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PABALTIJO VALSTYBIŲ ATSTOVŲ RASTAS 
VALSTYBĖS SEKRETORIUI RUSKUI

WASHINGTONAS. — Prieš 
keturiasdešimts metų, 1922 m. 
liepos 28 d. Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė suteikė 
Pabaltijo respublikoms — Esti
jai, Latvijai ir Lietuvai de jure 
pripažinimą.

P. Evan E. Young, Jungtinių 
Valstybių jgaliotinis Rygoje, sa 
vo 1922 m. balandžio 6 d. su
gestijoje tuojau pripažinti Pa
baltijo respublikas, tarp kita 
pabrėžė, kad tų respublikų vy
riausybės yra susidariusios su 
jų pavaldinių sutikimu.

“Taip pat svarbu yra priimti 
dėmesin tą faktą, kad kiekvie
name tų kraštų vyriausybių e- 
sančių valdžioje asmenys atsto
vauja didžiąją gyventojų dau
gumą, jų tautiniai rinkimai bu
vo padaryti viešai ir jais suteik
ta galimybė rinkikams laisvai 
pareikšti savo valią, trumpai 
tariant, tų vyriausybių valdžios

tybės tvirtai laikėsi pripažinimo 
Pabaltijo valstybėms teisių pa
sirinkti savitą valdymo formą 
ir likti laisvomis ir nepriklau
somomis. 1940 m. birželio mė
nesį Sovietų Sąjunga sulaužy
dama tarptautines sutartis ir 
iškilmingus savo pasižadėjimus 
respektuoti Pabaltijo valstybių 
teritorinę neliečiamybę ir poli
tinę nepriklausomybę, jas jėga 
užėmė ir aneksavo. Jungtinės 
Valstijos savo nusistatymo ne
pakeitė, bet pasmerkė šį Sovie
tų Sąjungos neteisėtą veiksmą 
ir pakartotinai patvirtino savo 
nusistatymą pasipriešinti bet ko 
kiai intervencijos formai į kitų 
suverenių valstybių vidaus rei
kalus. Tvirta Jungtinių Valstijų’ 
laikysena yra nepaprastos svar
bos mūsų atitinkamų tautų mo
ralės palaikymui ir mūsų tau
tinio palikimo išsaugojimui.

Šios sukakties proga, diplo-

teisingumo dėsnius ir pripažinti 
mažoms tautoms teisę laisvai 
pasirinkti jų savitą valdymosi 
formą.

Priimkite, pone, mūsų pakar
tojamus aukščiausios pagarbos 
patikinimus.

Johaiuies Kaiv,
E. Estijos Generalinio konsulo 

p. pasiuntinybės reikalais 
įgaliotas;

Arnolds Spekke, 
įgaliotas ministeris Latvijos 

Chargė d’Affaires;
J. Rajeckas,

Lietuvos Chargė d’Affaires a. i.

ALTO SUVAŽIAVIMO ATSTOVAI IR SVEČIAI

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo, įvykusio š. m. liepos 28 ir 29 d. Chicagoje, dalyviai ir svečiai. Sėdi (iš kairės): Barčiauskas, 
M. Kižytė, A. Aleksis, E. Mikužytė, dr. K. Drangelis, St. Gegužis, dr. P. Grigaitis, L. šimutis, dr. P. Daužvardis, prel. J. Boll, A. I. 
Rudis, A. Devenienė, J. Bačiūnas, E. Bartkus, T. Blinstrubas. Stovi A. Trečiokas, dr. Nemickas, M. Gudelis, P. Dargis, A. Repšys, ' M. 
Vaidyla, J. Talalas, S. Rauckinas, dr. Montvidas, dr. K. Šidlauskas, dr. Devenis, J. Jodelė, kun. A. Stašys, E. Pauražienė, A. šantaras, 
Bakanas, B. Pivariūnienė, A. Dzirvonas, V. Kvetkus, dr. S. Biežis, J. Miklovas, Bartašius, J. Jasaitis, dr. V. Šimaitis, Jurkūnas, J. Vai
čiūnas, J. Pabedinskas, Trečiokienė, L. Prapuolenis, O. Biežienė ir kt.

vykdymas eina iš jų atitinkamų matiniai Estjos, Latvijos ir Lie- 
tautų ir jųjų sutikimu.” tuvos atstovai nori išreikšti

Tat, Jungtinės Valstybės, su- ' Jums, pone Sekretoriau, ir Jung
teikdamos de jure pripažinimą, 
formaliai ir iškilmingai patvir
tino laisvo apsisprendimo princi 
pą, pagrįstą suinteresuotų tau
tų laisva valia.

Nuo to laiko Jungtinės Vais

tinių Valstybių vyriausybei, sa
vo atitinkamų tautų ir savo as
meniniu vardu, jų giliausį dė
kingumą už tą Jungtinių Vals
tybių vyriausybės tvirtą nusis
tatymą ginti tvarkos, teisės ir

Eisenhoweris pasakys
kalbą mokytoją

suvažiavime
STOKHOLMAS, Švedija. — 

Buvęs JAV prezidentas Eisen- 
howeris dalyvauja pasauliniame 
mokytojų suvažiavime liepos 22 
— rugpiūčio 5 d. Stokholme. Jis 
suvažiavime pasakys kalbą te
ma: “Tarptautinio susipratimo 
ugdymas”. Rugpiūčio 2 d. lan
kysis ir Bonnoje, Vokietijoje.

Suomiai apmėtė akmenimis 
festivalio jaunuolius

Suomiai nemėgsta komunistų suruošto jaunimo 
festivalio

HELSINKIS, Suomija. — Rai jaunuolių, puolančius parke fes
toji policija užvakar išsklaidė 
demonstrantų minią, apie 5,000 
asmenų, kurie mėtė akmenis į 
transporto priemones, vežančias 
festivalio delegatus.

Šį jaunimo festivalį remia ko
munistai.

Antikomuriistai demonstran
tai Helsinkio vidurmiestyje iš
daužė autobusų ir krautuvių lan 
gus. Tai antras incidentas ry
šium su konferencija.

Rusijos laikraščiai kaltina 
Jungtines Amerikos Valstybės 
ir Vakarų Vokietiją, jog jos e- 
sančios už demonstrantų nuga
ros.

Keletas asmenų buvo sužeis
ta. Policija areštavo kai kuriuos 
demonstrantus.

Policija sulaikė keletą šimtų

tivalio šūkius ir rusų kultūrinę 
parodą.

Mažiausiai septyni iš Rytų 
Vokietijos 500 delegatų pabėgo į 
Švediją ir paprašė politinio prie 
globsčio.

Apie 10,000 delegatų daly
vauja festivalyje Olympic sta
dione.

Izraelis neduoda
Soblenui vizos

JERUZALE. — Izraelio mi
nisterių kabinetas liepos 29 die
ną nutarė nesuteikti Sovietų Są 
jungos šnipui dr. Robertui Sob
lenui imigracijos vizos.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės nuteisė kalėti iki gyvos gal
vos dėl šnipinėjimo Rusijai.

Soblcn dabar yra Londono 
kalėjimo ligoninėje, kur sveiks
ta nuo susibadymo skrendant 

patingų priemonių pašlijusiam tarp Tel Aviv ir '.New Yorko,

Suomiai stiprina savo 
ūkį

HELSINKIS, Suomija. — Šuo 
mijos vyriausybė, vadovaujama 
premjero Karjalainen, ėmėsi y-

krašto ūkiui sustiprinti. Nuo 
1959 metų valstybės išlaidos pa
didėjusios 40 procentų.

Thant vizitas
RIO DE JANEIRO. — Jung 

tinių Tautų generalinis sekre
torius U Thant vizituos Brazi
liją rugpiūčio 8 -11 dienomis.

— 8-tojo tarptautinio jauni
mo festivalio atstovai jaučia, 
kad suomiai jų nemėgsta.

Izraeliui jį deporfa'avus.

— Meksika pasiūlė 17 valsty
bių atstovų nusiginklavimo kon 
ferencijoje Genevoje, Šveicarijo 
je, sustabdyti visus atominius 
bandymus 1963 metų sausio 1 d.

— Alžirijos vicepremjero Ben 
Bellos patarėjas, grįžęs iš Pa
ryžiaus namo, pareiškė, kad sep 
tynių vyrų taryba susirinks šią 
savaitę ir pradės valdyti kraš
tą per vieną partiją.

Plečia radijo tinklą

PASKUTINIAI JAV JŪRŲ KAREIVIAI 
APLEIDO TIIAILANDA

lt
Jungtinių Amerikos Valstybių jūrų kareiviai (marinai) grįš 

į Thailandą, jei bus reikalas

BANGKOK, Thailandas. — i pėstininkų Wolfhounds vyrų, Tačiau Thailandas užvakar 
Paskutiniai 1,800 Jungtinių A- 90,000 Thailando vyrų kariuo- oficialiai pareiškė, jog jis nepa- 
merikos Valstybių jūrų karei- menei, apginkluotai ir mankštin sitiki Laoso neutralumu, nes jo 
vių (marinų) paliko Thailandą, tai Jungtinių Amerikos Valsty-
bet Amerikos laivyno viršinin- bių.

komunistai brausis į Thailandą 
ir Pietų Vietnamą.

kas pareiškė, jog jie bus grą
žinti, jei reikės ginti kraštą 
prieš komunistus.

Išvykus užvakar jūrų karei
viams (marinams), Thailando 
gynyba dabar teks 2,200 Jung
tinių Amerikos Valstybių 27-tos

Amerikos kariniai daliniai į 
Thailandą įžengė gegužės mė
nesį, kai prokomunistai partiza
nai Laose priartėjo prie pasie
nio. Partizanai atliko didelius 
karinius žygius dar prieš suda
rant koalicinę vyriausybę.

Trumpai iš visur

Išvežta vėl 250 lietuvių
jaunuolių į Kazakstaną

CHICAGO. — Iš okupuotos 
Lietuvos gautomis žiniomis, lie
pos 24 d. traukiniu Vilnius-Mas 
kva į Kazakstaną, Karagandos 
sritį, išvežta vėl 250 liętuvių 
jaunuolių, žemės ūkio mechani
zacijos mokyklos moksleivių. 
Jie ten atliksiu “gamybinę prak 
tiką laukuose”.

KALENDORIUS

Liepos 31 d.: šv. Ignacas Lo- 
yola, Vainibutas.

Rugpiūčio 1 d.: šv. Broliai 
Makabėjai, Sūduvis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 70 laipsnių.

Saulė .teka 5:43, leidžias 8:11.

Lietuviai tremtinių
kongrese Romoje

VOKIETIJA. — 16-sios Va
sario gimnazijos 30 moksleivių 
šokėjų išvyko į Tremtinių kon
gresą Romoje liepos 30 d. at
stovauti lietuvius.

T. Alfonsas Bernatonis su 28 
kitais lietuviais išvyks Romon 
rugp. 2 d. Kongrese dalyvaus 
iš Vokietijos viso apie 75 asme
nys.

Liepos 27 - 31 d. ties Frank
furtu vyksta “Kirche in Not” 
kongresas. Jame pasirodė šau
niai jaunieji lietuviai šokėjai.

VIENA, Austrija. — Pagal 
Maskvos nurodymus, komunis
tų vadovaujama “Tarptautinė 
radijo ir televizijos organizaci
ja” (OIRT) paskatino komunis
tinę taikos tarybą reikalauti 
radijo siųstuvo jos reikalams — 
jis turėtų plėsti “taikos propa
gandą”. Šis siųstuvas, pagal 
“W. I.” informacijas, būsiąs sta 
tomas Austrijos teritorijoje. 
Jei, esą, atsirastų austrų pasi
priešinimas, tai bus pasiūlyta 
per šį stiprų siųstuvą teikti ir 
austriškas transliacijas.

Sovietų Vyriausybė jau ofi-

techniniais požiūriais. Ne taip 
seniai OIRT pastatė siųstuvą 
skirtą Siamui. Jis pavadintas 
“Siamo liaudies balsu” ir vei
kia vienoje pietų Kinijos pro
vincijoje. OIRT remiant, sustip
rinti radijo siųstuvai ir sovie
tinėje Vokietijos zonoje. Siųstu 
vas Gross-Z,eissig spinduliuoja 
22 valandas komunistinio turi
nio programą Skandinavijos

— Kardinolas Acacio Coussa 
mirė sekmadienį Romos ligoni
nėje. Jis buvo 65 metų. Kardi
nolu pakeltas praėjusio kovo 19 
diena. Dabar kardinolų kolegi
ja turi 85 narius.

— JAV Atominės Energijos 
komisija vakar pareiškė, kad 
iš atomų gaminama elektros 
jėga 1966 metais bus taipgi to
kio brangumo kaip ir paprasta 
elektra.

— Premjeras Macmillanas į 
savo ministerių kabinetą įtrau
kė daugiau jaunų žmonių.

— Bulgarijos komunistu par-i 
tija nutarė pakelti maisto -

kraštams ir Balkanams. Oranien' mėsos, pieno, kiaušinių tomei
burg siųstuvas kasdien 14 va
landų transliuoja anglų, prancū 
zų ir italų kalbomis ir 8 valan
das šiaurinei Afrikai (italų, ara-

cialiai sutiko prie siųstuvo sta-. bų kalbomis ir šiaurės Afrikos 
tybos prisidėti finansiniais ir tarmėmis).

Kolchozu padarinys - maisto trūkumas
VIENA, Austrija. — Ne tik 

rytų vokiečiai, bet ir čekoslo
vakai susidūrė su sunkumais 
maisto srityje. Pagal praneši
mus iš Vienos, apie ūkinius sun 
kumus Čekoslovakijoje liudija 
prezidento Novotny parėdymas 
į ūkius pasiųs,ti tūkstančius 
jaunų moksleivių. Prahoje ir 
kituose miestuose buvo pritrū
kę mėsos ir ties krautvėmis sto 
vėjo ilgiausios eilės.

Pagal pačių čekų duomenis, 
nuo šių metų pradžios mėsos

pristatymai smuko ir pasiekę 
apie 10,000 tonų mažiau, kaip 
buvo planuota. Susiduriama su 
sunkumais ir aprūpinant gyven
tojus vaisiais, daržovėmis ir 
bulvėmis. ■ »

Čekoslovakija, seniau turėju
si pavyzdingą pramonę, gerai 
išvystytą žemės ūkį, dabar yra 
geras pavyzdys, kaip prie bank
roto veda komunistinių planų 
biurokratija. Tai ryškiausiai pa
stebima žemės ūkyje. Kai 1956 1 gamybą.

m. vos puse visos 
žemės ploto (49%)

dirbamos 
priklausė 

vadinamam socialistiniam sek
toriui (kolchozai su soveho- 
zais), tai 1958 m. toji kolek
tyvizacija jau buvo pasiekusi 
81%, o 1960 pabaigoje 91%. 
Taigi kolchozai įvesti paskubo
mis ir už tai čekų tauta turi 
apmokėti... maisto trūkumais; 
be to, kolchozininkai menkai do 
misi didinti maisto produktų

čių, pipirų, cibulių ir žemuogių 
— kainas.

— Alžiriečių partizanai užė
mė Alžirą, Alžirijos sostinę.

— Peru karinė vyriausybė pa
leido iš kalėjimo prezidentą Ma- 
nuel Prado, kurio vyriausybę 
kariai nuvertė.

— Švedijos prekyba su Sovie
tų Sąjunga tesudaro vos 2 pro
centus visos švedų užsienio pre
kybos.

— Vakarti Europa yra gera
me kelyje. Stokholmo dienraš
tis “Dagens Nyheter”, komen
tuodamas JAV pastangas suar
tėti su Europos ūkio bendruo
mene, laiko tai įrodymu, kad 
Vakarų Europa yra gerame ke
lyje tapti stipriu ir nepriklau
somu politinės galybės veiksniu.

— Amerikos lyga vakar lai
mėjo prieš National lygos rink
tinių beisbolo žaidėjų ratelį 9:4.

— Sovietų Sąjungos kultū
ros ministras Furceva pareiškė, 
jog Pasternako augintinė Irina 
Ivinskaja paleista iš kalėjimo 
pirma laiko. 1960 m. gruodžio 
mėn. ji buvo nuteista 3 metais 
kalėjimo už tariamą spekuliaci
ją valiuta. Jos motina 'Olga I- 
vinskaja buvo nuteista 8 me
tams ir toliau kalinama.

— Minske nuteisti mirti 4 ge
ležinkelininkai, apkaltinti nele
galia valiutos prekyba. Pas
merktieji gyveno Breste, prie 
Lenkijos sienos.

— Mėgstami kriminaliniai ro
manai. Pagal surinktus duome
nis apie knygų skaitymą Lenki
jos karinėse bibliotekose, pa
aiškėjo, kad karinio turinio lei
diniai retai tėra skaitomi. Ka
riai, karininkų neišskiriant, dau 
gausia domisi kriminalinio turi-

Kremlius jaudinasi dėl 
Pabaltijo

STOKHOLMAS. — Švedų de
šiniųjų dienraštis “Sydsvenska 
Dagbladct” ryšium su sovietų 
spaudoje paskutiniu metu pasi
rodžiusiais puolimais prieš Šve
dijoje gyvenančius pabaltiecius 
ir švedų konservatorių partijos 
sluoksnius paskdlbė vedamąjį 
“Bloga sąžinė”.

Laikraštis nurodo, jog So
vietų Sąjunga visuomet blogai 
jautėsi, kai tik paliečiamas Pa
baltijo klausimas. Jai ypač ne
patinka tai, kad Pabaltijo emi
grantai informuoja laisvąjį pa
saulį apie tikrąją jų kraštų būk 
lę.

— Europos Bendroji Rinka 
Briuselyje įvedė naują būdą tak 
suoti ūkio gaminius. Tas būdas 
leidžia greitai pakeisti mokes
čius (taksas), kad maisto kai
na būtų ta pati šešiose Europos 
Ekonominės Bendruomenės vals 
tybėse.

— Amerikos Valstybių orga
nizacija (OAS) vakar susirin
ko Washingtone apsvarstyti, ką 

nio knygomis. Politiniuose kraš ( daryti su tomis valstybėmis, ku
to sluoksniuose tai kelia nema
žą rūpestį.

riose vyriausybės pastatomos 
nedemokratiniu būdu.

Vengtini ryšiai su vakariečiais
VARŠUVA. — Lenkijos jung I kios bausmės. Tuo pačiu metu 

tinės darbo (komunistų) parti- j lenkų partijos ck puolė lenkų 
jos centro komitetas įspėjo vi- publicistus, kurie, girdi, per
sus lenkų rašytojus ir žurnalis
tus vengti kontaktų su jų kole
gomis iš Vakarų kraštų.

Esą, tokiems ryšiams esant, 
į kapitalistinius kraštus paten
ka įvairios politinės informaci
jos ir tai galį būti žalinga parti
jai. Nors ir ne viešai, tačiau 
už tokių ryšių palaikymą įspė-

daug karštai domisi vakarų klau 
simais ir maža dėmesio kreipia 
į socializmo pasiekimus. Propa
gandiniu požiūriu per silpnai 
esą svarstomi lenkų-sovietų san 
tykiai.

Duota suprasti, kad ateityje 
lenkų spauda turinti žymiai dau 
giau dėmesio skirti sovietų po-

jimo neklausantiems gręsia sun I litikos siekimams.
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' Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
^4307 So Kedzie Avė., Chicago 32 

MAUDYMOSI TAISYKLES
temperatūros permai- nepavojinga džiovininkui su 

na kiekvienam kūnui yra žalin- silpnais plaučiais daug dainuo- 
ga, kiekvienam gyvūnui nesvei-! ti ?
ka. Nuo staigios temperatūros Atsakymas A. P. — Vieniems 
atmainos stiklas susprogsta, pavojinga, o kitiems visiškai 
akmuo sutrūksta ir žmogų su*. nepavojinga
krecia- ' Atsakymas M. K. — Į tams-

Kad ir kažin kaip užsigrudi- tos klausimą> ar naudin,a ^gi
nęs būtumei, kad ir puikiausią katai gerti metelių _ pelynų
sveikatą turėtumei, niekad stai-

Įkiamas uniformuotas pareigū
nas ir duodama pabauda..

Ši procedūra davė puikių re
zultatų komunistinėje Kinijoje, 
kur net gastroliuoja aktorių 
trupė su vienos scenos vaizdeliu 
“Nespiauk, kur pataikai”...

Net Hong Konge, kur birže
lis buvo paskelbtas nespiaudi- 
mo mėnesiu, gyventojai yra pri 
pratę prie truputį daugiau as
meninės laisvės. Tai ir yra vie- 
na jų atsiradimo priežastis.

Nosys, gerklės, plaučiai ir to
liau valomi, o vakariečių turis
tams, kaip pilvai sukosi, taip ir 
sukasi. . .
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arbatą, o gal ji yra organizmui
ga nenerk į šaltą vandenį. Kiek ken,ksming.a> tai reikia pa.3aky. 
vienas sukrėtimas (shock) silp- ti> kad viskas su saiku yra svei 
runa kraują, sudaro palankią ka Jeį metelių arbatos tįk tru. 
dirvą ligoms, o kai kuriems ga-, putį geriant sužadina valgiui 
Ii būti net labai pavojinga. Juk apetitą> tai perdaug geriant ga_ 
daug kartų pasitaiko, kad žmo-' u paveikti ausis lr nuo jo gali
gus, Staiga nėręs į vandenį — 
neiškyla, nuskęsta, nors van
duo nepergilus. Tai dažniausiai 
atsitinka tiems, kurių širdis 
yra silpnoka, kurie turi inkstų 
ligą, aukštą kraujo spaudimą 
ar kitokį nenormalumą.

Ir jau apsipratus su vandens 
temperatūra, nepatartina nar
dyti po vandeniu, jei turi pū
liuojančią ausį ar prakiurusį, 
ausies būgnelį. Tokiu atveju 
kartais gali įsimesti skaudi ir 
pavojinga liga, vadinama “mas- 
toiditis” Taipgi negalima nar
dyti ir tiems, kurie turi chro
nišką sinusitą ar kitokią nosies 
šnervėje ligą.

Norėdamas maudytis jūroje, 
ežere ar upėje, neužmiršk šių 
dėsnių:

1. Nebrisk į vandenį, jei esi 
pervargęs, nuilsęs, labai suši
lęs, labai išprakaitavęs. Pirma 
pailsėk, atsivėdink; tik po to 
jau gali maudytis.

2. Nesimaudyk, jei esi gir
tas. Girtieji net nežino, kad jie 
turi daugiau drąsos, negu pro
to, todėl dažniau žūsta.

3. Nesimaudyk, jei skauda 
galvą.

4. Nesimaudyk tuojau po vai

atsirasti ausyse 
šniokštimas.

ūžesys

Chicagos Sveikatingumo komisionierius dr. S. L. AndeT.man (kai
rėje) su sveikatingumo pareigūnu dr. M. J. O’Connell tariasi, kaip 
susekti kas Chicagoje buvo panaudojęs thalidomido piliules, ku
rios yra buvusios daugelio nenormalių kūdikių gimimo priežas
timi. Jie laiko butelį tų piliulių, kurias atsiuntė vienas vietinis 
gydytojas. Federalinė maisto ir vaistų administracijos įstaiga 
pranešė, kad tie raminantieji vaistai pirma negu buvo atšaukti, 
buvo pasiųsti 1,200 gydytojų eksperimentų tikslais.

Kasdienybes kronikos

Asmeninės laisvės ženklas

ką. Ir tik tiek pat jis apie tai 
ir pagalvoja.

Saugu būtų pasakyti, kad, 
jei kiekvieną kartą nusispiau- 
nąs kinietis būtų' nubaustas, 
kaip įstatymai reikalauja, kiek
vienas Hong Kongo

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

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

Tel. PRospect 6-5084

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

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

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

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.

KĘSTUTIS GAIDŽICNAS ,
pabėgėlis ' vak.

Pirmą kartą Hong Kongą lan taip pat jauni, gražūs sutveri- tikrai pajėgtų gyventi gražia-
kančiam turistui turėtų būti at- Imai, įmantriomis šūkuoseno- me trijų kambarių bute ir retai
leista už pagalvojimą, kad šios mis pasipuošę, apsitempę nau- kada kęstų alkį.
kolonijos gyventojai nepropor- jausios mados rūbais, šio pa-

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v, p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA GALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 

šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lien} uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

cingai yra užkrėsti įvairių gerk 
lės ligų.

Tarp įvairių, spalvingų šio

pratimo nevengia.
*

I
Įstatymų kodeksas, sudary

tas 1933 metais, skelbia, kad 
tas, kuris spiaus “viešoje Vie

viu judėjimo chaoso, traukinių 1 šaligatvio krašto, kada pasi- toJe’ autobuse, laiv© ar bet ku- 
bildėjimo, vidudienio patrankos ruošia spiauti, bet ne vienas iš riame
sudundėjimo skersai uostą,—yra I penkiasdešimts nepagalvotų su- 
dar vienas garsas, kuris tikrai tepti naujutėlę baltą nosinę, 
nesunkiai gali aukštyn apsukti i Kinietis neatsieka ką nors 
vakariečio turisto pilvą... ! nekasdieniško ar nuostabaus,

j Tai yra geros nosies, gerklės, kada jis yra pasiruošęs nusi- 
! plaučių ir dar įvairių kitų kvė- i spiauti. Jis vien tik seka am

Labiau išsilavinę kiniečiai,
miesto garsų — prikimštų gat- greitu žingsniu prisuka prie

Rez. HE 6-1670.

DR. K. 6. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel,
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Telefonas: GRovehiU. 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road

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

Ofiso ir huto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
+1407 So. 49th Court, Cicero

Nuo liepos 8 iki 23 atostogose. 
Kreiptis į Dr. Kisielių.

~dr7vl. kaupas
VIDAUS LIGOS 

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

(Kamp. 35-ta ir Halsted)
T TJ 5-6446 Valandos vak. G-9. šeštad. 10-2 p. p.

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligohinę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir reinus 

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

viešame pastate” gali 
būti nubaustas 500 Hong Kon
go dolerių, (90 Amerikos dol.) 
arba trijų mėnesių kalėjimo 
bausme.

Visur užtinkamos spiaudy- 
mą draudžiančios iškabos. Au-

Ofisas: 3148 \Vest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 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.

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

Dr. W. Ross Dr. L. SęibuTis
Inkstų, pūsles ir šlapunio takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė. tel 
GR 6-0091 L 392 E. 159th St., Harvey, 
Iii., tel. LDison 3-4383; 80 . N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE.6-7764, 
_____ Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠINIKUS^
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 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. VL. BLAŽYSpavimo organų garsas, kyląs iš jžiais seną, nusistovėjusią gyve- tobusuose, keltuose ir parkuose j
pastangų vienu stipriu užsimo-' nimo filosofiją — pašalindamas j jos publikai graso piniginėmis
jimu šiuos organus pravalyti. . tą, kas jam nereikalinga, šiuo ir kalėjimo baudomis. Spiau-i

Garsas, trumpai kalbant, yra į kartu nepatogiai užkimštą no- dymas draudžiamas” — iškabų
net yra viešuose paplūdymiuo- I Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį.

Ofiso telef. 476-4042

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
2801 W. 63rd Street 

Kampas 63-čios ir California
Vai. kasdien nuo 6—S vai. vak. 

šešt. 2—4 vai.
paprastas nusispiovimas. Spiau 31 
dymą atlieka gyventojai iš įvai 
rių ir skirtingų gyvenimo luo-

Kinietis nusispiauna tokiu se-
. ...... ________ __ ______ pat dažnumu ir tokiose pat vie- j Hraėš metus laiko vyriausybė

gįo Reikia palaukti bent pus- T&. gen. kiniečiai> jflu. toge; kaip Kalifornijos gyven- 'atkreipė dėmesį į aukštą džio
VA 4- Am I n va 4-. Ir (-r, /lo w ______ : f    1 Ž Yž. - Lantros valandos, tik tada galė

si sveikas maudytis.
5. Moterims laike mėnesinių 

nesveika maudytis, o viešame 
pliaže net ir pavojinga. Tokia
me laike besimaudanti moteris 
gali gauti sveikatą naikinančias 
“baltąsias”, endometritą arba 
net ir kraujo užnuodijimą.

6. Jei turi silpną kraują, jei 
plaučiai yra silpnoki, tai saugo
kis persišaldymo vandenyje. 
Tokiems perilgai šaltame van
denyje maudytis gali būti pa
vojinga.
7. Jei besimaudant šiurpulys 

nukrečia, eik lauk iš vandens 
ir masažuok odą.

8. Jei lūpos mėlynuoja, su
stok maudytis ir eik iš van
dens.

9. Iki 4 metų amžiaus kūdi
kio nepatartina maudyti šalta
me vandenyje, o jei maudysi, 
tai tik keliom minutėm. Išmau- 
džius tuojau reikia nušluostyti 
visą sausai; jei vėjas pučia, tuo 
jau reikia apvilkti drabužėliais.

Eidamas maudytis, brisk į 
vandenį iš lėto, apšlapink spran 
dą ir pečius, leisk odai apsipras 
ti su šalta temperatūra, tik po 
to jau gali visas puškentis.

Taisyklingai maudantis žmo
gus ne tiktai atsivėsina, bet ir 
prakaito sušvinkimus nuplauna, 
išsimankština. ir užsigrūdina. 
Tai yra sveika. Bet netaisyk
lingai maudytis yra nesveika ir 
net pavojinga.

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Klausia A. P. — Mano brolis 
turi labai gražų ir skambų bal
są, mėgsta dainuoti chore. Bet 
jis turėjo plaučiuose tuberku- 
lozę ir vieną sykį net kraujais 
atkosėjo. Prašau paaiškinti, ar

ni kiniečiai taip pat daro. O tojas numeta cigaretės nuorū- .vos susirgimų skaičių,
igos rišimą su Spiaudymu ir nu- 
, tarė pagaliau šį paprotį panai
kinti. Du kartus savaitėje du 

I sveikatos inspektoriai yra iš
siunčiami prižiūrėti tvarkos. 
Vienas pareigūnas uniformuo
tas, kitas civiliai apsirengęs.

Šis operacijos planas yra tie
siai iš komunistinės Kinijos me 
todų knygos. Spiaudymas rau

donojoje Kinijoje sėkmingai pa 
'šalintas, panaudojant, “priešin- 
■ gą liaudies nuomonę ir nusista- 
1 tymą”.

Pasirinkęs patogų kampą, ci
viliai apsirengęs inspektorius 
laukia, kol padaromas nusikal
timas. Tada priėjęs, nusikaltę- i 
liui atskaito trumpą pamokėlę, 
vyriausybės vadovėlio žodžiais 
“įvykiu praeivių tarpe bandyda 
mas sukelti kuo didesnį dėme
sį,;. Tik tuo atveju, kada nusi
kaltėlis pradeda nemandagiai 
ar nekultūringai elgtis, pašau-žmones.Susidūrus šiems dviems automobiliams, buvo užmušti 7 

Nelaimė įvyko nakčia ties Highland. Kan.

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO ! #

Rez. \VAlbrook 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
š:os Ii- Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. tel. GRovehiU 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį. ?

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. (VAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai 

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

Balzekas Motor Sales, Ine.
D I K E C T F A C’ T O B Y D E A L E R FOR:

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH - Valįant — STUDEBAKER - Lark
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintotm kainom. Galima pirkti be pinigų.

BALZEKAS MOTOR SALES, 4030 Archer Avė., VI 7-1515
Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 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 West 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 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0601.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

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

DR. JL 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. 
i Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.
Į Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKšEVIelUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE1 VAIKU 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 ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
t GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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 CHIRURGE 

KŪDIKIU IK VAIKU
LIGŲSPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenne

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. _ _
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo į Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 

-6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo ' —
11 vai. 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 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.: pirmad. lr Ketvirt&d. 1-4 p p 
mtrad ir oenktad. 6-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IK SMEGENŲ LIGOS 

4 Main St., Aurora, III.
Tel. TW 2-0803 

Susitarimui skambinti 
tel. TRemont 9-1450, Batavia, III.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKI'IKA IR MOTERŲ 
LTGOS Tv

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
si. PRospect 8-1228 

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.-i :;'g
Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Strėet 
ATOSTOGOSE IKI liub- 

PIŪČIO MEN, 5 D. 
Telefonas — GRovehill- 6^2823
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
ATOSTOGOSE ‘

T Kol grįš ofise dirbs Dr. Brinkis. 
Vai. — Pirmad.. antrad. ir .penktad. 

1-4 Pi p..
trečiad. ir ketvirtad. 7-8 v. v.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 lkl 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

PriSm. vai,; kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. Ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., , 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Oxfordo universitetas,

RUSK IR CHAPLINAS
Garsusis Gxfordo universi

tetas Anglijoje mokslo metų 
užbaigimo iškilmėse šiemet pa
gerbė jungtinių Amerikos Vai 
stybių sekretorių Dean Rusk 
ir aktorių komiką Charlie 
Chaplin. Kai kurie anglų dien
raščiai Anglijoje ir Amerikoje, 
pažymėtinai The New York 
Times, rašė, kad to universite
to iškilmėse įteiktas garbės 
doktorato laipsnis Chaplinui, 
lyg ir nustelbęs mūsų valsty
bės sekretoriaus Rusk garbės 
doktorato įteikimo procedūros 
eigą. Vadinas, anglų universi
tetas lygiai tiek, jei nedau
giau, kreipė dėmesio į komi
ką, kiek ir į Jungtinių Valsty
bių politiką bei vyriausybės 
svarbų narį. Nors abu garbės 
doktorantai — Rusk ir Chap
lin, kartu ėję parade, tačiau 
Chaplinas susilaukęs daugiau
siai dėmesio. Rimtesnioji pub
lika ir rimtesnioji spauda kri
tikavo šį šugretnimą, nepada
rant skirtumo tarp didelės ir 
galingos valstybės sekreto
riaus ir komiko.

Charlie Chaplinas yra An
glijoje gimęs ir užaugęs žydų 
tautos aktorius. Daug metų 
jisai gyveno Amerikoje, Čia 
jis pagarsėjo, čia jis milijonus 
susikrovė, tačiau atsisakė pri
imti Jungtinių Valstybių pilie
tybę. Gyvendamas Amerikoje 
jisai pasižymėjo ne tik kaip 
aktorius' komikas, bet ir kaip 
komunistų bendrakeleivis. Dėl- 
tokio savo polinkio ir atviro 
raudonųjų sąjūdžių rėmimo, 
jis čia susilaukė nepalankios 
spaudoje publikacijos ir todėl 
iš Amerikos jisai išvažiavo, pa 
daręs Jungtines Valstybes įžei
džiančių pareiškimų.. Ilgesnį 
laiką pagyvenęs užsienyje (įsi
kūręs Šveicarijoje), jis kad ir 
norėdamas nebegalėjo sugrįžti 
į Jungtines Valstybes, nes ne
turėjo pilietybės. Pagaliau, kai 
jis savo laiku pareiškęs norą 
grįžti, mūsų teisingumo depar
tamentas" Tūrėjo ištirti, ar ver
ta ir svarstyti jo leidimą grįž
ti Amerikon, nes savo veikla 
jisai buvo linkęs remti tik kai
riuosius Sąjūdžius.

*
Galima nusistebėti, kad toks 

rimtas dienraštis, kaip New 
York Times, ėmėsi ginti Chap

lino bylą, pareikšdamas, kad, 
girdi, Amerikai nesusidarytų 
pavojų, jei dabartinė vyriau
sybė atšauktų 1952 metais pa
darytą nutarimą nebeleisti jam 
grįžti Amerikon. Reikėtų jo 
praeitį užmiršti, nes, esą, jei 
toks garsus Anglijos universi
tetas suteikė jam net garbės 
doktoratą, ir jei buvo leista 
drauge žygiuoti parade su JAV 
sekretorium, kad priimtų gar
bės doktorato pažymėjimus ir 
insignijas, tai galėtų būti su
teiktas jam leidimas ir į Ame
riką atvykti.

Teisingumo departamentas, 
atrodo, nesiskubina vykdyti 
New York Times patarimus 
ir, reikia manyti, Chaplino rei
kalo nei nesvarstys.

Generalinis prokuroras (tei
singumo sekretorius) 1952 m. 
rugsėjo mėnesyje davė patvar 
kymą imigracijos ir natūrali
zacijos tarnybai suorganizuoti 
apklausinėjimą, jei Chaplinas 
užsimanytų grįžti Amerikon. 
Kaip visiems yra gerai žino
ma, Jungtinės Valstybės ati
daro duris tik tokiems, kurie 
turi gerą moralinį charakterį, 
ir kurie sutinka paklusti šio 
krašto konstitucijos ir valdžios 
nuostatams. Charlie Chaplin 
nei kitu atžvilgiu nėra vertas 
įleidimo į JAV.

Tėvų jėzuitų leidžiamas žur
nalas “America” dėlto daro 
rimtą pastabą. Anot jo, Ox- 
fordo universitetas gal ir tu
rėjo šiokio tokio pagrindo pa
gerbti Chapliną už jo įnašą į 
komedijos meną, ir universite
to iškilmių parade gal jis mi
niai labiau imponavo, negu 
Dean Rusk, bet tai dar toli 
gražu, nėra pakankamas įro
dymas, kad dėlto jis jau gali 
būti įleistas į Ameriką, kurią 
jisai apšmeižė. Be to, jis buvo 
susidėjęs su tais gaivalais, ku
rie siekia sugriauti Amerikos 
demokratinės santvarkos pa
grindus, garantuojančius vi
siems žmonėms lygias teises 
ir laisvę.

Tenka tik stebėtis, kad Jung 
tinių Valstybių sekretorius 
Rusk sutiko tuo pačiu kartu 
su Chaplinu priimti iš Oxfor- 
do universiteto garbės dokto
ratą ir, to siekiant, marguoti 
parade drauge su savojo kraš
to priešu.

Jehovos liudininkai skelbiasi neutralūs
Ryty- Vakaro konflikte

Pasikalbėjimas palapinėje vieno suvažiavimo metu.
Gera organizacija. Daugiau plinta Afrikos kraštuose. 

Liudytojai nusistatę prieš revoliucijas

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 31 d.

V. ALSEIKA, Vokietija

nori prisitraukti naują narį... 
Įdomu, koks Jehovos liudinin
kų paplitimas pasauly ir čia 

jie patys džiugiai paaiškina, 
kad procentiniai pagal gyven-

Visoje Sovietijoje, sovietų zacija, kad jie turi savo taksi- 
valdomuose kraštuose, šiuo me- mašinas, patys savo tarpe mai
tų vyksta net ir įvairių sektų tinasi ir pan. Na, teko pagal - 
persekiojimas. Jų tarpe, pati- voti, matyt, keiksis miesto val- 
kimomis informacijomis iš už : gyklos, restoranai, nes šiaip tie
geležinės uždangos kraštų. Je- į visi suvažiavimai, sąskrydžiai tojų skaičių imant, jie daugiau- 
hovos liudininkai žymiai plinta i juk palaimingi valgį teikiau- šia paplitę Antilų salose — vie- 
ir vis daugiau persekiojami. ■ čioms įstaigoms... nas jehovininkas atitenka 70
Lietuvos spauda ir Vilniaus ra Laukto palapinių miesto nete gyventojų, o šiaurinėje Rodezi- 
dijas jau buvo pranešę apie ir ko aptikti, nes jehovininkai pa- joje — vienas 81 gyv. Kanado- 
Lietuvoje veikiančius Jehovos i sistatė tik didžiulę palapinę su- je procentiniai daug, nes 40,000. 
liudininkus ir apie jų patrauki- sirinkimams (telpa bent 5,000 Stebina jų paplitimas Kuboje 
mą teisman, apie nuosprendžių žmonių), dar vieną — valgyk-i (14,000 pernai, o neseniai buvo 
paskelbimą. lai ir dar kitą spaudai, vadovy- 11,000) ir Meksikoje (25,000).

bei ir pan. Kaip tik buvo pietų Europos kraštuose daugiau J.

Jaunimo suvažiavimas Helsinkyje

Pasaulinės demokratinio jaunimo ir tarptautinės 
- studentų sąjungos suvažiavimo išlaidos siekia

100 mil. dol. 1 c'S;

GEBEMINAS GALVA

Minėtos sąjungos kas antri galima numanyti, kad jaunimo
ar treti metai organizuoja jau- suvažiavimas sieks to paties
nimo suvažiavimus. Kiekvienam tikslo, kaip neseniai Maskvoje
jaunimo suvažiavimui organi- užsibaigęs taikos suvažiavimas.
zuoti išleidžiamos sumos pra- ,, .__ nniitikna1 Suvažiavimas «iasKVOs pniiriuos
šoka J. A. informacijos įstaigos įrankis
metinį biudžetą. Suvažiavimai
dažniausiai vyko komunistinių Patrauklioje priedangoje vyks 
kraštų sostinėse. Priešpaskuti- jaunimo suvažiavimai tarnau- 
nis įvyko Vienoje. Aštuntasis Ja ^k Maskvos politikai. Pra- 
jaunimo suvažiavimas, vykstan- ėjusiuose suvažiavimuose jau
tis liepos 28—rugp. 6 d. Helsin- rūmas priėmė ryškius politinius 
kyje, pavadintas taikos ir drau- nutarimus, kuriuos Maskva 
giškumo sąskrydžiu. Iš anksto isPraudė į jo rankas. 1949 m.

; Budapešte vykęs suvažiavimas
Kas tie Jehovos liudininkai? metas, ir galėjai stebėti kaip liudininkų aptinkame Fed. Vo- nors Dvz mokesčiu mokėiimo ; Pasmerkd Marshallio planą, 
„ , ... „ ,, viskas sklandžiai vyksta -kaip kietijoje (1961 m. buvo 70,712, ūe Saw pareik v sur 1001 ’aunim0 su'’“'avlmas

ChRuilTio“.mS papasakojo vienas spau- na, j jie patys teigia, "su n,ūs„ Sa. Ne - jie Slfau teiį '

pradėtos sektos pasekėjai anks 
čiau vadinosi biblistais, tiki jau 
prasidedant antrąjį Kristaus 
atėjimą, neturi nei bažnyčių, 
nei dvasininkų ir visokia hierar 
chija jų laikoma nelabojo da
lyku... Ir Liet. Enciklopedija

- mes gerbiame -asmenybę, i Pasmerkė JAV imperializmą Ir 
mes nieko nenorime versti. ; i padanges kėlė Siaurės Korė.
- Tvarkoje, - ir jiems ten- ‘iaudies didvyriškumą. Vė- 

ka mesti klausimas, o kaip jūs '“niuose suvažiavimuose buvo 
laikotės Rytų — Vakarų konf- paliestas ano meto klausimai,

dos pareigūnų, visur pasireiš- draugais būsią, apie 100,000”) 
kianti narių talka, nei vaikų ir D. Britanijoje, Prancūzijoje 
neišskiriant. Per valandą jie pa- jau mažiau — 17,108, Italijoje 
maitina 1,200 delegatų. dar mažiau — vos 6,304. Jau

Delegatai gavo nakvynes pas procentiniai žymiau daugiau
miesto gyventojus, kiti iš ap- narių esama Skandinavų kraš-h}kto požiūriu? Ar jūs pateisi- -kuriuos nurodė Agitpropas 
linkinių vietų atvykdavo savais tuose (pvz. Danijoje — 10,000, !nate komUnistus, kaip žiūrite anglosaksų užpuolikiška pbliti- 

nrinažinn knd „n automobiliais. visur garsiaksl-! Švedijoje — 9,000). O kaip su i j jūsų “seserų — brolių” perse- ka, tautų išsilaisvinimas, tai
ka propaganda Jie veikia įvai- i Sovietij°s kraštais? Atsakymas kiojimus? į ka... Helsinkyje bus dar kartą

—— tikslių duomenų neturima,
tačiau narių skaičius — veikian

— skamba atsakymas, — kerš
tą mes paliekame Dievui ir tik 
jam. Mes nesame pacifistai ir,

i Persekiojo Hitleris, o dabar — jeigu kas nori karo, tegul ke-, branduolinių sprogmenų nuošė 
kOOTmfefcai na — mes pysime neutralūs, domis ir nenoru nusiginkluoti.

! — Taip, — jie aiškina, — Į Gar jie priduria, kad komunis- Dar kartą bus pritarta Sovietų
mes žinome, kad Sovietų kraš- Juos laiko JAV agentais ir ginkluotos taikos politikai, ku- 

vad. sritiniai suvažiavimai. Juo i Spaucios atstovui prisi- tuose mūsų broliai persekioja- \ ypatingai persekioja R. Vokie- rį( pasak jo, vedanti į kortiufliž-
se dalyvauja po keletą tukstan- lgta-ius ir pareiškus pageidavi- mi, kad vyksta bylos. Tačiau tai tijos zonoje. Na, jų nemėgsta mo įsigaiėjimą.
cių dalyvių jaunimu prade- ... informacijų, jos mie- mums ne naujiena. Tas pats bu ir kiti totalitariniai kraštai, v -
dant ir senyvo amžiaus zmone- Riek agitacJJne priemai- vo Hitlerio laikais, tas pats ir Pvz. Ispanija, o Trujillo nu- Diriguojamas suvažiavimas
mis baigiant. Kaip tik vienas teikiamos pirrniausia tenka dabar, kai mūsų nariai sėdi ka- žudžius, jie laisvai veikia Do- Helsinkyje vykstančio jauni- 
antnriTnoaVXUenVaymamIU mieste Pastebėti- kad stebina organi-j Įėjimuose. Žinoma, komunis- mininkonų respublikoje. Mūsų, mo SUVažiavimo 92 pusi. vado- 
Buvo nadarvta skubi išvada-' zuotumas’ ir čia- štai’ stebi ke’ tams nePatinka’ kad Iždininkai jie aiškina, visur rasite pašau- vas aiškiai rodo> kad per 10 

P . , yta.v . , . lias mašininkes, rašančias pra- atsisako tarnauti kariuomenėje, lyje.
reikia tiksliau įssiaiskmti apie v. , ., ... .. . nesimuš spaudai.liudininkų veikla, reikia tiesio- . 1

propaganda. Jie veikia jvai- legen^ kalbos> chorų giesmės.
riuose kraštuose, ir jų šiandien, aiškina, turėsime už- _______„ _____
sias plitimas reiškiasi JAV ir darymą jį. Roschkovvski, vienas čių pogrindyje — turėtų siekti 
Fed. Vokietijoje. Gal būt, jie jvadovų Wuertemberge, kalbės 100,000.
tuose kraštuose tik aktyviausi. apie artėjančią DieVo karalys- 
Kaip tik šie metai pasižymėjo tę 
Jehovos liudininkų gausiais
kongresais, o Fed. Vokietijoje i Apsilankį/mas spaudos 
šią vasarą vyko ir tebevyksta į palapinėje

Čia mes esame neutralūs, j Pakaitot* pastarieji N. Chruš
čiovo tvirtinimai taikos suvažia
vime, JAV bus apkaltintos ka
ro kurstymu, oro užteršimu

ginės informacijos apie jų “se
seris ir brolius”, Veikiančius 
anapus geležinės uždangos, pa
galiau įdomu patirti ir apie jų 
pažiūras, vykstant konfliktui 
tarp Vakarų ir Rytų, apie jų 
nuomonę komunizmo požiūriu.

Vieną karštą liepos m. die
ną aikštėje išdygo milžiniška 
palapinė, ir tai buvo ženklas, 
kad kongresan renkasi tūkstan
čiai “jehovininkų”.
Puikiai organizuoti, solidarūs

Jau iš vietos spaudos praneši

—- Taip, — aiškina pareigū
nas iš Moensingeno miestelio i 
Helmut Lindner, —“ niekas čia 
neapmokama, visi dirba sava- ! 
noriškai, visi pasišventę nariai, i 
Atsiradus vietos tarp trijų spau 
dos pareigūnų, per valandą ten
ka išsikalbėti apie visa, kas do 
mina pašalietį stebėtoją, ligšiol 
tik iš spaudos girdėjus} apie 
tuos liudininkus arba Ameri- . 
koje stebėjusį jų susirinkimų 
namus su užrašu “Jehova’s 

Witnesses” ir dažnai susibū- 
riavusįais juodukais.

mų teko pastebėti, kad į tą vie Rodezijoj,
Antilų salose

Darbo sekretorius A. Goldberg tariasi su Eastėrn Air Lines inži
nierių unijos prezidentu Malcolm Maelntyre kaip likviduoti inži
nierių streiką.

Spaudoje ir gyvenime ' ,

! ną iš 14-kos sritinių suvažiavi-
m . z. , , , ■ 4.- betė tik vieną Badeno- Pirmiausia šeimininkai su- 'Dažnai, mes manome, kad sveti-; Taip atsako kolumniste, turinti, i, ... ... i

momis kalbomis rūpinamės tik to patyrimo, kelių knygų autorė. Ji j w^ertemberg° Prasto dal}) sp- krauna įvairios literatūros, su
dėl, kad galėtumėme geriau savo pati sakosi, kad dalykuose, kuriuo plauks apie 6,000 delegatų, kad almanachais, žurnalais ir pan.,
vaikus priversti mokytis lietuvių se nesanti tikra, klausianti speeia-: sklandžiai veikianti jų organi- ir žmogus galvoji — matyt jie
kalbos. Ne vienam, atrodo šioje 
angliškai? kalbančioje šalyje kita

listų. Kad kalba yra turtas ir tur-1 
tina asmenį, tvirtina visi, o ne tik

nų tik laiko nuotrupos telieka 
asmeniškiems pokalbiams ir 
klaidžiojimams. Suvažiavimo 
dalyviai paskirstomi į sambū
rius atskiriems klausimams 
svarstyti. Milžiniška organiza
cija siekia, kad ne tik pokalbių, 
seminarų, paskaitų metu, bet 
ir kultūrinėse pramogose butų 
dedamas komunistinis antšįiaii- 
das. Išrinktieji, kurių nedaugiau 
5% dalyvių, kviečiami į ypa
tingus, uždarus posėdžius svars
tyti komunistinės taktikos' ir 
strategijos klausimus.

Pigi kelionė ir išlaikyriiaš 
privilioja asmenis, kurie yra 
nuošalūs komunistiniam sąjū
džiui. Kai kurie amerikiečiai 
jaunuoliai 1957 m. skrido į 
Maskvą vien dėl to, kad už kę- 

(Nukelta į 4 psl.)

kalba nereikalinga, o lietuvių kai- tie, kurie rūpinasi lietuvybės iš- 
bos mokymasis tik esą akcentui laikymu.
kenkiąs. Panašus klausimas iškilo 
ir vienoj amerikiečių šeimoj.

Seneliai nekalba angliškai

Chicagos, dienraštyje “Sun Ti
mes” yra viena kolumna, vedama

L. Augšt. VYTAUTAS VOLERTAS

JAUNIEJI MOKSLININKAI | 
IK RELIGIJA

Paskutiniame JAV jaunųjų 
Ann Landers, kurioje ši gabi žur- ig^fos mokslininkų suvažiavi- 
naliste atsakinėja } daugel} jvai-
rių klausimų. Ne vienas tų klausi

UPĖ TEKA VINGIAIS

•„ lą iš nukirstos žolės, ir nei vienam lopely žalumo ne- 
■ liktų. Mediniais dantimis skliauto mėlynėje įsirėžę, 
; lingavo grėbliai javų pakraščiais ir grasino laukams 
; i lyg alkani vilkai, žvalgydamiesi po kalnelius ir slėnius. 
; Iš namų staklės buvo seniai išmestos, vejose net išties 
: tos drobės baigė balti, jau šįmetiniai linai rengėsi 
: pražysti, apsmilkyti Sekminių berželių dūmais, kurie

tėti namai, ir blizganti Nemuno juosta pastojo kelią. 
Už upės, už sraunaus vandens, vos tiltu persiritus, 
tiesėsi pušų miškas, nusidriekęs nusikerojęs tiek toli, 
jog sunkiai galėjai skirti, kur dangaus mėlynė prasi
deda, ir kur dar linguoja debesėliais apneštos spyg
liuotos viršūnės.

Čia buvo nuostabiai tuščia. Nei paplūdymio snie
gai prieš mėnesį supleškėjo krosnyse, net džiūstan- lyje nei miško takuose žmonių nesimatė. Tik kur - nė -ROMANAS

j čių lapų kvapo nepalikę. Nuo suskilimų spėjusiomis
.................... ...Z išgyti kojomis strypinėdami piemenys kasryt anks-

j čiau ir anksčiau gindavo namo sunkiai tešmenis pa- 
’ velkančias karves, nes bimbalai ėmė dūgzti visomis 
pusėmis, ir šįmetiniai veršiukai, išgirdę jų dainavi- 

Vasara buvo tik prasidėjusi. Gražiausiam spin- sprukdavo, kur tik akys nešė, gal iš baimės, o 
dėjime ji vaikščiojo po laukus gojus ir miestelius Sal is dykumo- Už tai vidurdieniais skambėdavo visi ■ Anksčiau sekmadieniais čia minios suplaukdavo.

.. _ juos nužymėdama šviesa ir ramybe. Javų iaukak kūdrų pakraščiai, pliauškėjo vanduo nuo nuogų pie-Į — Ką darys? Jauni bijo, kad žandarmerija nesu
blausiai skaitoma skiltis, šios tad mokslininkų, pasisakė esą akty- i šnibždėdamiesi ir didžiuodamiesi išplaukusiomis ka- meniJ maudymosi, kad net varlės bijojo saulėje pa- rinktų, o vyresnieji neturi kaip atvykti. Šiuo laiku
Ann įionnc s ,1—------i___ _ ........... „ib-on-in+s dviratis tapo prabanga... Mums tuo geriau. Daugiau

vaikams laisvės, ir patys lengviau atsikvėpsime, ---
to jų vaikai, kurie išvyksta pas j dalyvaują apaštalavimo darbe. nosį platybėse. Prie dobilų lauko" ar pievos pribėgę, j bangavo šios žalsvai mėlynos jūros, plaukė ir plaukė 

krūptelėdavo ir susimąstydavo, nes ilgomis eilėmis' i pamiškes, tačiau vis vietoje likdamos, vis tų pačių 
jau tiesėsi pradalgiai, garuodami vystančių žiedų e^iū suspaustos, niekaip nepajėgdamos iš jų išsilieti, 
kvapais. Vasara vaikščiojo laukais, galvą iškėlusi, ir ne-

zz JWS5 . ........... ,v Pakrūmėse, galingų smilgų pavėsyje susigūžu-j galėjo atsistebėti žmogum: šiais metais jis mažai į
vyras sako, kad tai nieko °nepą- ^ negali išaiškinti. 22 iš šių sj0S) raudo žemuogės, vogčiomis žvilgčiodamos sau- ją kreipė dėmesio, šį kartą jis buvo susimąstęs, ty- 
kenks. Taigi ši suskilusi tuo reika- busimųjų pasaulinio mokslo va- gįa ramu joms, po vešliais lapais pasislėpusioms, lesnis. Net miestiečio negalėjai į laukus išvilioti, net 
lu pora- ir paklausė Landers, ką dovų prisipažino, kad religija nes įįk smilgų šaknys subraška, vėjui viršūnėmis nu- ir jis kažkodėl tūnojo namuose, galvą nuleidęs, retai

turėjusi lemiančios įtakos į jų ; čiuožiant, tik jauni paukšteliai šakose cypsi, vos spė- išeidamas pasigrožėti. 
iBus turtas charakterio susiformavimą. plunksnomis apsikaišyti. Nei žiogas dažniau pasi-j Tik javų laukai vilnijo be rūpesčio, tik žemuo-

mu yra naivūs, kai kurie rimti ir 
retai kada, nors ir gabi žurnalistė, 
gali atsakyti žmogui, kuris geriau

me Chicagoje buvo pravesta 
anketa, kurios duomenys ryš
kiai pavaizduoja šių jaunų gam 
tos mokslo atstovų religinius

GAISRAS

pats žino savo padėtį, tačiau josi įsitikinimus. Į klausimą, ar ti- 
atsakymai dažnai būna įdomus. Ji i, . . ± .
neretai parodo aiškų reikalų su- : kj f Dievą, jie visi atsake tei- 
pratimą, ir jos kolumna yra la- giamai. Keturi penktadaliai šių

darvti.

Ir žurnalistė atsako šeimai, kad į 
jie gali drąsiai leisti vaikus pas 
senelius, . kur jie įgys patyrimo. 
Naujos kalbos pramokimas jiems

1.

maišys, nei bitelė uždūzgaus, nes visi pievose susi- j gėlė sirpo tuo pačiu kuklumu kaip kasmet.
Koelno vyskupijos tikintieji rinkę, kur daugiau vietos žaisti, ir pilna žiedų me-1 Buvo nuostabiai ramus sekmadienis. Susiėmę abu 

nutarė teikti nuolatinę piniginę į dui kopinėti. Gera ir saugu drovioms žemuogėlėms,; vaikus, pintinėn užkandžių įsimetę, Jasaičiai išsileido 
pagalbą Trivandrum vyskupijai kur tik patys mažiausieji vabalėliai ropinėja, ir tik dviračiais Panemunėm

nė trupučio nepakenks kalbai, ku-;Indijoje. Iki šiol tokią pagalbą (žemės sultys kvepia. —Miške laisviau pažais ir geresniu oru pakvė-
dau°-iau ^^ridės Zln°’asme^diei ^ir ^■oe^no vysknpijos katalikai yra Nukritus rasoms, laukų takeliuose matei jau puoš, — džiaugėsi Julija. — Kiemas vaikams įkyrė- 
šiTva^kų patyrimas gaK^būti atd teikę Japonijos sostinės Tokyo net su grėbliais traukiančius. Tai pradalgių versti jęs. Nieko nemato, tik akmenis ir mūrą.
tyje jiems didelis turtas. vyskupijai. j skubėjo, kad saulė iščiulptų paskutinį gyvybės ženk-1 Palengva jie yrėsi tolyn iš mitsto, kol ėmė Te

kur pasirodydavo pora, tik kartas nuo karto praei
davo paauglių būrelis, nerūpestingai klegėdamas ir 
juokdamasis. Tada vėl nutildavo, kol sparnais į šakas 
nesuduodavo paukštis, kol neatstryksėdavo užsižiop- 
linusi voveraitė.

— Žiūrėk, kas dedasi! — stebėjosi Tomas. —

kalbėjo Julija.
Įsikūrė aukštumėlėje prie upės. Berniukas su 

mergaite klaidžiojo tarp medžių, rinko spyglius, 
krykšdami bėgo prie tėvų, radiniais besidžiaugdami.

— Ačiū Dievui, jau gerokai palengvėję, — džiau
gėsi Julija. — Žiūrėk, vaikai tiek ūgterėjo, kad akis 
gali nuo jų bent akimirką nusukti.

—- Žinoma, žinoma! Tik pamiršti, kad metų krū
va ant mudviejų pečių didėja.

— Ja aš beveik džiaugiuosi. Praėjo blaškymosi 
laikotarpis, prieš akis turime aiškų tikslą — vaikuš 
išauginti.

— Mane praėjusi diena gąsdina. Imu jausti, kad, 
išskyrus vaikus, už savęs jokio didesnio ženklo ne
paliekame. Štai, per ketvertą paskutinių metų nieko 
nepadaryta. Kasdieniniai niekniekiai laiką suėdė. O, 
regis, tikėjomės būti naudingais.

(Bus daugiau)
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ALT vaidmuo Lietuvos 
išlaisvinimo baruose

Pirmininko L. Šimučio kalba

fPabaifra i

JAV Lietuvių bendruomenė 
taip pat išauga į veiksmingą or 
ganizaeiją, kurią ligšiol laikėm 
kultūriniais reikalais besirūpi- 
pinančiu sąjūdžiu. Gaila, kad 
dėl tam tikrų priežasčių bei ap
linkybių mūsų santykiai su ja 
gal buvo perdaug šalti ir tik 
oficialūs. Gal dėlto abeji — al- 
tininkai ir bendruomenininkai 
būsime kalti. Galėjo būti, gali 
būti ir turi būti kitaip. Santy
kius dar labiau atvėsino pasta
ruoju laiku Bendruomenės pa- 
sinešimas eiti į politinį darbą, 
pažeidžiant darbais pasidalini
mo tvarką. Ligšiol supratom, 
kad Altas dirba politinį darbą, 
Balfas rūpinasi šalpa, o Ben
druomenė veikia kultūros ir 
lietuvybės palaikymo srityje. 
Manau, kad ir šios konkurenci
jos bei paralelizmo bus galima 
išvengti, jei ir tarp šių dviejų 
organizacijų užsimegs art’mas 
ir nuoširdus bendradarbiavi
mas.

Trumpai suminėjau visus 
šiuos veiksnius bei organizaci
jas, nes noriu pakartoti savo 
pasiūlymą, kokį esu padaręs 
1958 metų Alto suvažiavime. 
Sunkiai šiandien surasti švie
sesnį lietuvį, kuris nesuprastų, 
kaip reikalingas yra visų lietu
vių veiksnių ir organizacijų ben 
dradarbiavimas. Kad toks ben
dradarbiavimas užsimegstų su 
visais čia mano minimais veiks
niais ir kad jis stiprėtų, jau 
laikas yra bent kartą per me
tus sukviesti jų visų vadovybių 
pasitarimus tais reikalais, ku
rie šias organizacijas saisto. 
Toks bendradarbiavimas turi 
išaugti ir mūsų centruose ir pe
riferijose.

Kyšiai su Alto skyriais
Persitvarkant stipresniais ir 

pastovesniais pagrindais, Ame
rikos Lietuvių Tarybos centro 
vadovybei reikia kreipti dau
giau dėmesio į savo skyrius 
kolonijose, o kur jų nėra, juos 
suorganizuoti. Ligšiol mūsų kon 
taktai su jais nebuvo pastovūs. 
Su kai kuriais jie buvo silpni. 
Pagaliau ir raštu ir gyvu žo
džiu vis dažniau girdime pagei
davimus iš skyrių, kad jie gau
tų didesnį pripažinimą, kad jie 
nebūtų laikomi tik paramos tel 
kimo centrui agentūromis, bet 
gyvomis mūsų organizacijos ša
komis. Vienu žodžiu, reikia pa
galvoti ir paplanuoti, kokiu bū
du jie galėtų turėti tą repre
zentaciją centre. Sustiprinti 
•skyriai, praplėstas jų tinklas ir 
per juos sudarytos apygardos

R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

M O V I N G

2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
4IRŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
1008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

Apdraustas perkraustymas iš 
įvairių atstumų

A. VILIMAS

M O V I N G

3415 S. Lituaniea 4 ve 
Tel. FRontier 6-1882

metiniame ALT suvažiavime

galėtų atlikti ir kai kuriuos 
centro valdybos pavedimus Lie 
tuvos išlaisvinimo darbo baruo
se.

Šioje veikloje — stiprinti sky 
rius, formuoti apygardas — tu
rėtų dalyvauti, ir tai labai ak
tyviai, visi Alto nariai, 'supran
tama, centro valdybai bei jos 
sustiprintai raštinei vadovau
jant.

Dabar yra pats laikas tiek 
sustiprinti Lietuvos išlaisvini
mo darbų ir kovų frontą, kad 
niekas jo nepajėgtų palaužti. O 
tokių pastangų priešai daro ir 
darys. Juk jau gana gerai tai 
esame patyrę. Tokių gaivalų 
skaičius, kurie, prisidengdami 
kažkokiais neaiškiais “kultūri
nio bendradarbiavimo” su kraš 
tu motyvais, ekskursijomis oku į 
puoton Lietuvon, susitikimais į 
Ameriką atvykusiais lietuvių 
“kultūrininkais”, laikraštinin
kais, sportininkais ir kitais, ku
rie čia atvyksta atstovauti “di
džiąją” tėvynę, mėgina prakirs
ti spragas mūsų kovos fronte 
ir pakreipti mus į šalį nuo tie
sioginio mūsų tikslo. Jau seniai 
yra jaučiamas mėginimas su
silpninti mūsų tautinį atsparu
mą, mus suskaldant, sukirši
nant ir supiudant. Pastaruoju 
laiku šios priešų pastangos, pa
naudojant vadinamuosius koeg
zistencijos šalininkus, yra at
kreiptos į lietuvių jaunimą, ku
rį, jie galvoja, bus lengviau pa
lenkti savo pusėn, pasinaudo
jant mūsų susiskaldymu ir daž
nu atveju nebesusikalbėjimu. 
Tad ir yra reikalinga šiandien 
mums sustoti petys petin, kad 
išlaikytume savo kovos frontą 
nepalaužtą, kad jį dar labiau I 
sustiprintume. Tam reikia dau
giau jėgų, daugiau organizaci
jų, tam reikia pastovios talkos. 
Ir tą talką jau nuo šiandien 
turime telkti.

žvelgiant į ateitį
Pažvelgdami į artimuosius 

Alto darbų ir uždavinių barus, 
matome, kaip jie yra platūs ir 
dideli.

1. Ir toliau reikės palaikyti 
kontaktus su JAV prezidentū
ra, su Valstybės departamentu, 
su kongresu ir paskirais jo na
riais, su spauda (tiek anglų, 
tiek lietuvių), su visuomeninė
mis Amerikos institucijomis bei 
organizacijomis, kurios pasiro
dys naudingomis ir reikalingo
mis mūsų tautos siekimams.

2. Šiemet yra rinkiminiai me
tai. Mūsų pareiga bus eiti tal
kon savo draugams, rėmusiemS' 
Lietuvos nepriklausomybės by
lą, kad jie ir vėl būtų išrinkti. 
Taip pat reikės ieškoti ir naujų 
draugų. Jų niekuomet neturėsi
me perdaug. 1

3. Užmegsti ir palaikyti pa- ■ 
stovius ryšius su kitų paverg
tųjų tautų sąjūdžiais, ypač su 
artimaisiais Lietuvos kaimynais

t latviais ir estais.
I

4. Ruošti dirvą Jungtinėse : 
Tautose, kad atėjus tinkamam 
laikui, nepritrūktų draugų iš
kelti ir remti Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų tautų klausimą 
Jungtinių Tautų asamblėjoje.

5. Vakar, liepos 27 d. suėjo 
40 metų kai Jungtinės Valsty
bės pripažino Lietuvos Latvi
jos ir Estijos valstybes de fac- 
to ir de jure. Tai labai svarbus 
įvykis, kuriam realizuoti Ame
rikos lietuviai labai labai daug 
pastangų yra padėję. Šią sukak
tį reikia plačiai panaudoti, atei
nantį rudeni surengiant atitin
kamus minėjimus.

6. Nepraleisti nei vienos pro
gos, nei vienos tarptautinės ar 
tarpvalstybinės konferencijos,.

Barry C. Bishop, žurnalo National Geographic Mag'z'me klimatologijos ir ledynų specialistas, 
dalyvaus JAV ekspedicijoje, kuri bandys įkopti į Everesto viršukalnę (dešineje). Septynios anksty- 
besnes ekspedicijos buvo nesėkmingos ir tik 1953 m. britai įstengė tą pavojingą Himalajų viršu
kalnę pasiekti. .Everesto kalnas yra 29,028 pėdų aukščio, nufotografuotas Indijos aviacijos.

Mes turime nykstamumo sąvo
ką, bet mes labai dažnai neturi
me nykstamumo jausmo. Net pa
ti mirtis mums atrodo lyg koks 
netikras sapnas. Mes, tiesa, žino
me, kad visi miršta. Bet kaip tik 
šie “visi” ir pridengia: pajautimą, 
kad mes patys mirštame, kad mes 
patys praeiname, kad gal rytoj 
ar poryt mūsų pačių nebebus. 
Mirtis stovi prieš mus tarsi kaž- 

, koks svetimas dalykas, ištinkąs 
visus kitus, bet tiktai tuo tarpu 
ne mus. Mirties būtinybe nesyk} 
yra virtusi racionaliniu dalyku, 
nepasiekiančiu mūsų pergyvenimo.

A. Maceina

PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko
JUZE DAUZVARDIENE

Daina

• I • •
Jaunimo suvažiavimas Helsinkyje

(Atkelta iš 3 psl.)
lionę į ten ir atgal reikėjo mo
kėti tik 35 dol. Pekinas pada
rė kitą išdaigą ir amerikiečius 
studentus pakvietė vykti į Ki
niją, nors ji su JAV nepalaiko 
viešų santykių.

Tūkstančiai Afrikos, Ameri
kos, Azijos ir Europos dalyvių 
sutelkti Helsinkyje pastatytose 
laikinose palapinėse ir suskir
styti pagal žemynus, rases ir 
kalbas.
Vakariečių pripuolami atkirčiai

Vakariečiai dar nesugebėjo 
surasti būdo tinkamai atsikirs
ti Maskvai. Kai kuriuose, pvz. 
spaudos seminaruose, vakarie

Indonezijos užsienio reikalų imi- 
nisteris Subandrio, atvykęs į Wa- 
shingtoną, aptarti, kaip rasti tai
kų Naujosios Gvinėjos problemų 
sprendimą. Indonezija nori prisi
jungti tą kraštą, bet Olandija tam 
priešinasi.

čiai bandė proga pasinaudoti ir 
aiškinti apie spaudos laisvę. 
1959 m. įvykusiame jaunimo 
suvažiavime Vienoje austrams 
studentams pavyko paslapčio
mis atvežti prieš komunizmą 
nukreiptų 30,000 knygų 14-je 
kalbų ir paskleisti suvažiavimo 
dalyviams. Iki šio meto neskel
biama, kuri dalis knygų pate
ko į tinkamas rankas ir kokį 
įspūdį padarė skaitytojams. 
Amerikietė studentė ten plati
nusi ne politinę knygutę apie 
žemės ūkį, buvo sumušta.

Vakariečių jaunimo veiklos 
būdai yra pripuolami. JAV vei
kianti Nepriklausomų tyrimų 
įstaiga bando ne tiek kovoti 
prieš komunistų organizuojamus 
suvažiavimus, kiek studentus 
įtikinti, kad suvažiavimai yra 
komunistiški.

Sąjungos uždaviniai
Šiuo metu veikia gausybė 

tarptautinių komunistinių orga
nizacijų, kurios vykdo Maskvos 
kompartijos parėdymus. Supran 
tama, jų pavadinimai ir net 
nuostatai nė žodeliu neprisime
na, kad jos' siekia talkininkau
ti komunistams. Gražiai skamba 
— Pasaulinė demokratinio jau
nimo sąjunga, įkurta 1945. 11.

20 Londone. Jos sekretoriatas 
netrukus buvo perkeltas į Bu
dapeštą. 1946. 8. 17 Prahoje 
buvo įkurta Tarptautinė stu
dentų sąjunga. Jos būstinė ir 
liko Čekoslovakijoje. Abiejų or
ganizacijų tikslas — daryti įta
kos į jaunimą, gyvenantį ne ko
munistiniuose kraštuose.

Jos skelbiasi esančios ne po
litinės, ne partinės ir net ne 
pasaulėžiūrinės, bet liberalai ir 
katalikai 1949 m. nuo jų atski
lo. Komunistinės jaunimo są
jungos ir toliau veikia. Jos tėra 
priemonės skleisti kompartijos 
sudėtingos organizacijos idėjas: 
taika, sambūvis, kova prieš ko
lonializmą, pažanga, nusigink
lavimas. Jaunimui skiriamas 
ypatingas dėmesys ir leidžiama 
daugelis periodinių leidinžų ir 
knygų. Studentų padėtis kiek 
kitokia. Jiems rūpi mokslintis 
ir įgyti specialybę. Tarptautinė 
studentų Sąjunga ne tik kelia 
klausimus, bet ir talkininkauja 
paruošti naujus komunizmo tal- 

i kininkus svetimuose kraštuose.

Maskva veltui milžiniškų su
mų nemėto. Jos yra priemonė 
jaunime skiepyti komunistines 

; mintis ir priešo žemėje statyti 
1 ideologines tvirtoves. Deja, va
kariečiai negali plačiu mostu 
atsikirsti ir skleisti savąsias 

1 idėjas Sovietuose.
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e jį kitiems pasifkaityti.

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI

kur vienu ar kitu būdu nebūtų 
iškeltas Lietuvos laisvės klau
simas. j

7. Ieškoti naujų kelių ir me
todų, kad kuo plačiausiai išpo
puliarintų Lietuvos išlaisvinimo 
reikalą, kad išgarsintų Lietu
vos vardą, kad Lietuvos nepri
klausomybės reikalas pasidary
tų ne tik mūsų, lietuvių, bet ir 
JAV vyriausybės bei Amerikos 
visuomenės.

8. Sustiprinti Alto informaci
nį ir organizacijos administra
cinį sektorių, nuo kurio gal 
daugiausiai pareis šio mūsų su
važiavimo nutarimų įvykdymas 
ir talkos Lietuvai padėti išsi
laisvinti sėkmingumas ir efek
tingumas.

Sustiprinus, savosios organi
zacijos struktūrą, pastatant ją 
ant pastovių pagrindų, įtrau
kiant daugiau jėgų, glaudžiai 
bendradarbiaujant su visais 
veiksniais ir organizacijomis, iš 
auginsime Amerikos Lietuvių 
Tarybą į dar gyvesnį, veiklesnį 
ir vieningesnį veiksnį, kuriam 
nė vienas doras lietuvis nebe
drįs daryti priekaištą ir prana
šauti jam mirtį. Amerikos Lie
tuvių Taryba tol bus gyva, kol 
bus gyva lietuvių tautoje lais
vės idėja, o ji visada bus gyva. 
Amerikos lietuviai, įsijungę į 
Altą, tol nepaliaus veikę, tol ne 
padės kovos ginklų, kol Lietu
va vėl bus laisva, nepriklauso
ma .ir demokratinė.

Šiemet yra Maironio metai, 
todėl savo pranešimą ir baigiu 
jo žodžiais: “Tik į darbą grei
čiau, tik mylėkim karščiau, — 
na, vyrai, pajudinkim žemę!”

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS
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150 psl....................................................................................... $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl....................................................... $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl.................................................. . ......................$3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl...................................................... .................... $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96
puslapiai ................................................................................. $4.00

__________________________________________________

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

UETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

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

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

--- —..... ......... &

4 '/2% wNaujas 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 Aunnc. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p. D.
IMtUnUUo! ANTRAD. Ir PENKT..................... 9 ▼. r. Iki 5 p. p.

%-
ŠEŠTAD. # v r Iki 12 ▼. d. Trefilad. uždaryta.

VALANDŲ 8: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antra d nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 5 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad.. nuo 9 iki 12:30 p. p.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie- 
njais 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 — 
Marųuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 41^.%

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



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
— Inž. J. Jodelė ir areli. Ed. paatostogauti šiame šiltų dienų 

Arbas atstovavo lietuvius tarp ir vėsių naktų krašte, ar pasi- 
tautiniame pavergtųjų tautų ko dairyti galimybių nuolatiniam 
mitete, kuris liepos 22 d. ukrai- čia apsigyvenimui.
niečių salėje pravedė Pavergtų- Pikniko centre ir šiemet bus 
jų Tautų savaitės minėjimą. Pa žurnalo leidyklos skirtų skaity- 
grindiniais kalbėtojais buvo Los tojams dovanų skirstymas. 
Angeles valstybinės kolegijos
profesorius, televizijos politinių1 ictuvių Dienų leidėjas A. 
žinių komentatorius prof. Fish- 
man ir žurnalistas G. Todt. Me- i

ATLIKĘS PAREIGĄ, IŠKELIAVO 
AMŽINYBĖN

A. a dr. inž. Aleksandrui Vaitekūnui prisiminti

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 31 d.

Skirius, vyr. redaktorius
Brazdžionis, redakcinio kolek-

ninėje dalyje iš lietuvių daly-|tyv0 nariai ir ^^arbiai 
P. Armėnas ir muj ,aukia malonios progos susitikti 

ir pabendrauti su skaitytojais.
J. A.

vavo muz,
V. Dapšys, čelo duetu atlikę S.
Šimkaus “Plaukia sau laivelis” 
ir G. Gudauskienės lietuviškų! _ Lietuviško solidarumo de.
mėliodijų pynę.

Los Angeles burmistras Yor-
ty oficialiai paskelbė Pavergtų
jų tautų savaitę.

monstracija. Liepos 13 d. Lietu
vių Bendruomenės, Los Angeles 
apylinkės iniciatyva, susirinkę 
Kalifornijos Lietuvių Bendruo
menės centro patalpose, Los An

Taip mūsų maža ir taip gaila 
per anksti iš mūsų tarpo pasi
traukusio artimo ir brangaus 
asmens. Asmens, gyvenusio ir 
dirbusio lietuvių tautai ir jos 
prisikėlimui laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui. Skaus 
mas didelis, žodžiais neišsako
mas, tik giliai jaučiamas ir iš
gyvenamas.

A. a. dr. Aleksandras Vaite
kūnas, miręs 1962 m. gegužės 
30 d. ir birželio 4 d. palaidotas 
New Yorko Šv. Karolio kapuo
se.

Velionis gimęs 1911 m. liepos 
11 d. Plitiškio vienkiemyje, Vaš

PRANAS VAINAUSKAS

1935 m. rudenį. Jis buvo bai
gęs mokslą, atlikęs karinę tar
nybą ir pradėjęs dirbti Ginkla
vimo valdyboje. Pirmas įspū
dis: kuklus ir patrauklaus būdo 
jaunuolis. Pirmoji pažintis mus

— Br. Česlovas Masaitis, pro
fesoriaująs Marylando valsty- gėlės lietuviškų organizacijų at- į" valsčiuje, Biržų apskrityje? 
bėję, liepos mėnesį buvo koman- stovai, išklausę ir apsvarstę a- Pradžios mokslą ėjęs Kiburių 
diruotas į Kalifornijos u-te vy- pylinkės valdybos pranešimą a- mokykloje. Linkuvos gimnaziją 

- baigęs 1929 metais ir tais pa
čiais metais išvykęs studijoms 
į Vienos universitetą, Austrijo- 

I je. Iš Vienos grįžo 1933 metais 
su inžinieriaus chemiko diplo- 

1 mu.
i K'.lm ir darbšti asmenybė

Apie velionies asmens kilnu
mą, jo gabumus, darbštumą ir 
jo profesinius sugebėjimus liu
dija jo mokslo, darbo draugai ir 
jį iš arti pažinusieji.

Juozas Pažemėnas, kartu su 
Aleksandru lankęs Linkuvos 
gimnaziją, rašo:

“Velionis buvo kilęs iš susi
pratusių šiaurinės Lietuvos ūki 
ninku šeimos. Visi šeši vaikai 
— trys sūnūs ir trys dukros — 
galėjo siekti mokslo. Aleksand
ro palinkimas į knygas pasi
reiškęs jau Linkuvos gimnazi
joj. Buvo pirmaujančių mokinių 
tarpe. Savo gabumais ir neįpras 
tu jaunuoliui darbštumu įsigy- 

| tomis žiniomis mielai dalinda
vosi su pagalbos reikalingais 
draugais. Ypač buvo pamėgęs 
svetimas kalbas ir literatūrą.

Los Angeles lietuvių kolonijos mylimi solistai B. Raivydaite ir 
R. Dabšys priešvestuviniame pasitarime. Jų iškilmingos vestuvės 
įvyks rugpiūčio 11 d. šv. Kazimiero bažnyčioje.

L. Kančausko nuotrauka

kusį matematikų seminarą. Ta pie rengiamą Kalifornijos Lie-
proga lankė gimines, draugus ir 
pažįstamus.

— Min* Juozas Kajeckas, 
nors anksčiau ir buvb pažadė
jęs, tačiau susidėjus aplinky
bėms, į Šv. Kazimiero parapijos 
fiestą atvykti negalės. Taip 
p. Kajeckas painformavo klebo 
ną kun. J. A. Kučingį.

— Inž. Z. Gobis su šeima at
vykęs iš Clevelando, atostogas 
praleido svainio J. Ąžuolaičio 
globoje. Čia gyvena ir jo tėvas 
žurnalistas Juozas Gobis.

tuvių dieną, rado, kad:
“Amerikos Lietuvių Bendruo

menės rengiamos “Kalifornijos Todėl nenuostabu, kad, 1929 m. 
Lietuvių Dienos” įėjo į gražią ir gimnaziją baigęs, be jokių kal-

bos sunkumų galėjo pradėti che 
mijos studijas Vienoje.”

Griežty, principų Smogus 
Inž. Jurgis Mikaila, turėjęs 

su velioniu artimus darbo ryšius

piasmingą tradiciją, apjungian
čią visus Kalifornijoje gyvenan
čius lietuvius. Todėl, susirinkę 
organizacijų atstovai pritaria 
šiam ALB žygiui ir pasižada vi
somis jėgomis remti šį gražų Lietuvoje, taip jį apibūdina:
darbą”.

Nutarimas buvo priimtas vi
sų susirinkusiųjų vienbalsiai. Su 
sirinkime dalyvavo 22 asmenys,

Susirgo Juozas Kojelis. Lie 1 atstovaudami 27 organizacijas
pos 25 d. darbovietėje staiga su 
sirgo veiklus mūsų kolonijos na
rys Juozas Kojelis. Buvo nuga
bentas ligoninėn. Šiuo laiku li
gonis sveiksta ir ruošiasi greit 
grįžti prie šeimos. Gausūs Juo
zo bičiuliai ir pažįstami linki 
jam greit pasveikti. J. Au

— Nusisekęs parengimas. Lie | 
pos 22 d. Amerikos Lietuvių Ro | 
mos Katalikų Susivienijimo 42- 
ji kuopa turėjo savo nariams

bei institucijas.
Lietuvių Diena įvyks š. m.

rugsėjo 9 d. gražiose L. A. 
Breakfast klubo patalpose. Ji 
bus pradėta dailin. J. Paukštie
nės kūrinių paroda, gi meninėje 
daly pasirodys svečias iš Chi
cagos solistas Stasys Baras ir 
vietos menininkai balerina Vio
leta Karosaitė ir baletininkas 
Jaunutis Puodžiūnas.

Liet. Bendruom. Los Angeles 
ir jų svečiams metinį pikniką : apylinkės valdybą, kuriai tenka 
gražiame Arroyo Seco parke, visa šios Kalifornijos Lietuvių
Diena pasitaikė saulėta ir ne dienos ruošimo našta, sudaro:
karšta, tad daugelis losangelie- A. Skirius — pirmininkas ir 
čių tuoj po pamaldų vyko į pik nariai: J. Ąžuolaitis, D. Kara- 
niką, kur patyrusios šeimininkės
laukė svečių su šaltibarščiais 
ir dešromis. Be saviškių matėsi 
daug atostogaujančių lietuvių, 
atvykusių iš Omahos, Chicagos,
Rytinių valstijų, Kanados ir net 
Australijos. Piknikas gražiai pa 
vyko. Vaidyba su pirmininke 
B. Skiriene, džiaugiasi gražiu 
pelnu, kuris tradiciniai naudo
jamas jaunimo švietimui bei 
kitiems kultūriniams reikalams.

J. A.

liūtė, O. Razutienė, J. Jurkū
nas, C. Lukšys ir B. Stančikas.

J. A.

Lengviau yra pakelti mirtį, kai 
tasai, kuris miršta, gali savo pa
skutiniuose gyvenimo momentuo
se pasiguosti gero gyvenimo pri
siminimu. — Cicero

GRADIXSKA&

‘A. a. Al. Vaitekūną sutikau

— Tradicinis žurnalo Lietuvių 
Dienos piknikas šiemet bus rug • 
piūčio 12 d. Arroyo Seco par- ’

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

TV, RADIJAI, I-II-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

♦ ♦

ke.

Tai populiariausias Kaliforni
jos lietuvių piknikas, į kurį su-

s:lln4„ llptnvini iš vi=m Kalifnr Kasdien nuo pirmadienio lkl penk 
važiuoja lietuviai IS Visų IkaillOl tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie 
nijos kampų. San Diego lietu- <

viai organizuotai atvyks.
Čia taip pat būna gausu iš 

tolimesnių ir labai tolimų lie
tuviškų kolonijų svečių, atvy
kusių aplankyti savo giminių

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

ir sekmadieniais nuo 8 ik! 
| 9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 

7 vai. vak
VISOS PROGRAMOS IS WOPA 

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

71BK So. Maplewood Avė., 
Chicajjo 28, IU.

A. a. dr. inž. A. Vaitekūnas

suartino. Vėliau tapome gerais 
draugais ir tos mudviejų drau-

mas įsiteikti okupantui, galėjo 
padaryti jam labai daug žalos.

Aleksandras parodė daug drą 
sos, dalyvaudamas 1941 metų 
sukilime. Sudarant Laikinąją 
Lietuvos vyriausybę, buvo pa
kviestas Pramonės viceminist
ru.

Okupantui sutrukdžius Lai
kinosios Lietuvos vyriausybės 

i veikimą, Aleksandras visas sa- 
' vo jėgas skyrė universitetui, 
stengdamasis kaip galima dau
giau išmokyti Lietuvos jauni
mo. Realiai Lietuvos ateitį ver
tindamas, jis galvojo, kad inži
nieriaus diplomas yra didžiau
sias turtas tiek Lietuvoje pasi
likusiam, tiek tremtyje atsira
dusiam jaunimui.

1944 m. rudenį Aleksandras 
su šeima pasitraukė į Vakarus. 
Kurį laiką gyveno Vienoje, vė
liau Memmingene ir prie Štut
garto. Memmingcne mokytojavo 
lietuvių gimnazijoje, dėstyda
mas chemiją ir fiziką. Buvo 
uolus ir labai gerai dėstomuo-gystės niekad neaptemdė nė ma 

žiausi šešėliai. Slus dalykus mokantis mokyto-
,, , , , . ... jas mokinių ir mokytojų mėgia-A. a. Aleksandras, kaip inži

nierius chemikas, buvo visų 
aukštai vertinamas. Buvo labai
darbštus, visados gilinosi savo 
profesijoje. Dėl savo labai kuk
laus būdo viešumoje rodytis ne
mėgdavo, buvo daugiau kabine
to — mokslininko tipo žmogus.

Jis1 sukonstruavo dujokau
kėms aktyviosios anglies prieš- 
arseninius filtrus ir suorganiza
vo Linkaičių ginklų . dirbtuvėse 
jų gamybą. Jo rūpesčiu ir su
manumu buvo įrengti alyvos re- 
generavimo įrengimai tose pat 
dirbtuvėse. 1940 m. pradėjo dirb 
ti Technikos fakultete vyr. dės
tytoju.

Prisimintinas įvykis Velykųį niai. Deja, kaip ir kitiems jo 
metu. Velykų pirmą dieną ko- kartos lietuviams, jam teko dirb i 
munistų partija įsakė universi- ti labai nepalankiomis sąlygo- Į 
tetui dirbti. Aleksandras to įsa- mis.
kymo nepaklausė ir paskaitų Tremtyje Aleksandras, be per i

Imas ir gerbiamas”.

Mokslo darbuose

rai. Teminint tik po II pasaulinio j jau susidėjo, kad ir Vokietijo- 
Karo paskelbtuosius, svarbesnie 
ji originalūs Aleksandro darbai 
liečia tiofeno halogenidus bei 
acetileninius kiltinius (1), ni
kotino degradaciją mikroorga
nizmų įtakoje (2), kai kurių 
nikotino alkaloidų, ypač kotini- 
no, struktūrą bei savybes (3), 
angliavandenilių oksidaciją ir 
pramonei svarbias karbokšilines 
rūgštis (4), ir kitas organinės 
chemijos sritis. Naujausi Alek
sandro darbai, pateikti spaudai 
prieš pat ligą, taip pat ir eilė 
patentų, tebėra nepaskelbti.

Aukščiau suminėti darbai, į- 
žymūs savo išsamumu ir eks
perimentų kruopštumu, iškėlė 
Aleksandro mokslinį autorite
tą iki tokio lygio, kad rimčiau
si šio krašto chemijos žurna
lai, stengdamiesi išlaikyti ypa
tingai aukštą mokslinį lygį, at
siklausdavo Aleksandro nuomo
nės dėl kitų mokslininkų darbų 
priimtinumo tų žurnalų pusla
piuose. Ne vienam žymiam pro
fesoriui buvo grąžintas straips
nis su Aleksandro pastabomis, 
pagal kurias jis turėjo savo dar 
bą pataisyti ar papildyti. Taip 
pat didžiausias ir svarbiausias 
pasaulyje periodinis chemijos 
leidinys Chemical Abstracts 
Aleksandro asmenyje neteko 
uolaus ir ypatingai brangaus 
bendradarbio, o The Scientific 
Research Society of America

je gyvenom tose pačiose vieto
vėse ir, į šį kraštą atvykę, ap
sigyvenome New Yorke. Tuo 
laiku teko dažnai susitikti ir iš 
arti pažinti šio šiaurinės Lietu
vos aukštaičio gerąsias būdo 
savybes — jį pamilti ir gerbti.

Mokslo troško ne vien savo 
ambicijom patenkinti, bet ir tu
rėdamas prieš akis lietuvių tau
tos ir Lietuvos garbę. Dar te- 
besirengdamas daktaro laips
niui Fordhamo universitete, 
kartą išsireiškė: “Aš dedu sau 
į galvą kapitalą Lietuvai.”

Domėjosi velionis ir visuome 
nine veikla ir stebėjo jos reiš
kinius, dalyvaudamas Lietuvių 

I Bendruomenėje, Ateitininkų Šen 
- draugių sąjungoje ir būdamas 
Lietuvių Krikščionių Demokra
tų sąjungos New Yorko sky
riaus nariu.

Atlikęs visus katalikui priva
lomus pasirengimus, Aleksand
ras ramiai ruošėsi amžinybėn. 
Kuklus jis pasiliko iki paskuti
nio atodūsio.

Lankiau jį ligoninėje gegu
žės* 30 d. vakare. Jau buvo de
guonies palapinėje. Sunkiai al
savo. Kentėjo. Bebuvo likę tik 
kelios valandos gyventi. Kalbė
jo sunkiai. Vienu tarpu ranka 
pamojavo atsisveikinimo ženk
lui. Paklausiau, ar norėtų, kad 
išeičiau. Atsakė: “Aš daugiau

Prof. dr. Juozas Vėbra, vado
vavęs pirmiesiems savistoviems 
Aleksandro darbams Lietuvoje 
ir kartu su juo dirbęs vienoje 
šio krašto mokslinio tyrimo 
įstaigoje, apie velionį taip atsi
liepia:

“Savo profesiniame darbe 
Aleksandras Vaitekūnas buvo 
neprilygstamas. Greta išsiski
riančių gabumų, jis turėjo ne
paprastą mokslo meilę įr neįti
kimą darbštumą. Laboratorija 
ir biblioteka, atrodė, didžiausi 
jo gyvenimo džiaugsmo šalti-

savo didžiai kompetetingo pil- nebeturiu ką pasakyti”
nateisio nario. Daug pasakęs ir pasirengęs

Savo asmenybės pranašumu dar daug[au mokslo srityje pa- 
ir taurumu Aleksandras nusipel | saĮiytįi dr> Aleksandras Vaite- 
nė visų pagarbą ne tik sau, bet k£įnas nutilo ir amžiams užmer- 
ir savo tautai, kurios jis buvo,^ akjg gįos žemės' šviesai, pa
tikrai rinktinis sūnus . į likdamas giliame liūdesyje žmo

Visuomeninėje veikloje j n4 Mariją, sūnų Aleksandrą ir
Man su Aleksandru Vaitekū- jdau& drauSU- 

nu teko susitikti,kai Lietuvą už j Amžinoji šviesa jam tešvle- 
gulė sunkios okupacijos. Taip čia.

neskaitė. Jo lietuvis viršininkas 
raštu paprašė pasiaiškinti, ko-

trau'kos dirbdamas šeimos iš
laikymui, sugebėjo įsigyti che-

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747
dėl įsakymo nepildė. Vėliau mijos daktaro laipsnį ir per 
skaudančia širdimi įvykį prisi- trumpą laiką atlikti eilę darbų,; 
mindavo, kaip pavyzdį, kad abe į kurie sudarė tvirtą pagrindą 
jotinos vertės lietuvis, norėda- tolimesnei jo mokslinei karje

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

Turtas #82,000,000.00

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

Atsargos Fondas #7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos
mėnesio dienos

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

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
President

S r.\M) AR D 
FEDERAL SAVIA<

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Vlrain;a 7-1 141

S
JO

CZZ3

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air 
Cond. Full Power.... $2,795.00

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. H.T................... $2,095.00

1961 OLDSMBBILE
STARFIRE .............. $2,995.00

1960 CHEVROLET 
OORVAIR ........ .. $1,095.00

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500
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Milton Harper pratikuojasi pavojinguose kalnų lipimo uždavi
niuose North Cheyenne Canyon vietovėje.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Maironio metai Putname, 
Conn. Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno 'Putname, Conn., 
XIX-osios mergaičių stovyklos 
užbaigimo programa, vyksianti 
lietuvių susiartinimo šventės 
metu liepos 29 d., skirta Lietu
vos atgimimo dainiaus Maironio 
kūrybai paminėti.

Maironio kūriniai bus reikšti 
žodžiu, daina, judėsiu bei ilius
truoti sudėtingu 120 stovyklau
tojų dalyvavimu.

Programą ruošia lietuvių vi
suomenei gerai pažįstama dau
gelio metų ir šios stovyklos mo 
kytoja K. Marijošienė, iš New 
Britaino, Conn.

— Yra gerų širdžių. Birželio 
mėn. Balfo centras turėjo arti 
10,000 dolerių pajamų. Vien na 
rio mokesčio gauta $688. Stam 
besnieji Balfo rėmėjai buvo 
(chronolog. eile): Baltimorę •— 
$225; St. Petersburg, Fla., — 
67; Chieago 57 sk. — $50; Chi
eago 5 sk. — $1,025; Worces- 
ter — $490; kun. B. Sugintas 
(mokykloms) — $1,200; Wau- 
kegan — $50; Detroit — $224; 
N. Y. sk. nr. mok.—$200; Chi
cagos apskr. — $3,650; Linden, 
N. J. — $238, Yonkers — $13; 
Ansonia—$29; kun. B. Sugin
tas (mokyki.)—$1,180; Cicero 
— $645. Paskutinės dvi sumos 
gautos jau liepos mėn. Taigi va 
saros mėnesiai nors ir labai sau 
si gamtoje, buvo gana “derlin
gi” bendrajai mūsų visų šalpai.

— “Kęstučio mirtį” Maironio 
istorinę 5 veiksmų dramą ruo
šiasi pastatyti Clevelando teat
ras Vaidila, minėdamas šio mū
sų didžiojo kūrėjo sukaktį. 
Režisuoja akt. P. Maželis.

— XIX - Mergaičių stovyklos 
Putname, Conn., liepos mėne
syje vadovybė buvo tokia: glo
bėja — motinėlė M. Augusta, 
dvasios vadas — kun. prof. St. 
Yla, vedėja — sesuo vyresnioji 
M. Paulė, vedėjos padėjėja —■ 
sesuo M. Viktorija, registrato
rė — sesuo M. Bernadeta; mo
kytojos: sesuo M. Jonė, sesuo 
M. Loreta, sesuo M. Viktorija, 
post. Gražina Marijošiūtė, post. 
Onutė Mikalaitė, Katryna Ma
rijošienė, Vida Klemienė, Ra
munė Vilkutaitytė; pageibinin- 
kės: Daiva Mučinskaitė — se
niūnė; Vėjūnė Svotelytė — pa
dėjėja; Silvija Uselytė, Nijolė 
Gudžiūnaitė, Danutė Kezytė.

— Prof. Jonas Kuprionis su
studentais atlieka miško darbų 
praktiką Corney Lake stovyk
loje Louisianoje. Gyvena prie 
ežero, kur nemažai pievų ir pel
kių. Tokioj aplinkoj išbuvę sep
tynias savaites, jau greitu lai
ku grįš į namus. Apie rugp. 15 
—20 d. prof. Kuprionis su šei
ma numato atvykti į Chicagą.

— Inž. Kazys Pusninkas dir
ba Bliss bendrovėje Hastings, 
Mich.

— Mykolui Veniui, vienam iš 
Šv. Petro parapijos Bostone or
ganizatorių, Tufts universiteto 
ligoninėje padaryta, operacija. 
Ligonis sėkmingai sveiksta.

— A. a. dr. A. Šapokos kny
ga apie Vilniaus miestą, para
šyta lietuviškai, jau pradėta 
rinkti spaustuvėje ir išeis atei
nančių metų pradžioje. Knygos 
spausdinimą prižiūri prof. S. 
Sužiedėlis. Leidžia Prisikėlimo 
parapija Toronte.

— Inž. Vytautas Mačiulaitis 
su žmona Laima iš Kolumbijos 
persikėlė į Lancaster, ’ Ohio. 
Inž. Mačiulaitis paskutiniu me
tu buvo Coca Colos gamybos 
skyriaus direktorius Medelline.

— Rūta Kilmonytė, filmų ir 
televizijos aktorė, buvo pakvie
sta liepos 28 d. Clevelande, Tė
vynės Garsų radijo programoje 
papasakoti, kaip ji pateko į 
Hollyvvoodą.

— Dail. A. Galdikas su žmo
na atostogoms pasirinko Atlan 
to pakrantes Cape Cod.

— Birutė Vigelytė Drexel 
Technologijos institute baigė 
ekonomikos ir rūbų modeliavi
mo kursą.

— Ligija Bieliukienė pakvie
sta į tarpt, moterų or^anizaci- 
jps GFWC valdybą. Ši organi
zacija turi apie 11 mil. narių. 
Organizacijos suvažiavime Wa- 
shingtone buvo priimta L. Bie- 
liukienės rezoliucija prieš Pa
baltijo okupantą.

KANADOJ

SUVAŽIUOJA LEGIONIERIAI
Illinois American Legionas 

trečiadienį pradės 44-tą metinį 
seimą Sheraton-Chicago viešbu
tyje. Iš atstovų ir jų šeimų na
trių per 40,000 asmenų dalyvaus 
5 dienų sąskrydyje. Kitą sek
madienį 1 vai. p. p. Michigan 
av., bus legionierių parada, ku
rios stebės apie 200,000 žiūro- 

!vų. Parada tęsis pustrečios va
landos.

NUSIRPUSIOS ŽALIOS 
VYŠNIOS

Louis Garritano kieme, 10128 
j S. Vernon ,auga du krūmeliai, 
ant kurių gražiai nusirpo žalios 
vyšnios. Tai sukėlė didelį susi
domėjimą vyšnių augintojų tar
pe. Visi jas ragavę teigia, kad 
šios žalios vyšnios yra saldes
nės už raudonąsias.

STATYS POPIERIAUS 
FABRIKĄ

Chieago Daily Tribūne statys 
naują laikraštinio popieriaus 
gaminimo fabriką Baie Comeau, 
Kvebeke, Kanadoje. Fabrikas 

| kainuos 20 mil. dolerių.

DVIRAČIŲ IŠPARDAVIMAS
Chicagos policija iš varžyti

nių parduos 200 dviračių rugp. 
4 d., 10 v. r., 2663 Milvvaukee 
av. šie pavogti ar pamesti dvi
račiai buvo policijos rasti. Sa
vininkai jų neatsišaukė.

NETEKO VAIRAVIMO 
LEIDIMO

Bellvvoodietis Donald Hamre, 
ant kurio vairavimo leidimo 
jau buvo pažymėti du nusikal
timai trafiko taisyklėms, neno
rėdamas už trečią nusikaltimą 
netekti leidimo, bandė 90 mylių 
į vai. greičiu pabėgti nuo besi- 
vijančios policijos. Jam nepasi
sekė. Turėjo atsisveikinti su 
vairavimo leidimu.

REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
6 m. 6 kainb.. mūrin., alum. lang., 

saus. įrengi, rūsys, garaž. $22,750.
4 birt. niūriu., 2 auto garaž;, alum. 

lang., alyv. šild., gražus pajam, nam, 
$42,900.

Inteligent. geimai, 15 m. puiki G 
j kamb. degintų plytų rezid., apie 40 
pėd. sklyp., skoninga lr gražu, 

j $26,000.
2 būt. 7 m. mūr. prio parko. 5 ir 

4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
šild.. gazu, $31,500.

1% aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
Itamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys, prie parko, $28,000.

Taverna. Nauja, modern. didelė. 
Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4 
kamb. būt. Prašo $34,900.

2 būt, niūras, 6 ir 3 kamb. butai, 
garaž., daug vert. priedų, $18,800.

7 m. 4 kainb. mūras, prie parko, 
aauja gatv., apsauga nuo vand., ga
zu šild., garaž. $19,600.

1)4 aukšt. mfir. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild.. mūr. garaž. $24,500.

4 mieg. mūras, prie park., čerpių 
I stog, plat. lotas, gazu šild. Nuderė
ta kaina.

Nauj. 2 būt, mūr. 2 po 5 kamb., 
gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400.

Prieš park, maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų. 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 būt., oro apšald. $38,500.

Gage park. 3 būt. mūrin., garaž. 
verta siūlyti $26,000.

Bright. pk. 3 būt. mūr., atskir. 
šild.. geros nuomos. $22,900.

Kitur: geras 3 aukšt., 3 būt. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
$355 nuom., kaina $27,000.

6 kamb. mūr. gazu šild., garaž., 
gera vieta, $17,400.

Biznio mūr. 2 būt. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild., garaž., metams apie 
$2,500 nuom. Įmokėti 3,000. Kaina 
$12,000.

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

i.

PRIGĖRĖ 3 PĖDŲ 
GILUMOJE

Michael Schaft, 15 metų, pri
gėrė Aqua maudymosi baisene 
prie 89-tos gt. ir Troy. Tuo me
tu baseine vanduo tebuvo 3 pė
dų gilumo..

MERGAITĖS SUKNELE 
UŽSIDEGĖ

Septynių metų Bertha Ed- 
wards, 4033 S. Stabe, bežais
dama kieme, per arti prisiarti
no prie deginamų išmatų. Mer
gaitės suknelė užsiliepsnojo ir 
ji vėliau mirė County ligoninė
je.

SAVAITES GERIAUSI PIRKINIAI
•Mūrinis naujas 1 % a. šalia mū

sų įstaigos — 4U ir 3%, garažas, 
gera vieta. $31,500.

Mūrius 5 kamb., modernizuota vir
tuvė ir vonia. Gazo šild., garažas, 
71 ir Rockivell. $18,200.

Naujas mūrinis 2x5% prie 69 ir 
Rockivell, 4 vonios, plumbingas rū
sy, ekstra namas!

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

I Mūrinis 5 karnb., 3 blokai nuo 
mūsų įstaigos, labai, labai skubiai, 
tik už $14,400,

Mūrinis 3 butukai lr šildomas 
kambarys etike, Brighton p., $21,800.

Meilinis I kamb., rūsys, garažas, 
modernizuotas vidus, M. p., $10,80.0.

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys. 30 p. lotas, 
i naujos vonios, garažas, 65 — Camp- 
1 bell.tik $20,000.

Mūrins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma
rta High, 30 p, lotas, nauja vonia, 
3 mieg., £azo šild., $16,900.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151
3 būt. pajam, medin.. 5 ir 3 

kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym.. garaž., arti įstaigos, nužem. 
■kaina. $18,990.

6 kamb. /mūrin., arti 66 ir Roek- 
weii, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

5% kamb. mūrin., 2 m. senum,, 
60 ped. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlem. $15.900.

6948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis, 
5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šiluma. Garažas. $15,900.

3 būt. mūrin. 4-—5—3, nauj. at- 
rem., atskira gazu šiluma, garaž.. 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plvt. 
vonios, gazu-karšt. vand. šildym., 
garažas, arti 64 ir Pauline. Tik 
$17,900.

5 m. 2 but. mūr. 5% ir 5% (3
mieg.) “beisboard” šiluma, užbaigt, 
rūsys. Tos rūšies namų, turim įvai
riose vietose. -

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

$10,950 už gerą mūr. 5 kamb: 
bungalovv. 2 auto. garažas. Lenkų 
ir lietuvių apylinkėje. Rūsys. Nau
jas autom, apšild. Geram stovy. 
$1,500 įmokėti. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

Savininkas parduoda 5 kamba
rių bungalovv su garažu — Wa- 
tervliet, Mich., už $12,000. Chi
cagoje tel. WA 5-4805.

$600 MEN, PAJAMŲ
7 butai (5x5, 1—4 ir 1—2 kmb.), 

mūr. prie Congręss Expressivay, į 
Vakarus nuo Cicero. $46.00(f.

ANT 35 PŪDŲ SKLYPO
9 metų 2 butų mūr. namas Mar

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos. Ap
sauga nuo potvynio. Kaina disku
tuojama — apie $36,500.

GERIAUSIA VASA KVIETI':
Sandūnuose (Beverly Shores, Ind.) 

su baru ir restoranu. $12,000 gryno 
pelno per sezoną. Savininkas duos 
paskolą. Rimta priežastis verčia par
duoti. Pirksite už pusę kainos!

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalow Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta iki $17.500.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
Visai su mažu {mokėjimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr. bun
galovv Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7įsi Street
Tel. WAlbrook 5-8015

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

Valandos kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekmad. 9 v. r. iki 5 p.p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

Mūr. I aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys. , 2-jų butų namas — 4 ir 4 švie-

_ sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-
Mur. 4 po 4. gazo pečiais šildy- į na tik $9.500. 

mas, Brighton Parko centre. Parkliolme mūrinis 2 butų: 2
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Mfir. 6 Ir 5, centr. šildymas, ar- Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiekimo, žemi mokės- i S butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
<5ia,L j Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE

CICERO—BERVVYN

2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

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

I Alena Aukštuolytė jieško dė- 
’dės — JUOZO REPECKO, kuris 
1 gyveno Sao Paulo, Brazilijoje, 
j Prašomas atsiliepti ar žinantieji 
. apie jo likimą pranešti šiuo ad
resu — Antanas Markevičius, 
919 Highland Avė., Waterbury 8, 

1 Conn.

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

CICERO, 2 aukštų medinis su 
rūsiu, centrinis apšild. gazu. Apy
linkėj 14 St. ir 48 ,Ct. Galima tuo
jau užimti. FA 3-5390.

HELP VVANTED — MALĖ

GERA PROGA IŠMOKTI .AMATĄ
Reikalingas vidutinio amžiaus 

vyras dirbti prie šildymo ir air- 
condition įrengimų. Gabiam gera 
ateitis. Turi turėti teisę vairuoti 
mašiną.

Susitarimui skambinti — VI 
7-3447, po 6 v. v. arba iš ryto 
iki 8 vai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
Heating and Sheet Metai 

4444 S. įVestern Avė.

HELP WANTED MOTERYS

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

Alumin. langai, durys ir langų stoge
liai įdedami papigintomis kainomis.

JUOZAS VENGKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue 

Tel. HE 4-6626, po 6 vai. vakaro

modernios patalpos ir turi vi
sus reikalingus įrengimus.

Kanadoje gyvenantieji daili
ninkai savo darbus siunčia: 
“Daina” 974 College Str., To
ronto 4, Cnt. Tel. LE 4-1274 ar
ba M. Kizis, 570 Louis Avė., 
Windsor, Ont., o J. A. V.-se 
gyv. dail. siunčia adresu: “Gai
va”, J. Petrulionis, 3570 Ver- 
nor W., Detroit 16, Mich. Tel. 
TA 5-9783.

Kadangi numatomas didelis 
skaičius dalyvaujančių dailinin
kų, tai prašoma siųsti ne dau
giau kaip po 4 darbus. Kiek
vienas darbas turi būti atžymė
tas pavarde, darbo pavadinimu, 
technika ir kaina.

Bus apmokamos persiuntimo 
bei draudimo išlaidos. Visus 
darbus prisiųsti iki rugpiūčio 
mėn. 15 d.

DĖMESIO !

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS Hl GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadieni nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Honr.

Radio Station WLOA, Braddock, 
Pennsylvania

1-4

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

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

4 ir 5 butų namai, geros rendos, mažas įmokėjimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonB.

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

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. .$20,900. 
Mūrin, 2 po 5 ir 4 k., garaž., $26,900. 
Medin. 2 po 6 k., garažas. $13,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

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

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

Reikalinga moteris namų ruo
šos darbui, 6 dienas savaitėj. Atei
nanti arba gyventi vietoje.

BR 8-0808

Reikalinga moteris prižiūrėti 
ligonę (sužeista koja) ir lengvas 
namų ruošos darbas- Gyventi vie
toje, išlaikymas ir atlyginimas.

LU 2-9047

DĖMESIO !
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 

| dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

i Užsakymus kartu su pinigais 
siuskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

Chieago 29, III.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii

MARŲUETTE PARKE
66th ir TALMAN

7 kamb. Alumin. "siding” apkaltas 
namas. Salionas ir valgomasis. Spin
telės plytelių virtuvėje. 4 miegamie
ji, I % vonios. Gazu .apšild. Nuo sie
nos iki s. kilimai, veneciškos užuo- 
lados, 220 elektr. laidai, 1 % maš. 
garažas. 18 m. senumo. 49 p. skly
pas, 28 p. kiemas šone.

SEMINARY REALTY
GR 6-5409

»♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦-<

Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

SKELBKITES “DRAUGE“
Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

CONTRĄCT O R S

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

REpublic 7-8949 
2301 H. 69th St., Chieago

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chieago 36, Hlinois

V. SIMKUS
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 7 lst STREET 

Tel.; PR 8-4268 tr TE 9-BB81

i

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš- 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas — “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

Dailės paroda Windsore
Ryšium su š. m. rugsėjo mėn. Į 

1—3 dienomis Windsore įvyks
tančia IX Kanados Lietuvių 
diena, studentų suvažiavimu ir 
sporto švente, ruošiama dailės 
paroda, kurią organizuoti pa
vesta dail. T. Valiui. Ruošia
moje dailės parodoje kviečiami 
dalyvauti visi lietuviai dailinin
kai. Paroda bus iškilmingai ati- 

i daryta rugsėjo 1 d. Cleary au- 
į ditorijos galerijoje. Tai labai

IX Kanados Lietuvių 
dienos ruošinio komitetas

— Indija pirks lėktuvų ten, 
kur jų gaus pigiausiomis kai
nomis. Ji pirksianti lėktuvų An
glijoje ar Rusijoje. t

— Kongo premjeras Adoula 
pasiūlė naują konstituciją, su
teikiančią provincijoms daugiau 
teisių, kaip pvz. turi Katanga.

RADIO PROGRAMA
*

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

j po pietų. Parduodama: Vėliausių 
j pasaulinių žinių santrauka ir ko- 
I mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
| dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis i Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvray, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija 
★ ★ ★

vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loms ir tėvams, vaikus su Lietuvot 
praeitimi norintiems supažindinti 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3.

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 
Chieago 29, Illinois

♦ ♦ ♦ ♦
ŠILDYMAS

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

7304 So. Rockvvell Street
Tel. GRovehill 6-7875

♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <

Platinkite “Draugę”.

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į nau
jus ir senus namus. Stogų rinks 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL

4444 S. AVestern. Chieago 9, III. 
Telefonas VI 7-3447

HEATING CONTRACTORS!
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chieago 23, Hlinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 -5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST S-070S OL 7-2094 Chieago, DU.



šių metų Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų vedama mergaičių vasaros stovykla Dainavoje, Manchester, Michigan.

Įdomiausia mergaite i DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 31 d. 7

Kun. Stasys Yla stato 

kar. Mindaugo pilį
Kai šv. Petro ir Povilo pava

kary Juozas Jurkus iš Roches
ter, N. Y., ir aš laimingai atve
žėme dukras j Nekalto Prasidė
jimo Marijos lietuvių seselių iš
laikomą vasaros mergaičių sto
vyklą, čia jau radome ir dauge
lio kitų lietuvių 'clukras, links
mai krykštaujančias. Šios sto
vyklos aplinka tikrai žavinti. 
Daug saulės daug žydinčių ro
žių ir visokių kitokių žolynų, o 
toliau ir nemažas ežeriukas. Vis 
kas, ką akys besidžiaugdamos 
užmato, krykštaujančiai jaunys
tei. O tos jaunystės pilnos vie
nuolyno pievos, visas šaunusis 
Raudondvaris.

Nekalto Pr. Marijos lietuvių 
seselių vienuolyno sodybai pri
klauso geras gabalas lapuočių 
miško. Miškelis iš pirmo žvilg
snio labai panašus į visus kitus 
šio krašto miškus: apleistą 
džiunglyną, pilną uolų nuolau
žų, o, gal būt, gyvačių ir iš Bos 
tono žvėrynų pabėgusių meškų 
ir kitų žvėrelių.

Ir čia, toli nuo savo tėvynės, 
buvęs nacių kaceto kankinys, 
kun. Stasys Yla, daugelio pėda 
goginio . ir filosofinio turinio 
knygų -autorius, nuosavomis 
rankomis pradėjo statyti pilį 
Lietuvos’ karaliaus Mindaugo 
mirties 700 metų sukakčiai pa
minėti.

Kaip ir visos anų laikų pilys 
buvo apsuptos nepereinamų ba
lų, pelkių, miškų, neįlipamij 
kalnų, neperbrendamų vandenų, 
į kurias keliai buvo žinomi tik 
narsiausiems pilių gynėjams, 
taip ir kun. St. Ylos statomos 
pilies vietovė kol kas dar tik 
nedaugeliui yra žinoma, o ir 
ateityje nelengvai be ypatingo 
vadovo bus surandama.

Lietuvos karaliaus Mindaugo 
pilis pradėta statyti toli nuo šau 
niųjų JAV greitkelių, toli nuo 
didžiųjų miestų ir vandenų. Gai 
la, kad ji stovės kaip karaliaus 
Mindaugo liudininkė toli ir nuo 
savojo valdovo krašto, bet pa
našiose sąlygose, kaip ir anų! 
laikų pilys prieš 500-700 ir dau 
giau metų.

Ir kai sekmadienio rytą teko 
pusryčiauti kartu su kun. Sta
siu Yla, greitai krito į akis jo 
gerokai pastorėję pirštai, nu
daužyti krumpliai ir delnai. O 
kai vakare kun. Stasys Yla 
skubėjo kažkur važiuoti, seselė 
Augusta spėliojo, kad greičiau
sia skuba prie statybos. Pagal
vojau: pagaliau ir kun. Stasys 
statosi kokią nors vilaitę.

Bet, kaip jau sakiau, sekma
dienio ryte po šv. mišių sto
vyklos mergaitėms, pusryčių 
metu, visa kun. Stasio Ylos sta 
tybos paslaptis paaiškėjo.

Ta paslaptis labai originali. 
Būkime tikri, ji labai daug pri
sidės prie sėkmingesnio mūsų 
pavergtos tėvynės garsinimo. 
Tai bus labai akivaizdus paro
dymas dalies Lietuvos istorijos.

Mindaugo pilaitė iš lauko pri
mins tikrą anų laikų pilį, besi
slepiančią lapuočių medžių glū

dumoje. Viduje, sienose mozai
kos: Mindaugo krikštas, jo žmo 
na Morta, vainikavimas ir nužu 
dymas, kurias sukūrė dail. Al. 
Kašubienė, o jas sienose lipdo 
pats kun. St. Yla.

Aplink statomą pilaitę sta
tybinės medžiagos apstu, bet 
jokių vergų, kurie padėtii sta
tyti kalbamą pilaitę, nesimatė. 
Vieninteliai vergai, esą, tai pi 
sipainioję kokie nors pažįstami 
keleiviai, sako kun. Stasys Yla. 
Tada jau liepiąs nusiimti švar
kus ir griebtis darbo. Tik dar
bo metu vykstąs paaiškinimas, 
kas ir kuriam tikslui yra stato
ma. Kai kas gaunąs ir cementą ! 
pamaišyti ir geresnių nuclau-j 
žų parinkti ir arčiau prinešti. 
1963 metais sukanka 700 metų 
nuo mirties Lietuvos karaliaus 
Mindaugo, kuris buvo nužudy
tas. Kun. Stasys Yla tiki, kad 
iki ateinančių metų pilis ir vi
daus mozaikų lipdymo darbas 
pilnai bus užbaigtas ir ta pro- 

, ga pilį būsią galiųia iškilmingai 
pašventinti.

• Raudondvaris
Nekaltai Pr. Marijos seserų 

, vadovaujamos mergaičių sto
vyklos pavadinimas Raudondva 
riu, visiškai atitinka šiam ža- 

tvingam gamtos kampeliui. Lie- 
| tuvių seselių dirbamas darbas 
i turėtų būti remiamas visų lietu 
J vių patriotų, nežiūrint jokių po 
litinių ar religinių įsitikinimų. 
Tai ar ne viena iš ryškiausių 
šiame krašte lietuviško židinio 
tvirtovių. Čia žiemos metu vei-. 
kia studenčių ir moksleivių ben ■ 
drabutis. Nevisai pasiturinčių; 
tėvų dukros čia gali rasti labai 
palankią vietą siekti mokslo ir

baigti net universitetą, nepra- 
rasdamos tėvų kalbos ir gerųjų 
lietuvių tautos papročių.

Mokslo metu bendrabutyje iš 
laikymas (maistas, patalpos ir 
nuvežimas į mokyklą) tik pus
antro dolerio dienai. Tad kur 
jau pigesnį šitokį patarnavimą 
būtų galima kitur rasti?

Vakarais čia praeinama gana 
plati lituanistinė programa. 
Ateitininkų ir skautų organiza
cijų būreliai labai teigiamai pri 
sideda prie pasiruošimo gero
mis lietuvaitėmis visuomeninin 
kėmis. Taigi, tik reikia norėti, 
o lietuviška aplinka yra čia pat. 
Lietuvybė išliks, jeigu tik mes 
patys to norėsime.

Lituanistinė biblioteka

Esu didžiai dėkingas vienuo
lyno motinai Augustai, kuri 
mielai supažindino su vienuoly
no didžiule biblioteka ir spaus
tuve. Biblioteka užima didžiu
les patalpas, kuriose yra gau
sus rinkinys lietuviškų knygų, 
žurnalų ir laikraščių. Viskas 
gražiai sukataloguota. Daugu
ma knygų yra naujai įrištos. 
Tik per pr. žiemą viena seselė 
įrišusi 1,000 knygų ir žurnalų 
komplektų. Šios bibliotekos pa
čioje matomiausioje vietoje, di
džiulėje spintoje,, yra ir lietu
viško gintaro papuošalų ir me
džio drožinių rinkinys. Vidury
je bibliotekos didžiulis koncer
tinis piano. Tai čia žiemos me
tu yra ruošiami gabesnių stu
denčių piano ir dainų rečitaliai. 
Viena seselė yra baigusi net 
aukštuosius muzikos mokslus ir' 
bendrabučio mergaitėms duoda 
piano pamokas.

Spaustuvė
Spaustuvė įkurta namo rūsy

je. Kai prieš dvejus metus tą 
spaustuvę apžiūrėjau, tada ji

Parengimai Chicagoje

Rugp. 5 d. — Ekskursija į 
Šventus Kalnus, tėvams mari
jonams vadovaujant.

' Rugp. 24—25 d, lietuviai da
lyvauja Chicagos 125 m. su
kakties minėjime.

Rūgs. 1 d. 6 vai. 30 min. Jau
nimo centre vilkaviškiečių aka
demija: koncertas ir literatūros 
vakaras.

Rūgs. 2 d. — vilkaviškiečių 
banketas Jaunimo centre 5 vai. 
p.p.

Rūgs. 3 d. “Draugo” pikni
kas.

Rūgs. 30 d. Madų paroda Jau 
nimo centre arkiv. Matulaičio 

i senelių namų statybai paremti.
Spalio 6 d. — Lituanikos 

skautų tunto vakaras Balio 
Pakšto salėje.

Spalio 13 d. Meno paroda 
Čiurlionio galerijoje.

Spalio 13 d. — Lietuvių Gai
lestingųjų seserų balius 'VVes
tern Ballroom.

Spalio 21 d. — A. L. Montes- 
sori dr-jos madų paroda.

Spalio 21 d. — šv. Kazimiero

seserų Rėmėjų dr-jos centro 
rudeninis parengimas.

Spalio 27 d. — D. Britanijoj 
gyvenusių lietuvių linksmava- 
karis B. Pakšto salėje.

Lapkr. 3 d. — LDK Birutės 
draugijos Chicagos skyriaus 
balius.

Lapkr. 10 d. — Balfo Chica
gos apskr. koncertas — vaka
ras Jaunimo centre. Kalbės dr. 
J. Grinius.

Lapkr. 10 d. — Operos balius 
8 v. v.

Lapkr. 10 d. — Dail. Ant. 
Rūkštelės paroda Jaunimo cen
tre.

Lapkr. 22—24 d. — Kultūros 
kongresas.

Gruodžio 2 d. — Jaunimo 
centro 5 m. jubiliejaus vakarie
nė.

Gruodžio 9 d.—Sol. M. Krip
kauskienės dainų rečitalis Jau
nimo centre.

Gruodžio 15 d. — Atžalyno 
teatro premjera Jaunimo cent
re: B. Pūkelevičiūtės “Aukso 
Žąsis”.

atrodė daug mažesnė. Dabar 
jau yra kelios spaudžiamos ma 
šinos, linotipas ir kitos spaus
tuvei reikalingos mašinos. 
Spausdinamų leidinių, ypač 
“Laiškai Lietuviams”, spaudos 
darbas yra labai švarus ir pa
sigėrėtinas. Putnamo lietuvių 
seselių vadovaujama spaustuvė 
pilnai gali konkuruoti su viso
mis šio krašto lietuvių spaus
tuvėmis.

Taigi, jei kada Bostono apy
linkėse lankysime įdomesnes vie 
toves, neužmirškime, kad neto
liese yra Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų vienuolynas ir 
sodyba (Putnam, Conn.). Už
sukime ir čia rasime tikrai

imi

— Kokia mergaitė įdomi? Ši
toksai klausimas buvo duotas 
Putname stovyklaujančioms lie
tuvaitėms. Būdingesni atsaky
mai išspausdinti “Kibirkštėlė
se”: “...ta, kuri moka susirasti 
draugių ir jas pasilaikyti” (Dai 
va Mučinskaitė). “maloni, links 
ma ir padeda įvairiais būdais 
savo artimui. Niekam nepatin
ka žmogus, kuris visada save 
augština, o visus kitus žemi
na”. (Ramutė Zdanytė), “...jei 
ji nebijo kitų nuomonės, ir sa
ko ką jį galvoja”. (Marytė 
Ąžuolaitė). “kuri yrą individua- 
listė. Jei visos darytų tą1 patį, 
tai aš manau, kad gyvenimas 
būtų labai nuobodus” (Birutė 
Saulytė), “...ta kuri pajėgia gal 
voti: tai yra, jeigu ji gali lo
giškai kalbėti įvairiais klausi
mais. Ji turėtų turėti humoro, 
ir žinoti kada jį naudoti”. (Vė- 
jūnė Svotelytė). “...darbšti, tu
rinti gerą charakterį, tvarkin
ga, mylinti savo tėvynę, išlai
kanti tikėjimą ir mylinti savo 
artimą” (Nijolė Jurkutė), 
“...linksma, maloni, kukli ir mo
teriška, bet ne vyriška” (Danu
tė Kezytė)). “...kuri gali man 
padėti kaip reikia ir kuri negal
voja kad nėra geresnės negu 
ji’’ (Alvyra Ditrikaitė). “...kuri 
perdaug nešneka ir nenužemi
na kitų apie juos plepėdama.” 
(Gražina Fidlerytė).

daug ko lietuviškai širdžiai mie 
lo ir artimo. Čia išvysime ir 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
pilies kuorus, o pilies viduje ■ 
įdomias istorines mozaikas.

A. Sabalis

A. -f" A.
ANTANUI BALČIUI mirus, • 

jo žmoną Juliją, dukterį dr. Aldoną ir jos vyrą Jurgį 
Gravrogkus, sūnų kun. Kęstutį, taip pat visus kitus 
šeimos narius nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

• Marija ir Petras Stakės su šeima 
Faustina ir Vitas Maneliai

A. -J- A.
VERONIKA SHALNA

(LUNECKAITE)
Gyveno 5453 S. Austin Avenue

Mirė liepos 30 d., 1962, 4:15 vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Antoinette, žentas 
Gifford Duncan, anūkė Debra Ann, brolis Mykolas Luneckas, 
jo vaikai Ann Hanson su šeima, ir Michael, brolienė Veronika 
Shalna su šeima, brolienė Beatriče' Ambrose su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Post 271 Mo
terų skyriui ir Catholic Order of Forestęrs.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė, Laidotuvės įvyks ketv., rugp. 2 d., iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švenč. P. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta. į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DUKTĖ, ŽENTAS IR ANŪKE
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakcjytė-Inkenieniė, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl...................... $1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephine J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society, Chicago, 1958 m. 128 psl..........$2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl. ..................... .. $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Crawley-BOevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina............... 25 centai

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Balys Sruoga: Dievų miškas, atsiminimų knyga, vienas šiurpiau

sių dokumentų, parodantis, kas yra laisvė ir kas ateina su pa
vergimu. Kieti viršeliai, 480 psl....................................... .  . $5.00

Jurgis Savickis: Žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 
1939—1945 m., kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie
laisvėje kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą. ................. .. $2.50
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street, Chicago 29, Illinois

A. -f-A.
Muzikui JUOZUI GAUBUI mirus, 

širdingiausią užuojautą reiškiu Valiai ir 
Kaziui Barniams ir Daliai ir Mintautui 
Scdeikams,

\ M. Dunduraife

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833. PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOS NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO,
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinio

F. FFDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

»
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS MMB
MARŲUETTE FUNERAL HOME r?/

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-234545 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhaII 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. VVESTERN AVĖ

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
TeL Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
■*348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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X Illinois Lietuvių Gydytojų 
draugija per savo Kultūros ko
misiją, JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdybai paskyrė 
100 dolerių Pasaulio Lietuvių 
archyvo išlaikymui. Illinois lie
tuviai gydytojai jau ne pirmą 
kartą paremia aukomis kultū
rinius reikalus.

Pasaulio Lietuvių Archyvo iš
laikymas yra sunki finansinė 
našta Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybai. Lietuvių visuo
menė turėtų neužmiršti šios 
svarbios mūsų institucijos ir 
prisidėti su didesne ar mažes
ne auka. Aukas siųsti centro 
valdybos iždininko adresu: Zig
mas Dailidka, 5921 So. Fair
field Avė., Chicago 29, III. Tel. 
PR 6-5674.

x JAV Lietuvių Bendruome
nės centro valdybos biuletenio 
naujas numeris jau siuntinėja
mas. šis numeris skirtas JAV 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
sesijai. Biuletenis turiniu ir iš
vaizda daro gerą Įspūdį. Reda
guoja: Jonas Jasaitis, Jeroni
mas Ignatonis ir Zina Morkū
nienė. Administruoja Antanas 
Koreiva. Spausdinama 2000 
egz. Jį gauna: apylinkių, apy
gardų ir centrinių Institucijų 
valdybos, tarybos nariai ir pre
numeratoriai.

X Informacijos amerikiečių 
spaudai. JAV Lietuvių Ben
druomenės centro valdyba Bai
siojo birželio įvykių proga išlei
do amerikiečių spaudai skirtą 
biuletenį “LITHUANIAN BUL- 
LETIN”. Biuleteniu apylinkių 
valdybos aprūpino savo vieto
vės amerikiečių spaudą.

Daugelis amerikiečių laikraš
čių biuletenio medžiagą panau
dojo. Biuletenį redagavo kun. 
Pranas Garšva ir Stasys Dau
nys bendradarbiaudami su Lie
tuvos konsulatu. Konsulatas pa 
sirūpino ir vertimu į anglų kal
bą.

X Mok. J. Plačas, išvykda
mas trims savaitėms atostogų, 
iš anksto trims kartams atsiun
tė medžiagą jo redaguojamam 
vaikų skyriui “Tėvynės žvaigž
dutė”. Tikrai rūpestingas redak 
torius.

X Dieninę tautinių šokių pro 
gramą Tarptautinėje Prekybos 
parodoje sekmadienį 2 vai. 30 
min. sėkmingai atliko Gimimo 
Šv. P. Marijos par. mokyklos 
(Marąuette Parko) vaikų an
samblis. Pranešinėjo Daiva Ma
tulionytė. Žmonių prisirinko itin 
daug. Beveik visi kitataučiai. 
Buvo taip patenkinti programa, 
kad kai kurie sakė mielai žiū
rėtų antrą kartą.

X Valia M. Bumbulis yra 
tarp laimėjusių solisčių Michi
gan valst. festivalio metu su
darytame konkurse.

X Porciunkulos atlaidai dau
gelyje Chicagos lietuvių bažny
čių prasideda trečiadienį, rug
piūčio 1 d. nuo 12 vai. vidudie
nio ir tęsis iki vėlaus vakaro 
rugpiūčio 2 d.. Bažnyčiose tu
rinčiose tą privilegiją, galima 
įgyti VISUOTINIUS ATLAI
DUS TIEK KARTŲ, KIEK 
KARTŲ įeisite į bažnyčią ir su
kalbėsite 6 kartus Tėve Mūsų, 
Sveika Marija ir Garbė Dievui 
Tėvui šv. tėvo intencija. Visuo
tinius Atlaidus galime įsigyti 
SAU TIKTAI VIENERIUS, bet 
mirusių sieloms galima įgyti 
daug kartų.

Norint laimėti šiuos atlaidus, 
reikia irgi prieiti išpažinties ir 
priimti šv. Komuniją savaitės 
laikotarpyje.

X Jaunimo ekskursija,i vado
vaujama kun. L. Vaišvilo, au
tobusu iš Šv. Jurgio parapijos 
sekmadienį buvo išvykusi į 
Sherwood parką, Lake Vilią, 
Dl. Smagiai pasiinksmino.

X Julija Gečienė iš Montrea
lio, Kanados, atskrido pas savo 
seserį Danutę Augienę ir Teklę 

, Grinienę į Chicagą ir beveik sa
vaitę pasisveč’avusi šeštadienį 
išvyko į Detroitą pas savo pus
seserę Va’ią Kurmauskaitę, o 

i paskiau vyks pas kitą savo pus 
seserę -— Vandą Jučienę, Toron 
te. Julija Lipčiūtė - Gečienė yra 
mūsų dainiaus Maironio jau
niausios sesers Kotrinos vyriau 
šia duktė. Montrealy gyvena 
jau trejus metus, atskridusi lėk 
tuvu iš Lenkijos pas savo vai
kus. Ji yra pergyvenusi tuos 
didž’uosius Dancigo įvykius, 
kurie yra aprašyti B. Pūkelevi
čiūtės premijuotuose “Aštuo- 
niuose lapuose”. Pasakoja gavu 
•si žinių iš Lietuvos, kad ir ten 
gauti “Aštuoni lapai” ir su dė
mesiu skaitomi. Julija yra mo
kytoja, ir dabar mokytojauja 
Montrealio lituanistinėje mo
kykloje.

X Lietuvių paviljone Tarptau 
tinėje Prekybos parodoje dežiū 
ruojantieji Jaunimo centro an
samblio nariai džiaugiasi, kad 
yra didelis žmonių susidomėji
mas. Kai kurie atėjusieji klau
sė, ar mes reprezentuojame lais 
vą Lietuvą; sužinoję, kad at
stovauja laisvą, Lietuvą, džiau
gėsi, bet pasitaikė ir raudonųjų 
kurie mūsų studentus išvadino 
fašistais. Daugelis lankytojų 
klausinėjo, kur randamas gin
taras, kaip jį naudoja, ar gali
ma jo gauti, kokios kainos. Do
misi medžio išdrožinėjimais ir 
keramika. Buvo žmonių, kurie 
su dėmesiu klausinėjo apie lietu
vių muziką, meną, teiravosi, ar 
čia, Amerikoje, yra lietuvių me 
nininkų. Daugelis grožėjosi mū 
sų tautiniais rūbais, kad jie la
bai skoningai sukurti. Ketvirta
dienį buvo per radiją interview 
su Lietuvą reprezentuojančia D. 
Šulaityte ir Jaun. centro ansam
blio atstovu P. A. Bielskumi 
apie mūsų paviljoną ir apie Lie 
tuvą, jaunimo ansamblį, tauti
nius šokius, rūbus ir t. t.

X Jaunimo Ccintro studentu 
ansamblio tautinių šokių pro
grama Tarptautinėje Prekybos 
parodoje praeitą šeštadienį su
silaukė gražaus pasisekimo. Pa
rodos vadovybės asmenys net 

I pareiškė, kad tai buvo vienas 
! geriausių atskirų tautybių pa- 
j sirodymų. Dalyvavo 30 šokėja, 
į atlikdami jonkeli, oželį, subatė- 
I lę, landytinį, džigitą, malūnėlį.
: Nors scenos plotas mažas, bet 
' mūsiškiai įstengė užsimotus da- 
j lykus gerai atlikti. Publikos 
j dėmesys buvo pelnytai laimė
tas. Žmonių, nežiūrint vėlyvo 
laiko (9 vai. 30 min. vakaro), 
susirinko daug. Lietuviškų šo
kių grožį jiems atskleidė aiš
kintoja Žibutė Balsytė-Brinkie- 
nė. Susilaukta gausių aplodis
mentų. Buvo atvykę ir didžiųjų 
laikraščių fotografai. Patrauk
lus šokii} programoje intarpas 
buvo pianisto Vasaičio išpildyti 
Chopino kūriniai.

X L. Bražtlienė, Jaunimo cen 
tro studentų ansamblio tautinių 
šokių vadovė, su vyru savaitei 
išvyksta atostogų į Colorado 
valstybę.

X Ateities šokėjų tautinių 
šokių programa Tarptautinėje 
Prekybos parodoje, McCormick 
salėje, sekmadienį susilaukė 

j gražaus pasisekimo ir dėmesio.
Jau iš anksto didieji Chicagos 
dienraščiai, kaip pvz. sekmadie
ninis “Chicago Tribūne” įsidėjo 
apie juos aprašymus, gėrėda
masis lietuvių tautiniais kostiu
mais, aiškindamas, ką reiškia 
šokiai: rugučiai, vestuvių pol
ka, suktinis, noriu miego. Tų 
mūsų tautinių šokių vardai laik 
rašty buvo paduoti lietuviškai.
Pažymėta, kad Ateities šokėjų 
grupė turi 37 aktyvius narius, 
per 15 metų davė kalėdinę pro- 

1gramą! Prekybos ir Pramonės 
muziejuje, yra laimėję pirmas 

i vietas “Tribūne” dienraščio or- 
i ganizuotose polkų varžybose.
Pažymėta, kad Ateities šokė
jams vadovauja B. Shotas, kad 
jie kas ketvirtadienį vyčių salė
je turi pratybas.

X Angliškas leidinys apie 
, Lietuvą, dalinamas prie lietuvių 
paviljono Tarptautinėje Preky- i 
bos parodoje, lankytojų su su
sidomėjimu sutinkamas.

_ , - . . Kun. Adolfas Stasys, Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkas, šuva-X Pralenkė Visas Viltis pasi- žinvimn motu iloilrio lito t . tennn---
sekimas pietų, suorganizuotų 
Šv. Jurgio parapijos salėje lie
pos 22 d. Vadinami “Spaghetti 
pietūs” atnešė pelno vienuoly
no statybai $1,294,03. Žmonių 
iš visos Chicagos apylinkių su- j Lietuvių Tarybos suvažiavimas, 

pradėtas liepos mėn. 28 d. 
Sherman House viešbučio pa
talpose. šiandieną paskutinė 
posėdžių diena ir apsiniaukus. 
Betgi nelyja, taip kaip vakar. 
Nereiktų laukti nei perkūnijos, 
o tačiau koridoriuose juntamas 
grasinimas, tarytum audros be
laukiant. Nugirsti galima ir

ziavimo metu įteikia Alto centro pirmininkui L.- Šimučiui $6,000 ver
tės čekį. ši pinigų suma Lietuvos išlaisvinimo reikalams buvo surink
ta Chicagoje minint Vasario 16 d. šventę.

Žaliais raštuotais kilimais pa- ferento, kuris galėtų pasiūlyti 
mažu vaikštinėja žmonės, be-| metodus ir būdus veiklai pagy- 
laukią, kad prasidėtų Amerikos vinti. Iškeliamas ir ALT vado-

važiavo, kad valgio, pritrūko.
Arti 600 buvo pavalgydinti, o 
vėlesniems svečiams turėjo su
grąžinti bilietų pinigus, pritrū
ko maisto. Suorganizavo komi
sija, vadovaujant Angelo ir 
Bronei Gulli, o jų pagelbinin- 
kai: Adelle Rumchek, Agnės 
Rainis, Bernice Garuckas, The- 
risa ir Anita Guli, Mary Zu- praeinančiųjų sunkokas pasi- 
kauskasu Anna Janus ir kt. ’ j kalbėjimų nuotrupas.

I
Visose sienose gausu viešo

X Dantų gydytoja Ona Ga- 
rūnienė grįžo po atostogų ir vėl 
priiminėja pacientus pagal susi
tarimą tel. WA 5-2017.

X Zigmas Dailidka. JĄV LB- 
nės Centro valdybos iždininkas 
su žmona Valentina ir dukrelė
mis Volija ir 'Saulena jau grįžo 
iš atostogų, kurias praleido Hot 
Springs, Arkansas, prie Hamil- 
ton’o ežero.

Draug su jais atostogas pra
leido prie šio žavingo ežero ir 
Mindaugas Baukus su žmona 
Olimpija, dukra Alvida ir sū
num Gintaru.

pasikalbėjimo telefono būdelių. 
Bandau sumažinti laukimo į- 
tampą, laidais pabėgdamas iš 
viešbučio. Atsiliepia šaukiama
sis numeris. Geras ženklas, — 
taip nutariu, — negali išsi
skirstyti nesusitarę dėl statuto 
papildymų ir pakeitimų.

dyba priima, atmeta ar perduo
da svarstyti visuotiniam suva
žiavimui; 2. Valdyba sudaroma i - i Ji iš 11 asmenų, kuri pati pasi
skirsto pareigomis. Taip pat 
vienbalsiai buvo priimta ir dau
giau kalbinių, bei paaiškinamų- i 
jų statuto straipsnių pakeitimų,i 
kurie tačiau nėra esminiai ir 
neturi įtakos į Amerikos Lietu
vių Tarybos struktūrą.

Vėlesnėje posėdžių eigoje bu- ’
1 vo nutarta 1963 m. sušaukti or-! 
ganizacijų kongresą, paliekant' 
centro valdybai nustatyti vietą \ 
ir laiką. \

M. Gudelis siūlo priimti se
kančias rezoliucijas: 1. Padėko-! 
ti prez. J. F. Kennedy už Lie
tuvos okupacijos nepripažini
mą ; 2. lietuvių solidarumo ir 
vienybės reikalu; 3. visų politi- i 
nių junginių apjungimo į vieną 
politinį veiksnį; 4. padėka 
Centro valdybai ir vykdomajam 
komitetui už atliktus darbus; 
5. dėl bendradarbiavimo su pa
vergtu kraštu ir 6. prašyti, kad 
prie JA Valstybių vyriausybės 
būtų sudarytas Pabaltijo reika
lams patariamasis organas ar 
komisija.

Pagal nusistovėjusią tvarką 
buvo pristatyti Amerikos Lie
tuvių Tarybos nariai ir į val
dybą pasiūlyti šie asmenys: 
E. Bartkus, T. Blinstrubas, P. 
Dargis, dr. K. Drangelis, dr. 
P. Grigaitis, inž. A. Rudis, dr. 

vybės svyravimas ir neveiklu- i VI. Šimaitis, L. Šimutis, J. Ta
rnas santykiuose su skyriais, lalas ir M. Vaidyla.

Čikagos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas kun. A. Stašys pa-

Permaža raštinio ryšio, ir ne
šaukiami statute numatyti sky
rių atstovų suvažiavimai. Ten- sveikino ALTarybos suvažiavi-
ka pripažinti, kad šios minėtų 
atstovų pastabos yra gana 
svarbios ir busimoji Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdyba turė-

mą ir įteikė 6000 dolerių čekį. 
Buvo taip pat padėkota statu
to keitimo komisijos pirm. VI. 
Šimaičiui, visiems komisijos ir

tų į tai atkreipti rimtą dėmesį,! tarybos nariams už gerų norų
paskirdama vieną valdybos na
rį įsakmiai skyrių reikalų tvar
kymui.

Į posėdį įsijungia ir statutui 
pakeisti bei papildyti komisija.
Komisijos pirm. dr. V. Šimai
tis apgailestaudamas praneša, 
jog neprieita prie susitarimo, 
kad būtų plačiau, atidarytos du
rys ir naujoms lietuviškoms or- SPAUDOS KONFERENCIJA 
ganizacijoms, norinčioms įeiti į KULTŪROS KONGRESO

parodymą, siekiant darnaus su
sitarimo.

Tenka džiaugtis, kad ALTa
rybos suvažiavimas buvo dar-

Chicagos
žinios

TRYS ŠYKŠTUOLIAI

Vieną sekmadienį į pamaldas 
atėjo trys vyrai. Po pamokslo 
prasidėjo rinkliava. Rinkėjams 
artėjant prie jų, jie labai ner
vinosi. Kai pinigų lėkštė buvo 
visai čia pat, vienas iš jų suvai
dino nualpusį ir išvirto. O abu 
draugai pasinaudodami puikia 
proga, griebė “nualpusį” ir iš
nešė iš bažnyčios.

PAKRAŠČIO SARGYBAI 172 
METAI

JAV pakraščio sargybos tar
nybai šiomis dienomis suėjo 
172 metų sukaktis. Chicagos 
rajone sargyba užlaiko 8 valti
mis gelbėjimo stotis ir dvi ki
tas stotis, šiame rajone tar
nauja 155 eiliniai pakraščio sar 
gybos jūreiviai ir 8 aukštesnio 
rango vyrai. Karo metu pakraš 
čio tarnyba veikia laivyno de
partamento, o taikos metu iž
do departamento žinioje.

SPROGO LAIVAS IR 
NUSKENDO

Michigan ežere ties 48-ta gt. 
susprogo 28 pėdų motorinis lai 
vas ir nuskendo. Jame plaukę 
du vyrai šoko į vandenį ir bu
vo išgelbėti.

IŠTROŠKĘ PATYS 
PASITARNAVO

Iš Maranad brolių gėrimų iš- 
vežiojimo sandėlio, 838 May 
gt., nežinomi asmenys pavogė 
60 dėžių alaus. Alus įkainuotas 
$202.

bingas. Dabar tereikia palinkė
ti naujiesiems vykdomiesiems 
organams sėkmingos veiklos ir 
ištvermės.

A. Santaros

Chicagoj ir apylinkėse

Suvažiavimą pradeda Vykdo- ALTarybos sudėtį. Nebuvo ga- REIKALU

duoti simfoninį koncertą. Bus 
išpildyta dvi lietuviškos rapso
dijos. Koncertas įvyks Marijos 
aukšt. mokyklos salėje.

Bus ir meno paroda, kuria 
rūpinasi dail. K. V. Jonynas, 
architektūros paroda, kur bus 
skiriamos ir premijos. Be to, 
spaudos paroda.

Kho ir diskusijų, bet daugiau 
informacinio pobūdžio. Pasiūly
ta prie spaudos skyriaus pri
jungti radiją.

Prie kongreso papildomą žo
dį tarė ir JAV L. B-nės centro 
valdybos pirm. J. Jasaitis.

Antrasis pranešimas, kiek 
trumpesnis, supažindino su Lie
tuvių fondo veikla. Fondo sek
retorius Ben. Babrauskas nupa
sakojo fondo augimą; mėnesio 
laikotarpy net 5 asmenys įsto
jo nariais .atnešdami po tūks
tantį.

Susirinkime dalyvavo Infor
macijos komisijos nariai: pirm. 
J. Vaičiūnas, sekr. Vyt. Zalato
rius, kun. dr. A. Baltinis, St. 
Daunys, Alb. Valantinas, J. 
Vaidelys, B. Brazdžionis, J. Bu
belis, J. Venclova.

J. Zanavykas

Įima susitarti kai kuriais pa- Prie JAV Lietuvių Bendruo- 
grindiniais klausimais. šiuo menės centro valdybos įkurta 
klausimu kalba ir ideologinių infomacijOB komisija, kuriai 
grupių atstovai P. Dargis, dr. vadovauja j Vaičiūnas ir sekr. 

pavergėjais. Tokių neatsiranda Grigaitis, Vaidyla T. v t Zalatorį tur-jQ kelig
ir pirmininkaujantis jau asme- Blinstrubas ir prel. J. Boll-Bal-------- '
niškai kreipiasi į dr. Margerį,

mojo komiteto pirm. L. šimu
tis, pakviesdamas apleisti salę 
tokius žmones, kurie bendra
darbiauja su mūsų tėvų žemės

užklausdamas kokią jis lietu
višką patriotipę organizaciją 
atstovauja. Vietoje atsakymo 
dr. Margeris pakyla ir prislėg
tas išeina. Supranta jis dar 
tiek, jog komunistinių sambū
rių net jis pats nelaiko patrio
tiniais, o išeinančio veide maty
ti „trisdešimts grašių” įspaus
tos žymės.

Po vardinio atstovų patikri
nimo, perskaitomi Amerikos 
lietuvių gydytojų sąjungos, 
akademinio skautų sąjūdžio, 
BALF Centro valdybos ir dien
raščio „Draugas” raštu prisiųs
ti sveikinimai.

___  . Statutui pakeisti ir papildyti
pusantro menesio paviešėjusi komisija; dr. v. gimaičio pirmi.

1 X J. Andriušis ir L. Tamo
šaitis organizuoja Nevv Yorko 
apylinkėse gyvenančių vilkaviš
kiečių ekskursiją į Vilkaviškio 
gimnazijos auklėtinių suvažia
vimą Chicagoje.

j X Nora Gugienė buvo susi- 
i laukusi viešnios iš Waterburio, 
i Conn. Buvo atvažiavusi pasisve 
Į čiuoti jos sesuo Ona Milutienė. 
I

X S. Einorienė, prieš 3 m. 
mirusio dr. A. Einorio žmona,

Chicagoje vėl išvyko į Miami, 
Fla, kur yra nuolat apsigyve
nus.

X A. Navitt (Navickas) su 
žmona ir sūnumi bei dukra iš 
Chester, Pa. atostogoms aplan
kė Chicagą; aplankė ir savo dė
dę br. Aleksandrą Navicką, 
MIC, gyv. Marijonų ūkyje ties 
Hinsdale, III.

X Kun. Alfonsas Micka, MIC,
Švč. Marijos par. klebonas, Cla
rendon Hills, III. su savo para- 
piečiais ruošia didelį karnavalą 
Marijonų seminarijos soduose. 
Karnavalas prasidės rugpiūčio 
2 d. ir baigsis sekmadienį, 
rugp. 5 d. Daug vertingų lai
mėjimų, fejerverkai, pasilinks
minimai, skanūs užkandžiai. 
Pav. už 25 c. galima laimėti 
2000 dol. vertės motorinį laivą.

X Dr. A. Valis-Labokas iš
vyksta atostogų, kol grįš jo 
ofise dirbs Dr. G. Z. Brinkis.

ninkaujama ir jau vakar 4 va
landas neradusi susitarimo, vis 
dar posėdžiauja.

Paliečiama tolimesnės ALT
veiklos problema, šiuo klausi-, 
mu kalba A. Devenienė, muzi
kas Aleksis ir A. Repšys. Kal
bantieji pasigenda, kad nėra re-

“Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS ERIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubn leidinv- 

167 psl.. kaina $1.50.

Gaunama DRAUGE 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

, .v. . .Bėdžius, kuriuose dalyvavo irtusevicius. Visų kalbėtojų pa- , ,, , . .v ... . . . , f. .v 'centro valdybos nariai,brėžiami geri norai, tačiau įs _ , . / . , .
Paskutinis susirinkimas, pa-susitarimo nebuvimo matyti,; 

jog tie norai daugiau deklaraty- j vadintas spaudos konferencija,
vinio pobūdžio. Pirm. L. Šimu-,ivyko UeP°s 24,d-,B< Pakšto 
tis įsakmiai pabrėžia, jog ne-: svetainėje. Pagrindiniu prane- 
galima skirstytis nesusitarus ir sėju buvo pakviestas JAV ir 
siūlo naujai pasitarti grupėse Kanados kultūros kongresui 
atskirai ir vėliau bendrai, pra- rengti komiteto vicepirm. Ben. 
šydamas, kad visi dėtų pastan- Babrauskas. Jis plačiai nušvie- 
gas, ieškodami susitarimo, kad tė kongreso tikslą. Paaiškėjo, 
tuo būdu sutvirtintų ALTary- kad kongresas taip vėlai nukel- 
bos tolimesnę veiklą. i tas dėl Kanados Lietuvių die-

Po maždaug 90 min. trukusio nos hei kitų reikalų, prisitai- 
pasitarimo visų palengvėjimui, kant abiejų kraštų sąlygoms, 
suvažiavimas vienbalsiai priėmė Rengimo komisijos užsimoji- 
šiuos principinius papildymus: mas didelis ir plačiai apiman- 
1. naujų organizacijų priėmi- tis visas sritis.
mas svarstomas valdybos. Vai- Muzikų komisija pasižadėjo

Naujavedžiai Gražina Pauliukonytė ir Romualdas Kriaučiūnas po 
sutuoktuvių apeigų, įvykusių Gimimo Švč. P. Marijos bažnyčioje, 
Chicagoje, liepos 21 d.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali 
būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad
resu:

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Lietu-vos 
fcoygit rG«sq j




