDENDĄ MOKAM UŽ VISAS iTAUPYMO SA-TAS.
4 metų investment bonus sąskaitom mokam 4%% dividendą 

kas pusmetį ir ekstra Vį% »er metus išmokant pabaigoj 4 metų.
Už pinigus padėtus iki 10 d. mėnesio, dividendai 

skaitomi nuo 1 d. to mėnesio.
INDELIAI APDRAUSTI IKI $10,000.

BiUGIHUN SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

Šiuos 8 puikius 10 uncijų Libbey stiklus pado
vanosime Jums, jei atidarysite $200 ar didesnę 
sąskaitą arba tiek pat pridėsite prie jau turimos. 
Viena dovana pagal sąskaitą — dovanų nesių- 
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir 

baigiasi liepos 14 d.

v
.Slli3430 S'outh Halsted Street 

Chieago 8, Illinois 
over $21,-800,000.00

1897 ALBERT 1, AUjįERS, PRESįl&EŠT'l

SE

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR 
JAUKIOJE VASARVIETĖJE 

“V E N T A”, Union Pier, Michigan
Čia rasite gaivinančias Michigan ežero bangas, puikų 

smėlį, jaukią namų nuotaiką ir visus patogumus. Lengvai 
pasiekiama ne tik automobiliu, bet ir South Shore linijos 
traukiniais, sujungtais su autobusų linija. Traukiniai išeina 
beveik kiekvieną valandą.

Užsisakykite vietas iš anksto telefonu arba atsilanky
dami asmeniškai: Pranas Odinas, 6632 So. Mozart Street, 
Chieago 29, III. Tel. REpublic 7-9723 po 3 vai. po pietų ir 
Union Pier long distance tel. LAKESIDE 8510 galite šaukti 
bet kuriuo laiku.

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air 
Cond. Full Power

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. H.T.................

1961 OLDSMOBILE 
STARFIRE ..............

1960 CHEVROLET 
CORVAIR ..............

$2,795.00

$2,095.00

$2,995.00

$1,095.00

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 'mod. įvairių firmų už piges
nę kainą nei kitur.

DUODAME 6-ių mėnesių garanti
ją už bet kurių metų automobi
lius, kuriuos mes parduodame.

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Avė., Chicago 36, Tel. WA 5-5121

BE

"YOUR STRONGHOLD FOR SAVINGS”
CURRENT RATE

INSURED 1%

39

SKIP’S1|rlvf,ce
Liquor Store

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
JULY — LIEPOS 12, 13, 14 D. D.

SUPREME
SAVINGS

AND IOAN ASSOCIATION 

1751-1755 W. 47»h St. 
Chicago 9, III.
YArds 7-3895

Peter P. Kezon 
£xecuh've Officer

FREE—World Globė
and Bank

Jt’» rotus for starting a new accotutt fot 
$200 or mote—or adding $200 to your pre*. 
eat Account. ONLY ONE TO A SAVĘS. 

July 2 to 16th ONLY

PER
ANNUM

ON ALL 
SAVINGS

1MPORTANT NOTIČE: TO Att*
SAVERS! IN THE EVENT OUK
CURRENT RATE; OF 4’A%'.per 
annųm isINCREASEP we wBJ 
bnmediatėly notify everyooK

7H£ BEST PLACE IN THE WORLD TO SAVE'

ST. ANNE FINE CALIFORNIA 
BRANDY Fifth $2-98

ORIGINAL BAERENFANG
GERMAN LIQUEUR Fifth $5.98

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4-89
ORANGE, WILD CHERRY, LIME OR

CHOCOLATE FLAVORED VODKA Fifth $2-98
Imported Polish Wisniowka,

Zubrowka or Krupnik Fifth $4-98
CINZANO VERMOUTH

DRY OR SWEET Fifth $1.59
IMPORTED PINEAPPLE LIQUEUR Fifth $4-79

UDWEISER & MICHELOB BARREL PRICED
BEER AVAILABLE IN % & y2 BARRELS RIGHT

Skaitykite ir platinkite dienrašti Draugą’ PRIOR CAN BEER 
Case of 24—12 oz. Cans $3-98

mun.zs.no


METINE ŠVENTE 
DAINAVOJE

Liepos 22 d. Dainavoje įvyks
ta metinė šventė. Programa: 
11 vai. šv. mišios, kurias atna
šaus svečias iš Brooklyno kun.
L. Jankus. Po šv. mišių ir trum 
pos pertraukėlės, vasarotojų pie 
vose įvyks stovyklautojų išpil
doma programa, o po to — nu
sistovėjusi lietuviškų gegužinių 
tvarka — laimėjimai, garuoją 
užkandžiai ir kitokios pramo
gos.

Šios šventės proga iš Brook
lyno, N. Y., į Jaun. stovyklą 
bus atvežta ir didžioji Dainavos 
mecenatė p. Baltrūnienė, kuri 
šį pavasarį yra paaukojusi Dai
navai 10.000 dolerių. Šventės 
metu ji tars ir žodį į lietuvišką 
jaunimą. Ponia Baltrūnienė yra 
jau 84 metų, bet dar tvirta ir 
visais lietuviškais reikalais be
sidominti asmenybė. Ji bus šios 
šventės Garbės viešnia.

Šventė paprastai sutraukia 
svečių ne tik iš Detroito ir ar
timosios apylinkės, bet ir toli
mesnių apylinkių kaip Chicaga, 
Clevelandas ir kt. miestų. Tą 
dieną įvyksta ir Jaun. stovyk
los rėmėjų - šimtininkų metinis 
susirinkimas.

DOVANŲ REIKALU

Jaun. Stovyklos Globos Komi 
tetas kreipiasi į Detroito visuo
menę, prašydamas paramos daik 
tinei loterijai, kuri įvyks liepos 
22 d. Dainavos metinėje šven
tėje. Kurie galėtų paaukoti ką 
nors (daiktų, daiktelių, daik
čiukų) atvykdami savaitgaliais 
į stovyklą atvežkite ir palikite 
su užrašu — loterijai — vasa
rotojų paviljone — svetainėje, 
pranešdami tos dienos svetainės 
patarnautojams. Daiktai, nors 
ir nedidelės vertės, turi būti 
nauji.

DOVANOS DAINAVAI

B. Ramanauskaitė dalyvavusi 
su savo kūriniais Meno paro
doje Dainavoje, vieną savo pa
veikslą “Trys Meškiukai” (li
noleumo raižinys) paaukojo sa
lės sienom papuošti.

P. Medonis (senosios kartos 
lietuvis) paaukojo stovyklai di
džiulius anglimi pieštus dr. J. 
Basanavičiaus, dr. V. Kudirkos 
ir Maironio portretus, kuriuos 
jau senokai yra nupiešusi dail. 
Savickaitė.

'O. Valatkienė Seserų namui 
Dainavoje paaukojo kieto me
džio stalą ir kėdes, o Joe Kaz
lauskas — sofą.

V. Zubrickas “Vito Jewelry” 
vasarotojų svetainėje pakabino 
modernų elektrinį laikrodį ir 
termometrą.

Vitalis Alkevičius tapo Jaun. 
stovyklos rėmėju, paaukodamas 
100 dolerių.

Mykolas Abaris Seserų namui 
paaukojo šlifuoto akmens pa
langes; pats jas įmūrydamas.

Jdv.

IŠVAŽIAVIMAS PRIE EŽERO
Amerikos Lietuvių Balso ra

dijo klubas, kuris išlaiko Lithu 
anian Voice radijo valandėlę, 
duodančią programą sekmadie
niais nuo 8.30 vai. iki 9 vai. ry
to iš WQRS FM radijo stoties, 
banga 105,1, ateinantį sekma
dienį liepos mėn. 15 dieną or-! 
ganizuoja plataus masto išva-: 
žiavimą - pikniką prie Chemung 
ežero. Piknikauti bus galima 
nuo pat ryto iki vakaro, Yra 
puikios sąlygos pasimaudyti. 
Šeimininkės pagamins skanių už 
kandžių. Veiks gėrimų bufetas. 
Išvažiavimo tikslas — gauti lė
šų radijo valandėlės išlaikymui, 
todėl organizuojama dovanų pa 
skirstymas. Šiame darbe tal
kininkauja jūrų skautai.

Lithuanian Voice radijo va
landėlė turi daug bičiulių ir ji 
išsilaiko jų paramos dėka. Va
landėlės programa tvarkoma 
taip, kad būtų kuo mažiausiai 
skelbimų ir kuo daugiausia ak- 
■ualijų iš lietuviško gyvenimo, 
bei kultūrinės veiklos ir lietu
viškos muzikos. Iškyla gyvas 
reikalas didžiąją plokštelių dalį 
pakeisti naujomis.

Norint pasiekti gegužinės vie
tą, reikia važiuoti Grand River 
gatve ir paskiau US 16 keliu. 
Pravažiavus Brighton miestelį, 
už 5 mylių jau bus rodyklė de
šinėje kelio pusėje. Rengėjai 
prašo visuomenės dėmesio šiam 
retam išvažiavimui.

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINĖSIMAS

Dariaus ir Girėno klubas lie
pos mėn. 15 dieną ruošia trans
atlantinių lakūnų Dariaus ir Gi 
rėno paminėjimą. Tą dieną 10 
vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje 
įvyks pamaldos už žuvusius la- 

j kūnus. Dalyvaus organizącijos 
! su savo vėliavomis. Gi per Li- 
! thuanian Voice radijo valandėlę 
bus speciali programa transat
lantiniam žygiui paminėti, pa
ruošta akt. Justino Pusdešrio 
ir jo bendradarbių.

Tą pačią dieną tuojau po pa-1 
' maldų, lygiai 11 valandą, ma
žojoje buvusios lietuvių svetai-! 
nės salėje įvyks visuotinis Da- į 
riaus ir Girėno klubo narių su
sirinkimas svarbiems ir sku
biems reikalams apsvarstyti.

AUKOS PAMINKLUI
A. a. aktorės Stanislavos 

Venclauskienės paminklui sta
tyti Detroite susikūręs komi
tetas yra surinkęs 230 dol. au
kų. 20 dol. aukavo Hamiltono i 
Lietuvių Dramos Mėgėjų Teat
ras Aukuras, 15.00 dol. Detroi
to Dramos Mėgėjų Sambūris, 
14.0-0 dol. L. Puskepalaitienė. 
Po 10 dol. dr. R. Jauniškis, V. 
Pauža, R. Skipitis, A. L. So
cialdemokratų 116 kp. ir XX. 
Po 5.00 dol. J. Augaitis, B. Mi- 
kolaitienė, Z. Mikšienė, I. ir J. 
Skirgaudai, P. Stanionis, V. 
Staškevičius, Detroito Šaulių 
kuopa, St. ir V. Urbonai ir A. 
Valys. Kiti 64 asmenys aukavo 
po mažiau. Pagal velionės duk
ters Danutės Venclauskaitės pa 
geidavimą, Detroito organizaci
nis komitetas laikomas pagrin
diniu komitetu. Aukos priima
mos ir toliau. Siųsti Vladui Pau 
žai, 1910 25th Str., Detroit 16.

IŠLEISTUVES .
Detroito Dramos Mėgėjų sam 

būris, su kuriuo nepailstamai 
dirba aktorė Z. Arlauskaitė Mik

(miiimiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiin

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI
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DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINGAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GENERAL CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kystės, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 

Į Atskirų kambarių bei butų įrengimą
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

dekvieną šeštadieni 5:00—5:30 
i. p. iš Detroito stoties WJLB — 
400 kilo.
Direktorius Ralph J. Valatka 

15756 Lesure Avenue
Detroit 27, Mich.

Tel. BRoadvvay 3-2224

Pati jauniausioji Detroito tautinių šokių grupe.

šiene, liepos mėn. 8 d. suruošė 
savo bendradarbei Irenai Šul-'
caitei išleistuves ir kartu pa
minėjo sambūrio 13-jo sezono 
užbaigimą. Irenai, sukuriančiai 
šeimą, pobūvio metu buvo pa
reikšta eilė linkėjimų ir įteiktas 
lietuviškas albumas. Jos ir Vi- 
tolio Budrio sutuoktuvės įvyks 
liepos mėn. 21 d. 10 vai. ryto 
Šv. Antano bažnyčioje.

PASIŽYMĖJO MOKSLE

Kazys Jankauskas baigė 
Thurstan gimnaziją ir gavo sti
pendiją. Studijuos mediciną 
Western Michigan universitete.

Danutė Polteraitytė baigė Ho
ly Redeemer- gimnaziją. Gavo 
stipendiją ir studijuos medici
nos technologiją Marygrove ko
legijoje.

Viktorija Vaškelytė baigė 
Western gimnaziją. Ji taip pat 
gavo stipendiją ir studijuos me 
diciną Michigan universitete.

Viktorija Čiunkaitė baigė Ho
ly Redeemer gimnaziją gaudama 
vienkartinę piniginę dovaną ir 
studijuos kalbas Wayne State 
universitete.

TRUMPAI
Diplomuotų inžinierių Vlado 

Bajalio ir Zigmo Dovcinio moks 
lo užbaigimo pobūvis įvyko bir-. 
želio mėn. 30 d. buv. lietuvių 
svetainėje. Pobūvyje dalyvavo 
apie 100 asmenų. Iš Toronto 
buvo atvykę Bajalienės seserys 
Stasė ir Viktorija Grigelytės ir 
brolis Kazys Grigelis, gi iš Ka- 
iamazoo dr. Jonas ir Ona Žemai-V • • Aciai.

Charlotė ir Vincas Ruseckai 
liepos mėn. 7 dieną savo arti
mųjų ir draugų tarpe atšventė 
25 metų vedybinio gyvenimo su 
kaktį.

Marijos Bungardaitės ir Vin
co Kankalio vestuvės įvyks lie
pos mėn. 14 d. Šv. Antano baž
nyčioje.

Rapolas Valatka, Detroito 
Lietuvių Organizacijų centro 
pirmininkas su šeima išvyko a- 
tostogų. Grįžta liepos mėn. 14 
diena.

Dainavos jaunimo stovyklos
metinė šventė įvyks liepos mėn. 
22 dieną. Laukiama daug sve
čių. S. G-kas

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

Laikas užeiti į Mutual Federal Bendrovę, kuri 
nuo šių metų liepos mėn. 1 dienos numato mokėti

1*
PER METUS UŽ VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS ’

Dividendai išmokami gruodžio 31 ir 'PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN —
birželio 30 d.d. SAUGIOJ LIETUVIŠKOJ BENDROVĖJ!

MUTUAL /T?,/,™/SAVINGS
AND U O A N ASSOCIATION 

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

AUTOMOBILIAMS- VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

AUKOS
VOKIETIJOS SKAUTĖMS
Detroito skaučių tėveliai, prie 

teliai ir skautės Vokietijos skau 
čių stovykloms paremti suau
kojo $110.50. Aukos pasiųstos 
Vokietijos skaučių vadeivės 
psktn. Angelės Rugieniūtės var 
du.

Po 5 dol. aukojo: K. Daug- 
vydienė, M. Miškinis, P. Pajau
jienė, A. Pesys, S. Petrauskas, 
P. Stanionis, V. Staškus ir Z. 
Urmanavičienė. Po 3 dol. auko
jo: A. Bliudžius, I. Kaunelis ir 
A. Norus. Kiti — po 2 dol. ir 
mažiau.

Šias aukas lapais surinko: S. 
Bliudžiuvienė $20, E. Anužienė 
$18, I. Laurienė $15, A. Atko- 
čaitienė $12, A. Tamulionienė 
$12, K. Daugvydienė $11, E. 
Bulotienė $10, S. Kaunelienė $5, 
P. Pajaujienė $5 ir J. šeputaitė 
$2.50.

Skaučių Seserijos Vadijos vai
du nuoširdžiai dėkoju duos- 
niems aukotojams ir mielosioms 
skaučių mamytėms bei sesėms, 
aukas parinkusioms.

v. s. K. Kodatienė 
VS Pavaduotoja

SAUGANTIS ARTERIJŲ 
SKLEROZĖS

Dr. Wilbur Oaks, žurnale 
“Geriatrics”, skelbia šiuos pa
tarimus asmenims, norintiems 
pasisaugoti arterijų sklerozės:

1. Sumažink savo svorį iki 
normalaus.

2. Kontroliuok kraujo spau
dimą, kad nebūtų peraukštas.

3. Saugokis ligų, turinčių ry
šio su sklerozės plėtimusi: cuk 
rinės ir inkstų ligos.

4. Naudoki valgius, kurie ne
turi daug riebalų.

5. Reikale, naudoki vaistus 
prieš cholestreolį, taipgi vais
tus pakeliančius metabolizmą 
— medžiagų apykaitą.

IMPORTUOS DAKTARUS?

Ateinančio dešimtmečio lai
kotarpį JAV-bėms reikės 11,- 

;000 naujų gydytojų. Kad būtų 
I susilaukta tokio skaičiaus, A-I
įmerika turės kasmet importuo- 
į ti iš užsienio po 750—800 gydy 
|tojų kasmet.

1 MOS KOLONIJOSE DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. liepos mėn. 12

Martanapolis, Conn.
MARIANAPOLIO SODYBOJE

Liepos 4 d. Marianapolyje 
per tėvų marijonų Lietuvių die 
nos šventę — pikniką, kaip 
kiekvienais metais kun. (V. Mar 
tinkaus buvo suorganizuotas 
ateitininkų susirinkimas. Jau
kiame tėvų marijonų sodybos 
prieglobstyje, medžių pavėsyje 
susirinko gražus įvairaus am
žiaus (moksleivių, studentų ir 
sendraugių) ateitininkų būrys. 
Dalyvavo nemažai ir garbingų 
svečių: prel. Pr. Juras, kun. dr. 
J. Vaišnora, MIC, kun. prof. 
Stasys Yla, tėvas Gidžiūnas, 
kun. J. Švagždys, kun. R. Kra- 

! sauskas, tik ką iš Romos atvy- 
' kęs, ateitininkų federacijos va- 
1 das prof. S. Sužiedėlis ir kt. 
i Susirinkimui vadovavo kun. V.
1 Martinkus.

Į susirinkusius prabilo Federa
cijos Vadas. Savo žodyje užsi
minė, kad ateinančių metų va- 

! sario mėn. pabaigoje New Yor
ke numatoma sušaukti ateiti- i 
ninku konferencija. Kvietė atei- į 
tininkus rimtai rengtis konfe- 
rencijai ir kuo gausiausiai joje 
dalyvauti. Baigdamas linkėjo 
linksmai praleisti vasarą ir ne
pamiršti lietuviškų knygų.

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
neseniai atvykęs iš Romos, kai 
bėjo apie įvyksiantį antrąjį Va
tikano Visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą, kuris be kitų svar
bių nutarimų, praplėsiąs pašau 
liečiu veiklą pastoracijos darbe, 
greičiausia atstatysiąs buvusius 
pirmaisiais krikščionių amžiais

1

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

diakonus. Čia pat kalbėtojas 
priminė, kad kaip tik ateitinin
kams, kurie pasiėmę šūkį “Visa 
atnaujinti Kristuje”, teks už
imti diakonų postus. Ateitinin
kų pareiga skleisti krikščioniš
ką dvasią pasaulyje, savo gyve
nimu ir darbais liudyti Dievą.

Tėvas dr. V. Gidžiūnas dau
giau paminėjo Romoje susispie 
tusio lietuvių istorikų būrelio, 
vadovaujamo prof. Z. Ivinskio, 
veiklą ir numatomus ateities 
darbus Lietuvos praeities tyri
nėjimo srityje.

Po kiekvieno pokalbio buvo 
traukiama dainelė, o po pasku
tinio . žodžio įsismaginęs jauni
mas net kelioliką dainų sutrau
kė.

Susirinkimas baigtas “Lietu
va brangi” ir giesme “Marija, 
Marija”...

Pr.

PROTESTANTAS GIRIA 
KATALIKŲ ARKIVYSKUPĄ

New York, N. Y., protestan
tų pastorius John Heuss, Švč. 
Trejybės bažnyčios administra
torius, išreiškė pagyrimą New 
Orlean’o katalikų arkivyskupui

*s****$*:**«*******$*s$;o**
VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 

AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
1068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS UUIS, sav.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
8237 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. 434-4660

3 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite:i 
8 už apdraudą nuo ugnies ir auto-3’

mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% VVest 95th Street 
Chicago 42, Illinois 

.i <;A. 4-8654 ir GR. 6-4338.

1
| . Puri

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospeet 8-2781

S?

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
. Gaujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AlUnnC* PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p. p.
IHLHilUUOi ANTRAD. ir PENKT..................... 9 ▼. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD.......... # v r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
J?

................................ ..... >
K a s t i k tūri gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3297 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURĖ CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospeet 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė

..... ......... -....-.....—...- «

Rummcl už trijų segragacijos 
vadų atskyrimą nuo. Bažnyčios

! Savo pamoksle pastorius
John Heuss pasakė, jog arki
vyskupas Rummel veikė kaip 

i geras Kristaus gayntojas ir ver 
tas ne vien popiežiaus pagyri
mo, bet ir visų krikščionių pri
tarimo, o ne vien Romos kata
likų.

O V i N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

idllllilllllillllllllllllllllllllillllllllllllllll

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

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

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllisillllllll
Dvigubų ašmenų skutimosi peiliu

kai. Puikiausias chirurginis plienas, 
galąsti alyvoje. “Pinigai grąžinami” 
— garantija. 25 — 35c, 100 — $1.00, 
200 — $1.75, 500 — $3.75. 1000— 
$6.50. Pašto išlaidos apmokamos. 5 
peiliukai pakely, 20 pakelių kartone. 
C. O. D. orderiai priimami. Pašto 
atviruku galit užsakyti bendrą pre
kių katalogą. EMERSON COMPA
NY, 406 S. Second, Alhanibra, Calit. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

G IIA1> VISKAS
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 47th St., FR 6-1998
b ' TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
41 Pardavimai-taisymal Sek. uždaryta

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. liepos mėn, 12; —Eim. P. Julmevieini ir nau
jam kuopos globėjui R. Rudžiui, 
vadovaujant, birželio 27 d. Mar
ąuette parke Marijos kuopa tu
rėjo puikią iškylą — gegužinę. 
Pageidaujama ir dažniau suruoš 
ti iškylas į gąmtą, muziejus, kon 
certus.

ATEITININKAI
(Atkelta iš 2 pusi.)

PRANEŠIMAS APIE 
NUOTRAUKAS

Dar galima gauti Jaunučių 
stovyklos visų dalyvių ir sto-

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

WANTED
REAL ESTATE

SAVASTIS GERIAUSI PIRKINIAI
ir berniukų buvo apdovanoti v5,Mos vatIovyb& nuotraukų, 
lietuviškomis knygomis už gra- JOūr>i.i.s galima pas EI Jasai- 

tienę, 7302 So, Califomia Avė.,žų elgesį, pavyzdingą ir aktyvų 
stovyklavimą.

Baigiantis stovyklai įvyko 
rašinio konkursas tema: “Aš 
žiūriu į ateitį”. Konkurso lai
mėtojams Cicero Vysk. Valan
čiaus moksleivių kuopa buvo

Chicago 29, III. Nuotraukos kai 
na 50 centų.

KRONIKA
— P. Norvilas, uolus ir ilga

metis Marijos kuopos, Chicago
, • ta J , • rtv ie> globėjas, dėl susilpnėjusiospaskyrusi 10 dol. ir MAS CV , . .v , , -„ , sveikatos pasitraukė iš globe-

— 18 dol. Konkurse laimėjo I . . TT~ u j vJ T jo pareigų. Uz tą daugelio me- vietą: Irena Banionytė ir Vy- , , , .... , .„ tų darbą, pasiaukojimą, triūsą
tautas Narutis. II vietą: Biru- . . .v, .,ir medžiagines islamas mes ne- tė Baltrušaitytė, Jūratė Jasai- , ... „. ’ . . randame tinkamų žodžių jam
tytė, Jonas Kundrotas ir Rai- į§reįkštj pa<jėką. Jo nuopelnai
mundas Sidrys. III vietą: Vida , . . . . , ,J . . Marijos kuopai ir visai at-kųGestautaitė, Zita Girginaitė ir .... . .a organizacijai yra nepaprastai
Vytautas Kliorys. i ^gii

Trofejas, dovanotas taip pat
Cicero Vysk. Valančiaus moks-i — Rimas Rudys, baigęs fizi- 
leivių kuopos, laimėjo šie spor- ką Chicagos un-te, veiklus atei
tininkai: Vyt. Kliorys — 100 tininkas, Stud. at-kų Draugo- 

, m. bėgimas (berniukų) ir Mar-! vės vald. narys, sutiko eiti Ma- 
garita Lišauskaitė (mergaičių), rijos kuopos globėjo pareigas. 
600 m. berniukų bėgimas —j Geros kloties palenkti jaunimą 
Jonas Kundrotas. 400 m. mer- į aukštesniems idealams! 
gaičių bėgimas — Gražina Gi-
niotytė.

Už dailų skaitymą vyresniųjų 
grupėj laimėjo knygas: I-ą vie
tą Vytautas Kliorys, II — Al
gis Kvietys ir Gintaras Aukš
tuolis, III — Vytautas Beleška 
ir Raimundas Sidrys.

Jaunesniųjų grupėj: I vietą 
Audronė Arštikytė, II — Aud
ronė Banionytė, III — Danguo
lė Stončiūtė ir Rita Stasiulytė.

Deklamavimo konkurso laimė 
tojai taip pat buvo apdovanoti 
knygomis. I vietą laimėjo Jolita 
Kisieliūtė, II — Birutė Liepo- 
nytė ip Živilė Stonkutė, m —

— Daugiau tokių paskaitų. 
Jaunimas taip susižavėjo kun. 
dr. J. Prunskio paskaita Mari- 

■jos kuopoje, kad mielai lauktų 
ir daugiau paskaitų jaunimo mo- 

! ralės, tarpusavio bendravimo, 
asmenybės ugdymo klausimais.

does

Chicagoje
AUKSINIS “HOT UOGAS” 

IR KARALIENĖ

Chicagoje iš tyro aukso (?) 
liedintas “hot dogas” pateko į 
paskutinę ir didžiausią Europos 
karališką meno kolekciją. Pati 
Anglijos karalienė Elzbieta H 
atidarys karalienės meno gale
riją Buckingham rūmuose lie
pos 25 d.

PRAPLĖS MEDICINOS 
MOKYKLĄ

Northwestern universitetas
Jūratė Jasaitytė ir Laima Va- ■ Evanstone gavo $2,851,784 iš

WISK FOLKS CALL IT

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 ltamb., 2 ka
binetinės virtuvės. Naujas alyva šild. 
Apsauga nuo potvynio. Alum. lan
gai. Garažas. $16,700.

6 kamb. mūras. Labai modernūs 
Įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

Didele rezidencija. 9 kamb. 60 p. 
lotas. Moderni virtuve 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 Centr.o. 5 butu mū
ras. Naujas alyva šild. Apie $6,000 
nuomos. $32,200.

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

8 kamb. bungalow. 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. $2G,000.

Biznio mūras prieš parką. 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 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.

| $43,000.
Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au

to. mur. garažas. Radijatoriais —
; gazu šild. $20,900.

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

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

Pajamų mūras. 2 butai — 4 Ir 2 
kamb. Alyva šild. Gage Parke. — 
$15,900.

Našle 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.
i šildymai. Kaina $24,000.

Medinis — apkaltas. 3 butai ir 
biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos.

: Ir šiandien vertas daugiau $16,000.
Kitur. 3-jų aukštų mūras. 5 butai po 

! 4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas 
namas už $15,300.

1. Mūrin. 4 būt. prie 72 & Mozart, 
naujas šildym., garažai, geros paja
mos. $42,000....................................................

' 2. Mūrin. 2x6, po 3 mieg. (kiek.
vien. nauji du šildym., garažas, 
Bright. P., atpigintas, skub. parda
vimui. $26,800.

’ Mes patrnaujame visų rūšių drau
dime: gyvybės, susirgimo, ugnies,
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia nuo 9 v. ryto iki 8 v. 
vakaro.

Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara
žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. Imtuvų mokyklos. $12,600.

Murins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild., $16,900.

Lotas 35x125 su 4 kamb. mūrinius 
namus, labai geroj vietoj, galima 
statyti 2 butų namą. $1 3,950.

Mūrinis 1Į4 a. — 5 apačioj su 2 
mieg. ir 3 viršuj su atsk. Įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69fh ST. HE 6-5151
2-jų- hutų med. 5 ir 5 kamb. 50 p. 
sklypas, šildymas gazo pečiais. Gara
žas. Arti 45-os ir Fairfield. $17,500. 
2-jų butų med. 6 ir 3 kamb. Šildy
mas gazo pečiais. Brighton Parke. 
$1 4.500.
2-jų butų mur. 6 ir 5 kamb. namas. 
Šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga
ražas. Arti 09-os ir Fairfield. $27,750. 
4 metų 1 aukšto mūr. 5 kamb. 
(3 mieg.) a-pačioj; 4 % kamb. viršuj. 
Garažas. Arti 64-os ir St. Douis. 
$30.500.

8 metų — 4į£ kamb. mūr. Alyva. — 
radiant heat. garažas. Alum. antrieji 
langai. Arti 64-tos ir Kostner. 
$21,500.

6 butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje $69,900.

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

lančiūtė. ■ JAV viešo sveikatingumo tar- 
jnybos praplėsti turimą mokyk- 
j los medicinos tyrimo pastatą.

AUKOS KLIŠIU MAŠINAI IEŠKO DINGUSIO VAIKO
Kairys Anatolijus ..........$30.00 j Per 400 asmenų ieško prieš
Valdis K.......................... 20.00 dienas dingusio iš pikniko vie
Cicėnas B. Mrs................. 2.00 !toves Pne Hespena, Mich., dve-
Dembelis J. ....................... 2.00 jų metų berniuko Daniel Moss,
Bertulis Antanas .......... 2.00 'kurio tėvai gyvena 956 N. Wal-

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

ler av., Chicagoje.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. T Is# Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE. TEL PROSPECT 8-2288

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:
Čižauskai J. ir M.......... $15.00

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
pajieškomi asmenys:

HOUSE PAINT i
Jūs tikrai su tuo sutiksite, 

Bcy” dažais. Galite matyti, 
kai dažote savo namus “Dutch 
kaip lygiai jie tepa, kaip eko
nomiškai jie dengia, kaip gra
žiai atrodo. Tikrai įvertinti 
“Dutch Boy” dažus galite tik 
tada, kai po kelių metų jūsų 
namai vis dar bus gražūs. Tai
gi nerizikuokite mėgindami pi
gius dažus — reikalaukite 
‘Dutch Boy” dažų savo 
aaams.

YERKES HARDWARE 
6832 S. Western 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

na-

AUGUSTINAITIS, Jonas iš Pa- 
čiuliškių km., Anykščių vi., Ute
nos apsk. *

Dirgelienė Ona ............ 10.00 BURBIENE, Veronika, ir jos se-
Matekūnienė Emilija. ° ~ ~ *
Vizbaras J. .................
Vaiceliunas Jonas . ..

6-°°!suo KAIRIŪNIENE, Palionija; 
5-°° ČAPAITE, Alisa, gim. 1924 m., 

gyvenusi Kaune, po karo buvusi 
Muenchene, Vokietijoje, gali būti 
ištekėjusi už Klauso GRONEN- 
BERGO;

GELEŽINIS, Juozas, Onos sū- 
; nūs, gimęs apie 1916-1917 m., gy- 

2-00 i venęs Narkūnų km., Gelgaudiškio 
2.00 vį_( šakių apsk.
1'°° i JAKELAITIS, Vincas, ir žmona

Bacevičienė B. ............... 1.00 [Marija;
Į KAIRIŪNIENE, Palionija, ir 
i jos sesuo BURBIENE, Veronika, 
i kilusios nuo Panevėžio.

KAVALIAUSKAS Juozas, Juo- 
I zo sūnus, gimęs 1920 m. Siesikuo
se, Ukmergės ap.;

LEPŠĘ.VIČIUS, Stasys ir Vin
cas, Jono sūnūs, kilę iš Neveliš- 
kių km., Šąslių parap.

LUKOŠEVIČIUS, Juozas, Geno
vaitės tėvas;

MIKULENAS, Silva, gim. šikš
nių km., Daugailių vi., Utenos ap.

NENIUS, Jonas, Antano sūnus, 
NENIUVIENE, Ona, ir NENIUS, 
Jonas, Jono sūnus

NORBUTAS, Antanas, Kazimie
ro sūnus, gyvenęs 901 West 33th 
St., Chicago, 111.

jc .... T . „ .. i PADOLSKIS, Juozas, MykoloŽebraitis Jurgis .............. 1.00 sQnus
PRANAUSKAS, Petras ir Sida- 

ras, Jono' sūnūs.
VADEIŠA, Petras, Povilo ir 

Anelės sūnus, gimęs Šakių km., 
, ; Smalvų vi., vokiečių išvežtas iš

Daugpilio kalėjimo
VADEIŠA, Zenonas, Jono ir Ma 

rijos sūnus, gimęs Šakių km., 
Smalvų vi., vokiečių išvežtas iš 
Daugpilio kalėjimo

VILČIKAUSKAS, Jonas, kilęs iš 
Viekšnių, atvyko Amerikon prieš 
1914 metus.

3.00
Steponavičius J.......... ■. . 3.00
Kasiliauskas. K. ir V.
Ugianskis Juozas . ..
Sia.urusaitįs S.............
Raudis John .............
Daugirdas Jonas . . ■
Vendzelis Frank . . .
Senkus O.....................
Bacevičien 
Tamašauskas S.
Ačiū spaudos rėmėjams.

“Draugo” Administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

Bertulis Antanas ............. $2.00
Ančerys Mykolas ............ 2.00
Vencius Juozas ............... 2.00
Marčiauskas Pranas .... 2.00
Tūbinis M..................... 2.00

.. . 2.00

. . . 1.00

2.00
2.00
2.00

Pagirys V.......................
Beišys Jonas ........ ..
Petronis Antanas .......... 1.00
Arnastauskaitė K.............. 1.00
Shakalis A........................... 1.00

Barakauskas A................... 1.00
Kaknevičius Juozas ..... 1.00
Mueller Bebnice ........ .. 1.00
Prasauskas Justinas . .
Banionis Jonas ............
Sadauskas Aleksas ........ 1.00
Koudelka Juozas .......... 1.00
Kanavolas Jonas ............. 1.00
čičinis Pranas................... 1.0G
Žukauskas John ............... 1.00
Watkins Geo ................... 1.00
Barcevičiene B................... 1.00
Tamašauskas S................... 1.00
Nartonis R.......................... 1.00
Legner Joseph ............... 1.00
Laužikienė Adelė ............. 1.00

1.00

Nuoširdžiai dėkojame 
mūsų geradariams.

visiems

“Draugo” Administracija

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

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

Sav. Išeina pensijon ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 

I 33 kamb. hotel su restoranu, taver- 
| na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 

5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
i metams. Kaina $60,000, arba mainys
i į mūr. namą Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Nepraleiskite gerą progą: dėl li
gos skubiai* reikia parduoti 1(Ą 
aukšt. 2 būt. medin, prie 63-čios 
ir Kedzie, 6 ir 3^ kamb., gara
žas, tik $14,400.
NORKUS R.E. 2405 W. 51st. tel. 
WA 5-5030 arba PR 8-3579.

3 butų mūrin. 2%—5—6- Pot
vynio apsauga, alum. langai, nau
jas stogas, nauj. gazo boileris ir 
modern. vonios. Apylink. 43-čia ir 
California. Tik $1,000.00 įmokėti. 
Skambinti OL 6-2233 ar OL 2- 
8907. _______________________

Brighton Pk. savininkas par
duoda namą su rūbų valykla ir 
vyriškų kostiumų parduotuve. Rū
bai gaunami tiesiog iš geriausių i 
rūbų kompanijų. Geras uždarbis i 
vyrui ar oiateriai. Užpakaly ’gy- 1 
venimui modern. butas, kilimai 
karšto vand. alyvos šildym. ir rū
sys. Kaina tik $13,500. Įmokėti 
$2,500. Tuoj pat galima užimti. 
Skambinti YA 7-7191.

TINKAMAS DIDELEI SEIMAI
8 kambarių mūr. bungalow Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta iki $17,500.

GERAS NAMAS
9 metų praplečiamas mūr. bunga- 
low Marąuette Pk. 2 mažinti gara
žas. 30 pėdų sklypas. $20,000.

SENI ŽMONES
Parduos už geriausią pasiūlymą! — 
Bridgeporte 4 po 4, 1 po 5 kamb. 
i,r krautuvė, mūr. Gazo šiluma.

2 BUTAI PO 4% KAMB.
9 metų 2 aukštų, mur. Marąuette 

P,k. Poilsio kambarys ir baras rū
syje. Apsauga nuo potvynio. $36,500.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
Visai su mažu įmokėjimu galite nu
sipirkti 6 metų 4% kamb. mūr. bun- 
galow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Sbc 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

CICERO—BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p, sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

l’ąrkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiekimo, žemi mokės- [ S butai- po 5 kamb. (8 miegamieji), 
čiai. I Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE

i Mūr. 1% aukšto: 5 r 3 kamb. 14 [ 
! metų. 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
j Puikus pirkinys.

Mūr. 4 po 4, gazo pečiais šildy- Į 
mas, Brighton Parko centre.

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar-

2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2380

4936 W. 15th St„ Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, Įmokėti, už $16,500.
5 kamb. namas 1% aut. garažas, 1 akras žemės. $10,000.

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. Akras žemės,ąžuolyno $1000. 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatve verčia parduoti.

4 įr 5 buLų namai, geros rendos, mažas įmokėjimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

Marą. Park. Mūr. 2x4 garaž. $20,900. 
Gage Park Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. §10,850.
Tinime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Marąuette Parke ant Talman 
Avė., netoli 69th St. parduodamas 
geram stovy 2-jų fletų mūr. na
mas ir 2-jų maš. naujas garažas. 
Dėl apžiūrėjimo šaukite PR 8-3792

CONTRACTORS

IŠNUOMOJAMA

Išnomuoj. butas 5 kamb. pir- į 
mam aukšte; 2 miegam., 2 gazo ‘ 
pečiai apšildymui. švarūs kamb. 
6727 So. Paulina, telef. HE 4-. 
4095. Kreiptis po 6 vai. vak. ;

IHERE’S fl HOT TI P■■■■■■■■feaaa
WH0 HAVE HAD
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[S&ft&AliTEE SAVINGS & LOAN ASSOC.
• HIGH YIELD

į -HODANGER OF MARKET 
u FLUCTUATiOM

• AVftSLABILITY
• INSUIO SAFETY
• FREE POSTAGE BOTH WAYS

CURRENT ANNUM
dividend payablb • GIFT FOR THRIFT 

GUARTERLY « 6H0ICE OF HOVELTY 
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G U ARANTEE SAVINGS 4 LOAN ASSOCIATION
VISAUA, CALIFORNIA • 0A ■ffineg ma.Tn aiUBAWn» SAVINGS
& LOAN ASSOC. • P.O. B0X t«ų 90S, VISALIA, CALIFORNIA 
□ I ENCLOSECHECK K>na. .

PLEASE SEND PASSBOOK 
□ PLEASE SENCUaaa

LOAN.OEES N H ON aUARANTEE SAVINGS &

i AOORaML 
anv----- -NTATą.

Tik $23,300 už 2-jų butij gerą pa
jamų mūrinį Brighton Parke, Mont
gomery g-vejo. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastogė. šildymas karštu vand. 
Garažas.

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

HELP 4VANTED — MALĖ

ENGINEERS
ENCELLENT OPPORTUNITIES

The following openings are career 
opportunities with the Process 
Fąuipment Divjsion of a Progressive, 
dynamic, divorsif.ied produet corpo- 
ration.A. O. SMTITI is constantly on 
the search for men with growth po- 
tential. If you feel that you are 
seeking a new opportunity v— one 
which affords a futu.re based on 
what you pua in to it, then revue 
those openings:
ASSISTANT SUPERINTENDANT

Experienced men to direct manu- 
faeturing of Pressure Vessels, Heat 
Hxchangers, and Nuclear React.ors. 
Mušt know lieavy plato velding, 
machĮning and assembly. To super- 
vise approxima.tely 200 proceedures. 
Engineering degree preforred. 
MATERIAL AND PRODUCTION

CONTROL MANAGER
Experienced in machine loading, 

scheduling, and manning in process 
eąuipment job siiop. Should be fa- 
iniliar with modern produetion cont- 
rol techniqu.es utilizing E. D. P. M. 
application. Degree preforable.

FOREMEN (WELDING OR 
MACINERY)

One involving heavy mashinery and 
one involving code velding on Pres
sure Vessels, Nuclear Reactors and 
Heat Exchangers. Will supervise 
approximately 30 x men.

QUALITY ASSURANCE 
SUPERVISOR

Mušt know nondistraetive testing, 
x-ray, gamma and ultra-sonic in- 
spection and tęst techniąue. Should 
have B. S. degree.
MANUFACTURING PLANNERS

Plans and develops methods and 
procedures on machine tool opera- 
tions and on assembly and forming 
operatlons sueh as velding, breaking, 
rolling, etc.

WELDING -ENGINEERS
Will sėt up procedures, improve. 

existing procedures. B. S. degree 
preferred.

INDUSTRIAL ENGINEERS
Capable of performing time stui- 

dies, established methods and stan- 
dards.

Should have a knotvledge of veld
ing and machining operations. Deg
ree preferred, būt not essentiai.

Send resume including salary to:
D. II. DEV1NE

A O. SMITH CORP.

Box 584
Mifwaukee I, Wisconsin
An eonai opportunity employer.

HELP WANTED —SlOTKirvT

Reikalinga virėja nuo 7 vai. ry
to, 5 dienas savaitėj. Skambinti 
SE 3-9678,

Savininkas parduoda 3 mieg. 
“raneh”, pilna3 rūsys; 2% vonios. 
Galima pirkti su ar 2l/2 akrų 
žemės. Geriausias pasiūlymas. 
Joks prieinamas pasiūlymas neat
metamas. 123 So. Busse Rd. 
Mount Prospect. HE 7 2764.

Perskaitę “Draugą", duoki 
ie jj kitiems pasiskaityti.

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Pefrauskas Gonstructšon Co.
2523 W. 69th St. PR 8-3792

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

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

Tel.; PR 8-4268 Ir TE S-&5S1

Į P

STAN KU S
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. Stančianskaa instaliuoja vi

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

7364 So. Rockweli Street 
Tel. GEovehiH 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 B. Westera Avs* 
Chicago », UL 
TeL VI 7-8447

ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro ■ | 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Keilrie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ,
STS-070S OL 7-2094 Chicago, HL

techniqu.es


MŪSŲ KOLONIJOSE
Putnam, Conn.

Motenj rekolekcijos
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

seserų vienuolynas Putname, 
Conn., tapo labai patogi ir gera 
vieta moterų rekolekcijoms.

Paskutiniosios pavasario mo
terų rekolekcijos įvyko birželio 
22 - 24 d.d. Jas visų dalyvių 
pasitenkinimui pravedė pranciš 
konas tėvas Kęstutis Butkus iš 
New Yorko.

Studentės Putnamo seselių bendrabuty, sėdi (iš kaires): Nijolė 
Sabataitytė, Cleveland, Ohio; Aurelija Kucinaite, Brockton, Mass. 
Stovi; iiairna Šileikytė, Woodhav-an, N,—Y-.; Nijolė Jakelaitytė, 
Woodhąven, N. Y.; Berniee \Valkoviek, Webster, Mass., (trūks
ta Sofijos Stulginskaitės, Waterbury, Conn.)

Gavėnios metu kelerias reko- , svarbus tos vienuolijos rėmėjų
lekcijas moterims, vėliau stu
dentėms ir dar atskirai moks
leivėms vedė jėzuitas tėvas P. 
Tamošaitis iš Chicagos. Daly
vės buvo labai patenkintos.

Miela tuos dvasinio pasistip
rinimo ir gilesnio religinio nu
siteikimo mąstymus atlikti lie-

centro valdybos posėdis, prel. 
P. Juro pirmininkaujamas.

los reikalai: susiartinimo die
nos VII 29, senelių namų - ligo
ninės statybos, mergaičių sto
vyklos, rėmėjų skyrių bei gil-

ko, kad tokių rekolektančių gru 
i pės susidaro iš pačių dalyvių ir 
I susitaria, kad vienuolynas jas 
! rekolekcijų laikotarpiui priglaus 
tų savo jaukioje sodyboje bei 
gražiojoje koplyčioje.

Į Putnamą rekolekcijų mote-! 
rų suvažiuoja iš visos Naujo-1 

i sios Anglijos ir net iš New Yor-1 
j ko bei New Jersey.
' Rėmėjų centro valdyba pradėjo 

darbą
VI.24 d. ten pat įvyko labai

Mergaieui stovykla

Liepos 1 - 29 d.d. vyksta mer 
gaičių vasaros stovykla, kurią 
šiemet veda namo vyresnioji 
seselė Paulė, jau daugel metų 
seniau tas stovyklas vedusi ir 
labai prisidėjusi išugdyti puikų 
lietuvių mergaičių stovyklavimo 
būdą, kuriuo garsus yra Put
numas.

VII.15 d. pasikeičia dalis sto
vyklautojų: dvi savaiti stovyk
lavusios vyks namo ir jas pa
keis atvykusios taip pat dviem 
savaitėm. Tą dieną pasidaro 
šioks toks subruzdimas. Atvyks 
ta stovyklaujančių mergaičių tė 
vų bei svečių.

11:30 vai. bus šv. mišios kop 
lyčioje, vėliau programėlė ir t.t.

Didžioji šventė liepos 29 d.
Liepos 28 d. — tai tradicinė 

metinė religinė šventė ir didelė 
lietuvių susiartinimo diena vie
nuolyno sodyboje.

Šv. mišios su pamokslu, eise
nos, šventų vietų lankymas, vė
liau pietūs, vaišės, loterija, įvai
rios pramogos ir įdomi mergai
čių stovyklos užbaigimo progra 
ma.

Ši diena svarbus įvykis; jai 
ruošiamasi ne tik Putname, bet 
ir kitose vietose, kur yra vie
nuolijos rėmėjų ar gildos būre
liai.

Į šventę kviečiami visi lietu
viai, kurie tik gali tą dieną Put 
namą pasiekti. Iš kai kurių ko
lonijų bus autobusai, pvz., iš 
Bostono, Worcesterio, New Yor
ko, Waterburio ir kt.

- Senelių namų - ligoninės 
statybos reikalai

Visu spartumu ruošiamasi 
Arkiv. Matulaičio vardo senelių 
namų - ligoninės statybai. Šis 
darbas būtinas pakeisti ligšioli
nius senelių namus į namus - li
goninę su medicinos priežiūra.

Tokie namai būtinai reikalin
gi lietuvių bendruomenei. Sese- 

; lės apsiima ir toliau savo net1 
į padidinta auka atsidėti lietuvių : 
i senelių globai. Tais namais su-,

Posėdyje aptarti rėmėjų veik sidomėjimas vis auga. Aukos

. I dų organizavimo bei veikimo tuvių kalba, todel sis vienuo-1. , i ir klynas kasmet kelius kartus mo
terims rekolekcijas fuošia lie
tuvių kalba ir joms vesti pakvie 
čia rinktinius dvasios vadovus.

Tačiau ten, reikalui esant, i 
ruošiamos rekolekcijos ir anglų 
kalba moterims bei merginoms, , 
angliškai kalbančioms. Pasitai

statybai jau plaukia.
Kai bus sudėta bent pagrin-.

dinė pinigų dalis, statyba bus 
pradėta. 'Skaitoma, kad vieno 
kambario įrengimui reikia 1,000 
dol.

LIEPOS. MEN. 
PAS BUDRIKĄ 

IŠPARDAVIMAS
Pirksitė daug pigiau kaip kitur: j 
Baldus, Parlor setus, Miegamojo 
kambario setus, Televizijas, Ref- 
igeratoriūs, Karpetus, Virtuvės 
etus, Pečius, Skalbimo mašinas, 

Matracus, Staliukus, Lempas, La
gaminus. {

AUKSINIUS DAIKTUS
Laikrodėlius, Deimantus, Ginta

rą, Rašomas mašinėles, Lietuvis-1 
kas plokšteles.

BUDRIK
FURNITURE

3241 So. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais uždaryta
Budriko radio programos sekmad. 
iš stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

A. “J" A.
JUOZAPAS DIRGINČIUS

Gyveno 2312 W. 35 Pi., Chicago, III., Tel. VI 7-5064.
Mirė liepos 10 d., 1962, 1 vai. po pietų, sulaukęs 88 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Eržvilko pa

rapijos, Balandžių kaimo. Amerikoje išgyveno 13 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje dvi dukterys: Ona 

Trinka ir Kotryna Zabelienė ir jų šeimos; sūnus Matas su 
šeima. Amerikoje — draugai: Benedikta Petrauskas, jos vy
ras James ir jų duktė Ruth. Kiti giminės draugai ir pažįstami.

Prikalusė prie šv. Vardo D-jos Panel. švč. parapijoj.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 3307 

So. Lithuanica Avė.
Laidotuvės įvyks penkt., liepos 13 d., iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėtas į Gim. Panel. Švč. parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus .nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Draugai.

Laidotuvių direktorius A. M. Phillips, tel. YA 7-3401.

Dveją metą mirties sukaktis
A. t A.

MATAS Z IŽAS
Jau suėjo du metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsą tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio 
netekome 1960 m., liepos 13 d.
_ Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados nega

lėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos 1 šv. Mišios su egzekvi
jomis liepos mėn. 13 d. 8 vai. ryto. Gimimo Panel 
Švč. Marijos parapijos bažnyčioje.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys, žentas anū 
kai ir kiti giminės.

Lietuves moksleives Putname; sėdi (iš kairės): Juliana. Lope-- 
zait'ė So. Miami, Fla.; Jagna Stangenbergaitė, Cicero, III.; stovi: 
Antanina Vyšniauskaitė, Middletovvn, N. Y.; Regina Petrikonytė, 
Omiha, Nebr..; Vaidilutė Rūbaitė, Cicero, III.; Aušra Ramanaus
kaite, Kėarny, N. J.; Marija Norkutė, Lawrenėe, Mass.

Kaimgi tų parodai savo liūdėsi ir nuodėmių praradai. Tačiau prieš
skausmą, kuris tave širdy kanki
na? Tavo sunkumai tebūnie tik tau 
ir Dievui žinomi, ir Jį privalai pra
šyti, kad pagailėtų tavęs savo gai
lestingume ir sugrąžintų tau išga
nymo džiaugsmą, kurį dėl savo

Liepos 29 d. šventės dalyviai 
galės gauti informacijų senelių 
namų statybos reikalais. A. S.

/◄O-
GRAŽI DOVANA BET KADA!

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN 
KIENES pasakų knygą

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

Perskaitę "Draugą", duoki
te y Kitiems pasu kaityti.

A. • A.

William Pranaitis
Gvveno 3650 So. T'nion Avė. 

Tel. YA 7-7863.

Mirė liepos 10 <1., 1962, 12:30 
vai. ryto.

Gimė Tūetuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Anne, po tėvais Adams, 
trys sūnūs: Leonard, Ronnald 
ir Martin: dvi dukterys: Aud
rėj-, Srog, žentas ‘Martin ir Ka- 
ren: motina Emily Sukowisz, 
potėvis Petras, du broliai. Jo
nas, brolienė Albina, Povilas 
Sukoviez ir brolienė Anne ir jų 
šeimos: sesuo Emily Prikopa
ir švogrei-is Kdward.

Priklausė Nativity of Our 
T.ord Holy Name Society.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ni, liep. 12 d., iš koplyčios !)
vai. ryto bus atlydėtas į Nati
vity of Our Lord parapijos 
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą, ro pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duk
terys ir motina.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, Telęf. YĄrds 7-3401.

A. t A.
ELENA KUPŠAS

(PO TĖVAIS STEPONAITE)
Gyveno 3415 So. Leavitt Street.
Mirė liepos 10 d., 1962, 4:10 vai. po pietų.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Gruzdžių parap. 

Račių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime artima giminaitė Anna Bea- 

ver ir jos šeima, gimin. adv. Albertas Lidv, jo žmona adv. 
Adeline ir jų šeima iš Californijos; dėdienė Teklė Mykolaitie
nė, jos dukros: Barbora, Liucija ir Sabina, sūnus Liorincas 
Mykolaitis ir jų šeimos; sesers dukra Malvina Jonaitienė, jos 
vyras ir dukra Kanadoje. Kiti giminės Amerikoje. Lietuvoje 
brolis Juozapas Steponaitis ir jo šeima, sesers sūnus Pranas 
Adomaitis ir šeima; sesers, dukra Joana Luinis ir šeima. 

Priklausė Šv. Cecilijos Dr-jai Northside.
Kūnas pašarvotas Mažeika - .Evans kopi., 6845 So. Wes- 

tern Avė. Laidotuvės įvyks penktad., liepos 13 d., iš kopi. 11 
vai. ryto bus atlydėta į Gim. Panel. Švč. parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Š.v. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Giminaičiai.
Dėl informacijų skambinti: Tel, YA 7-3401,

A. -f- A.

ANTANAS SALAS-SALASEVIČIUS
Gyveno 1743 So. Halsted St.
Mirė liepos 10 d- 1962, ryte, sulaukęs 84 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bartininkių valsčiaus, Geisteriš- 

kių kaimo. Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Simas Salasevičius, 

brolio vaikai: Ada Dragūnaitienė su šeima, Kazimieras Salys 
su šeima ir Albinas Salys. Kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Lietuvių Kęstučio klubui ir Lietuvių Teatr. D-jai 
“Rūta”.

Kūnas pašarvotas Povilo Ridiko koplyčioje, 3354 So. 
Halsted St. i

Laidotuvės įvyks penktad., liepos 13 d., 9 vai. ryto bus 
pamaldos Dievo Apvaizdos bažnyčioje, o 10 vai. ryto iš kop
lyčios bus lydimas į kapines.

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

Nuliūdę: Brolis ir brolio vaikai.
Laidotuvių direktorius P. Ridikas, tel. YA 7-1911.

Remkite tnos. kurio skelbimus matot “Drauge”

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. liepos mėn. 12

A. + A.
JONUI RUDAIČIUI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą žmonai Magdale
nai, šeimai ir giminėms.

Agota Zubrickienė, Jonas ir Antanas Kamaičiai, 
Sigitas, Romas ir Algimantas Zubrickai su šei
momis.

GUŽAUSKU REVERLY MILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

mane ir prieš kitus tu visada būki 
giedras, nes negerai, jei Viešpaties 
tarnas savo broliams rodo susirū
pinusį ir liūdną veidą.

šv. Pranciškus Asyžietis

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

' SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 We$t 111 tb Sireel

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

I

-t.

.h F. FI IIEIKIS

O
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBUIJLNCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

Petkus
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių DirektoriaiMAŽEIKA sEV:
•845 8a WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
Ant-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAUMOMS YZBTA 
REpubHe T-SflOe HBpaMk W

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette S-8572

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

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

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

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

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. liepos mėn. 12

X Kiekviena inteligentiška 
' šeima turėtų turėti savo biblio
tekoj Pop. Jono XXIII encikli
ką “Motina ir Mokytoja”. Tai 
nepaprasto vertingumo mintys 
socialiniais klausimais. Galima 
gauti “Drauge”. Kaina tik 
$1.50.

X Marijos Nijolės Galbuogy- 
tės ir Vidmanto Raišio sutuok
tuvės įvyks rugp. 4 d. 12 vai. 
šv. mišių metu šv. Jurgio baž
nyčioje, Chicagoje.

X LDK Birutės d-jos centri-

X Kun. Augustinas Sabas, 
mūsų dienraščio bendradarbis, 
ilgus metus gyvenęs Portugali
joje, paskutiniuoju laiku gyve
nęs Kanadoje, šiuo metu taiso 
sveikatą Kneipp Springs, Rome
City, Ind.zTen dabar yra ir dau nio Chicagos skyriaus valdyba 
giau atostogaujančių Chicagos maloniai prašo birutininkes kuo 
lietuvių: Jadvyga Peneylienė, gausiausiai dalyvauti Paverg- 
Z. Pupienė, E. Paliokienė ir Si- tųjų Tautų minėjime š. m. lie- 
rutytė. Daugelis lietuvių yra pa pos mėn. 15 d. 1 vai. 30 min.

JAV L. B. Kultūros fondo valdyba savo paskutiniam posėdy inž. 
A. ir St. Semenų rezidencijoje. Iš k. j deš. (sėdi): Stasė Semė
nienė, vicepirm., ir kun. Stasys Santa ras, pirm. Antroje eilėje iš 
k. j d. (stovi): Anatolijus Lakas, narys Gimtajai Kalbai leisti, 
Vladas Micas, sekr., ir Kazys Rožanskas, reik. vedėjas. Nuotrau
koje trūksta Vlado Būtėno, II vicepirm., ir Jono Gudo, iždin.

Nuotr. Antano Stelmoko

IS ARTI IR TOLI

mėgę šią ramią poilsio vietą ir 
savo atostogas ten praleidžia.

X Sol. Stasys Baranauskas 
duos lietuviškų dainų ir operų 
arijų koncertą Kalifornijos lie
tuvių dienoj, įvykstančioj 1962 
m. rugsėjo 9 d., sekmadienį, 
didžiulėj Los Angeles Break- 
fast klube, Los Angeles mieste.

Grant Parke prie Congress ir 
Columbus gatvių sankryžos. Tu 
rinčius tautinius rūbus prašo
mos jais pasipuošti.

X Bronė Gadeikienė su duk
romis Aldona ir Audrone iš Phi 
ladelphijos atvyko aplankyti 
Chicagoje savo draugus ir pažį
stamus. Sustojo pas dr. Eleną

IŠ KULTŪROS FONDO VEIKLOS

Kalifornijos lietuvių dieną ren-1 Deckienę. Atgal į Philadelphiją 
gia LB Los Angeles apylinkė, ’ išvyks šeštadienį. Atvykusios į
kurios valdybai šiais metais va
dovauja Antanas Skirius, “Lie
tuvių Dienų” žurnalo leidėjas.

“Draugo” įštaigą apsirūpino life 
tuviškomis knygomis ir Br. Ga
deikienė; metams užsakė “Drau

X Kemavietės kviečia aplan- Į gą” savo dukteriai Reginai Ali-
kyti jas “Pasandravio” stovyk
loje liepos 15 d., tradicinę sto
vyklautojų “Kernavės” dieną. 
Gi liepos 14 d. sesės kernavie- 
tės ruošia nuotaikingą laužą. 
“Pasandravio” stovykla pasie
kiama šiais keliais: Chicagos 
Skyvvay (įvažiavimas ties 67-ta 
ir State), Indiana Toli Road iki

šauskienei į Australiją, Mel- 
bourną. Gadeikiai nuo pat at
vykimo skaito “Draugą”.

X Jonas Valaitis lankėsi Ka
nadoje.

X Viktoras Barauskas, gyv. 
1946 S. Racine Avė., Chicagoje, 
buvo nuvykęs į Europą, lankė
si Rytų Berlyne, kur stebėjo

Gary East išvažiavimo. Išvažia sunkias gyventojų sąlygas.
vus, keliu Nr. 12 arba Nr. 20 į 
rytus iki kelio Nr. 49, kuriuo 
į šiaurę iki Indiana Dunes Sta
te Parko. State Parke 1-mas 
kelias dešinėje veda į “Camp- 
ing Ground”, o tenai kelio ženk 
lai nurodo pačią stovyklą.

X L. B. Chicagos apygardos 
valdyba gautus į š. m. liepos 
25 d. — rugpiūčio 12 d. tarp-

X K. Adomaitytė Maryville 
akademijos vandens balete pa
siekė vadovaujančios rolės. Ma
ryville akademija yra Dės Plai- 
nes, III. Dabar Adomaitytė tre
niruojasi uždaruose baseinuose, 
siekdama plaukymo ištvermės, 
ilgo išsilaikymo pirmenybės.

X Visi Korp! Grandis nariai 
ir kandidatai valdybos nutari-

Kultūros Fondo valdybos 
priešatostoginis posėdis įvyko 
liepos 1 d. jaukiame vicepirmi
ninkės St. Semėnienės bute.

Sekr. VI. Micas pranešė apie 
JAV LB Tarybos suvažiavimą 
Člevelande. Šiame suvažiavime 
buvo suruošta Kultūros Fondo 
leidinių paroda, sukėlusi nema
žą susidomėjimą.

Kaip visada, taip ir šiame 
posėdy pagrindinis klausimas— 
“Aleksandryno” finansiniai rei
kalai. Kaip pirmininkas kun. 
St. Šantaras pareiškė, jie nie
kada nebus geri, nes visuome
nės susidomėjimas “Alekšand- 
rynu” yra iš tikrųjų per mažas, 
o leidimo išlaidos — milžiniš
kos. Bet darbas jau įpusėtas, 
todėl jo nutraukti negalima. 
Antrasis tomas jau baigiamas 
rinkti ir apie rugsėjo mėnesį tu 
retų išvysti visų šviesuolių kny
gų lentynas.

Nutarta prašyti visą lietuviš
kąją spaudą ir radijo valandė
les ateiti talkon Kultūros Fon
dui — laibiau propaguoti “Alek
sandryno” įsigijimą.

Dėl atostogų “Gimtosios kal
bos” išleidimas pavėlavo apie 
porą savaičių. “Gimtoji kalba” 
(antras šių metų sąsiuvinys) 
turi pasirodyti apie liepos 15 d.

Šiuo metu Kultūros Fondo 
kasoj yra apie 900 dolerių, o 
“Aleksandryno’’ II tomo išleidi
mas kainuosiąs apie 4,000 do
lerių.

Po posėdžio buvo nusifoto
grafuota, o šeimininkė posėdžio 

j dalyvius skaniai pavaišino.

’ Kitas KF valdybos posėdis 
turėtų įvykti rugpiūčio gale.

Kultūros Fondo adresas: c/o 
Rev. St. Šantaras, 717 W. 18-th 
St., Chicago 16, III.

tautinę prekybos parodą Chica- mu dalyvauja Pavergtų Tautų
ir a»v

goję bilietus su 15% nuolaida, 
yra pavedusi pardavinėti B. 
Brazdžionio prekybos krautu
vei 2646 W. 71 st., Marginiams,

eisenoje šį sekmadienį, liepos 
15 d. Renkamės Jackson Blvd. 
ir Columbus kampe 12:15.

X Anna Zaranka iš Amster-
2511 W. 69 st., M. Šimkaus damo> New York> atostogauda- 
Real Estate įstaigai, 4259 So. ma Pabuvo pas savo sūnų Al-
Maplęwood. Bilietai su 15% nuo 
laida bus pardavinėjami tik ligi 
liepos 25 d.

X Dr. Aurelija Bartkus iš
gelbėjo nuo mirties skenduolę 
meksikietę, 18-20 m. amžiaus, 
Chicagos paplūdimyje prie Pla
netariumo. Lietuvė gydytoja 
pradėjo nauju būdu masažuoti 
širdį ir daryti dirbtinį alsavi
mą, bet mergaitė vis tiek ne
alsavo. Laimei, iš paplūdimio 
įstaigos buvo atgabenta deguo
nio, kurį lietuvė gydytoja pa
leido į skenduolės nosį, kol mer 
gaitė atgavo sąmonę ir alsavi
mas pasidarė normalus. Atsku
bėjo greitosios pagalbos maši-. 
na ir jau atgaivintą meksikietę 
nuvežė į ligoninę. Dr. A. Bart
kus dirba State Hospital, El- 
gine, III. Jeigu mergaitei tuoj 
nebūtų buvusi suteikta patyru
sios gydytojos pagalba, ji būtų 
mirusi.

X Kazys Pocius staiga su
sirgo, ištikus priepuoliui; neval 
do kairės rankos. Gydomas Litt 
le Company of Mary ligoninėje.

X Gera proga išmokti auto 
mašinų lyginimo bei dažymo

bertą ir marčią Juliją porą mė 
nėšių Chicagoj. Šią savaitę grįž 
ta atgal į Amsterdamą. Važiuos 
su sūnum, marčia ir dukraite 
Maryte.

X R. Povilaitis, gavęs denti- 
sterijos doktoratą Lojolos uni- i 
versitete, rugpiūčio mėnesį ati
darys savo kabinetą dr. Budrių 
medicinos centre 51. gatvė ir Ca i 
lifornia avė.

X Nestoras Girdvainis, Don 
Varnas posto buvęs komandie- 
rius, gavo mokslų bakalaureato i 
laipsnį Illinois Technologijos in ! 
stitute.

X Ateities šokėjų grupė, va
dovaujama Bruno Shotas, Inter 
natįonal Cafe televizijos valan
dėlėje pildė dalį programos.

X Mirė Antanas Salasevičius- 
Salas, 82 m.; buvo spaustuvės 
darbininkas ir dar kai kuri lai
ką buvo dirbęs Tananevičiaus 
spaustuvėje. Kilęs iš Vilkaviš
kio apskr. Mirė liepos 10 d.

X Kun. B. Sugintas už bir
želio mėn. per Balfą pasiuntė 
Vasario 16, Saleziečių ir Puns
ko gimnazijoms $1,180.00, o ne 
$1,800.00, kaip buvo paskelbta.

X Marijampoliečių organi-

KONSULAS APIE PAVERG
TAS TAUTAS

Lietuvos gener.. konsulas dr. 
Petras Daužvardis kalbėdamas 
per radiją apie įvykstančią Pa
vergtųjų Tautų dieną Ameriko
je, pabrėžė: “Liepos 15-ta lie
tuviams yra istorinė diena: Žal 
girio mūšio laimėjimo diena. 
Liepos 15-ta taip pat yra ir Da
riaus - Girėno Lietuvon skridi
mo diena. Šios dienos minėji
mui suširinkdavo tūkstančiai 
lietuvių Marąuette Parke. Šiais 
metais ji nebus masiniai mini
ma. Vietoje jos, lietuviai, kartu 
su kitomis tautomis, minės Pa
vergtų Tautų dieną. Tą dieną 2 
v. p. p. yra privalu lietuviams 
patriotams užtvenkti Grant 
Parką, prie ežero ir 12-os gat
vės ir pareikšti protestą prieš

(Lietuvos pavergėjus. Šiuo rei
kalu ypatingai turi susirūpinti 
organizacijos, dalyvauti protes
te su savo vėliavomis ir nariais. 
Lietuviai neturi atsilikti nuo ki 

j tų tautų. Jų kraštas—Lietuva, 
ir broliai - seserys Lietuvoje 
yra pirmaeilės aukos sovietų im 
perializmo.’’

“Jeigu Chicagos miestas rū
pinasi pavergtomis tautomis, 
tai pavergtų tautų tautiečiai 
savo tautomis turi susirūpinti 
šimtus kartų daugiau, gyviau ir 
sąmoningiau. Indiferentizmas 
tautas kovoje yra nusikalti
mas.”

RAGINA ATSILANKYTI
IlI-čioje Alvudo kultūrinėje 

popietėj liepos 7 d. Marąuette 
aikštėj vaidino vaizdelį "Bobu
tė ir oželis”, kurį paruošė M. 
Pečkauskaitės vaikų aikštelė;

J. A. VALSTYBĖSE
— Muz. Juozas Gaubas liepos 

9 d. mirė vienoje Los Angeles 
senelių prieglaudoje. Velionis 
buvo kompozitorius, pedagogas. 
Palaidojo prieglauda savo lėšo
mis liepos 11 d. Velionis buvo 
gimęs 1879 m. Mickūnų km., 
Šiaulių apskr. Vargoininkavo 
Šiauliuose, Kurske. Gilino mu
zikos studijas Maskvos Filh. 
Muz. mokykloje. Privačiose ope 
rų ir operečių grupėse buvo ko
repetitorius ir chormeisteris. 
Buvo muz. mokytojas Šiaulių 
gimnazijoj, Klaipėdos konservą 
torijoj, Telšių mok. sem., Šan
čių vid. mok., Aukšt. Kūno 
kult. kursuose, lektorius Klai
pėdos ped. inst., Vilniaus muz. 
mok. Į JAV atvyko 1950 m. Iš
leido “Mažųjų dainas”, sukūrė 
nemažą dainų, giesmių, 2 šv. mi 
šias.

— Paminklinis lietuvių kryžius 
Portlande, kaip praneša kun. P. 
Baltrumas, labai gražiai atrodo. 
Visi stebi ir daro nuotraukas 
prisiminimui. Iš Havajų turis
tai pereitą sekmadienį uždėjo 
ant tvorelės net du savo gra
žiuosius vainikus. Kryžius pa
traukia keleivio akį, ir lietuvių 
vardas linksniuojamas visokio
mis kalbomis. Dabar svarbu 
skolas išmokėti. Naujai tam rei 
kalui aukojo: J. Kazakevičius 
$10; po $5: Pranas Gedvilą, 
A. Tauginas, L. Ancery's.

— “Lolitos” savininkas — iš 
Lietuvos. “MacLean’s Reviews” 
praneša, kad Lou Chesler, ku
ris už $1.9 milijono, tapo savi
ninku naujai susukto filmo “Lo 
litą”, yra sūnus imigranto iš 
Lietuvos; gimęs Peterborough,

inscenizavo ir deklamavo akt. 
A. Brinką, o eilėraščius sakė I. 
Gečiūtė, oželį vaidino Pakalniš
kis, bobutę — Bružaitė. Akt. 
E. Blandytė vaikus mokė gra
žaus deklamavimo. Čia pasiro
dė Violeta Oparinaitė, Pakalniš
kis, L. Rusteikaitė (iš M. Peč
kauskaitės aikštelės); S. Aceli- 
nas ir B. Acelinas ir kt. (iš 
Onos aikštelės). Vėliau buvo 
parodyti keli filmai, o publika 
buvo pavaišinta liet. gira ir pu
pelėmis. Pranešimą, kad dau
giau vaikučiai lankytų aikšte
les, atitraukiant iš gatvės, blo
gų pavyzdžių, o svarbiausia dėl 
iš’aikymo lietuvių kalbos, pada
rė dr. O. Vaškevičiūtė ir M.- 
Pečkauskaitės aikštelės vedėja 
M. Šulaitienė. Pažymėtina, kad 
Danutė Augienė, ortopedas P. 
Šileikis, Vladas Šurkus ir kt. 
gyrė dr. J. Adomavičiaus akty
vumą ruošiant ir pravedant 
kultūrinius vakarojimus. D-jos 
rev. komisijos pirm. A. Pakal
niškis visiems dalino bilietus 
dovanoms.

Ont., dabar turi 49 m. amžiaus, 
lankė Toronto universitetą. Che 
sler yra riziką mėgstąs versli
ninkas. Jis prieš 6 metus su ke
letą kitų užmokėjo $3.5 milijo
no ir perėmė savo kontrolėn 
Universal Products bendrovę, 
kuri savo ižde tūri $10 milijo
nų. Jis už $15 milijonų nupirko 
ankstybesnius 20th Century 
Fox filmus ir dabar pelningai 
pardavinėja televizijos tink
lams. Jis taipgi turi didelę da
lį General Development Corp., 
kuri Floridoj yra išpirkusi 200,- 
000 akrų ir dabar pardavinėja 
sklypais.

— Jone Kviety tė plačiai ap
rašoma" žurnale “Maclean’s Re- 
views”, teatro skyriuje, pažy
mint, kad ji atstovauja naują 
šokio meno sritį; šioje šakoje 
lavinosi Lietuvoje, Vokietijoj ir 
New Yorke, o paskiau vadova
vo, kaip žurnalas pažymi, Mont 
realio Modern Dance Co.

— Julius Jodelė, ALT-bos 
Los Angeles skyriaus pirminin
kas ir Rezoliucijoms Remti ko
miteto lietuvių skyriaus pirmi
ninkas, išvyksta kelių savaičių 
tarnybinei kelionei po Ameriką. 
Lankysis visoje eilėje didesnių 
lietuvių centrų. Be to, kaip vie
no iš ALT-bos skyrių pirminin
kas, planuoja dalyvauti ir ALT- 
bos konferencijoje, kuri liepos 
pabaigoje įvyks Chicagoje.

PRANCŪZIJOJ
— Joninės pas Paryžiaus Ii<i- 

tuvius. B. ir A. Venskai savo 
tėveliui pulk. Jonui Šlepečiui, 
atvykusiam iš New Yorko, pa
gerbti, sekmadienį birželio 24 d. 
suruošė pas save priėmimą — 
Jonines. Į priėmimą, svečią ir 
varduvininką pagerbti, atsilan
kė min. S. Lozoraitis ir ponia, 
min. E. Turauskas ir ponia, 
Prancūzijos b-nės valdybos pir
mininkas kun. J. Petrošius, Lie 
tuvos atstovybės sekretorius A. 
Liutkus ir ponia, lietuvių visuo 
menės atstovai ir prancūzai, lie 
tuvių bei šeimininkų B. ir A. 
Venskų draugai, viso apie 40 
žmonių. (Vardinėse dalyvavo 
taip pat T. šlepetienė ir pulk. 
J. Šlepečio duktė Aldona su vy 
ru, šiuo metu viešį Paryžiuje. 
Gražioje ir didžiuliais medžiais 
apsuptoje rezidencijoje, prie 
šampano stiklo varduvininkui 
sudainuota “Ilgiausių metų”, 
nuoširdžiai pasikalbėta ir eilė 
valandų pabendrauta.

— Inž. A. Rudis Paryžiuje. 
Liepos mėn. 1-4 d. Paryžiuje 
lankėsi, grįždamas iš Vokieti
jos, čikagietis inž. A. Rudis su 
šeima. Sekmadienį, liepos 1 d. 
dalyvavo lietuvių pamaldose, 
matėsi su Paryžiaus lietuvių ko 
lonija. Iš Paryžiaus inž. A. Ru 
dis ir toliau išskrido į Londo
ną.

amato. Taip pat mechaniškų zatorių grupės, norinčios ruoš- 
darbų. Skambinti darbo valan- ti Rygiškių Jono gimnazijos mi 
domis nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. i nejimą, steigiamasis susirinki- 
vak. 436-3698. (Sk.) mas įvyks B. Pakšto salėje

. —___ (kampas 38-os ir California),
X GERA PROGA hepos io j -7 on o 1 ■F ‘liepos 13 d. 7:30 v. v. Salę irmen. įsigyt! rasom,H mašinėlę j -aldvm0 R Pak-t!]s Eu

.etnvsku ar anglišku raidynu uko duoti be .oklo atl inim0 
labai nupiginta karna. Katalo-;
gus ir informacijas apie rašo
mas ir įvairias skaičiavimo ma
šinas gausite veltui, tik prane
šę savo adresą: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. North
port, L. I., N. Y., kuris “Drau
gui” žinomas, kaip sąžiningas 
asmuo. (Sk.)

CASTRO ĮSTOJO Į JAV 
KARIUOMENĘ

Fidel Castro, 19, gimęs Mek
sikoje, gyvenęs 5i129 S. Hals
ted, įstojo į JAV kariuomenę. 
Jis nėra giminė Kubos diktato
riui, kuris taip pat: yra Fidel 
Castro. Jaunučių moksleiviu ateitininkų stovyklos, įvykusios š. m. birželio 24 — liepos 8 d Dainavoje, stovyklautojai ir vadovai. Z 1

I kr:eųS U g y k

— R. Žukauskaite atvyko iš 
Chicagos ir Paryžiuje šios va
saros metu gilins prancūzų k. 
studijas.

URUGVAJUS
— Tragiškosios birželio die

nos Montevideo lietuvių ir Lie
tuvos draugų buvo paminėtos 
per radiją, spaudoje, pamaldo- 

i mis ir salėje.
Liet. radijo valandėlės per R. 

Independencia ispaniškai ir R. 
Sarandi lietuviškai transliavo 
specialias programas su paskai 
tomis ir atitinkama menine da
limi. Pažymėtina turininga ir 
nuoširdi naujo lietuvių bičiulio 
žurnalisto R. • Katzensteino kal
ba: “Urugvajus Lietuvos trage
dijos akivaizdoje”. Ji ištisai bus 
atspausdinta isp. “Eltoje”.

Dienraščiai: “EI Dia”, “EI 
Pais”, “EI Plata”, “EI Diario 
Espanol” ir “EI Bien Publico” 
įsidėjo specialius savo bendra
darbių straipsnius ir Urugv. 
Liet. Kultūros draugijos dekla
raciją prieš sovietinę okupaciją 
ir genocidą Lietuvoje, reikalau
dami savo tėvų žemei laisvo a.p 
sisprendimo teisių.

Birželio 17 d. vakare buvo iš 
kilmingos mišios už mūsų tau
tos kritusius laisvės kovotojus, 
kitus didvyrius, o taip pat ir 
už gyvus jos kankinius ir veikė 
jus tėvynėje ir tremtyje. Pa
maldas, kurios buvo baigtos 
Lietuvos himnu, atlaikė ir jau
trų pamokslą pasakė kun. J. 
Giedrys.

Parapijos salėje, šiemet gau
sesnei publikai dalyvaujant, bu 
vo pravestas visuomeninis ak
tas su Vyt. Dorelio choru, še
šių kalbėtojų žodžiu ir Veličkos 
vaidinimu “Lėk mano sakalėli”. 
Tylos minute buvo pagerbtas 

i Lietuvos ministerio a. a. dr. K. 
Graužinio atminimas. Naujasis 
Lietuvos atstovas A. Grišonas 
savo kalboje, tarp kitko, užtik
rino, kad kova už Lietuvos iš
laisvinimą bus tęsiama be per
traukos ir kvietė tautiečius jam 
toje misijoje vieningai talkinti.

Gana gerai atliktas scenos 
vaizdelis iš dramatiškųjų įvy
kių Lietuvoje 1944 m. žiūrbvus 
nuteikė jautriai ir rimtai.

Ir šiame akte, kaip visados, 
netrūko su savo ryžtingu žo
džiu ištikimo lietuvių patriotų 
bičiulio su jo šeima — J. P. 
Martinez Bęrsetche.

— Lietuvos Pasiuntinybės 
Spaudos attachė K. Čibiras su 
urugvajiečiu žurnalistu ir radi
jo komentatorium J. P. Marti
nez Bersetche per Montevideo 
radiofoną CX 50 R. Indepen
dencia veda savaitinę tarptau
tinės politikos apžvalgą, kurioj 
nuolat prisimenama Lietuvos 

| padėtis. Valandėlė vadinama 
' “Laisvės Balsu”.
I Per Buenos Aires (Argenti
noje) R. Belgrano radiją ir jo 
tinklą Lietuvos gedulo dienos 
proga su rašytoju Rodą inter- 
view apie Lietuvos tragediją 
padarė K. Čibiras ir C. Jukne
vičius, PET delegacijos pirrni-

‘ ninkas Argentinoje. Jie yra 
pakviesti ir ateityje prabilti šio 
radijo bangomis. Tai didelis lie
tuvių informacinio darbo laimė 
jimas, nes šis valstybinis radi
jas turi savo tarptautines ša
kas Bolivijoje ir Paragvajuje, 
taip pat gerai girdimas Urug
vajuje ir pietinėje Brazilijoje.

Kaip bloga muzika yra organi
zuota laiko tuštuma, taip ir ma
terialinis galvojimas yra ne kas 
kita, kaip organizuota dvasios tuš
tuma. — Fraiiz Werfel

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos Lietuvių Našlių ir 

Pavienių klubo susirinkimas įvyks 
liepos 13 d. 8 vai. vak. Venge- 
liausko salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Nariai-ės malonėkite gausiai 
atsilankyti. Bus tradicinis narių 
pasivaišinimas ir šokiai.

i
— Chicagos lietuvių “Kęstučio” 

pašalpos klubo mėnesinis narių 
susirinkimas įvyksta penktadienį, 
liepos mėn. 13 d. 7 vai. vakare 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43 
gatve. Valdyba




