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Alžirija žengia i pilietinį kara IŠKILMINGAS PRIĖMIMAS BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Prancūzija perspėjo Alžirija
Padėtis bloga Alžirijoje

PARYŽIUS. — Prancūzų vy
riausybė vakar pranešė, jog ji 
įsakys savo kariuomenei įsikiš
ti, jei prancūzų civilių teisės 
bus ir toliau Alžirijoj pažeistos.

Informacijos ministeris Alain 
Peyrefittee, baigus ministerių 
kabineto posėdį, kuriame daly
vavo ir prezidentas de Gaulle, 
pranešė, jog prancūzų ambasa
dorius Alžirijoje Jean - Marcei 
Jeanneney perspėjo laikinąją 
alžiriečių vyriausybę.

Jis pridėjo, kad Jeanneney 
iškviestas į Paryžių ir turėjęs 
vakar atvykti.

KAS TOLIAU?

ALŽIRAS, Alžirija. — Lai
kinosios Alžirijos vyriausybės 
premjeras Khedda išyvkęs iš 
Alžiro, gi jo konkurentas vice
premjeras Ben Bella (prokomu- 
nistas) vis labiau įsigali, šiau
rės Afrikoje jo kariniai daliniai 
jau viešpatauja Bonos ir Cons- 
tance apylinkėse.

Kheddos vyriausybė beveik 
kritusi, nes dauguma ministe
rių jį apleido ir prisijungė prie 
Bellos.

— Ben Bella vakar pranešė, 
jog jis ir jo rėmėjai sudarą 
naują ir teisėtą Alžirijos' vy
riausybę, kurią alžiriečių par
lamentas patvirtinęs praėjusį 
penktadienį.

Kennedy šaltas
Maskvos siūlymui

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga yra palanki palaikyti tiesio
ginį telefoninį ryšį tarp Baltų
jų Rūmų ir Kremliaus. Tai už
vakar pranešė informuoti So
vietų šaltiniai. Prezidentas Ke
nnedy yra šaltas Maskvos pa
siūlymui dėl tiesioginės linijos.

— “‘Gėdos siena”, komunis
tų pastatyta prie Berlyno pa
sienio, buvo užvakar parodyta 
per Telstar Amerikos žmonėms.

ŠLUBUOJA SANITARINĖ KULTŪRA RAJONUOSE
Miesteliai blogai tvarkomi, trūksta žalumynų, švaros...

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Anot komunistinės spaudos, gy
ventojai savo kultūrą matuo
ja ne tik kinu, klubu, bibliote
ka, bet ir švaria, gražia buiti
mi. Kreipiamas dėmesys į ap
želdintas ir švarias sodybas, 
pirtis ir tvarkingus šulinius, 
švarias gyvulininkystės fermas. 
Lietuvoje, teigia vilniškė “Tie
sa” (žiūr. 114 nr.) esama gra
žiai sutvarkytų sodybų tokioje

KALENDORIUS
Liepos 26 d.: šv. Ona, Gluos

nis, Greitutė.
Liepos 27 d.: šv. Pantaleo- 

nas, Žintautas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsnių; rytoj — 
giedra ir švelni oro temperatū
ra.

Saulė teka 5:38 v., leidžiasi 
8:16 v.

— Alžirija artėjanti prie pi
lietinio karo, nes Ben Bellos ka
riniai daliniai pradėję siautėti 
krašte. Tai vakar pranešė po
litiniai stebėtojai.

Trumpai iš 
visur

— Nigerija sutiko priimti iš 
Kremliaus 45 stipendijas stu
dijuoti Sovietų Sąjungos uni
versitetuose. Pirmieji studen
tai šiais metais išvyks į Rusi
ją-

— Sovietų Sąjunga pasirašy
sianti Vokietijos sutartį. Va
kariečių ekspertai įsitikinę, kad 
Sovietų bloko valstybės pasira
šys taikos sutartį su komunis
tine Rytų Vokietija šių metų 
gale. Maskva nerodo jokių nuo
laidų dėl Berlyno klausimo iš
sprendimo.

— Neatsako į kvietimą. Pa
sak Jungtinių Amerikos Vals
tybių Informacijos įstaigos pra- 

! nešimo, Sovietų Sąjungą pa
kvietė dalyvauti Telstar trans
liacijose, bet neatsakė į kvie
timą.

Ike Danijoje
KOPENHAGA, Danija. — 

Buvęs prezidentas Eisenhowe- 
ris, lydimas žmonos ir anūkų, 
atvyko užvakar iš Paryžiaus 
traukiniu į Kopenhagą keturių 
dienų vizito.

TRAUKINIO NELAIMĖJ 
ŽUVO 32

MASKVA. — Sovietų žinių 
agentūra Tass vakar pranešė 
apie traukinio nelaimę, kurioje 
praėjusį sekmadienį žuvo 32 as
menys.

KIEK INDIJA TURI 
GYVENTOJŲ

NEW DELHI, Indija. — In
dija jau turi 454 milijonus gy
ventojų. Tai užvakar pranešė 
vyriausybė.

Mosėdžio apylinkėje (Anykščių 
ra j.) ir kitur. Sanitarinės kul
tūros, ypatingai kaime, reika
lais, Lietuvoje rūpinasi visuo
meninė sanitarinės apžiūros ko
misija. Ką ji atliko? Per praė
jusius metus Lietuvoje įrengta 
apie 6,000 naujų šulinių, pasta
tyta apie 350 pirčių, pasodinta 
milijonai vaismedžių medelių.

Atrodytų, kad visa Lietuva 
tik žaliuoja medžiais, sodais ir 
gėlynais. Tačiau, pasirodo, dar 
daugelyje Lietuvos vietų nesi
laikoma sanitarinės kultūros, 
higienos taisyklių. Tų žalumy
nų daug kur trūksta, miesteliai 
blogai tvarkomi, trūksta šva
ros.

Pvz. Trakai ir jų apylinkės, 
jos laikomos kurortinėmis vie
tomis, tačiau kas gi pasirodo? 
Nors kasmet suplaukia tūkstan
čiai poilsiautojų, turistų, bet 
Trakų sanitarinė būklė — blo
ga. Miesto kiemai nešvarūs, 
purvini, trūksta šulinių, sanita
rinių mazgų. Ne tik Trakų, bet

Graikijos ministeris
atvyko į Bonną

NORI GAUTI 50 MILIJONŲ 
DOLERIŲ PASKOLĄ

ATĖNAI, Graikija. — Panay- 
otis Papaligouras, ekonomijos 
kordinacijos ministeris, atvyko 
liepos 23 dieną į Bonną derė
tis, . kad Vakarų Vokietija pa
skolintų Graikijai 50 milijonų 
dolerių. Paskola k(ūtų panaudo
ta rudosios anglies kasyklų iš
plėtimui Megalopolio apylinkė
je, pietinėje Graikijoje.

Kalbos apimsiančios plates
nį ekonominį bendradarbiavimą 
tarp Graikijos ir Vakarų Vo
kietijos.

Vokiečių paskola būsianti su
derinta su Vakarų Vokietijos 
Graikijai pagalba, kurią reko
menduoja Ekonominio Bendra
darbiavimo ir Išvystymo orga
nizacija.

Olandai suėmė 10 
Indonezijos para-

šiutininky
HOLLANDIA, Naujoji Gvi

nėja. — Dešimt indonezų para
šiutininkų buvo suimta Vakarų 
Naujoje Gvinėjoje, kurią Indo
nezija savinasi kaip Vakarų Iri- 
aną. Tai užvakar pranešė olan
dų vyriausybė.

Pritaria prekybos programai, 
“jei”. . AFL-CIO pirmininkas 
George Meany pritaria prezidento 
Kennedžio laisvesnei prekybos 
programai, bet pridėjo svarbų 
“jei”. Jis pastebėjo, kad dėl tos 
programos nenukentėtų Amerikos 
darbininkų reikalai. (UPI)

ir gretimo Lentvario kiemai pa
versti ištisais sąšlavynais. Tai 
dar ne viskas — nešvarios, ne
tvarkingos Trakuose valgyklos, 
apleistos pirtys, o ir tų pačių 
mažai. Visos eilės kolchozų gy
vulininkystės fermose pienas 
melžiamas nešvariai, melžtuvės 
plaunamos netinkamame van
deny.

Trakų rajonas — ne vieninte
lis apsileidęs sanitarinės kul
tūros požiūriu. Su panašia pa
dėtimi dar susidursime ir Eišiš
kių, Radviliškio, Skaudvilės ir 
kituose rajonuose. Pasirodo, 
kad už gražią buitį niekas neko
voja ir vis laukiama, kad visas 
rūpestis turėtų atitekti medi
cinos darbuotojams. Jie... nesi
rūpina ir dabar šaukiama, kad 
jiems į pagalbą turėtų šokti 
partiniai organai, profesinės 
sąjungos ir ypatingai jaunimas. 
Vis tikimasi, kad atsiras dau
giau Mosėdžio pavyzdžių. (E.)

Naujausios
V ■ ■zmios

— Du asmenys vaJkar žuvo 
gaisre (7 buvo nuvežti į ligoni
nę) KcntO ach apartamento 
viešbutyje, 5107 Kenmore Avė., 
Chieago.

— JAV sekretorius Dean 
Rusk vakar išvyko iš Genevos, 
Šveicarijoje, kur turėjo pasi
kalbėjimus su Gromyko, Sovie
tų užsienio reikalų ministerių, 
Berlyno klausimais, bet jų pa
sitarimai neišsprendė Berlyno 
krizės. Gromyko šiandien į 
Maskvą išvažiuoja.

— Tunisijos prezidentas Bonr 
guiba vakar pranešė, jog visi 
ginčai su Prancūzija dėl Bizer- 
tės bazės išspręsti, ir prancūzai 
kariai iki 1964 metų apleis šią 
laivyno bazę.

— JAV ambasadorius Thomp
son vakar atsisveikino su So
vietų diktatorium Chruščiovu 
ir rytoj išvyksta iš Maskvos 
namon, ištarnavęs ten penke
rius metus.

— JAV pažadėjo paskolinti 
Pakistanui 500 milijonų dole
rių įvykdyti penkerių metų iš
vystymo planą.

— Valstybės sekr. Rusk, prieš
išvykdamas iš Genevos į Wa- 
shingtoną, pareiškė, jei Sovie
tų Sąjunga ir pasirašys taikos 
sutartį su Rytų Vokietija, Va
karų sąjungininkai neatsisakys 
savo teisių Vakarų Berlyne.

Iranas nori geru santykiu su 
visomis valstybėmis

TEHERANAS, Iranas, i— draugiškų santykių” su Sovietų , . ... ... ..... . , , , 1 „ . T ..... pantai galėjo atsikvėpti ir pa-Naujas premjeras Assodollah; Sąjunga, Irano siaurės kaimy- }
Alam užvakar pareiškė, jog Ira
no užsienio reikalų politika re
miasi artimais ir draugiškais 
santykiais su visomis valstybė
mis, ypač kaimyniniais kraš
tais, pripažįstant savitarpinę 
pagarbą.

Irano vyriausybė laikysis su
tarčių ir gynybos pažadų ir pa
siliks ištikimas Centro Sutar
ties organizacijos (Cento) na
rys.

Pateikdamas savo programos 
metmenis, ministeris pirminin
kas pareiškė: “Mes visuomet 
norėjome ir tikėjomės turėti

šlykščią genocido misiją.

Nedaugelis Vakarų pasauly
je žino to šiurpaus genocido 
smulkmenas, partizanų kovų 
tragedijas.

* * *
Norman Ross primena kele

tą pavyzdžių. Lietuviai parti
zanai nepasiduodavo gyvi ru
sams; jei pralaimėjimas būda
vo neišvengiamas, jie save su
sisprogdindavo. Rusai savo ma
lonumui surinkdavo lavonų ga
balus, susiųdavo, sulipindavo, 
kad būtų galima juos atpažinti; 
burnas prikišdavo purvais ar 
rasta maldaknyge partizano ki
šenėje, “pažabodavo rožančiais, 
lavoną pririšdavo prie kuolo 
(stulpo) ir versdavo žmones

/žiūrėti ir niekinti. Artimieji gi- 
PAĘYZIUS. - Gen Lyman Nei generolas de Gaulle, nei minėg verkiančia širdim turėda.

Nato patvirtino Lemnitzerį
JAV generolas kalbėjosi su prezidentu de Gaulle

L. Lemnitzer, nominuotas Jung
tinių Amerikos Valstybių pa
keisti generolą Lauris Norstad, 
kaip vyriausiąjį Šiaurės Atlan
to Sąjungos (Nato) karinių 
dalinių Europoje vadą, atvyko 
liepos 23 dieną į Paryžių pasi
tarti su generolu Norstad ir 
prezidentu de Gaulle.

Generolas Lemnitzer, Jung
tinių Amerikos Valstybių šta
bų viršininkų pirmininkas, kal
bėjosi 35 minutes su Prancūzi
jos prezidentu. Jų susitikimas 
esąs reikšmingas. JAV genero
lo paskyrimą turės patvirtinti 
Nato taryba.

Prezidentas Kennedy sutiko Ecuadoro prezidentą Carlos J. Arosemeną, atvykusį kartu su žmona į 
Baltuosius Rumus. Mrs. Rose Kennedy (dešinėje), prezidento motina, oficiali Baltųjų Rūmų šeimi
ninkė, nesant namie Jacųueline Kennedy, kuri atostogauja Hyannisporte. (UPI)

PARTIZANAI PRIE GINTARO KRANTU
Visi turėtumėm padėkoti Normanui Rossui, kuris pagerbė Lietuvos partizanus

“Chicagos Daily News” (lie
pos 24 d.) korespondentas ir 
radijo komentatorius Norman 
Ross iškelia K. V. Tauro nau
jai išleistos knygos aprašytus 
rusų žiaurumus prieš lietuvių 
partizanus. Tauro (slapy varde) 
knyga, parašyta anglų kalba; 
jos pavadinimas — partizanų 
kovos prie gintaro krantų 
(“Guerrilla Walfare on the Am
ber Coast”). Tų kovų laikotar
pis apima nuo 1940 ligi 1952 
metų. Norman Ross rašo;

Lietuviai vokiečiams ir ru
sams okupantams visomis prie

nu, — pareiškė naujas ministe- 
ris pirmininkas.

Jis bandys subalansuoti biu
džetą, turintį 70 milijonų do
lerių deficitą, kuris privertė 
atsistatydinti jo pirmtaką dr. 
Ali Ameni, kuris atsakomybę 
suvertęs Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybei dėl “ne
rangios ir nepakankamos pa
galbos”.

Alam tikisi ateityje gauti pa
galbos iš Jungtinių* Amerikos 
Valstybių ir, gal būt, kitų va
kariečių draugų, įskaitant Bri
taniją.

generolas Lemnitzer nepranešė, 
apie ką jie kalbėjosi. Prancūzi
jos ministerių kabinetas vakar 
posėdžiavo ir jis patvirtino no- 
minavimą; ir Nato taryba irgi
patvirtino generolą Lemnitzerį vietų vicepremjeras Mikojanas 
Sąjungininkų vadu Europoje, liepos 24 dieną atvyko iš Indo

nezijos į Indiją pasikalbėti su 
ministerių pirmininku Nehru. 
Anot indų pareigūnų praneši
mo, jis svarstys Rusijos ekono
minę pagalbą Indijai ir Indijos 
galimus užpirkimus Mig-21 
spraūsminių kovos lėktuvų. Nu
matytas užpirkimas sukėlė pro
testus Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Britanijoje.

SĄJUNGININKŲ VADAS
PARYŽIUS. — Prezidento 

Charles de Gaulle vyriausybė 
vakar patvirtino Jungtinių 
Amerikos Valstybių generolą 
Lymaną L. Lemnitzer vyriau
siuoju sąjungininkų vadu Eu
ropoje.

monėmis priešinosi, tačiau to-i vo apsimesti tų žuvusių patrio- 
kia maža tauta buvo bejėgė tų nepažįstą, 
juos išvyti. Susiorganizavo par- I
tizanų būriai. Iš tų partizanų Nepatikimi komunizmui lietu- 
kovų prieš rusus turime didvy- viai buvo tremiami į Sibirą sun- 
riškiausių liudijimų •— įvykių, klausiems darbams ir bado 
Lietuviai partizanai ginklų ne- mirčiai. Tokių esama bent 350,-
gavo iš užsienio, 'bet jų reikė
jo pasigrobti iš okupantų ka
riuomenės, iškraustant sandė
lius ar nuginkluojant mažesnius 
kariuomenės dalinius. Laikui 
bėgant ši galimybė vis mažėjo, 
ir lietuvių partizanų frontas vis 
silpnėjo. Knygos autorius Tau
ras nurodė, kad lietuviai parti- 

i zanai išžudė apie 80,000 rusų 
NKVD (Sovietų slaptoji polici
ja) žiauriųjų kareivių, apie 
4,000 rusų bendradarbių. Lietu
vių partizanų tose kovose žuvo 

| daugiau kaip 30,000. Kai buvo 
išžudyti geriausieji Lietuvos 
patriotai, kiti ištremti ir išva- 
kyti iš miškų, raudonieji oku-

Mikojanas Indijoje
NEW DELHI, Indija. — So-

000. Šeimos buvo išskirtos, na
mai atimti, žmonės išgąsdinti. 
Nepaisant rusų teroro, lietu
viai priešinosi esamose sąlygo
se ir galimybėse. Kai rusai pra
vedė pirmuosius neva rinkimus, 
kai vyriausybčn kandidatai bu
vo vien komunistai, tai net gra
sinant ir meluojant žmonėms 
balsuotojų procentas tesiekė 
15 procentų. Komunistų spau
da pasauliui melavo, kad bal
savusių už naująją valdžią bu
vę net 96 procentai. Šito šlykš
taus melo lietuvis pasauliui ne
galėjo pasakyti.

* # *
Pirmosios rusų okupacijos 

metu (1940 m.) Lietuvos mi
nisteris išgirdo iš Molotovo, 
tuometinio Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministerio, jog 
bet koks pasipriešinimas Rusi
jai yra savižudybė: “Realiai 
pergalvokite naują padėtį ir 
prisiminkite, kad ateityje ma
žos valstybės turės žūti... To
dėl padėkite perauklėti savo 
žmones naujos sistemos reika
lavimams, kuri netrukus vieš
pataus visame pasaulyje”.

Norman Ross, kuris per ra
diją WLS (arba 890 banga) kal
bąs vakarais 6:45, pastebi, jog 
lietuvių patriotizmas, drąsa ir 
idealizmas gali būti pavyzdžiu 
visiems. /

Kiekvienas susipratęs lietu
vis turėtų pasiųsti komentato
riui Ross padėkos laiškus.

Laoso premjeras
sustosiąs Was'hington.e

PARYŽIUS. — Laosiečių 
premjeras princas Souvana 
Phouma ir jo žmona liepos 24 
dieną buvo pagerbti prezidento 
de Gaulle, kuris jiems suruošė 
užkandžius Elysee rūmuose. 
Premjeras sustojo Paryžiuje pa
keliui į namus iš Genevos, kur 
tarptautinė konferencija (14 
valstybių atstovai) pasirašė 
sutartį, garantuojančią Laosui 
nepriklausomybę ir neutralumą. 
Souvanna Phouma taipgi pla
nuoja sustoti Washingtone.
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NEPILNA INFORMACIJA

Šį skyrių dažniausiai panau
doja Chicagos ir kitos J AV vie
tovės. Kuo toliau nuo redakci
jos vietovės, tuo jo panaudoji-
mąs mažėja. Tik retkarčiais 
skaitytojas gauna progos pama 
tyti žinučių apie Pietų Ameri
kos, Europos, Australijos atei
tininkus. O iš tikrųjų skaityto
jai turėtų būti lygiai informuo
jami apie kiekvieno krašto atei
tininkus. Juk Moksleivių Ateiti
ninkų sąjungos ir Sendraugių 
Ateitininkų sąjungos centrų 
valdybos apima visus sąjun
goms priklausanšius ateitinin
kus. Studentų Ateitininkų Są
jungos draugovės irgi yra pa
keliui į pasaulinę organizaciją. 
Šio laikraščio ateitininkų sky
rius yra vienintelis iš visų pa
saulio lietuvių laikraščių. Tad 
visas ateitininkiškas gyvenimas 
turi atsispindėti jame. Kitaip 
bus skaitytojas klaidinamas. 
Šiame skyriuje skaitytojas turi 
teisės laukti pilnos informaci
jos apie ateitininkų veiklą. Be 
to, ateities istorikai iš šio sky
riaus ims žinias apie visų atei
tininkų veiklą. Tad kiekvienas 
ateitininkiškas vienetas (kuo
pa, draugovė, korporacija ar

skyrius) savo veiklos fiksavi
mui turi pasirinkti šį skyrių 
(lygiagrečiai “Ateitį”).

Turime labai gerai ir gražiai 
sutvarkyta organizaciją, api
mančią visą žmogaus gyvenimą, 
nuo vaikystės (jaunučių) iki se ' 
natvės (sendraugių). Esame 
mokytų žmonių organizacija, 
tad korespondentų problemos 
nėra. Kiekvienas narys tai gali 
padaryti, jei vieneto valdyba 
jam paves. Todėl redakcija lau
kia iš kiekvieno vieneto, iš kiek ■ 
vieno krašto didesnio informa- j 
vimo apie savo veiklą.

Suprantama, kai kuriems vie 
netams, dėl labai didelio nuoto
lio, kaip Australijos, Naujosios 
Zelandijos ir pan., nebūtų nau
dinga skelbti susirinkimų dieną 
ir valandą (ką gali ir daro ar- ' 
čiau Chicagos esą vienetai), tad 
tie galėtų pranešinėti vąldybų 
sąstatus, veiklos planus, buvu
sių susirinkimų ir kitų parengi
mų aprašymus, metines apyskai 
tas ir t. t.

Skyriaus redakcija iš visų lau 1 
kia žinių ir fotografijų; visus j 
prašo rašyti korespondencijas 
ir siųsti fotografijas.

Nepaprastoji konferencija
Ateitininkų federacijos kons

titucija numato (9 str.), kad; 
reikalui esant vietoje kongreso 
gali būti šaukiama nepaprasto
ji konferencija tokiomis pat są
lygomis ir teisėmis kaip ir kon
gresas. Nepaprastoji konferen
cija gali: 1. priimti ir keisti > 
Ateitininkų federacijos konsti- i 
tuciją; 2. nustatyti gaires atei
ties veiklai; 3. spręsti kitus 
klausimus, numatytus konstitu
cijos arba patiektus federacijos 
valdybos ar tarybos. Federaci
jos valdyba nustato atstovų 
skaičių, konferencijos vietą ir 
laiką. 'Laikas ir vieta turi būti 
spaudoje pranešta prieš 6 mė
nesius.

Federacijos valdyba savo po
sėdyje Washingtone š. m. ge
gužės 26 yra nutarusi nepapras 
tąją konferenciją šaukti New 
Yorke 1963 vasario 21-24 ideo
loginiam, konstituciniam ir or
ganizaciniam klausimam svars
tyti. Oficialus konferencijos 
šaukimo pranešimas spaudoj 
jau paskelbtas. Visi ateitininkai 
prašomi nepaprastai konferen
cijai ruoštis. (AFV).

"Ateitis" Y*a skoloje
“Ateitį” išlaikyti yra visų 

ateitininkų pareiga. Negalima 
leisti, kad šis žurnalas, davęs 
mūsų organizacijai vardą, ėjęs 
net sunkiais laikais ir iki šiol 
ištvėręs tremtyje, imtų merdėti 
dėl mūsų pačių kaltės. AF val
dyba mano, kad iš sendraugių 
turėtų atsirasti daugiau garbės 
prenumeratorių, gi šiaip nė vie
nas ateitininkas negali likti be 
“Ateities”. Ateitininkų atskiri 
vienetai, atrodo, taip pat pri
miršta “Ateitį” paremti vienu 
ar kitu būdu — paskirti jai au
ką iš savo parengimų. Prašoma 
taip pat daugiau siųsti į “Atei
tį” korespondencijų ir žinių iš 
savo veiklos. (AFV)

Naujoji “Ateities" redakcija
Rugsėjo numerį jau leidžia 

naujoji “Ateities” redakcija. 
Pasilikta prie dviejų redakcinių 
kolektyvų, sistemos. Redakcinį 
kolektyvą, kuris savo darbą pra 
deda su rugsėjo numeriu, suda
ro: Petras Kaufmanas — vyr.

redaktorius, Vacys Šaulys — 
padėjėjas redaktorius, Dalia 
Kolbaitė — literatūra, T^aima 
Bačinskaitė moksleivių reika 
lų vedėja, Vida Bičiūnaitė — 
korespondencijos. Redakcinį ko 
lektyvą, kuris redaguoja spalio 
mėnesio numerį, sudaro: Riman 
tas Repšys — vyr. redaktorius, I 
Romualdas Sakadolskis -— pad. ! 
redaktorius, Lilė Tumosaitė — i 
literatūra, Ramunė Juozevičiū- 
tė — moksl, reik. vedėja, Aud
ronė Garbenytė — koresponden 
cijos. “Ateities” redakcijos nau 
jas adresas: 6540 So. Campbell 
Avė., Chicago 29, III.

Medžiaga rugsėjo numeriui 
renkama iki rugpiūčio 1 d. 
Ypač laukiama, kad gimnazijas 
ir universitetus baigusieji laiku 
sugrąžintų anketas. Redakcija 
norėtų kuo didesnį būrį baigu
siųjų aprašyti rugsėjo numery
je. Kurie dar anketos nėra ga
vę, prašomi skubiai pranešti sa 
vo adresą redakcijai, Rugsėjo 
numeryje pasirodys: Rimo Ru
džio paskaita apie pasiruošimą 
kūrybai, Arvydo Barzduko min 
tys apie studentų stovyklas, jau 
nučių stovyklos Dainavoje ir 
moksleivių stovyklos Kanadoje 
aprašymai su gausybe nuotrau
kų.

Studentų stovykla

SAS vasaros stovykla įvyks 
rugpiūčio 25 — rugsėjo 9 die
nomis, ALRKF stovyklavietėje 
Dainavoje. Stovyklos mokestis: 
50 dolerių už dvi savaites. SAS 
1961 metų suvažiavimo nutari
mu, į stovyklą bus priimami tik 
1) SAS nariai ir kandidatai 
(neateitininkai prašomi pasirū
pinti dvasios vadų, draugovių 
valdybių arba ĮSAS valdybos 
rekomendaciją), 2) dar į drau
goves neįstoję šių metų abitu
rientai. To paties suvažiavimo 
nutarimu, pritrūkus stovykloje 
vietos, SAS valdyba turi teisę 
iš anksto neužsireaistravusius 
atmesti, todėl prašome visų bū
simų stovyklautojų tikrai užsi
registruoti iki rugpiūčio 20 die 
nos pas SAS vicepirmininkę 
Viktoriją Skrupskelytę, 704lĮj 
VVest Nevada Street, Urbana, 
Illinois. Su registracija pride-

Prof. dr. J. Jakštas (kairėje) su Vincentu Liulevičium — abu 
istorikai. Dr. J. Jakštas yra atvykęs iš Clevelando, Ohio, j Chica
gą rinkti medžiagos pąskaitai antrajam kultūros kongresui lapkr. 
22-24 d. Ta proga lydimas V. Liulevičiaus aplankė “Draugo” 
patalpas.

Mirtis yra taip tikra, kaip ry-. 
tojaus diena, kaip naktis po die-1 
nos, kaip žiema po vasaros. Kodėl | 
tad rūpinamės rytojaus diena, 
naktimi ir žiema, tačiau ne mir
timi ? Pasiruošimas mirčiai tegali 
būti vienas — doras gyvenimas. 
Juo doresnis mūsų gyvenimas, 
juo mirties baisumas mažėja iv 
pati mirtis lengvėja. Šventa jam , 
mirtis neegzistuoja. — K. Noetzel

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

(Arch Supports) ir t.t.

P. ŠILEIKIS, 0. P.

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 IV. 63rd St., Chicago 29, III. 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

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

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

šeštadie S

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

dama 5 doleriai, kurie įskaito
mi į Stovyklos mokestį.

SAS metinis suvažiavimas 
įvyks šių metų rugsėjo mėnesio 
6-8 d. ALRKF stovyklavietėje 
Dainavoje, Manchester, Michi
gan.

Diskusijos Grant parke

Kas šeštadienį būrelis Chica
gos studentų ateitininkų susi
renka Grant Parke prieš kon
certą knygų diskutuoti. Praėju
sį šeštadienį buvo trečias šio 
sezono suėjimas: Auksė Liule- 
vičiūtė patiekė Gliaudos “Ika
ro Sonatos” recenziją. Anksty
vesniuose pokalbiuose Rimas 
Rudys apibūdino Vinco Krėvės 
“Dangaus ir žemės sūnus”. 
Margis Hatulionis aptarė Anta
no Maceinos “Didįjį Inkvizito
rių”. Šią savaitę diskusijų ne
bus. Ateinančiomis savaitėmis 
diskusijos prasidės 6:30 v. v. 
prie koncertų estrados Grant 
Parke.

Paskutinės dienos 
užsiregistruoti

Svarbu visiems, kurie žada 
sendraugių stovykloje dalyvau
ti! Visi žadantieji dalyvauti šen 
draugių stovykloje yra prašomi 
kuo skubiau užsiregistruoti sa
vo skyrių valdybose, o valdybos 
yra prašomos užsiregistravusių 
sąrašą iki rugpiūčio 1 d. pa
siųsti Detroito ASS skyriaus 
pirmininkui J. Mikai, 8277 Sus- 
sex, Detroit, Mich. Liko tad tik 
kelios dienos. Chicagos sendrau 
giai registruojasi pas ASS Chi

Lordas Taylor, britų ekspertas, 
padėjęs pasiekti susitarimą tarp 
gydytojų ir Saskatchewano vy
riausybės. »

i cagos skyriaus sekretorę J. 
Smilgienę, tel. 925-9062. Galima 
registruotis ir Detroito adresu.

Sendraugių stovyklinė savaitė 
įvyksta rugpiūčio 12-18 d. Dai 
navos stovyklavietėje prie Man
chester, Mich. Studijinė tema: 
“Žvilgsnis į save: kuo esame ir 
kur einame?” — bus nagrinė
jama ryto metu įvykstančio
mis paskaitomis. Vakaro prog
ramos supažindins su dvidešim
tojo amžiaus kūrybos sritimis.

Stovykloj laukiami jauni ir 
seni. Aišku, ypač laukiami tink 
linio ir vandens sporto mėgėjai,

! stovyklautojai su gerais ar gar 
'siais balsais visiems bus pro
gos pasireikšti.

RYTŲ STOVYKLA

— Moksleivių ateitininkų Ry
tų apygardos stovykla šiemet 

'bus nuo rugpiūčio 18 iki rug- 
' sėjo 2 d. Kennebunkport, Mai- 
| ne. Stovyklos surengimu ir pra 
vedimu rūpinasi MAS New Yor 

'ko Marijos Pečkauskaitės kuo
pos tėvų komitetas. Į stovyklą 

i priimami visi moksleiviai atei
tininkai. Ne ateitininkai, norį 
■ stovykloje dalyvauti, turi gau- 
iti vietos ateitininkų globėjo ar 
kapeliono rekomendaciją. No
rinčius stovyklauti prašoma re
gistruotis iki rugpiūčio 1 adre
su: Antanas Vainius, sj., 508 
Cleveland St., Brooklyn 8, N. 
Y. Registracijos mokestis — 5 
dol. Stovyklos mokestis visam 
stovyklavimo laikui vienam as
meniui 45 dol., dviem šeimos 
asmenim — 80 dol., trims — 
100 dol. Stovyklos rengimo ko
mitetas, vadovaujamas A. Vai
niaus, išsiuntinėjo moksleivių 
ateitininkų kuopų valdyboms 
pranešimus su registracijos la
peliais ir sveikatos patikrini
mui pažymėjimais Prie regist
racijos reikia pridėti ir gydy- 

S tojo pažymėjimą. Čia norima, 
j atkreipti dėmesį, kad šiemet 
stovyklautojai turės maudymo- 

; si baseiną, todėl nuogąstauti 
dėl šalto Maino vandens nebus 
pagrindo. Stovyklos rengimo 
komitetas maloniai kviečia vi
sus moksleivius nedelsiant re
gistruotis.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenne
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 BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
Jienį uždaryta. Kitu laiku susitarus, i

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

Rez. HE 6-1670.

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

Ofisas: 3148 Wcst 63rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 West OOth Plaee 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šešt. 2—4 vai.

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

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namu PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

rf— . . ................ -^5

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURĖ CENTER, INC.
MARQUETTEPK.,62II S. Western, PRospeet 8-5875

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

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

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

Telefonas: GRovehili 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. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kreiptis į Dr. Kisielių.

VIDAUS LIGOS 
(Spee. plaučiu ir širdies)
756 VVest 35th Street 

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

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

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

ur. n. noss ur, L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
Iii., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764, 

Valandos pagal susitarimą

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso ii- huto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 nopiet

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pnlaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oalt Forest, IU. 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehili 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. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti M3 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6S67

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. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017
Atostogose nuo iepos 7 iki liepos 

30 d.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LTGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westera» Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
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. tei. 239-2919

Ofiso teief. CLiffside 4-2896 
Rezid. teief. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 ■— 4 lr 
6 val-. valę- Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 5»th St. 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 7 Ist Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

PIŪČIO MĖN. 5 D.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospeet 8-7773 
Vai.: pirmad. lr Ketvirtam 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad. 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.

Telefonas — GRovehili 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

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

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

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

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 7-8S18

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Ofisas 2659 VV. 59th Street

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

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Boad
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
Tei. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. II 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.

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.



Koalicija su komunistais ir neutralumas

STIPRINA KOMUNIZMĄ
REIKIA GERINTI LAISVINIMO VEIKLĄ

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimą pasitinkant

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m, liepos mėn. 26 3

PASAULINE PARODA
Pusantrų metų tęsėsi dery

bos dėl naujosios valstybės 
Azijoje nepriklausomybės pri
pažinimo. Derybos ėjo gana 
sunkiai. Jose dalyvavo kelioli
ka valstybių. Pagaliau prieš 
porą dienų keturiolikos vals
tybių atstovai Genevoje, Švei
carijoje, pasirašė sutartį. Ją 
pasirašė: Burma, Combodija, 
Kanada, komunistinė Kinija, 
Vietnam, Prancūzija, Indija, 
Lenkija, Thailandas, Sovietų 
Sąjunga, Anglija, Šiaurinė Ai
rija ir Jungtinės Valstybės, 
kurios atstovai 1961 ir 1962 
m. dalyvavo pasitarimuose to 
krašto nepriklausomybės klau
simui išspręsti.

Laoso valstybės vyriausybei, 
iškilmingai ir atitinkamais pa
reiškimais raštu pasižadėjus 
laikytis griežto neutralumo už
sieninės politikos atžvilgiu, pa
sirašiusios valstybės garanta
vo jai laisvę ir nepriklausomy
bę. Kaip daugelyj naujųjų 
valstybių, taip ir Laose, ko
munistai organizavo suirutes, 
ginklų pagalba mėgino pagrob
ti viso krašto kontrolę. Tuos 
ginklus ir karinius ekspertus 
pristatė Sovietų Rusija. Vi
dujinis karas tęsėsi gana ilgai. 
Kol prieita prie paskelbimo 
karo paliaubų ir prie Genevos 
konferencijos, buvo vedami il
gi pasitarimai. Konferencijoj 
pasirašytas susitarimas pa
skelbti Laosą esant griežtai 
neutralia valstybe. Komunis
tai, šiuo metu negalėdami pa
sigrobti viso krašto kontrolę, 
pareikalavo, kad sudarytų 
įvairių grupių koalicinę vy
riausybę, o jos kaimynai ir 
didžiosios valstybės garantuo
tų Laosui ne tik nepriklauso
mybę, bet ir neutralumą.

❖ # *
Į koalicinį Laoso vyriausy

bės kabinetą, suprantama, įei
na ir komunistai, kurie visą 
laiką ardė to krašto ramybę 
ir su užsieninių komunistinių 
kraštų moraline ir karine pa
galba norėjo jį visą pasiglemž
ti. Turint galvoje tokią koali
ciją, tenka pranašauti neilgą 
jo gyvenimą. Tuo klausimu 
savo laiku mūsų jau buvo ra
šyta.

Ką reiškia bet kokia koali
cija ir bendradarbiavimas su 
komunistais — pasaulis jau 
gana gerai yra. patyręs.

Labai gerai yra žinomi ko
munistų metodai ir keliai, ve
dą prie jų tikslo. Tuos meto
dus smulkiai yra ištyręs ir 
gyvenimui pritaikęs kruvina
sis komunistinės Kinijos dik
tatorius Mao Tse-tung. Kaip 
tasai metodas veikia ? Reikalas 
yra paprastas: kovok ir tar- 
kis, vėl kovok bei kariauk ir 
vėl tarkis. Tai Mao receptas 
laimėti revoliucinius karus.

Kinijos raudonieji, Sovietų 
Rusijos bolševikų remiami, ko
vojo prieš gen. Kaisheko val

Spaudoje ir gyvenime

SIBIRO MALDOS ITALIJOJE

Chicagą jau pasiekė Italijoje 
puošniai išleista knygelė “Maria, 
salvacci!” — vertimas į italų 
kalbą lietuvaičių Sibiro maldakny
ges. Tai bus bene pati gražiausia 
iš visų laidų, užsienio kalbų ver
timuose išleistų. Viršelis kairėj 
pusėj perjuostas raudona — lyg 
kraujo skausmų — juosta, kurio" 
je spindi Aušros Vartų paveiks
las ir maldaknygės pavadinimas, 
o dešinėje — Lietuvos peisažas 
—- vingiuota upė, matoma pro 
lietuviškų kryžių tarpą. Toks pirt 
šelio montažas iš karto sudomina, 
patraukia žiūrovą. Tai parodo 
gražią iniciatyvą kun. V. Mince
vičiaus, kuris pasirūpino tų Sibi
ro lietuvaičių maldų vertimu ir 
šio leidinio pasirodymu. Išleido 
Pauliečiai Romoje.

Lietuviams garbė, kad šiai mal
daknygei įžangą parašė kardino
las Carlo Confalonieri. Kardinolas 
pabrėžia, kad šios maldos yra 
išaugusios iš paprastos ir tyros 
į Sibirą ištremtų lietuvaičių šir
dies, kad jos gražios kaip gėlės, 
kvapios kaip smilkalas ir harmo

džią, norėdami ją nuversti. 
Kai matydavo, jog, gal būt, jie 
mmimės, palinkdavo tartis. 
Tuo atveju, kai jau visai jiems 
buvo aiškus pralaimėjimas, 
jie sutiko tartis dėl sudarymo 
koalicinės vyriausybės. Jiems 
čia daug pasitarnavo Jungti
nių Valstybių (prez. Truma- 
no) vyriausybė, kuri patarė 
gen. Kaishekui priimti komu
nistus į vyriausybę. Netrukus 
legalioji vyriausybė turėjo iš
bėgti iš Kinijos ir įsikurti For
mozos saloje. Tada ir Kaishe- 
kas, sutikęs priimti komunis
tus į koaliciją, ir Jungtinių 
Valstybių vyriausybė suprato 
savo klaidą, už kurią ir da
bar dar tenka fnokėti ir tai 
labai daug ir skaudžiai. Nors 
tiek gera, kad Jungtinės Vals
tybės pripažino ne komunistinį 
režimą Peipinge, bet naciona
linę -— Formozoje.

Lygiai taip pat komunistai 
elgėsi ir Korėjoje. Jie ten ka
riavo, tačiau nesidrovėjo de
rėtis su Jungtinėmis Tautomis 
dėl “taikos”.

Laose raudonieji įsistiprino 
taip pat kariaudami, kad tu
rėtų galimybę panaudoti jau 
gerai išbandytus metodus, — 
tartis, veržtis į koalicinę vy
riausybę. Pagaliau laimėjo ke
liolikos valstybių pritarimą 
įeiti į koaliciją ir, kas nori ar 
nenori, komunistai jau yra ke
lyje pasigrobti visą Laoso 
kontrolę, nes, kaip praeitis pa
rodė, jiems nėra sunku išar
dyti koalicijas ir viską pasi
imti į savo rankas. Taigi, 
Jungtinės Valstybės, Anglija 
bei kitos demokratijos ir kitą 
klaidą bus padariusios. Pri
tardami Laoso neutralumui, 
tame strategijos svarbiame 
pasaulio krašte sustiprina ko
munistinį frontą. Jie prarys 
Laosą ir sieks pasmaugti Pie
tų Vietnamą ir Thailandą. 
Šiuo tarpu jie gal perdaug ne
siskubins to pasiekti, bet nė
ra jokios abejonės, kad sieks 
ir... pasieks. Pietiniame Viet
name Mao metodai jau dabar 
yra naudojami. Kai Pietų 
Vietname komunistai kovoja, 
sabotuoja, raudonieji Hanoi, 
Peipinge ir Maskvoje jau kal
ba apie kitą Genevos konfe
renciją, kuri ir P. Vietnamą 
padarytų neutraliu kraštu. Ir 
prie to jie gali prieiti.

Tad Genevoje pasirašyta ke
turiolikos valstybių Laoso ne
priklausomybės sutartis nėra 
joks demokratijų laimėjimas.

Laosas yra prie Indokinijos 
pusiasalio. Šios valstybės sie
nos yra tarp Kinijos, Šiaurės 
ir Pietų Vietnamo, Kambodi- 
jos, Thailando ir Burmos. Jos 
plotas 91,428 kv. klm. 1959 
m. turėjo 2,277,300 gyvento
jų. Miestai — Vientiane turi 
105,000 gyventojų, Luang 
Prabang — 25,000.

ningos kaip angelų giesmės. To 
kias maldas tegalėjusios sukurti 
skausmo išbandytos ir malonės 
sustiprintos sielos. Iš jų trykšta 
gilus žmoniškumas ir krikščioniš
kumas. Jos liepsnoja tikėjimo ir 
meilės karščiu. Kardinolas krei
piasi į lietuvius tremtinius, kur 
tik jie bebūtų, skatindamas me
dituoti šias maldas, kurios “skai
tomos su ašaromis akyse”.

Toliau įdėta to Sibiro lietuvai
čių maldyno istorija. Skyrių pa
vadinimai duodami itališkai, drau
ge su lietuviško teksto fotostati
ne kopija, o Kalėdų maldos pus
lapyje vertimui duodamas lietu
viškojo rankraščio fonas. Dauge' 
lis titulinių raidžių specialiai nu
pieštos. Kryžiaus kelių stočių nu
meracijai panaudojami pilkos spąl. 
vos kryžiai. Pabaigoje — Girkal
nio ir kitų dalykų paaiškinimai.

žodžiu, leidinys — žavus. Gal 
nė vienas lietuviškas kūrinys ne
bus paplitęs po tiek daug kraštų 
įr tokiu gausiu tiražu, kaip ši Si
biro lietuvaičių maldaknygė.

J. Daugi.

Šiomis dienomis įvykstančiam 
Chicagoje Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavime, tarp dau
gelio aktualių klausimų, dieno
tvarkėje yra ALRK Federaci
jos įneštas pasiūlymas svarsty
ti Alto reformos klausimą. Siū
lomos reformos apimtis liečia. 
Alto statutą, tad šis suvažia
vimas bus nebe eilinis. 

Pasikeitusi padėtis

JAV lietuvių visuomenėje Al
to persitvarkymo klausimas 
jau seniai keliamas, šiandieni
nės lietuvių visuomenės organi
zacinis pasiskirstymas yra daug 
sudėtingesnis ir žymiai pasikei
tęs, negu buvo prieš porą de
šimtmečių, kai Altas kūrėsi. 
Todėl dabartinės organizuotos 
lietuvių visuomenės nebegalima 
įsprausti į keturių ne vienodos 
prigimties, paskirties ir apimties 
grupių bei dviejų susivienijimų 
rėmus ir tvirtinti, kad Altas 
apjungia visus šio krašto orga
nizuotus lietuvius ir yra vienin
telis jų reprezentantas vadina
moj politinėj srity.

Šalia Altą sudarančių grupių 
išaugo naujos organizacijos, 
pasikeitė veikimo sąlygos ir ga
limybės, į politinę veiklą įsijun
gė nauji žmonės su naujom idė
jom ir naujais veiklos metodais, 
kintąs gyvenimas iškėlė naujų 
leiicaiavnnų Lietuvos laisvinimo 
oyloje ir t. t. Tuo tarpu Altas 
užsikonservavo savo pirmykš
tėje formoje, nesiderindamas 
prie pažangą darančio visuome
ninio gyvenimo, dėl ko atsirado 
jaučiamo nesutarimo tarp da
bartinės organizuotos visuome
nės ir kai kurių Alto vadovau
jančių asmenų viešos veiklos. 

Reformos pribrendusios

Nežiūrint, kokie vėjai pūtė 
Alto reorganizacijos klausimu 
ir kokią reakciją jie iššaukė, 
Alto reformos reikalas pasiro
dė aiškiai pribrendęs, aktualus 
ir lietuvių visuomenės dėmesio 
vertas reiškinys. Suvažiavimas 
turės tuo klausimu pasisakyti. 
Tam tikrų abejonių kelia suva
žiavimo laikas, nes dar nėra pa
kankamai atlyžusi įtampa, ki
lusi tarp Alto ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės audiencijos pas 
prezidentą reikalu, tebevykstan
tis nesutarimas tarp Alto vyk
domo komiteto ir jo skyriaus 
Los Angeles ir kt. Reikia tikė
ti, kad Liet. Tarybos atstovai, 
spręsdami Alto reformos klau
simus, išskirs savo asmeniškus 
bei grupinius interesus ir, už
miršę išgyventas aistras, šaltai

' Las užima visuotiname Lietuvos 
išlaisvinimo bare, kokias teises 
aei pareigas jis pats sau numa
to ir ko jis nepaiso, kas tai at
liks ir kaip atliks.

Alto vykdomasis komitetas, 
susidedąs tik iš keturių asme
nų, dargi užimtų kitais darbais 
bei tarnybom, neaprėpia dau-1 
gelio Altui tenkančių uždavinių, 
kuriuos mėgina užtat perimti 
kiti veiksniai bei komitetai, su
eidami su Altu į nemalonius 

; konfliktus. Suvažiavimui teks ' 
; spręsti ir Alto vadovybės pra- 
i. plėtimo klausimą, ją žymiai pa
didinant, kad visa Alto veiklos 
našta nesiremtų tik keliais as
menimis.

Reikia praplėsti veiklą

Alto organizacijos tinklą te
sudaro vos keliolika skyrių - 
tarybų, kurių visai nepakanka 
bent kiek platesnio masto veik
lai išplėsti. Esami skyriai ne
turi nei reikiamo ryšio su vyk
domuoju komitetu, nei bent ko
kios kompetencijos Alto orga
nizacijoj, nei yra inspiruojami 
iš Alto vadovybės imtis inicia
tyvos laisvinimo akcijoje. Jų 
veikla dažniausia ribojasi po
ros minėjimų surengimu ir ta 
proga aukų parinkimu. Kiek 

I galint platesnio organizacijos 
tinklo suorganizavimui ir jo 
įtraukimui į laisvinimo darbą 
atlikti konkrečius žygius vieto
je, dabartinės sudėties Alto va
dovybė yra bejėgė. Reikia dau
giau žmonių, reikia apmokamų, 
pilną laiką dirbančių pareigūnų: 
sukūrimui organizacinio tinklo , 
visose šio krašto lietuvių kolo
nijose.

(Nukelta j 4 pusi.)

S. RAU-NAS Gražiajame Seattle mieste

aptars, kaip tinkamiau pasi
tvarkius pasiekti efektingesnių 
rezultatų Lietuvos laisvinimo 
darbe. Antra, atstovai turėtų 
pasitikėti vieni kitais, kad siū
lomos reformos yra nuoširdžios 

i ir neturi jokių šalutinių kėslų 
reformuotame Alte vienai ar ki- 

; tai grupei stipriau įsigalėti, nu
stelbiant iki šiol turėtą jėgų 
santykį. Ir trečia, reformas 
svarstant ir darant sprendimus, 
kiekvienas suvažiavimo atsto
vas turėtų vadovautis savo iš
mintim ir asmenine atsakomy
be, neperleidžiant tos privile
gijos atstovaujamai grupei.

Išvengti nesusipratimų

Esama padėtis, iššaukusi ei
lę konfliktų, nėra patenkinama 
ir neturėtų būti palikta vėl nau
jiems nesusipratimams iškilti.

Alto vykdomajame komitete 
yra suardytas nuoširdus suta- 

I rimas, vienam jo nariui išvys- 
Į čius per didelę asmeninę inicia
tyvą, dangstomą visos Alto va
dovybės autoritetu. To išdavoj 
visuomenė yra desorientuota 
atskirų vykdomojo komiteto 
narių viešais pareiškimais, 
griaunančiais Alto vieningumą.

Ne visai aiški Alto padėtis 
bendrame Lietuvos laisvinimo 
fronte. Užuot glaudžiai bendra
darbiavęs su Vliku ir kitais 
veiksniais, Altas kai kuriais at- 

5 vėjais pasireiškė partizaniniais 
žygiais, ne visada besiderinan
čiais su visuotinoj plotmėj ve- 

! dama kova už Lietuvos išlais- 
, vinimą. Suvažiavimas turėtų 
i pasisakyti, kokią poziciją Al-

Taip prezidento Kennedy spaudos konfereincija atrodė Londone, 
[ Telstar satelito pagalba perduodama per televiziją.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Tomas pasiklausė ginčo ir rengėsi eiti namo.
— Ar tik ne ponas Jasaitis būsite? — kažkas 

šūkterėjo nuo viršaus.
— Taip, Jasaitis.
— Jonai, priimk tą žmogų, — kreipėsi nepa-1 

žįstamas nuo sunkvežimio į šoferį, pirštu rodydamas 
į Tomą. — Jis mano geras draugas.

— Nori, kad kalėjiman atsidurčiau? Pats ma
tai, kas darosi, — pyko šoferis.

— Neims galas! Atsargiau važiuok. Va, prie 
manęs dar yra vietos. Na, ponas Jasaiti, lipkite.

Tomas pasižiūrėjo į supykusį šoferį ir nedrįso.
— Greičiau gi, laikas skubėti. Lipkite čia, — 

ragino nuo viršaus ir tiesė žemyn ranką, kad pagel
bėtų užsikabinti.

— Tegul jus velnias griebia, — nusikeikė fo- 
feris ir įsikrautė būdelėn.

— Ar neatsimenate manęs? — klausė nepažįs
tamas, rangydamasis ant maišų, kad Jasaičiui vie
tos surastų. — Taigi, aš esu Skridulis. Prieš kelis 
metus autobuse susipažinome. Tada Jūs į laidotuves 
važiavote.

Iš tikrųjų, tai buvo tasai žvalusis pasienio poli
cininkas, dviejų siuvėjų brolis. Tik gerokai senstelė
jęs ir pastambėjęs.

— Taip, taip, dabar atsimenu. Nepaprastai dė
kingas už pagalbą, — kalbėjo Jasaitis. — Vienam 

j kieme su Jūsų broliais gyvenau.
— Suėdė žmogžudžiai juos! Greičiausiai gyvų 

nėra, — dejavo Skridulis. — Visus mus suėdė... Slin- 
kitės arčiau, ponas Jasaitis, slinkitės. Ant tos dėžės 

j bus nepatogu. Taigi, va ant šito maišo...
Ratai pajudėjo. Reikėjo kabintis abiem ranko

mis, už ko pakliūva, kad žemyn nenuriedėtum, nes 
i dėl sunkaus krovinio sunkvežimis siūbavo, lyg val
tis ežere.'

— Išdraskė viską, suardė, — tęsė Skridulis, — 
šitiek žmonių išnaikino. Pirma vieni smaugė, o da
bar kiti. Bet dar ne galas! Bus vokiečiui, kaip buvo 
bolševikams. Anglai su amerikonais jam skūrą nu
lups!

— Kažin. Jie labai toli nuo mūsų.
— Toli tai toli, bet didelė galybė. Iš kitos pu

sės, ar nemato, kaip nekaltus žmones smaugia? To
kios neteisybės pasaulyje nepaliks. Pirma sū vokie* 
čiais apsidirbs, o tada Rusijai ateis eilė.

Sunkvežimis jau švilpė už miesto, ir šaltas vė
jas skverbėsi iki pat kaulų.

— Lengvai apsirengęs. Tokiam važiavimui rei
kia storai prisivilkti. Va, imkite šaliką. Manęs ne
griebs galas. Šilti kailiniai...

Jau temo. Pakelyje bolavo apsnigtos sodybos., 
bailiai žvilgčiodamos į švilpiantį sunkvežimį.

— Na ir lekia! Lyg ugnies gesinti. Ei, Jonai, 
ar pasiutai? Sulėtink, nes visus ištaškysi; — šaukė 
Skridulis, kumščiu belsdamas į vairuotojo būdelę.

— Matyt, gerai jį pažįstate, — stebėjosi Tomas 
Skridulio drąsumu. — Aš džiaugiuos, kad veža, o 
kaip — jo reikalas.

— Kur nepažinsiu! Kartu dirbam.
— Regis, kooperatyvui jis priklauso.
— Kooperatyvui, žinoma, bet ir aš kooperatyvo 

žmogus. Vilnų surinkimo punkto vedėjas. Dėl mano 
vilnų šiandien ir Kaunan važiavome.

i — Seniai ten dirbate?
— Du metai. Bolševikmetyje po daržus išsi* 

slapsčiau, o jiems išbėgus, kooperatyvan įstojau. 
: Renku iš ūkininkų vilnas ir vokiečiui atiduodu, kad 
I jis užspringtų jomis, tas biaurybė! Žinoma, vieta 
šilta, visada kiek nubyra... Kitaip negalėtum gy* 
venti. O vilna šiais laikais brangesnė už auksą.

(Bus daugiau)

Tačiau dar buvo likę sunkvežimiai. Ant jų kar- 
davosi kupetos žmonių, kaip musės aplipdavo krovi
nius, kabindavosi, kur papuldavo, nepaisydami nei 

; šalčio, nei dulkių, nei pavojiį. Bet čia reikėjo jėgos, 
i kad nustumtum silpnesnį ir pats užsirioglintum, o už 
trumpą kelionę mokėjai tiek, kad normaliais laikais 
į Romą galėtum nuvažiuoti. Be to, kartais kelią pa- 

i stodavo vokiečių žandarmerija, keleivius išlaipindavo,
! krovinį atimdavo ir stipriai nubausdavo, apkaltindami 
i spekuliacija.

Vis dėlto reikėjo ką nors daryti, ir Tomas išsi
rengė žygiui į Gervėmis. Apsiuostinėjęs, kur sustoja 
sunkvežimiai, atvykę iš jo tėviškės valsčiaus, po pie- 
,tų Jasaitis išsileido kelionėn. Tačiau gerokai pavėla
vo, nes sunkvežimis jau buvo aplipęs, o šalimais sto- 
iviniavo dar didokas būryse ir piktai ginčijosi su šo- 
feriu.

— Aš jums sakau: nejudu nei iš vietos, kol bent 
du žmonės nenulips žemyn. Galite visą naktį sėdėti.

— Ko pyksti? Juk užmokėsime, — kažkas at
sakė nuo viršaus.

— Pašvilpk su pinigais! Man jų nereikia, o pats 
greičiau kraustykis, jei nenori sprando nusisukti. 
Kelias slidus, ratai mėtosi į šalis. Jei kas nukris, 
aš atsakysiu.

Seattle, kaip ir Roma, yra pa
statytas ant septynių kalvų. 
Vienoje, tos kalvos, papėdėje 
yra ir Parodos aikštė, tarp Cas- 
cad.es ir Olympic kalnų, prie Ra 
miojo vandenyno įlankos.

Sus’siekimas su paroda yra 
labai patogus. Nuo miesto cen
tro yra pastatytas vieno bėgio 
traukinėlis — Monorail. šis. be
veik be jokio garso ir virpėji
mo, traukinys savo kelionę (1,4 
myl.) atlieka per 90 sekundžių.

Įvažiavus į parodą ypatingai 
į akis krenta pastatų spalvin
gumas: Atrodo, kad kiekvienas 
pastatas yra skirtingos spalvos 
ir architektūros.

Nuostabiausias—Space Need- 
le, padangių adata. Keturi kel
tuvai kelia po 20—30 asmenų į 
600 pėdų aukščio viršūnę. Čia 
yra žiūrovams platforma ir res
toranas, kuris sukasi apie bokš 
to ašį ir padaro vieną apsisu
kimą valandą. Pati restorano 
■virtuvė yra apskritimo vidury, 
kuris nesisuka, tai restorano 
patarnautojams reikia sukti gal 
vą, kur po užsakymo atsidūrė 
jų klientai.

Tiek iš platformos, t’ek iš res 
torano visoje puikybėje mato
si Seattle’io miestas ir jo apy
linkės: Snieguoti kalnai, miškai, 
ežerai, jūros įlanka, žemai bū
damas žmogus to grožio negali 
suprasti. Norisi kartoti posakį 
— “Pamatei Neapolį ir mirk”.

Pačioje parodoje savo archi 
tektūriniu grožiu ir sutvarky
mu ypač pasižymi JAV mokslo 
paviljonas. Vien tik šitą pasta
tą gerai apžiūrėti reikėtų pa
skirti keletą dienų.

Parodos eksponatais stengia
masi išaiškinti, kaip žmonija pa 
siekė dabartinį civilizacijos ly
gį, kaip išsivystė mokslas ir 
prisidėjo prie gerbūvio žmoni
jai ir kok’u keliu einama toliau 
į ateitį. Daug dėmesio kreipia
ma į erdves — keliaujama po 
padanges su improvizuotais ra
ketiniais lėktuvais, o aplink 
žvaigždynai ir erdvė. Pasijunti 
kad žmogus gyveni ne 1962, bet 
2000 metuose.

Dar ypatingą susidomėjimą 
sukelia Washingtono valstybi
nis Coliseum, kuris, pasibaigus 
parodai, ga’ės sutalpinti apie 20 
tūkst. žiūrovų; Operos pasta
tas ir meno paroda, su pasauli
nio masto dailininkų paveiks^ 
lais.

Pažymėtina, kad Operos pa
state pasirodys Metropolitano 
Operos bendrovė su Verdi “Ai
da”.

■ Svetimųjų valstybių paviljo
nuose ypatingai išsiskiria: Di
džioji Britanija, Prancūzija, Bra 
zilija. ir naujai sukurta Europos 
Bendruomenė. Sovietų Sąjunga 
savo paviljono neturi ir tik da
lyvaus parodoie keliaujančių po 
Ameriką ukrainiečių šokėjų gru 
pe.

Nereikėtų užm’ršti ir jauni
mui skirtos pasilinksminimo vie 
tos — Gayvvay, sūpynėse, rake- 

. tose, traukinėliuose krykštauja 
vaikai ir dar nepasenę didieji— 
suaugusieji.

Nepaprastai gražus vaizdas 
| vakare. Didžiulio fontano švirkš 
i čiamas vanduo žaidž'a. prožek- 
j toriu šviesose, o Space Needle 
viršūnė atrodo lyg rusena pa
dangėse.

Vis dėlto, atrodytų, jog paro
da yra permaža, kad galėtų bū
ti vadinama pasau’ine. Taipgi 
apsunkinimas, kad ilgai reikia 
stovėti eilėje iki patenkama į tą 
garsiąją Space Needle ir t. t.

O vis tik yra patartina vi
siems šią parodą aplankyti, o 
ypatingai gimnazijas ir univer
sitetus lankantiems jaunuo
liams.Į

Reikia, pabrėžti, kad Seattle’io 
mieste yra gražus burei; s lietu
vių. Jie mielai sutiks atvažiuo
jantiems lietuviams suteikti In
formacijų nakvynės ar kitokiais 
reikalais. Ten yra įsikūręs Lie
tuvių Bendruomenės Seattle’io 
skyrius, kurio pirmininku yra 
Ant. Minelga. (Telefonas PA 
5-0608).

' Užbaigiant prisimena dainos 
žodž’ai — “Susitiksime Seattle 
mieste, susitiksime Parodos 
aikštėje”. J. G.

AUSTRALIJOS KATALIKAI

Australijoje iš 10,509,000 
gyventojų katalikų yra 2,168,- 
517. Per metus laiko katalikų 
skaičius padidėjo 50,000.

300 MOKYTOJŲ j ETIOPIJĄ

Georgetowno universitete pa
ruošiama 300 vidurinių mokyk
lų mokytojų, kurie, kaip Tai
kos korpuso nariai, vyks dirbti 
į Etiopiją.

FARMACISTŲ
i SUVAŽIAVIMAS

Katalikų farmacistų suvažia
vimas įvyks rūgs. 19 d. New 
Yorke, Statler-Hilton viešbuty.
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Prašo žinių apie Lietuvą

J. VIEKŠNYS

Los Angeles mieste reziduo
jąs Lietuvos konsulas dr. J. J. 
Bielskis Į LAISVĘ žurnalo Nr. 
27 paskelbė vertingą ir labai 
aktualų straipsnį informacijos 
klausimu. Jis čia aptaria teore
tinius informacijos aspektus ir 
praktiškąsias galimybes lietu
viškajai informacijai prasiverž
ti į didžiąją amerikiečių spau
dą. Straipsnio autorius -— prity 
ręs šios srities specialistas, 
daug ir sėkmingai lietuviško
sios informacijos srityje dirbąs. 
Jau 1917 m. pradžioje suorgani
zavo Washingtone lietuvių in
formacijos biurą, kuriam iki 
1919 m. vadovavo. Vėliau, per
ėjęs į konsularinę tarnybą, in
formacijos reikalų nepamiršo. 
Priešingai, kiekvienas reikšmin
gesnis lietuviškas įvykis konsu
lo pastangomis pasiekdavo di
džiąją amerikiečių spaudą. Kon
sulas Bielskis ir šiuo metu turi 
gerus kontaktus su amerikiečių 
žurnalistais ir jo teikiama talka 
daug gelbsti ypač Los Angeles 
Alto sk. veiklai.

Jūsų bendradarbis turėjo pro 
gos neseniai su gerb. konsulu 
kalbėtis įvairiais aktualiaisiais 
lietuviškais reikalais, tarp ku
ru buvo paliestas ir informaci
jos klausimas.

Vertingas archyvas
— Kai kurie mūsų politiniam 

gyvenimui vadovaują žmonės 
teigia, kad su lietuviškais rei
kalais į amerikiečių spaudą pra 
siveržti veik neįmanoma, nes 
Pabaltijo kraštai Amerikos ne- 
bedominą. Kongo ar Laos esą 
naujos ir intriguojančios temos. 
Kokia Jūsų nuomonė, p. Konsu
le, šiuo klausimu?

Visi klausimai gali būti įdo
mūs, kai jie įdomia forma pa
teikiami. Priėjimą į didžiąją 
spaudą gali garantuoti tik ge
ra organizacija, pajėgūs darbuo

WIS1 FOLKS CALL IT

HOUSE PAINTĮ
Tūs tikrai su tuo sutiksite, 

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

YERKES HARDWARE 
6832 S. Wesfern 
CHICAGO 29, ILL.

PR 6-1300

Konsul&s atsako
Čia pat ir konsulo atsakymų | 

nuorašai. Siunčia, ką turi. O, | 
pasirodo, turi labai nedaug. ! 
Pats konsulas jokios algos ne
gauna, ir niekas nė mažiausių 
lėšų šios rūšies informacijai ne
skiria. Siuntinėja Los Angeles 
Alto sk. išleistą Lietuvos istori
jos santrauką su išryškinto
mis dabartinėmis Lietuvos prob 
lemomis bei vieną kitą seniau 
išleistą leidinėlį.

— Ir tie baigiasi, — skun
džias dr. Bielskis.

Bibliotekoms, mokytojams, ir ' 
studentams nurodo Lituanus, 
Lietuvių Dienas, Jurgėlos, Pa- 
ge, Senn’o, Simučio, Tarulio, 
Pakšto, Petruičio, Harrisono ir 
kt. veikalus, p. Bielskienė pa
siuva ir pasiunčia lietuvos vė
liavos pavyzdį, trečiosios kar
tos lietuvaitė nukreipiama pas - 

į Lietuvos vyčius ir t. t. ir t. t. 
Kaip iš nuorašų matyti, dauge
liui konsulas pats parašo trum
putes Lietuvos istorijos santrau 
kas.

Pamirštoji informacija
Vargu būtų prasminga įrodi

nėti informacijos reikšmę. Ją 
I liudija bilijonai dolerių, kasmet 
j išleidžiamų vien šiame krašte 
idėjinių vertybių bei medžiagi
nių gėrybių reklamai. Ji ver
žiasi į žmogų visais keliais ir 
visom priemonėm: gyvu žodžiu, 
spauda, radiju, televizija ir t. t. 
Tik mūsų praktiškosios kovos 
už Lietuvos laisvę lauke dar 
nesame supratę informacijos 
reikšmės. Tuo metu kai mūsų 
priešai savąja propaganda gulte 
yra užgulę atskirus individus, 
švietimo, mokslo, meno įstai
gas, politinio gyvenimo institu
cijas, mes pasitenkiname tik 
minimumu. Net mažiau negu 
minimumu. Amerika, turtin
giausia ir galingiausia valstybė, 
savo idėjoms propaguoti yra su 
organizavusi centrinę informa- , 
cijos tarnybą, mūsų politinio 

I gyvenimo vadovams centrinio 
: informacijos biuro idėja kaž
kodėl nepriimtina. Katangos 
Tšombe ir tibetietis Dalai La
ma už mus daug moderniškesm. 
Jie New Yorke turi suorgani- 
vę labai stiprius informacijų 
biurus, labai primenančius mū
siškį 1919 metais, kai jame dir
bo Byoir ir Bernays. Azijatai 
ir juodieji afrikiečiai supranta 
šio krašto viešosios opinijos 
lemtį kovoje už savo kraštų 
laisvę, mes iki jų dar nesame 
priaugę. Jų biuruose dirba stip
riausi amerikiečiai žurnalistai 
ir vad. “public relation” specia
listai, ir kas seka amerikiečių 
spaudą, gali lengvai įsitikinti,

’ kaip jų veikla yra sėkminga. 
'Mūsų kai kurie lyderiai svajoja 
bylą laimėti vien asmeniniais 
kontaktais su keliais (ir tai ne 
pirmaeiliais) administracijos pa 
reigūnais.

Visa mūsų laisvinimo apara
tūra reikalinga gilių reformų.

tojai, reikalingi kontaktai, su
gebėjimas savo reikalus įlieti į 
šio krašto gyvenimo srovę, ir, 
žinoma, finansai.

•— Ar pakankamai rodoma 
pastangų lietuviškos informaci
jos srityje? — tęsiau pokalbį.

— Visur, visada ir viską, 
kaip taisyklė, galima geriau pa
daryti. Juk pažangai ribų veik 
nėra, — diplomatiškai dėstė p. 
Bielskis. Informacijos reikalai 
pas mus iš tikro gerokai apleis
ti.. Judama iš daugelio taškų, 
bet vis nepakankamai. Informa
cija turėtų būti centralizuota 
pajėgių specialistų rankose, pa
skirti reikiami finansai ir rim
tai pradėtas darbas. Daug, o 
daug esame pasivėlinę. Galite 
pasižiūrėti, kaip mes senesniais 
laikais informacijos darbą esa
me dirbę.

Nustebau. Konsulas surinkęs 
ir savo bibliotekoje išsaugojęs 
didžiai vertingą istorinę medžia
gą. Dokumentai, knygos, laik
raščių iškarpos, fotografijos ir 
kt. medžiaga siekia pirmojo Pa
saulinio karo laikotarpį. Be ga
lo įdomi medžiaga iš to laikotar 
pio, kai lietuvių informacijos 
biuras Washingtone 1919 m. į 
savo veiklą įjungė žinomuosius 
amerikiečius specialistus — 
Carl Byoir ir Edvvard L. Ber
nays. Tų ano meto žurnalisti
kos garsenybių darbo metodus 
turėtų rimtai pastudijuoti tie, 
ant kurių pečių guli atsakomy
bė už lietuviškos informacijos 
rimtą suorganizavimą. Daug 
įdomios medžiagos ir iš vėlyves 
nių laikų.

Prašo žinių apie Lietuvą
— Susidomėjimo Lietuvos 

klausimu yra, — kalbėjo kon
sulas, versdamas gan storą by
lą. Anais laikais niekas nepra
šydavo literatūros apie Lietu
vą. Niekas apie ją nežinojo. Lie 
tuva buvo terra incognita, pilna 
šio žodžio prasme. Dabar visai 
kitaip. Žiūrėk, Tamsta! Gaunu 
laiškų, pradedant pradžios mo 
kyklų mokiniais, baigiant moks
lo įstaigomis. Vis prašo litera
tūros apie Lietuvą.

Vartau bylą ir stebiuosi, su
sidurdamas su visai nauju ir. 
regis, mūsų spaudoje neliestu 
klausimu: kiek Amerikos vi
suomenėje yra susidomėjimo 
Lietuva. Per pastarąjį pusantrų 
metų laikotarpį Los Angeles 
konsulate gauta keliasdešimt 
laiškų.

Laiškai daugiausia ateina iš 
mokyklų mokinių, mokytojų ir 
bibliotekų. Rašo, pvz., 4-5 sk. 
mokiniai: “Norime gauti infor
macinės literatūros apie Lietu
vą”. Daug laiškų iš 7-8 kl. mo
kinių: “Mokomės apie Lietuvą. 
Neturime jokios literatūros. 
Prašome prisiųsti knygų, žur
nalų, brošiūrų” ir t. t. Yra laiš
kų iš abiturientų ir studentų: 
"Rusų ir vokiečių okupacijas 
Lietuvoje pasirinkau savo dip
lominiam darbui. Nurodykite 
šaltinius, kur galėčiau rasti 
medžiagos”. “Rašau ekonomine 
tema apie Lietuvą. Būčiau dė
kingas, jei gaučiau kokios lite
ratūros”. Labai daug laiškų at
eina iš pradžios ir vidurinių mo
kyklų mokytojų. Gauta keletas 
laiškų iš viešųjų bibliotekų ir 
mokyklų superintendentų: pra
šo knygų pavyzdžių, kurias ga
lėtų įsigyti mokyklų ir viešo
sioms bibliotekoms. Kai kas 
prašo literatūros specialiais 
klausimais: vienas ruošia spe
cialiai pedagogų konferencijai 
pranešimą tarptautinės preky
bos klausimu. Prašo literatūros 
apie Lietuvą. Kitas įdomaujasi 
Vilniaus klausimu, trečias nori 
mokytis lietuvių kalbos, dar ki
tas nori lietuviškos vėliavos pa
vyzdžio, autentiškų tautinių rū
bų pavyzdžių ir t. t. ir t. t. Iš
sivysto ir įdomesnė korespon
dencija. Pvz. viena mergina 
prašė literatūros, kaip medžia
gos pasirinkti darbui, o vėliau, 
dėkodama už gautą literatūrą, 
prisipažino, jog jos seneliai at-

vykę iš Lietuvos. Lietuviškuo- j 
ju klausimu taip susidomėjo, 
kad paprašė surišti su lietuvių ' 
organizacijomis, kurios rūpinasi I 
Lietuvos išlaisvinimu.

JUBILIEJUS ŠV. PRANCIŠKAUS 

VIENUOLYNE

Sesuo M. Regina

Prieš penkiasdešimt metų se
suo M. Regina ir sesuo M. Pau
lė, tuomet Marijona Blažaus- 
kaitė ir Rožė Vaiskelionytė, iš 
Švento Kazimiero parapijos, 
Pittsburgh, Pa., įstojo Švento
sios Nazareto šeimos kongre
gacijom Lenkių globoje , tada 
gavusi vardą sesuo M. Georgia, 
S. M. Regina mokytojavo Šv. 
Jurgio par. mokykloje, Chicago, 
III., ir šv. Jurgio par. mokyklo
je, Detroite, Mich. Tada vadi
nama sesuo M. Augustynia dar
bavosi Šv. Kryžiaus par. mo
kykloje, Chicagoje, III., ir Šv. 
Kazimiero par. mokykloje, Pitts 
burgh, Pa.

1922 m. su kitom pionierėm 
persikėlė į Šv. Pranciškaus vie
nuolyną, Millvale, iš kur išau
go lietuvaitės pranciškietės.

Naujame lietuvių vienuolyne, 
nauju vardu, sesuo M. Regina

REIKIA GERINTI LAISVINIMO VEIKLĄ

(Atkelta iš 3 psl.)

Lėšos skirtinos platesniem 
darbam

Būtinų lėšų parūpinimas lais
vinimo darbui tesėti yra vie
nas pagrindinių Alto uždavinių. 
Atstovaudamas JAV lietuvius, 
Altas jokiu atveju negali ten
kintis aukų parinkimu vien sa
vo vietinei ir labai ribotai veik
lai palaikyti. Jis turi parūpint 
lėšų vsai laisvinimo akcijai pa
remti, nežiūrint, kad ir kituose 
kontinentuose gyveną lietuviai 
nuo tos pareigos nėra laisvi. Lė
šų organizavimas šiame kraš
te yra nepateisinamai apleistas. 
Jokio plano, jokių pastangų ir 
jokių priemonių nėra naudoja
ma lėšų sutelkimui visuotiniu 
mastu. Lėšų šiek tiek parenka 
tik negausūs skyriai ir talkinin
kai sava iniciatyva.

Prieš dešimtį metų Alto iždi
ninkas dar kalbėjo apie tam tik
rus planus, atžymėjimus, pa
sus ir pan. Vėliau nutilo. Tik

Dr. J. G. Clarkson, Saskatche- 
wano gydytojų atstovas, pranešęs, 
kad susitarta su vyriausybe ir 
nutraukiamas gydytojų streikas. 
Pagrindinis susitarimo punktas, 
kad ir apdraudos draugijos daly
vaus vykdant mediciniško aprūpi
nimo planą.

GllADINSKzlS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 471 h St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

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

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

Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

1962 New 1962
VALIANT $1695 CHRYSLER $2964

1962 1962MOVI NG
! R. ŠERĖNAS perkrausto baldus ■ 

ir kitus daiktus. Ir iš tol*- Miesto i 
; leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 Pl. WA 5-8063

ATOSTOGAUKITE IR PAILSĖKITE RAMIOJE IR 
JAUKIOJE VASARVIETĖJE

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

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

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

335= Esat

PLYMOUTH $1795 IMPERIAL $4195

BALZEKAS MOTORS 
4030 Archer Avenue. Telef. VI 7-1515

Sesuo M. Paulė

darbavosi miestuose: Philadel
phia, Pa., Elizabeth, N. J., 
Grand Rapids, Mich., Hays, 
Kansas ir Harrison, N. J. Taip
gi ėjo vienuolijos ekonomės pa
reigas per šešerius metus. Se
suo M. Paulė darbavosi: Phila
delphia, Pa., Elizabeth, N. J., 
Pittsburgh, Pa., Detroit, Mich., 
ir per trejus metus buvo vie
nuolyno mokyklų inspektorė.

Liepos mėn. 28 d. savo sidab
rinį vienuoliško gyvenimo ju
biliejų švenčia in absentia se
suo M. Beatriče (Siratavičiūtė 
iš šv. Jurgio, Philadelpia, Pa.), 
dabar besidarbuojanti Sao Pau
lo, Brazilijoj, sės. M. Leo (Gri- 
galiūtė iš Šv. Petro ir Povilo, 
Elizabeth, N. J.) ir sesuo M. 
Marcelė (Stočkiūtė iš Šv. Juo
zapo, Mahanoy City, Pa.).

Laimingai sulaukusioms auk- 
' sinio ir sidabrinio jubiliejaus 
nuoširdūs linkėjimai.

, paaimanuojama, kad aukų kas 
metai mažiau tesudedama. Prie 

j esamos padėties ceaukoja tik 
: maža saujelė tų lietuvių, kurie . 
1 dar lankosi į Vasario 16-tosios, j
Birželio įvykių minėjimus. Gi 
visa plačioji lietuvių visuomenė 
neturi nei progos, nei galimy
bės savo dalį bent kada metų 
eigoje atiduoti. Alto vadovai tu
rėtų jausti didesnę atsakomy
bę už lėšų planingą ir energin
gą sutelkimą ir už jų tinkslin- 
gą paskirstymą. Be organ. tink
lo, be lėšų telkimo punktų ir 
be energingų agentų ateityje 
nebus įmanoma apseiti. Tam 
darbui atlikti taip pat reikia 
daugiau žmonių ir daug dides
nių pastangų skirti, negu da

bartinė Alto vadovybė galėjo 
tesėti.

Prabėgom paminėti keli de
gantieji klausimai, kuriuos su
važiavimo atstovai pakedens. 
Aišku, iškils jų ir daugiau ir 
gal dar aktualesnių, pro ku
riuos nebus galima tylomis pra
eiti. Reikės svarstyti, diskutuo
ti ir išvadas padaryti.

Linkėtina suvažiavimui drą
sos ir ryžto dienotvarkėje pa
teiktus klausimus teigiamai iš
spręsti. Kitokiu atveju visuo
menė arba pasiduos revoliuci
nėm nuotaikom Altą griauti, ar
ba nusivylusi juo nesiintere- 
suos. Ir vienu ir kitu atveju 
Alto reikalai nepagerės.

Truputis mokslo — tolina žmo
gų nuo Dievo,f bet pagrindinis 
mokslas jį priartina prie tikėji
mo. — Fr. Bacon

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTE

PIKNIKAS
1962 m. sekmadienį, liepos 29 d*

N. Pr. Marijos Seserų Vienuolyno Sodyboje 
Putnam, Conneetieut

DIENOS IŠKILMES:
11:00 — Šv. Mišios, Pamokslas, Procesija 
12:30 — Pietūs ir Pikniko pramogos 
4:00 — Mergaičių stovyklos programa

ATVYK, MIELAS LIETUVI
čia pasilsėsi, gražiai 
praleisi sekmadienį, o 
kartu paremsi LIETU
VIŠKA ŽIDINĮ.

GERAS BIZNIS PAS 
BALZEK

Kartą labai geras laikrodis ėmė 
eiti netiksliai, ir nebuvo galima 
surasti jokio sugedimo. Pagaliau 
buvo nustatyta, kad jis stovėjo 
arti magneto, kas 'viską ir gadino. 
Jeigu ir šviesiausias mintijimas 
bus veikiamas kokio iš anksčiau 
turimo pomėgio, jis veiks nere- 

[gulariai. — K. Cecil
i '

Kaip su manimi bus, kai aš sto- 
! siu prieš Dievo akis, kada aš im
liuos graužtis, jog Jis mane bu- 
jvo sutvėręs deimantu, o aš pa
virtau juoda anglimi; — Jis ma
ne sutvėrė tyru, kaip kristalas, o 
aš rūdimis susitepiau. Jis mane 
sukūrė žaliąja pieva, o aš tapau 
išdegintu dirvonu! — Tih. Toth

Geras, sergąs žmogus buvo pa
klaustas, ar jis mano, kad jau 
mirs? Ligonis atsiliepė: “Iš tik
rųjų, bičiuli, aš nesirūpinu ar 
mirsiu, ar ne, nes, jeigu mirsiu 
— aš būsiu su Dievu, jeigu, gi ne
mirsiu — Dievas bus su manim.”

Plutarchasi

BOK KVIESLYS — 
PAKVIESK VYKTI 
IR SAVO DRAUGUS
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Dainavos šventė
Dainavoje, švenčiant tradi

cinę metinę šventę, sutiksi pa
žįstamų iš Chicagos, Clevelan
do, Detroito, Grand Rapids, 
Lansingo, Flinto, Windsoro ir 
net tolimojo New Yorko ar ki
tų labai tolimų vietų. Dainava 
tapo mažyte lietuviškąja sala 
didžiulėje Amerikos žemėje, ku
rios gyventojai yra lietuviškas 
jaunimas, o jos pilgrimai visi 
lietuviai, trokštą lietuviškosios 
aplinkos. Dainava tapo labai 
populiari ir kasmet vis daugiau 
lankoma, nes lietuviškų kalne
lių grožis ir plačiųjų laukų ra
mybė kikevienam teikia fizinį 
poilsį ir dvasinį atsigaivinimą.

Liepos 222 d. įvykusi metinė 
šventė pasisekė. Susilaukta 
tūkstantinės svečių. Oras buvo 
gražus ir pamaldos vyko slėny
je. Kun. Lionginas Jankus at
našavo šv. mišias ir pasakė pa
mokslą, kurio pagrindinė min
tis — mylėk savo tėvynę, būk 
naudingas savo tautai, brangink 
savo kalbą ir savo auka prisi
dėk lietuviškumo išlaikymui. 
Trumpą> bet turiningą, pamoks
lą baigė bendra visų dalyvių 
malda už tėvynę.

Po pamaldų vyko seselių na
mo pašventinimas. Šventinimo 
apeigas atliko kun. Viktoras 
Dabušis. Namo atidarymo kas
piną perkirpo į šventę atvyku
si didžioji mecenatė Eugenija 
Baltrūnienė. Po to jis su kry
žiaus mecenate A. Abišaliene 
buvo pirmosios seselių namo 
lankytojos. Paskui jas sekė vi
si svečiai, norėję pamatyti, kaip 
gyvena seselės. Pirmajam kam
barėly įrengta koplytėlė. Jos 
įrengimą padovanojo Manches- 
terio klebonas. Salionėly stovė
jo pastateytas Valatkų padova- 
notaes stalas ir Kazlauskų so
fa. Seselių kambarėliai tvarkin
gi ir labai kuklūs, vos tik po 
lovutę; stalelį atstoja dėžės. 
Trūksta ir spintelių pasidėjimu. 
Taip pat ir koplyčiai trūksta 
smulkesnio inventoriaus. Tačiau 
reikia tikėtis, kad detroitiečiai 
savo auka padės seselėms, ar 
padovanos taip reikalingų sta
lelių ir spintelių.

Apžiūrėję seselių namus, sve
čiai susirinko į sporto aikštę 
pamatyti stovyklaujančių mer
gaičių programos, kuri buvo su
daryta iš Maironio kūrinių ir 
liaudies šokių. Su daina atžy
giuojančias mergaites publika 
pasitiko plojimu. Pasveikinimo 
žodį tarė programos vedėja 
Ingrida Stasaitė, o seniūnės žo
dį — Daiva Bajorūnaitė.
Dainas pravedė Faustas Stro- 
lia. Per dvi savaites' išmokyti 
jaunąsias stovyklautojas ne tik

iiiiiiiiiiniiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI
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DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE 4-6165 

GENERAL, CONTRACTOR

Atlieka įvairius statybos pataisy
mo ir pertaisymo darbus—stalinm- 
kystės, cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo. 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą 
pastogėse ir skiepuose.

LITHUANIAN MELODIES
RADIO VALANDA GIRDIMA 

kiekvieną šeštadienį 5:00—5:30 
p. p. iš Detroito stoties WJLB — 
1400 kilo.

Direktorius Ralph J. Valatka 
15756 Lesure Avenue 

Detroit 27, Mieli.
Tel. BRoadway 3-2224

dainuoti, bet kai kurias ir tai
syklingai tarti lietuviškai žo
džius, buvo didelis darbas. Dar
niai nuskambėjusios dainos, 
puikios deklamacijos ir išpildy
ti tautiniai šokiai paliko gražų 
įspūdį svečiams. Ilgai nepamirš 
ir šios programos pildytojos 
savo darbo pasiektų rezultatų, 
kaip jaunų dienų kraičio lietu
vybei.

Pradedant šią programą, dr. 
A. Damušis svečiams pristatė 
Eugeniją Baltrūnienę, paauka
vusią stovyklai 10,000 dolerių 
ir pareiškė jai nuoširdžią pa
garbą, už jos auka bei žodžius, 
kad ji čia suradusi jai naują, 
visai nežinomą, lietuvišką pa
saulį ir visai nesigailinti pa
skyrusi savo gyvenimo santau
pas kilniam tikslui.

Pasibaigus oficialiai daliai, 
svečiai persikėlė į kitą ežero 
pusę užkąsti ir pailsėti. Erdvi 
aikštė ir paplūdimys buvo už
pildyti besišnekučiuojančių 
šventės dalyvių.

Liepos mėn. 21 d. įvykusiame 
rėmėjų susirinkime buvo ap
svarstyti ateities planai. Nusi
statyta toliau vykdyti statybą, 
kuri pašalintų stovyklautojų 
patalpų trukumą ir kartu įga
lintų turėti atskirus maldos na
mus — koplyčią, šiais metais 
pastatytas seselių namas, kai
navęs 4282 dol., užbaigti sve
tainės įrengimo darbai kainavo 
1560 dol., išlygintos sporto 
aikštės ir išasfaltuotos — 2186 
dol., išasfaltuota apie pastatus 
— 647 dol., atremontuotas far
mos namas — 290 dol. Įrengti 
du nauji šuliniai — 750 dol., 
išvestas kelias į palapinių ra
joną — 168 dol. ir pastatytas 
lieptais — 86 dol. Viso išleista 
9969 dol. Turint galvoje, kad 
praėjusiais metais taip pat 
vykstant statyboms buvo suma 
žinta skola 5,188 doleriais, rei
kia pripažinti, kad administra
cinis stovyklos ūkio tvarkymas 
yra labai geras. Iš antros pusės 
reikia pripažinti didelę pagar
bą rėmėjams ir talkininkams 
už jų pasiaukavimą, kuris įga
lina Dainavos augimą. Dar rei
kės aukų ir pastangų galuti
nam stovyklos statybų užbaigi
mui. Statybos ir toliau šiais 
metais bus vykdomos. Viena 
kilniaširdė darbininkė moteris, 
kuri prašė pavardės neskelbti, 
pažadėjo iki sekančių metų pa
baigos paaukoti stovyklai tūks
tantinę. Atrodo, kad Detroite 
ir daugiau atsiras tokių auko
tojų.

Stovyklą administruoja kun. 
dr. Petras Celiešius.

S. G-kas

TRUMPAI
I — Amerikos Lietuvių Balso 
radijo klubo gegužinė davė 450 
dol. pelno. Tai rodo didelį vi
suomenės paramą.

Lithuanian Voice radijo va
landėlės pranešėjais sutiko bū-- 
ti Lucija Mingėlaitė ir Algis 
Gladkauskas. Ši valandėlė da-# 
bar turės 6 pranešėjus.

—Jaunimo stovyklos meti
nė šventė davė 1100 dol. pelno. 
Vien prie įėjimo gauta 360 dol.

— Dr. Otonas Vaitas su žmo 
na Vanda ir dviem sūneliais 
buvo išvykę atostogauti nuo 
liepos 8 iki 15 d. į Cape Code 
ir buvo apsistoję F. Kapočiaus 
viloje Osterville Manor.

Šiuo metu dr. O. Vaitas su 
inž. L. Pcčiūra, inž. V. Bražiu 
ir Pranu Gobiu yra išvykę į 
Chapplau, Kanadoje, žuvauti.

— Inž. Algirdas Banys su 
i savo mokslo draugu Zenonu 
į Pajauju išskrido į Meksikos 
! miestą ir Accapulco dviejų sa- > 
Į vaičių atostoginei kelionei.

— Ateinantį šeštadienį — 
liepos mėn. 28 d. Beech-nut 
Grove darže įvyks tradicinis 
Dariaus ir Girėno klubo pikni
kas. Vaikams yra skirta dova-

S. G-kas

Keturi pasižymėję beisbolininkai (iš kairės): Edd Roush, Jackie Robinson, Bob Feller ir William 
J. McKechnie laiko savo pasižymėjimų lentas iškilmėse Cooperstown, N. Y. Jie buvo išrinkti 
įjungti į beisbolo garbės salę. Roush buvo Chicago White Sox metikas; Robinson — buvo pirmas 
negras didžiojoje beisbolo sąjungoje, priklausydamas Brooklyno Dodgers; Felleris pasižymėjo 
Clevelando Indians komandoje, o McKechnie 1940 m. padėjo Cincinnati komandai laimėti pasaulinį 
čempionatą.

MŪSŲ KOLONIJOSE
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East Chicago, Ind.
Pasišventę lietuviškai įstaigai

Šios lietuvių kolonijos gyven
tojas Steponas Karvelis, paste
bėjęs, kad Šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijos vieno pastato 
siena išgriuvusi ir durys išvers
tos, surado mūrininką, darbi
ninkus. Zenonas Bagdonavičius 
atliko mūrijimo darbus, sutvar
kė ir įstatė duris, o Kazimieras 
Čiūrinskas aprūpino reikiama 
medžiaga, už tai nei vienas, nei 
kitas nepaimdami jokio atlygi
nimo. Žinovai įvertina, kad 
rangovas būtų už darbą ir me
džiagą paėmęs nemaižau 2001 
dolerių. Gražu ir sektina.

Šios vasaros metu yra ir ki- ■ 
ti bažnyčios, mokyklos ir kle
bonijos bei salės remonto dar
bai, atliekami J. Nevarausko 
priežiūroje. J. Ervydis

Denver, Colo.
Birželio 29 d. čia buvo rodo

mas čikagiečio Stasiūnaičio pa
gamintas lietuviškas filmas.

Viena dalis, filmuota dabartinė
je Lietuvoje, buvo ypač visiems 
įdomi. Taip pat Juozas Lataitis, 
Denverio LAB pirmininkas, bu
vo parūpinęs filmą, rodantį di
džiųjų erdvės raketų gaminimą 
ir jų bandymą.

Buvo susirinkę apie 50 Den
verio apylinkės lietuvių į Lake- 
woodo Amerikos Legiono salę, 
kurią Bruno Zaweckis leidžia 
naudoti veltui saviškių reika
lams. A. V.

Nashua, N. H.

karėlį. Pasisekė neblogai, mėgė
jų palošti susirinko gana daug. 
Dėka geradariams, paaukoju- 

i siems nemaža fantų daiktais ir 
pinigais, vakarėlis davė gryno 
pelno 60 dol. 40 centų.

Ruošiant vakarėlį daugiausiai, 
pasidarbavo kun. Adolfas Vai
nauskas ir ponios; T. Mitchell, 
O. Skirkevičienė ir M. Maty- 
levskienė. Jiems, o taip pat vi
siems aukotojams pinigais ir 
daiktais, Balfo skyriaus valdy
ba nuoširdžiai dėkoja. Ypatin
ga padėka priklauso Šv. Kazi
miero parapijos klebonui kun. 

i Juozui Bucevičiui, kuris leido
Balfo vakarėlis , nemokamai pasinaudoti parapi-

Vietinis Balfo skyrius liepos Jos sa^e ir P&ts paaukojo $5.
mėn. 18 d. suruošė kortų va- Balfo Skyriaus Valdyba

CIZ I P’CSE L FIX I a mservice

Liąuor Store
5515 S0. DAMEN AVE. ALL PHONES WA 5-8202

JULY — LIEPOS 26, 27, 28 D. D.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. liepos mėn. 26

Gero žmogaus veiksmai pasilie
ka laisvės ir nepriklausomumo 
evangelija visiems tiems, kurie 
gyvena po jo. Gyventi širdyse tų, 
kuriuos apleidžiame, negalima tai 
laikyti mirtimi. Auksinės kalbos, 
pasakytos gerų žmonių, ir pavyz
dys, kurį jie davė, gyvena per vi
sus laikus; pereina į mintis ir 
širdis) tų, kurie gyvena, po jų, su
stiprina juos jų gyvenimo kelyje, 
neretai net juos paguodžia mir
ties valandą. — S. Smiles.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:80 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

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

7168 So. Maplewood Avė.. 
Chicago 28, III.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS TR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Ineorporated) 
EDVARDAS UUIS, sav.

MOVI N G
Apdraustas perkraustymas ifi 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermąk Road Chicago, III. VIrginia 7-7747

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

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

1961 OLDSMOBILE 
STARFIRE ........

1960 CHEVROLET 
CORVAIR .................. $1,095.00

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

$2,095.00

$2,995.00

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

John YVilliam Cox, kuris savo 
ir bendrininkų 1955 m. už $6,500,- 
000 nupirktas Yankee Stadium 
akcijas padovanojo Rice universi
tetui Houstone, Tex. (C. P.)

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.--   - - - — ——------- -- 

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

Tel. 434-4660

ffiDOinn ELECTROniCS
OUOST. REKORDERIAI 

ST
TV-RAOI3A1 --------------------- ,-----

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
BATERIOOS - LEMPUTE!

3DŽi
ANTENOS•
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S, Halsted St.- CLIFFSIDE4-56651

SI 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
i už apdraudą. nuo ugnies Ir auto-fe 
®mobilio pas £

MFRANK ZAPOLISf
8 3208 % West »5th Street

! rei.-

Jr

Jhicago 42, Illinois 
GA. 4-8654 lr GJt. 6-4338/1

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namu pagerinimui 
PRospect 8-2781

DA SILVA 10 YR. OLD PORTUGAL
BRANDY Fifth $3-49

ST REMY IMPORTED FRENCH
BRANDY Fifth $3-79

BISQUIT THREE STAR COGNAC ]Fifth $4-98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4.89
CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth $1.59

1

IMPORTED 1960 VINTAGE GERMAN WINES 
CHOICE OF LIEBFRAUMILCH, NIERSTEINER, 
MOSELBLUMCHEN, RUDESHEIMER, MAY, 
OPPENHEEMER Fifth .89°

MOLINOS PORTUGAL DRY RED OR
DRY WIUTE WINE Fifth

POPULAR BRAND OF IMPORTED 
CANADIAN VVHISKEY 90.4 PROOF

OLD STYLE LAGER CAN BEER
Case of 24—12 oz. Cans (Plūs Two Cans 
Free) Case

PFEIFFER PREMIUM BEER 
Case of 24—12 oz. Cans

Jr

Jr

$3.98

$3.79

$2-98

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

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOGIATION

B. R, P1ETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
i I I P

_ — . Naujas 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. 
vaiANnnę> pIRM- lr ketv........................  »v. r. nu s P. ».VHLHnUUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 8 ▼. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. Iki 12 ▼. d. Trečiad. uždaryta.

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

Current Dividend up to 4^%

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

-4

J?



6 DRAUGAS, ketvirtadienis,-196.2 m. liepos mėn. 26

Buvęs prez. Eisenhoweris su žmona Mamie Cherbourgo uoste, 
pakeliui j Paryžių ir Kopenhagą.

A A. PULK. LT. ANDOLIS - 

ANCEVIČIUS
1962 m. liepos mėn. 12 d. 4 

vai. ryto Clevelande, Daktarų 
ligoninėje,- po sunkios galvos 
operacijos mirė pulk. lt. Vaclo
vas Andolis (Ancevičius).

Vaclovas gimė 1899 m. sau
sio 5 d. Šiauliuose. 1919 met., 
Lietuvai atgavus laisvę ir ne
priklausomybę, Vaclovas atvy
ko j Kauną ir įstojo į beatsiku- 
riančią Lietuvos Kariuomenę. 
Buvo pasiustas į Karo mokyk
lą, II-ją laidą, kurią baigus bu
vo pakeltas į karininko laipsnį, 
— j. lt. ir paskirtas į rikiuotės 
dalį. Organizuojant II-rą pėst. 
diviziją, buvo paskirtas tos di
vizijos adjutantu.

Aprimus karo audrai, Vaclo
vas griebėsi mokslo, stengda
masis atliekamą laisvalaikį su
naudoti. Būdamas tikroje ka
riuomenės dalyje, vakarais pra 
dėjo lankyti kursus, kad baigtų 
gimnazijos kursą ir gautų bran 
dos atestatą. Pasiruošęs Mari
jampolėje išlaikė eksternu ir ga 
vo atestatą. Tada įstojo į Lietu 
vos universitetą (Vytauto Di
džiojo) ir sėkmingai baigė Eko 
nominį fakultetą. Kariuomenės 
vyriausybė jį pasiuntė į Čekos
lovakiją, Intendantų akademi
ją, kurią baigęs grįžo į Lietuvą 
ir buvo paskirtas II-os pėst. di
vizijos intendantu.

1940 m. birželio 15 d. kom. 
Rusijai okupavus Lietuvą, pulk. 
lt. Vaclovas Ancevičius su dali
niu buvo perkeltas iš Kauno į 
Vilnių. 1941 m., prieš Vokieti
jai paskelbiant Rusijai karą, 
daug Lietuvos kariuomenės ka
rininkų buvo išimama iš dalinių 
ir vežama į Rusiją, būk į kar. 
kursus papildyti žinias. Į vieną 
grupę pateko ir Vaclovas. Auto
busu buvo nuvežti iki Vitebsko. 
Iš Vitebsko į Smolenską jau bu 
vo varomi pėščiomis. Pasiekus 
mišką ir upelį, sargybiniai — 
kolonos palydovai sumanė išsi
maudyti, nes buvo labai karšta 
diena. Kolonai sustojus ant ke
lio, daliai palydovų nuėjus į 
upelį maudytis, Vaclovas susi
tarė su kitu pulk. lt. š. ir len
kų mok. sprukti į mišką, žūti 
ar laimingai pasprukti. Nutaikę 
momentą, movė į tankumynę. 
Tuoj pasipylė šaudymas, bet 
jiems pasisekė iš kolonos pa
sprukti.

Miške prasidėjo naujas gyve
nimas. Miškas balotas ir klam
pus. Teko slapstytis, vengti ke
lių, kur gali pakliūti enkavedis
tams į nagus. Teko maitintis 
uogomis ir šaknelėmis. O Vac
lovą kankino galvos skaudėji
mas, nes bevežant buvo smar
kiai sumuštas ir galva sužeista. 
Savaites praleidus miške, paga
liau prieita prie vienintelės ba
kūžės miške, kur rado moteriš
kę. Ją paprašė atsigerti ir gal 
ką pavalgyti. Pastaroji tuoj pa
sakė, kad Vaclovas nėra rusas, 
svetimtautis, kad tenka saugo
tis, nes juos dažnai aplanką en
kavedistai. Besikalbant, paste
bėję ateinant 2 enkavedistu. 
Moteriškė tuoj liepusi palįsti po 
lova, uždengusi kraštą kokia tai

maršką, o pati į lovą, apsimez- 
dama serganti. Enkavedistai 
stubos nekrėtė. Pavojus patekti 

i į enkavedistų rankas išveng
tas. Tačiau Vaclovo jėgos buvo 

į išsekę. Tą moteriškė pastebėjo 
! ir patarė jam pasilikti sustiprė
ti. Mėnesio bėgyje jis atsigavo. 
Iš lėktuvų skraidymų ir kitais 

j keliais patyrė, kad vokiečių ka
riuomenė artėja prie Vitebsko, 

j Vaclovas šiek tiek pasveikęs ir 
■ susiorientavęs padėtyje, miš- 
į kais vėl patraukė link Lietuvos. 
Ir vieną dieną pateko į vokiečių 

I rankas. Vaclovas mokėjo vokie- 
! čių kalbą ir išsiaiškino, kad yra 
Lietuvos kariuomenės karinin
kas, pabėgęs iš išvežamųjų, ko
lonos. Ir taip išvengė mirties, 
tačiau, buvo paliktas prie to 
dalinio kaip vertėjas ir įsitiki
nimui, ar teisingai yra pasakęs. 
Pabuvęs tame daliny 1 mėnesį, 
buvo išleistas vykti į Kauną, 
kur buvo palikusi šeima.

1944 m. kovo 25 d. ligoninė
je, po gimdymo, mirė jo žmona. 
Pulk. Vaclovas liko su mažais 
j— sūneliu ir 3 dukrelėm. Pasi
aukojo savo mylimiems vaiku
čiams. Bet, artėjant rusams, 
pasitraukė į Vokietiją — Augs- 

įburgan, iš kur, atsiradus gali
mybei emigruoti į Ameriką, at
vyko į Worcesterį, Mass. 1956 
m. persikėlė į Clevelandą. Čia, 
Carlyon g. buvo įsigijęs 2 šei
mų namą ir svajojo apie leng
vesnį gyvenimą. Irena ir Alina

j jau sukūrė savas šeimas, sūnus 
į Algirdas inžinierius, dirba Det
roite, Janina pas seserį Jadvygą 

: Ancevičiūtę-Jarienę, Kenosnoje, 
}Wisc.

Š. m. birželio 12 d. pasireiškė 
dideli galvos skausmai. Nuvyko 
į Daktarų ligoninę kartu su sū
nų Algirdu. Įėjus į ligoninę, ap
alpo. Iššaukti galvos specialis
tai. Nutarė daryti operaciją. 
Rastas tumoras galvoje. Gydy
tojų konstatuota, kad tai seno 
sumušimo priežastis.

Liepos 12 d. 4 vai. r. mirė. 
Palaidotas Clevelando Kalvarijų 
kapinėse. Atsisveikinimo žo
džius kapinėse Ramovėnų, šei
mos ir giminių vardu tarė L. 
Leknickas, LB l-os apyl. pirm. 
F. Eidimtas. Į laidotuves buvo 
atvykę iš Kenoshos sesuo Jadvy 
ga Jarienė su vyru Broniu ir 
žentu Vytautu Paukšteliu ir Ja
nina, brolis Vaitiekus Aneevi- 
čius, Julius Matonis su žmona 
iš Chieagos, sūnus inž. Algirdas 
iš Detroito su studentu Kolum- 
biečiu Heran Naranjo. Gausiai 
atsilankė prietelių ir pažįstamų. 
Ramovėnai karstą pridengė Lie 
tuvos trispalve ir sk. valdybos 
nariai, Manelis ir Knistautas ją 
kapinėse įteikė sūnui — inž. A. 
Ancevičiui. Į kapines palydėjo 
kun. Paškevičius.

Ir taip netekome vėl vieno 
tauraus lietuvio, ramovėnų na
rio, laukusio dienos igrįžti į 
Laisvą Lietuvą. Visai netikėtai 
kaip jam pačiam, tuo labiau jo 
artimiesiems iškeliavo į amži
nybę.

L. Žvirkalnis

Lietuviukai vasaroja
Norvegijoj

Norvegų Krikščioniškų Jaunų 
Vyrų Sąjungos sekretorius Nils 
Seim ir šiais metais pasikvietė 
5 berniukus iš lietuvių Vasario 
16 gimnazijos vasaroti į Strand 
heimą, apie 30 km nuo Oslo 
miesto, prie fjordo. Tai jau aš
tunti metai, kai toj tarptauti
nėj stovykloj lietuviukai pralei
džia 5 savaites savo vasaros 

I atostogų Norvegijoje, ir tai ne
įmokamai. Mokytojo Skėrio tar
pininkavimu ir jo dėka nuo 
1955 m. jau 90 mokinių iš gim
nazijos buvo Norvegijoje, iš jų 
dar 26 moksleiviai lanko šitą 
mokyklą. Šiais metais mažiau
sias skaičius moksleivių pateko 
į Norvegiją. 1959 metais buvo 
19 ir 1960 metais 15 berniukų.

Nils Seim yra didelis lietuvių 
draugas ir jau daug kartų labai 
palankiai atsiliepė apie mūsų 
gimnaziją ir mūsų berniukus 
norvegų spaudoje. Gimnazijoj 

! gerai išauklėti berniukai iki šiol 
stovykloje paliko labai gerą į- 

j spūdį savo kuklumu, klusnumu,
! mandagumu, paslaugumu ir 
darbštumu. Jokių nusiskundimų 
iki šiai dienai dar nebuvo.

Per 12 metų Strandheimo 
stovykloje Jau stovyklavo per 
2000 pabėgėlių berniukų iš įvai- 

j riaušių kraštų, 800 mažesniems 
berniukams buvo parūpintos 
vietos norvegų šeimose. Nils 
Seim visus su meile priima ir 
priglaudžia. Šiais metais sto
vyklauja vaikų 10 tautybių.

Prie sveiko Norvegijos klima
to ir gero maisto jaunuoliai nuo 
stabiai atsigauna fiziškai ir su
stiprėja dvasiškai, galėdami kul 
tivuoti įvairias sporto šakas, 
kaip plaukimą, lengvaatletiką,

, žaidimus, darydami tolimas iš- 
! kyląs po Norvegiją ir laiveliais 
bei motorlaiviais po gražius 
Norvegijos fjordus. Jaunimas 
parsiveža gražiausių įspūdžių.

Beveik kas vakarą yra laužai. 
Ten pasirodo mūsų berniukai 
lietuviškomis dainomis ir repre
zentuoja mūsų tautos dainas 
svetimtaučiams. Tarp kitų vė
liavų aikštėje plevėsuoja ir lie
tuvių tautos trispalvė.

Mūsų mokiniai tarptautinėse 
stovyklose Norvegijoje, Šveica
rijoje, Vokietijoje lietuvių tau
tai gėdos nedaro. Mūsų gimna
zijos tautinių šokėjų pasirody
mai įvairiuose kraštuose popu
liarina mūsų gimnazijos vardą.

Reikia tikėtis, kad viso lais-

ABSTINENTŲ
SUVAŽIAVIMAS

JAV katalikų abstinentų su
važiavimas įvyks rugp. 4-5 d. 
Philadelphijoje.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
I 0 m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. jrengt. rūsys, garaž. $22,750.

4 but. mūrin., 2 auto garaž., alum. 
lang., alyv. šild., gražus pajam. nam.

: $42,900.
i Inteligent. Seimai, 15 m. puiki .6 
kamb. deginti, plytų rezid., apie 40 
ped. sklyp., skoninga ir gražu.

. $26,000.
j 2 bul. 7 m. mūr. prie parko. 5 ir
4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
šild.. gazu, $31,500.

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

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

2 but. mūras, 6 ir 3 kamb. butai, 
garaž., daug vert. priedų, $18, S 00.

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, 
liauja gatv., apsauga nuo vand., ga
ižu šild., garaž. $19,600.

i

1 tž aukšt. mūr. fi ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24,500.

4 mieg'. mūras, prie park., čerphj 
stog. plat. lotas, gazu šild. Nuderė
ta kaina.

Nauj. 2 but. 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 but., oro apšald. $38,500.

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

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

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

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

Biznio mūr. 2 but. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild., garaž., metams apie 
$2,500 nuom. Įmokėti 3.000. Kaina 
$12,000.

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 71 sf Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

Savininkas parduoda 2-jų butų 
po 4 kamb. mūr. namą. Gaziniai 
apšild. šienuose. Alumin. langai 
ir sieteliai. Tuojau galima užimti. 
2465 W. 46th St.

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke 2-jų aukštų mūr. namą. 1 
blokas nuo liet. baž. ir mokyklos. 
Susitarimui skambinti tarp 4 ir 7 
v. v. 476-6598.

$800 MftN. PAJAMŲ
7 butai (5x5. 1—4 ir 1—2 kmb.), 

mūr. prie Congress Expressway, į 
Vakarus nuo Cicero. $46.000.

ANT 35 PĖDŲ SKLYPO
9 metų 2 butų mur. namas Mar

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos. Ap
sauga nuo potvynio. Kaina disku
tuojama — apie $36.500.

GERIAUSIA VASARVIETE
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. hungalow Mar

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

KAM MOKETI_ NUOMA?
Visai su mažu jįmokėjimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr. bun- 
galow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

P. LEONAS
REAL ESTATE .

i 2735 West 7Įst Street
Tek VVAIbrook 5-6015

PARDAVIMUI

Parduodama elektrinė 
tos mašina dviračio tipo. 
binti LONG DISTANCE

815,459-0328

CONTRACTORS

SAVAITES geriausi pirkiniai
Mūrinis naujas ttį a. šalia, mū

ši, įstaigos — 1(4 ir 3%, garažas,
gera vieta, $31.500.

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

Naujas mūrinis 2\5(į prie 69 ir 
Roekwell, 4 vonios, plumbingas rū
sy, ekstra namas!

2. Mūrin. 2x8, po 3 mieg. kiek- 
vien. liauji du šildym., garažas, 
Bright. P., atpigintas, skub. parda
vimui. $26,800.

Mūrinis 5 kamb., 3 blokai nuo 
mūsų įstaigos, labai, labai skubiai, 
tik už $1 4.400.

Mūrinis 3 butukai 1r šildomas 
kambarys etike, Brighton p., $21,800,

M odinis I kamb., rūsys, garažas, 
modernizuotas vidus, M. p.. $10.800;

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

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

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

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

8 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
well, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

5Į4 kainb. mūrin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlem. $15,900.

2 but. mūr., 6—5, arti 70 ir Ham- 
lin, 8 m. senumo, gazu šiid., garaž., 
tuoj galima užimti. $25,900.

S but. mūrin. 4—5—<3, nauj. at- 
•em.. atskira gazu šiluma, garaž., 
irti 57 ir Campbell. Nužem. ks.ina. 
$24,900.

2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plyt. 
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.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC 
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

CICERO—BERWYN
2-jų butų namas

Mūr. 1 Įį aukšto: 5 r 3 kam b. 14 
metų, 44 pėdii 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- na tik $9.500.

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

Mūr. 8 ir 5, centr. šildymas, ar- i Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas, 
ti Archer susisiekimo, žemi mokės- 3 butai po 6 kamb. (3 miegamieji).
Šiai. ' Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390
4936 W. 15th St., Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

Mūrin. 3 butų nupigintas, 6-3-3 
kamb. Karštu vand.-alyva šildy
mas, Cicero, pajamų $140 plūs 
butas savininkui, 2 mašin, gara- 

Skam- žaS( $21,200. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., .Cicero, OLympic 
2-6710, BIshop 2-2162.

mankš-

HELP WANTED VYRAI

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

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

JUOZAS VENCLAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue 

Tel. HE 4-0620, po 6 vai. vakaro

MACHINIST
Opening in modern shop for man 
with experience on repair and 
building of high speed produetion 
eąuipment.
Hours: 3:15 p. m. to 11:45 p. m. 

Excellent Benefits

W. H. HUTCHINSON 
& SON, INC.

1031 N. Cicero Avė., Chicago

vojo pasaulio lietuvių solidaru
mo dėka ta gimnazija dar issi- 

: laikys tol, kol visi lietuviai ga
lės sugrįžti į laisvą ir nepriklau 
somą Lietuvą. Fr. Sk.

DĖMESIO !

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Kataliku Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS Ht GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveuą sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour,

Radio Station WLOA, Braddock.
Pennsylvania.

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

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

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

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

Marą. Park Mur. 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. 51st St. WA 5-5030

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. mod. eottages atostogoms 
LAKELAND TERRACE

Atvykit pasižiūrėti, ar skambinkit
RUBY KAHN

Union Pier, Mich. LAkeside 2216 
Box 224 Taip pat pardavimui ,

Apsimoka skelbtis ‘DRAUGE 
nes jis plačiausia’ skaitomai lietu 
uų dienraštis. Gt skelbimu kaino* 
visiems prieinamf"

Perskaitę “Draugą", duoki 
Platinkite Draugę „ i .Q j- jęįtiems pasiskaityti.

CONTRACTORS

LIEPOS. MĖN. 
PAS BUDRIKĄ 

IŠPARDAVIMAS
Pirksite daug pigiau kaip kitur: 

Baldus, Parlor setus, Miegamojo 
kambario setus, Televizijas, Ref- 
igeratorius, Karpetus, Virtuvės 
etus, Pečius, Skalbimo mašinas, 

Matracus, Staliukus, Lempas, La
gaminus.

AUKSINIUS DAIKTUS
Laikrodėlius, Deimantus, Ginta

rą, Rašomas mašinėles, Lietuviš
kas plokšteles.

BUDRIK
FURNITURE

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

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

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

n
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 programtt vadovus bei 
ritus 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. LŪ 5-9500

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

S T A N K U S * 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rsckwell Street
Tel GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL 

*444 B. Weeter» Ava*
Chicago U, I1L 
Tel. VI 1-3447

V. SIIMKUS
v

Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 0-C6S1

►» ♦ ,

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

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

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

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso t,el. 277-1442

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

CONSTRUCTION CO.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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



) MIDLAND SAVINGS BENDROVĖS 
TURTAS AUGA

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1962 m. liepos mėn, 26 7

Namie kariauja, užsieny girtuokliauja. Raudonosios Kinijos ministeris Chen Yi (kairėje) ir Indi
jos gynybos ministeris V.' K. ’Menori Krishna, nors ir pranešę, kad jų kraštų kareiviai kaunasi Chip- 
ehak upės slėnyje šiaurės Kashmire, maloniai sudaužia taures Genevoje, Šveicarijoje.

MŪSŲ KOL ONI JO S E
Putnam, Conn.

DIENA PUTNAME

Liepos 15 — sekmadienis pa
žymėtina diena Nek. Pr. Mari
jos seserų sodyboje. Tą dieną 
pasibaigė pirmasis XIX-osios 
mergaičių stovyklos puslaikis: 
praėjo dvi stovyklos savaitės; 
dalis stovyklautojų nenoriai 
skrieja namo, jų vieton sudun
dėjo naujos.

Vėliavų pakėlimas
Po šv. Mišių, pusryčių ir pa

siruošimų 120 uniformuotų sto
vyklautojų su dainomis sužygia 
vo į aikštę vėliavų kelti. Vado
vių nurodymai, raportai ir him
nus visoms giedant į padanges 
iškyla žvaigždėtoji ir trispalvė 
vėliavos..

Jau ir svečių beesą: giminių, 
tėvų ir p.

Stovyklos vedėja seselė Pau
lė kai kuriuos svarbesnius sve
čius pristato. Pasisveikina iš ki
tų ordinų viešnios vienuolės, pa 
sirodo vienas kitas iš toli atke
liavęs stovyklos aplankyti.

Architektas inž. J. Mulokas, 
net iš tolimosios Chicagos, jaut 
riu žodžiu pasveikina stovyklau 
tojas. Suprasta, kad mūsų įžy
musis architektas domisi prisi
dėti kaip tik lietuviškomis for
momis apipavidalinti ruošiamos 
pradėti statyti jaunimo stovyk
lavietės projektus.

Gerai seselių tvarkomoms 
stovykloms su gilia religine ir 
tautine dvasia reikia tinkames
nių ir medžiaginių stovyklavi
mui sąlygų.

Čia pat jaunimą pasveikino 
ir vienas įžymiųjų naujos sto
vyklos rėmėjų, užtarnautai gar
bės fundatoriaus vardu pagerb
tas, Jonas Sluoksnaitis iš Wa- 
terburio, Conn.

Programa salėje
Jau tokia čia tradicija, kad 

vidurio stovyklos sekmadienį į- 
vyksta meninė stovyklautojų 
programa salėje.

Sunku ir aprašyti, kaip džiu
gu buvo matyti tokį didelį jau
nučių mergaičių būrį deklamuo
jant, dainuojant, įscenizuojant, 
šokant ir vaidinant!

Reikia stebėtis, kad tiek daug 
galima padaryti per dvi savaiti, 
paruošta ir gerai atlikta beveik 
2-jų valandų meninė lietuviška 
programa. Čia ir vaikų teatras, 
čia ir jaunimo chorai, čia ir ki
tokios ugdymo polėkių paskai
tos bei išreiškos.

Programą, visoms stovyklos 
mokytojoms bei instruktorėms 
paruošus, pravedė mok. Vida 
Klemienė-Vaišnytė. Chorus di
rigavo kątik į šį vienuolyną ,į- 
stojusi seselė Gražina Marijo
šiūtė.

Naujos KIBIRKŠTĖLĖS

Tą dieną pasirodė ir marga
sis tradicinis tų stovyklų laik
raštėlis KIBIRKŠTĖLĖS, šio
sios nr. 1.

Gausiai iliustruotas, kaip ir 
visi to vienuolyno spaudiniai, 
gražiai savoje spaustuvėje ats- 
spaustas. Eglutės formato 16 
puslapių. Šalia įvairių oficialių 
žinių, labai daug yra pačių sto

vyklautojų rašinėlių, pasisaky
mų, piešinėlių ir p. Ir tai nepa
prastai įdomu!' - ' •- . .
Didžioji diena — liepos 29 d.
' Pati didžioji šios stovyklos 

diėna bus liepos 29 — lietuvių 
susiartinimo šventė Putnamo ir
XIX- osios stovyklos užbaigi
mas.

Kas brangina mūsų jaunimo 
brendimą ir veiklą lietuvių ben
druomenėje, tas turėtų stengtis 
tą dieną būti ten ir savo daly
vavimu rimtai palaikyti tas di
džias pastangas tautinio auklėji 
mo srityje. Bus džiugu ir įdo
mu. O vaikai išsiskirstys labiau 
pasiryžę, nes jaus plačiosios 
bendiaiomenės pritarimą ir gy
vesnį ryšį su lietuvybe.

Nauja stovyk’avietė

Seserys jau parūpino naujai 
stovyklai įrengti erdvią vietą 
prie ežero. Reikalas būtinas tu
rėti tinkamą stovyklavietę ne 
tik čia mergaitėms, bet jos.la
bai reikia ir visai šio pakraščio 
lietuvių bendruomenės daliai,, 
stovyklavimo problemoms beuž- 
siimančiai.

Yra planai, projektai ir Šiokia 
tokia realaus darbo pradžia. 
Bet reikia visų talkos: kas pi
nigais, kas darbu, kas pastan
gomis surasti daugiau rėmėjų 
ir p.

Programos baigiamajame žo
dyje vyresnioji sesuo Paulė už
siminė, kad būtų puiku, jei su
XX- ąja mergaičių stovykla toji 
stovyklavietė būtų pradėta sta
tyti, ir būtų puiku, kad ji būtų 
jau visai įrengta su XXV-ąja. 
Tai penkerių metų vykęs pla
nas, kurį palaikyti turėtų visi 
sąmoningi lietuviai bei jų orga
nizacijos.

Seselių auklėjimo darbas ir 
mergaičių gyvas dalyvavimas 
labai džiugina.

A. Saulaitis

Boston, Mass.

Matė 29.000 žiūrovų
i

Bostono Meno festivaly daly- 
(vavo ir Bostono lietuvių tauti-
mų šokių grupė, vadovaujama rybių. — R. Tagore

Pranešame’ giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1962 
m. liepos 20 dieną, 10:30 'vai. ryto, sulaukęs gilios senatvės, mi
rė mūsų mylimas vyras ir tėvas

A. -Į" A.

JONAS NASVYTIS
Gyveno 13422 Hartford Avė., Cleveland, Ohio

Nuliūdę likt — žmona Juzefą, sūnūs Kazys, Jonas įr 
Vytautas, dukros Eugenija ir Ramutė AlIininauSkienė, 
broliai ir kiti giminės.

A. -f- A.

MARIJAI KASAKAITIENEI mirus, 
jos vyrui V. Kasakaičiui ir Romutei bei 
Algiui Čepuliams reiškiame gilią užuo
jautą.

Maria ir Kazys Ambrazaičiai
DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street, Chicago 29, Illinois
-------------- ------------------------------------------- .......................... ,-------------------------

Perskaitė dien. “Dranga”, duokite ji kitiems

Onos Ivaškienės. Šoko kazokėlį, 
mikitą, malūną ir aštuonytį, pa 
lydint daina, “Ausk dukrele plo 
nas drobeles”, smuiku pritariant 
Rymantui Budreikai. Visa pro
grama buvo rodoma per televi
zijos WGBH stotį. Gauta daug 
sveikinimų telefonu ir laiškais. 
Porą ir tų sveikinimų čia įra
šau: “Brangioji Kristuje, svei
kinu jus, Ona, ir visą jūsų va
dovaujamą grupę už tą nepa
prastą gražią lietuvių šokių 
programą, kurią ką tik matėme 
T. V. Tikrai, mes turime džiaug 
tis, kad yra tokių pasišventusių 
žmonių, kaip jūs. Retas žmo
gus per tiek metų su jaunimu 
darbuotųsi. Jūsų darbai tikrai 

(atneš daug gražių vaisių Dievui 
ir Lietuvai.

t

1 Sveikinu dar kartą jus, Ona, 
ir kiekvieną, kuris dalyvavo toj 
gražioj programoj.

Te Dievas laimina jus visus 
ir Marija laiko savo globoje. 
Su meile, malda ir “Congratuįa- 
tions”.

Kun. A. Abračinskas

Bostono Festivalio vedėjas 
Alan Smith padėkos laiške pa
brėžė, kad Aštuonytis ypatingai 
padarė gražų įspūdį ir lietuvių 
šokėjus vadina “Outstanding 
group”. Bostono lietuviai di- 

i džiuojasi, kad gali atstovauti 
i lietuvius tūkstantinėms mi
nioms ir per televiziją.

Festivalio stebėtojas

SKRIAUDŽIA NEGRUS NA
MŲ PIRKĖJUS

Chicagos žmoniškų santykių 
auklėjimo kursą apie nekilnoja
mų nuosavybių pirkimą, nes at- 
komisija siūlo pravesti negrų 
siranda realesteitininkų, kurie, 
pirkę nuosavybes už pigią kai
ną, jas parduoda negrams už
dirbdami nuo 35 iki 115 pro
centų.

Žmonės, kurie miršta už tiesą, 
darosi nemirtingi, ir, jei ištisa 
tauta mirtų už tiesą, ji žmonijos 
istorijoje taip pat pasiektų neima

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Birželio 30 d. baigėsi Mid- 
1 land Savings and Loan Assn. 
į apyskaitiniai metai. Tai dienai 
į nudaryta metinė veiklos apys
kaita rodo, kad bendrovės tur- 
tas per metus paaugo daugiau 

i kaip vienu milijonu dolerių. 
Dabar bendrovės turtas siekia 

i $8,281,728.74. Į bendrovės tau- 
( pymo sąskaitas buvo gauta nau 
|jų taupmenų $2,188,860.69 ir 
, išmokėta^ $1,274,009.93. Taupy
tojams bendrovė mokėjo regu- 

į liariose taupymo sąskaitose 4^2 
proc. dividendo, o specialiose 
“bonus” taupymo sąskaitose net 
5%. Ši pastaroji “bonus” tau
pymo sąskaitų rūšis ypač turi 

(didelį pasisekimą taupytojų tar 
j pe. Pasidėjus į taupymo sąskai
tą stambesnę sumą (nemažiau 
§500.—) ir paliekant ją 'bend- ( 
rovėje 4 metus, pinigai neša 
taupytojui garantuotai kasmet 
5% dividendo. Šiandien tai yra 
pats pelningiausias ir saugiau
sias pinigų investavimo būdas. 
Akcijų (šėrų) ir kitokių verty
bių kainoms svyruojant, dauge 
lis piliečių daugiau linksta in
vestuoti į pastovias, federalinės 
valdžios apdraustas taupymo i 
sąskaitas, kur pinigai yra vi- > 
siškai saugūs ir neša aukštą 
5% uždarbį.

' Labai sėkmingos buvo perei
tais metais bendrovės paskolų 
operacijos. Namų statybai ir 
pirkimui buvo duota 112 naujų 
paskolų $2,055,700.— sumai. 
Grąžinta ir atmokėta paskolų 
$1,274,009.93. |

Iš bendrovės finansinių ope-1 
racijų per metus gauta gryno | 
pelno $383,615.20, kuris paskir
stytas šiaip: nariams taupyto
jams išmokėta dividendais 
$283,801.02 ir į bendrovės re
zervus paskirta $99,769.22. Da
bar bendrovės rezervai sudaro 
$768,532.96. ' f

I
Bendrovės operacijoms au- i 

gant, plečiamos ir įstaigos pa
talpos. šiuo metu remontuoja

mas ir pagrindinai pertvarko
mas greta esantis namas, kuris 
bus sujungtas su dabartinėmis 
bendrovės patalpomis. Tuo bū
du bendrovės patalpos bus pa
didintos dvigubai.

Midland Savings and Loan 
Assn. yra viena iš seniausiųjų 
Chicagos lietuvių taupymo ben
drovių. Įsteigta 1914 metais, ji 
pradžioje vadinosi Brolių Lie
tuvių (Statybos ir Paskolų Ben
drovė. Už poros metų bendrovė 
ruošiasi minėti savo auksinį 50 
metų jubiliejų. Midland Savings 
and Loan Assn. prezidentu ir 
reikalų vedėju yra Augustas 
Saldukas, kuris šiai įstaigai va
dovauja 38 metus. A. B.

PIRKITE DABAR TIESIOG ROO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Srreet

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

X F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

O L 4605*07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

F 4S30-34 South California Avenue 
_/ Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

M^ULANCF PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ

MARY GROPST0S
(PAGAL TĖVUS BRUŽAS)

Gyveno 11352 S. Troy St.
MirS liepos 24 d., 1962, su-

laukus_ pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš 

Tauragės apskr.. Eržvilko pa
rapijos, Pad varui kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Antanas, 2 dukterys: 
Bernice Uksas, žentas Antanas 
ir Prudencija Medei, žentas 
John, gyv. Los Angeles, Cali
fornia, podukra Bernice Yur- 
gil, žentas John, marti Mario 
Catilus, gyv. Los Angeles, 2 
anūkai, 3 proaniįkai. sesuo 
Ona Martukaitienė, gyv. Lie
tuvoje, kili giminės, drangai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mount 
Grcemvood koplyčioje. 3032 W. 
111 th Street.

Laidotuvės įvyks šešt,. lie
pos 28 d., iš koplyčios 10 v. 
ryto bus atlydėta į St. Christi- 
nos parapijos bažnyčią, kurioj 
10:30 v. įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nu-oširdžiai kviečiame visus, 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyytuiti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, 
,p( įdukra, žentai, anūkai ir pro- 
a nukai.

Laidot. direkt. Juozapas Do- 
likas, Tel. III 5-3400.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUHERAL HOME 1 11 T.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 lst St. Telef. GRovehiU 6-2345*6 
1410 S. 5Qth Avė., Cicero. T0wnha!l 3-2108-69

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

A. + A. PAULINE KLIKŪNAS
(ANDREŽICN AITĖ)

Gyveno 10920 Westwood Dr., Palos Hills, III.
Mirė liepos 24 d., 1962, 4:20 vai. p. p., sulaukus 67 m. 

amžiaus. Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime1 duktė Geraldine Dačiolas, 

žentas Charles, sūnus Leonard, marti Trudy, gyv. Fullerton, 
California, augintinė Eleanor Quinn, 5 anūkai: Denise ir 
Charlyn Dačiolas ir Leonard, Nancy ir Bruce Klikūnas, brolis 
Bruno Andrežiūnas su šeima, 3 seserys: Margaret Kuntz, 
Catherine Adair ir Eleanor Wesdžiūnas su šeimom, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Darius-Girėnas Post 270 Auxiliary. (Narės 
susirinks koplyčioje šį vakarą 7:30 vai.)

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th 
St. Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 27 d., iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Sacred Heart parapijos bažnyčią, 
107th St. ir Keane Avė., Palos Park, III., kurioje įvyks ge
dulingos 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, sūnus, žentai, imarti, augintine ir anūkai
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213

Laidotuvių Direktoriai

<845 SO. VVESTERN AVĖ.

TRYS MODSRNIBKOS 
AIR-CONDITIONIB© koplyčios

REpubUe 7-8608

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
Tei. REpublic 7-1213 
Tei. Vlrginia 7-6672

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

riaktjytė-Inkenienė, Išleido Lithuanian Catholie 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 Četkauskas. 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-B<>evey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina..............  25 centai

«S48 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-8572

3307 LITUANICA AVĖ, Tel. VArds 7-8401

8354 S. HALSTED STREET

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

8319 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-1188—1189

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

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI

Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ............................................... $2.C
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2.5
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ............................... $2.(
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms...................$1.5
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X Sol. Vladas ir dr. Elena 
Baltrušaičiai, kurie su šeima iš 
New Yorko buvo atvykę atosto
gų Chicagon ir apsistoję pas E. 
Baltrušaitienės seserį ir svainį 
J. ir K. Smalenskus, liepos 25 
d. išvyko į namus. Prieš tai jie 
apsilankė Draugo įstaigoje, ap
žiūrėjo spaudos darbus ir pasi
džiaugė daroma pažanga. Pe
reitą savaitę Vyrų choro vado
vybė surengė savo buv. dirigen
tui ir Liet. operos vienam iš 
steigėjui V. Baltrušaičiui šeimy 
nišką pagerbimą jo 50 m. am
žiaus sukakties proga.

X Seselė Marija Coletta ir 
seselė Marija Joyce, pranciškie- 
tės iš Chicagos, yra parvažia
vusios atostogų pas tėvelius iš 
Šv. Pranciškaus vienuolyno Pitts 
burghe, Pa. Jos yra dukros vei 
kėjų Helen širvinskienės ir dr. 
ir ponios Biežių.

X šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 5 skyrius rengia 
bunco parengimą su daugybe 
dovanų rugp. 26 d. 2:30 v. p. p. 
Gimimo Švč. P. Marijos para
pijos svetainėje. Organizuoja 
skr. pirm. Anna Paukšta, Ane
lė Gribienė, E. Matevick ir ki
tos. Kviečia atsilankyti.

X Montessori mokytojų kur
sai, kuriuos baigus suteikiamas 
Tarptautinis Montessori diplo
mas, bandoma suorganizuoti 
Chicagoje. Jei susidarys reikia
mas skaičius klausytojų, kur
sas prasidėtų 1963 m. sausio 
mėn. Registracija ir kitos reika 
lingos žinios turi būti suteiktos 
iki rugpiūčio mėn. 15 d. Kur
sus organizuoja Amerikos Mon 
tessori d-ja, talkininkaujant Il
linois dr-jai. Asmenys, suinte
resuoti šiais kursais, dėl smul
kesnių informacijų gali skam
binti tel. RE 7-9745.

X Elzbieta Paurazienė, Ame
rikos Lietuvių R. K. Moterų są
jungos centro pirmininkė, at
vyksta į Chicagą dalyvauti A- 
merikos Lietuvių Tarybos su
važiavime. Šį uoli mūsų visuo
menės veikėja, gyvenanti ir be
sidarbuojanti Detroite, yra il
gametė ALT centro narė.

X Šaunus vėžių balius. — šių 
metų liepos mėn. 28 dieną (šešta
dienį) UNION PIER vasarvietėje, 
salėje NORTH UNION PIER 
IMPROVEMENT ASS’N prie 
Howard Street ir Berrien Rd. 
sankryžos bus ŠAUNUS VĖŽIŲ 
BALIUS: grieš stereo hi-fi pra
moginė muzika, nuotaikingi šo
kiai iki antrų gaidelių, bus ir 
meninė programos dalis, veiks 
savas minkštų ir kietų gėrimų ba
ras, NAUJIENA — VĖŽIAI IŠ 
LIETUVOS (per Švediją, savų 
ponių paruoštas skoningas ir 
įvairus užkandžių bufetas, aukci- 
jonas.

Lietuvių Tautinės Sąjungos Chi
cagos Skyriaus Valdyba, nuošir
džiai kviečia visus savo bičiulius 
su draugais ir pažįstamais daly
vauti egzotiškame VĖŽIŲ BA
LIUJE. Laukiame linksmų ir 
nuotaikingų svečių.

Vėžių baliaus pelnas skiriamas 
Nepriklausomos Lietuvos pavilijo- 
nui įrengti tarptautinėje parodoje 
Chicagoje. Pradžia 7 vai. vakaro. 

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos Skyriaus Valdyba 

X GERA PROGA liepos 
mėn. įsigyti rašomąją mašinėlę 
lietuvišku ar anglišku raidynu 
labai nupiginta kaina. Katalo
gus ir informacijas apie rašo
mas ir įvairias skaičiavimo ma-, 
šinas gausite veltui, tik prane
šę savo adresą: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. North- 
port, L. I., N. Y., kuris “Drau
gui” žinomas, kaip sąžiningas 
asmuo. (Sk.)

X Dėmesio! Savininkas par
duoda 6 kambarių bungalovv 
Marąuette parke: 6331 So. 
Rockwell St. telef. 254-8338.

(Sk.)

X Kun. Jonas Bacevičius, iš
Kintyre, N. Dakota, įvertinda
mas Lietuviškos Knygos klubo 
reikšmę, atsiuntė gražų įnašą, 
tapdamas LKKlubo nariu. L. 
Klubo narys už $5.00 gauna 
$7.50 vertės knygų per metus.

X Muz. Genovaitė Giedraitis, 
buvusi Chicagos teatro šokėja 
ir duktė plačiai žinomų Juozo 
ir dain. G. Giedraičių, šį savait
galį praleido dain. Algirdo Bra
zio vasarnamyje, Beverly Sho
res, Indiana. Sekmadienio rytą, 
liepos 22 d., ji su gražiu lietu
vaičių būriu dalyvavo pamal
dose artimoje koplyčioje, Saint 
Ann of the Dunes.

X Viktoras Ponelis, neperse
niai atvykęs iš Šveicarijos ir 
apsigyvenęs W. Dearborn, Mich., 
užsisakydamas mūsų dienraštį 
rašo: “Šveicarijoje skaitydavau 
Jūsų dienraštį — įdomus ir, 

todėl norėčiau jį turėti savo na
muose”.

X Jadvyga E. Smalenskienė, 
dirbanti Illinois universiteto ty
rimų laboratorijoje, sėkmingai 
išlaikė egzaminus, kurie yra pri 
valomi norintiems šiame darbe 
padaryti didesnę pažangą.

X Stasys Misiūnas su šeima 
iš Omahos atostogaudami at
vyko į Chicagą. Svečiavosi pas 
Baurus, 7255 So. Fairfield ir 
pas Pr. Šulą. Atsilankę į “Drau 
gą” apsirūpino lietuviškomis 
knygomis.

X Sophia Jurgaitė atostogau 
ja Benton Harbor, Mich.

X Pas Juozapiną ir Ralphą 
Perry, 5836 So. Artesian av., 
yra atvykęs atostogų sūnus Jo 
nas ir marti. Susan su šeima 
iš Mobile, Alabamos, pasisve
čiuoti pas tėvelius ir senelius 
Emiliją ir Benediktą Navickus. 
Perry ir Navickų šeimos yra 
veiklios Šv. Kryžiaus parapi
joje.

X Kun. Vaclovas Martinkus, 
iš Providence, R. I., viešėjo pas 
savo seserį Akvilę ir Praną 
Odinus, Ventos viloje, Union 
Pier. Porą dienų pabuvęs Chi
cagoje, su “Draugo” korespon
dentu Jonu Stoškumi šiandien 
grįžta atgal į Providence.

X Dan Kuraitis iš Vilniaus 
atsiuntė sveikinimo laišką 
“Draugo” redakcijos nariams.

X Anelė Kirvaityte, jaunųjų 
kanklininkių vadovė, persikėlė į 
naują butą: 4614 So. Wood st., 
tel. LA 3-3208.

X Bronius Rūkštelis, mūsų 
dienraščio skaitytojas Toronte, 
buvo atvykęs į Chicagą aplan
kyti pažįstamų. Ta proga ap
lankė ir “Draugą” ir paliko au- j 
ką spaudos reikalams.

X šauk šventąjį. Per visas 
24 paros valandas Chicagoj pa
šaukus telefonu numeriu WE 9- 
1515 galima išgirsti tos dienos 
šventojo gyvenimo apibūdini- 
mą ir eilę dvasinio įkvėpimo 
minčių.

X Į Lietuvių fondą įstojo 
nariu N>ew York Lietuvių Gy
dytojų draugija, įmokėjusi fon
do sąskaiton 200 dol. Pasižadė
jo įnešti dalimis $1,000. Džiu
gu, kad šalia gausaus pavienių 
daktarų įsijungimo į LF, fondo 

i nariais tampa ir gydytojų drau 
gijos. New York Gydytojų dr- 
jai vadovauja dr Antanas Star
kus, 195 Kosciusko st., Brook
lyn 16, N. Y. Ižd. dr. Elena Me- 
kys, 1558 Greene av., Brooklyn 
37, N. Y.

X Skautų tėvų dėmesiui! Li
tuanicos Tunto skautai grįžta 
iš stovyklos -šį šeštad., liepos 
28 dieną į Jaunimo Centrą apie 
5—6:30 vai. (Pr.)

X Apolonija Ribokienė (2618 
W. 71st St., tel. PR 8-2030) 
praneša savo klientams, kad 
jos maisto gaminių ir delika
tesų krautuvė bus uždaryta nuo 
liepos 30 d. iki rugp. 7 d., bet 
dar šią savaitę aprūpins, kiek 
įstengs. (Pr.) ,

Svečiai iš Brooklyno, N. Y. Iš kairės į deš.: solistas VI. Baltru
šaitis, Karilė, Putinas ir dr. E. Baltrušaitienė.

IŠ ARTI IR T
J. A. VALSTYBĖSE Alčiausko ir B. Žalio; Sydney

_ Kun. V. Dabušis sutiko rū ateitininkli arkiv' Matulaičio 
kuopa — E. Lašaitis ir J. Šar- 
kauskas; sporto klubo “Kovas”

pintis didelio lietuviško maldy
no išleidimu. Kaip pažymi “Lux 
Christi”, didesnio maldyno pa
geidauja lietuviai katalikai stu
dentai.

I — Marytė Gąiliušytė, gyve
nanti Clevelande, baigusi Notre

— D. Kriaucevičius ir M. Mau- 
ragis; L. Stud. s-gos Sydnė
jaus skyrius — G. Kišonas, J. 
Kolakauskaitė ir V. Stašionis. 

— Vytautas Patašius Sydnė-
Dame akademiją ir gavusi dip- jaus universitete gavo komerci-

!lomą muzikos studijose (piani-i^os bakalaureato laipsnį, 
no pamokas dar ėmė ir pas B. i “ R- Norvydas pradėjo Gee- 
Smc-tonienę), rudenį pradės stu'lon-0 gimnazijoje dėstyti biolo- 
dijuoti Notre Dame kolegijoje; chemi^ ir kitus <Wkus.

Chicagos žinios
VISIEMS BUS KUR PASI- BUS TRIUKŠMO ŠIĄ SAVAI-

SLĖPTI TĘ

pianino studijas tęs pas pasi
žymėjusį pianistą Th. Lettvin.

— Inž. Albertas Vaitaitis grį
žo į Denver, Colorado, pralei
dęs pusę metų Cape Canave
ral, Florida. Jis dirba Martin 
bendrovėje, kuri gamina Den
veryje Titan raketas. Inž. Vai
taitis buvo siųstas į Cape Cana

— Ina čėsnaitė, Melbourne 
baigusi meno studijas, iš Aust
ralijos iškeliavo aplink pasaulį; 
pirma — į JAV, paskui — į 
Europą.

— Petras Dirkis pasiryžo už
imti valdinę tarnybą Naujojoje 
Gvinėjoje.

— V. Saudargo lietuviškoji

Stevvart Pittman, nacionalės 
civilinės apsaugos vadas, pra
neša, kad Chicagoje yra 7,500

sminiai bombonešiai, skrisdami
iš Ashville, N. C., į Milwaukee

, . A. , . per 1,300 mylių į vai. greičiu,pastatai, tinkami pasislėpti nuo .. . , ., ... , . , isgasdino Chicagos gyventojus,atominių bombų ir m spindu- , . , . ,. . , ... . , kai buvo girdimi garso baneros

veral dirbti prie raketų paruo- , ... . T~
Du JAV oro jėgų B58 sprau-! Šimo ' odos §ammių jmone Llzard Co’

. -it/-, buvo savo gaminius išstačius!— A. a. muziko Juozo Gau-

liavimo bei nuosėdų. Tuose pa
statuose gali sutilpti 3,900,000 
žmonės. Pagal 1960 metų gy
ventojų surašymą, Chicagoj bu
vo 3,550,404 asmenų.

SIŪLO DIDINTI AERODRO
MĄ

j Naujai padaryta tyrimo stu- 
( dija pataria 68 mil. dol. planui 
, iki 1980 m. pastatyti O’Hare

bo laidotuvėmis Los Angeles mie 
ste rūpinosi V. ir K. Barmų bei 
D. M. Sodeikų šeimos.

— Naujas Lietuvių Moterų 
Atstovybės klubas įsteigtas 
Stamforde, Conn.

Valdybą sudaro: Antanina

prasiveržimo dunksnojimai, it 
bombų sprogimai. Chicagos lai 
krašeių raštinės ir radijo stotys 
buvo užverstos telefoninių šau- Brotweck — pirm., Janina Bi-, 

liūnienė vicepir., ir Janina Va- 
liušaitienė — iždininkė.

— Tadas ir Giedrė Mickai iš 
NELEIDO PAUKŠČIAMS Grand Rapids, Mich., persikėlė 

NUTŪPTI I gyventi į pietų Kaliforniją.
Policijai buvo pranešta, kad j — Inž. Stasys Barauskas iš 

vyras šaudo į gazolino tankus į New Jersey valstybės persikėlė

kimų, prašant paaiškinimo. Dar 
šią savaitę kas vakarą apie 8:45 
v. kartosis tas pats triukšmas.

aerodrome penkis naujus sprau prie Midway aerodromo. Po- gyventi į San Diego, Calif.
' sminiams pakilimo - nusileidimo 
takus. Projektas buvo atmes- 

i tas.

IŠTRAUKĖ IŠ EŽERO PO 
52 VALANDŲ

Pakraščio sargyba ištraukė

licija rado, kad paskutinis Del
ta lėktuvų linijos darbininkas 
šautuvu neleido paukščiams nu
sileisti į nenaudojamą tos lini
jos hangarą.

NUSKRIDO Į PARODĄ
Chicago American laikraštis

iš ežero 52 valandas plūduravu i nuskraidino 36 jaunamečius, 
sius Audrey Bundy, 22 m.į ir to laikraščio išnešiotojus, į Seat 
jos sužieduotinį Walter Dudek,
24 m., kai motoras sugedo jų
valtelėje. Nors turėjo radiją, 
jų pagalbos šauksmo niekas ne 
išgirdo.

X Jonas Zuris, per dvidešimt 
metų buvęs Chicagos miesto tei 
sėju, yra Amerikos Lietuvių Ta 
rybos centro valdybos narys. 
Šiuo metu jisai turi privatų ka
binetą, kad patarnautų savo 
klijentams. Džiugu, kad teisė-

tle pasaulinę parodą.

PO MIRTIES SUŽEIDĖ 
KETURIS

Victor Caramusa, 65, sunkve 
žirnio vairuotojas, mirė po šir
dies smūgio. Jo sunkvežimis už 
gavo automobilį ir įvažiavo į 
laikraščių kioską prie \shland 
ir Roosevelt gatvių sužeisda
mas keturis asmenis.

KRITO KELTUVAS, 8 SUSI
ŽEIDĖ

Buvo sužeisti 8 vyrai, du iš
jas Zuris neatslūgsta nuo lietu- * ™ ke;tUVaS' kt
vių visuomenės veiklos ir daly
vauja Lietuvos išlaisvinimo 
darbuose.

X Jonas Pabedinskas, ALR
KF Chicagos apskrities pirmi
ninkas, ALT metiniame suvažia 
vime, įvyksiančiame liepos 28 
ir 29 d. Chicagoje, atstovaus 
dr. Vytautą Vygantą, ALT cen 
tro narį, kuris tuo metu bus iš
važiavęs į Montevideo, Urug
vajų, kur įvyks Pax Romana 
kongresas. Dr. Vygantas yra1 
šios tarptautinės katalikų aka
demikų organizacijos preziden
tas.

X Tarptautinė prekybos pa
roda Chicagoje, McCormick rū
muose, atidaryta vakar. Joje 
yra patrauklus lietuvių paviljo
nas, prie kurio dalinamas šiam 
reikalui išleistas apie Lietuvą 
leidinys. Visu tuo rūpinasi Liet. 
Bendruomenė. Parodos rūmų 
Mažajame teatre — gausi j- 
vairių tautų programa. Ateities 
jauniai šokėjai tautinių šokių 
programą duos sekmadienį 1 v. 
30 min., o vyresnieji 7 vai. 30 
min. v; Lietuvos vyčių choras 
dainuos rugp. 1 d. 8 vai. 30 m. 
vakare; lietuvių kanklininkės 
pasirodys rugp. 4 d. 9 vai. 30 
min. vakare; Gimimo Švč. P. 
Marijos ansamblio šokėjai pro
gramą pildys liepos 29 d. 2 v. 
30 min.; Žilvičio šokėjų gru
pė pildys programą rugp. 5 d.
1 vai. 30 min. p. p.

riuo važiavo, krito žemyn iš 
15-to aukšto naujai statomo 
pastato prie 6301 Sheridan rd. 
Po nelaimės keltuvas buvo vėl 
išbandytas. Šį kartą jis krito ir 
buvo visiškai sutriuškintas.

PAVOGĖ 17,502 ŠOFERIŲ 
LEIDIMUS

Iš Chicagos spaustuvės prieš 
dvi savaites pavogta 17,502 šo
ferių vairavimo leidimai. Apie 
tai praneša Illinois vastybės 
sekretorius Carpentier, kuris 
apie tai anksčiau nepranešęs 
policijai, nes norėjo, kad jo in-

parodon Hilton viešbuty Syd- 
nėjuje.

— J. A. Jūragis, Br. Žalys ir 
M. Slavėnienė tragiškųjų bir
želio įvykių minėjimo literatū
rinėje dalyje Bankstovvne, Au
stralijoje, skaitė savo kūrinius.

— Kun. Dominikas Mockevi
čius yra paskirtas Dievo Gaile- 
tingumo ligoninės Sonyea, N. 
Y., kapelionu. Jis priklauso 
Rochesterio vyskupijai, kunigu 
įšventintas 1948.

— Dr. K. Valiūnas, Neries 
tarptautinės prekybos bendro
vės direktorius, su vyriausiu sū

BRAZILIJOJE
— Kiek lietuvių Brazilijoje?

Šiuo metu gyvenąs Brazilijoje 
buv. Lietuvos Žemės tvarkymo 
departamento direktorius inž. 
Zen. Bačelis “Argentinos Lietu
vių Balse” paskelbė išsamų 
straipsnį apie Brazilijos lietu
vius. Bačelio duomenimis, iš 
50,000 Brazilijos lietuvių, 20% 
esą kitataučiai, į lietuviškas 
šeimas patekę mišriomis vedy
bomis. Išsigimusių, garbinančių 
Lietuvos okupantus, Brazilijoje 
esama 15%. Kiti 15% tai atsi
skyrėliai, gyvenimo audrų nu
blokšti į prerijas ar savanoriš-

numi Domininku išskrido į Eu-' kai pasitraukę nuo lietuvių vi- 
ropos valstybes. , suomenės, 10% yra skurde gy-

— Jokūbo Stuko vadovauja-|Venančių. Šie nepajėgia parem-
mos “Lietuvos atsiminimų” ra- jti nei spaudos, nei kultūriniai 
dijo valandėlės piknikas bus ; tautinio darbo. Nurašius 30,- 
rugp. 5 d. lenkų parke Jamai- '000, lieka pajėgaus, susipratu- 
koje. i šio elemento 20,000. Panaši pa-

— Vida Ribokaitė iš Omahos i dėtis ir Argentinoje, tačiau čia
nuo rudens sieks magistro laip
snio New Yorko universitete.

— Jūratė Kazickaitė vasaros 
semestrui išvyko prancūzų kai- (lietuvių. (E.) 
bos studijoms į Šveicariją — Į
Neu Chatel, o sekančiais moks- 1 DIDŽ. BRITANIJOJE 
lo metais anglų kalbos ir lite- į — Anglijos lietuvių sąskry- 
ratūros studijas tęs Exeter uni j džio proga Lietuvių Sodyboje 

netoli Londono įvyko Anglijos 
ateitininkų Draugovės susirin-

versitete Anglijoj.

ARGENTINOJE
— JAV išleisti H. Tautvai

šienės prisiminimai “Tautų ka
pinynas Sibiro tundroje” per
spausdinami Argentinos lietu
vių laikraštyje “Argentinos Lie 
tuvių Balsas”. (E.)

daugiau susipratusių lietuvių 
senų ateivių, pabėgėlių nuo so
vietų okupacijos ir čia gimusių

OLI
ITALIJOJE

— V. Zavkevičius iš Miami, 
Fla., jau nuvyko į Romą. Apsi
gyvenęs Šv. Kazimiero kolegi
joje, dalyvaus “Exul Familia” 
kongrese. Džiaugiasi, kad kole
gijos viešbutis jam daro labai 

!gerą įspūdį. Lietuviui keleiviui 
tai esanti kaip oazė Sacharoje. 

^Viešbutis moderniškas ir jame 
patiriama daug nuoširdumo. 
Roma mūsų keliautojui daro la 
bai patrauklų įspūdį, ir jis lie
tuviams patartų, kas tik gali, 

]ten atsilankyti. Ypač patraukė 
jo susidomėjimą Romos švente 
nybės.

OKUP. LIETUVOJE
— Kun. Steponas Telksnys 

paskirtas Kauno arkivyskupi
jos kancleriu.

PRANCŪZIJOJ
! — Prancūzai apie Čiurlionį.
JSupplement a la Gazette dės 
BeauxArts, Nr. 1118, 62. 3. me 
no kronika yra paskirta lietu- 
iviui dailininkui M. K. Čiurlio
niui (1875—1911), jo 50 metų 

-mirties sukaktuvių proga. Pa
žymima, kad jis mirė maždaug 
Van Gogh metų. Su juo Čiur
lionio gyvenimas turi tam tikrą 
analogiją. Beveik visa Čiurlio- 
nies kūryba yra sukoncent
ruota Lietuvoje, Kaune, ir tuo 
pačiu atitolinta nuo didžiųjų 
meno kelių. Dailininkas giliai 
jautrus muzikai, per 19 šimt. 
pabaigos simbolizmą jis labai 
greit sukūrė savo lyrinės išraiš 
kos ir aukšto dvasinio polėkio 
meną, užeidamas už akių abst- 

'rakcinei ir metafizinei tapybai. 
Šito numerio reprodukcijos, ap
gailėtina, kad tik juoda ir bal
ta, yra stebėtinos, atsižvelgiant 
į jų datas: 1904, 1906, 1907 fo- 
vizmo momentu, vėliau “Demoi 
seiles d’Avignon” Paryžiuje ir 
daugel metų prieš Kandinskio 
abstraktines akvareles. Visų 
tekstų ir nuomonių visuma (Ro 
main Rolland, Berenson, Lip- 
chitz...) turi nuemti, kad Čiur
lioniui būtų duota jo tikra vie
ta moderninio meno istorijoje.

VOKIETIJOJE
— Spaudos konferencija Boa 

noje. Ryšium su šiais metais 
ketvirtą kartą JAV prezidento 
paskelbta Pavergtųjų Tautų Sa 
vaite, PET atstovybės Fed. Vo 
kietijoje rūpesčiu liepos 12 d. 
parlamento patalpose (Bundes- 
haus) buvo sukviesta spaudos 
konferencija.

— Baltų Tarybos posėdis. B- 
T posėdis įvyko liepos 13 d. 
Ludwigsburge, Fed. Vokieti
joje.

— Gėrisi lietuvių jauninau. 
Vokiečių laikraštis “Mannhei- 
mer Morgen”, turįs 300,000 ti
ražą, įsidėjo platų straipsnį 
apie Vasario 16 gimnaziją, ypač 
plačiai išdėstydamas tos gimna
zijos moksleivių sudarytą Joni
nių programą.

URUGVAJUJ
— Straipsniai apie Lietuvą.

Urugvajaus spaudoje su savo 
straipsniais plačiai reiškiasi ir 
reikšmingą darbą atlieka žur
nalistas Albinas Gumbaragis. 
Birželio įvykių minėjimo pro
ga jis paskelbė du plačius strai 
psnius apie Lietuvą Urugva
jaus laikraščiuose “EI Plata” ir 
“EI Pais”. (E.)

ŠVEDIJOJ
— Apie Bažnyčios persekio

jimą Lietuvoje paskelbė straip 
snj “Esti Paevaleht”, Švedijos 
estų dienraštis, pasinaudoda
mas Eltos žiniomis. Straipsny 
minimas vysk. Steponavičiaus 
ir Panevėžio vysk. valdytojo 
mgr. Šidlausko ištrėmimai, Vil
niaus ir Kauno bažnyčių užda
rymai. -'elw
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kimas. Buvo išklausyta eilė pra 
nešimų ir išdiskutuoti veiklos 
planai. Kalbėjo dvasios vadas 
kun. dr. Matulis, draugovės pir
mininkas Kasperas, svečias iš 
JAV-bių kun. dr. Gureckas, sve 
čias iš Australijos Urmonas, 
studentas Anelauskas ir kiti. Bu 
vo nutarta palaikyti ryšius su 

Sydnėjaus jaunimo orga-1 Anglijos katalikų organizacijo-
AUSTRALIJOJE

nizacijos sudarė komitetą, ku
rio pirmininkas yra D. Kairai
tis. Komitetą sudaro keturios 

vestigatoriai kriminalą išrištų, organizacijos: L. S. s-gos, “Auš 
Spaustuvė yra 3159 W. 36 gt. i ros” tuntas, atstovaujamas A.

Miškininkas Petras Sabaliauskas (kairėje) atvykęs iš Vokieti
jos atostogų j Chicagą, apsistojo pas miškininką Česlavą Saka
vičių (dešinėje), 10805 S. Calu.met Avė., Tel. IN 8-5879. Vidu
ryje Raimundas ir Ilona, č. Sakevičiaus vaikai. Svetys aplankė 
“Draugo” spaustuvę ir susipažino su redakcija ir administracija.

mis, plačiai skleisti žinias apie 
padėtį okupuotoje Lietuvoje, 
platinti Sibiro lietuvaičių mal
daknygės angliškąją laidą ir 
taip toliau.

— Maironis lietuvių tautai
buvo pranašas, kuris kalbėjo 
jos vardu. Jis šaukė į kovą dėl 
fizinės tautos gyvybės ir dėl 
dvasinės, dėl bendruomenišku
mo, tautos moralės, įžvalgumo. 
Tas jo pranašiškumas ir kovin
gumas šiandien ypač atgyja tau 
tos sąmonėje, nes lietuvių tauta 
šiandien kenčia dar žiauresnę 
priespaudą, — taip kalbėjo ra
šytojas Jonas Kuzmickis - Gai
lius Londono lietuvių choro ir 
Didžiosios Britanijos ateitinin
kų surengtame Maironio minė
jime. Meninę minėjimo progra
mos dalį sudarė Maironio gies
mės, dainos bei poezija.

1 — Prel. Jonas Gutauskas,
, Škotijos lietuvių klebonas, ir 3 
.lietuvaitės iš JAV buvo priim- 
iti popiežiaus audiencijoje.




