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Lietuviai tarptautinėje prekybos parodoje Chicagoje
PATRAUKLUS LIETUVIU PAVILJONAS 

TARPTAUTINĖJE PARODOJE
Jo tikslas — parodyt, kad Lietuva egzistuoja ir siekia laisves

CHICAGO. — šimtai tūks
tančių žmonių, kurie aplankys 
Tarptautinę Prekybos parodą 
Chicagoje, McCormick rūmuo
se, stebės keliose vietose plevė
suojančią lietuvišką trispalvę 
ir gėrėsis jaukiai sudarytu lais
vos, nepriklausomos Lietuvos 
kampeliu. Paroda atidaryta už
vakar ir truks iki rugp. 12 d. 
Joje dalyvauja 25 kraštai.

Lietuvos paviljonas, nors ir 
kuklus, bet salės viduje, j eže
ro pusę. Įrengtas skoningai. 
Viršuje spindi ryškiomis raidė
mis išrašyta “Lithuania”. Cent
re — prasmingas dail. L. Vili
mo Rūpintojėlis, lyg primenąs 
Lietuvos vargą okupacijoje. 
Šalimais — ežeruotos Lietuvos 
peizažas ir ryškus kopų vaiz
das. Lietuvių tautos šimtmečių 
meną atstovauja raštais turtin
gos staltiesės ir lovatiesės bei 
tautiniais motyvais sudarytos

medžio lėkštės su inchrustacijo
mis., Naujųjų laikų menas pa
vaizduotas dail. E. Marčiulio
nienės ornamentinėmis kerami
kos lėkštėmis ir vazomis bei 
moderniosios audėjos A. Tamo
šaitienės kilimu su turtingais 
tautiniais puošmenimis. Gausu 
įvairiausių gintaro dirbinių. 
(Kiek svetimesni mums čia pre
kybai išstatyti vokiškieji ginta
ro gaminiai, bet tai buvę neiš
vengiama, norint gauti vietą 
prekybos - importerių parodoj.) 
Ypač miela lietuviškų raštų 
tvorelė paviljono priešaky.

Verta pagarbos Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos Apy
gardos vadovybė, mums šį jau
kų, lietuvišką paviljoną parū
pinusi. Jį kuriant daug inicia
tyvos parodė dail. A. Marčiu
lionis, talkinamas dail. P. Kau
po. Kietai dirbo speciali, komi
sija: paviljono direktorius inž.

B. Nainys ir nariai: inž. D. 
Bielskus, K. Kasakaitis, P. Vėb
ra, A. Verbickas. Prie paviljo
no sudarymo prisidėjo apie 70 
žmonių, pašvęsdami apie 1,000 
darbo valandų. Išlaidų susida
rė arti $4,000, iš kurių vieta

LIETUVOS GEN. 
KONSULO ŽODIS

Lietuvos generalinis kon
sulas dr. P. Daužvardis pa
rodos atidarymo proga pa
sakė kalbą, kuri trečiadie
nio vakare buvo perduota 
per radiją. Priminė, kad 
šiomis dienomis kaip tik 
sukanka 40 m., kai Lietu
va buvo JAV pripažinta de 
jure. Tai lietuviams lyg 
šventė. Lietuvos pripažini
mo dieną — liepos 28 d. 
— bus lietuviška programa 
tarptautinėje parodoje, taip 
gi tą dieną Sherman vieš
buty prasidės Alto suvažia
vimas. Pažymėjo, kad Lie
tuvos paviljonas atstovau
ja Lietuvos laisvės teises 
ir lietuvių tautos ryžtą. Jį 
paruošė laisvi lietuviai, gy
veną laisvame krašte. Jo 
pagrindinis tikslas — pa
rodyti pasaulio tautoms, 
kad Lietuva egzistuoja ir 
.ji siekia laisvės.

VAIZDAS IŠ TARPTAUTINĖS PARODOS

Lietuviu paviljonas tarptautinėje prekybos parodoje Chicagojo, McCormick patalpose. Iš kaires į 
dešinę Stašys Straševičius, Dalia Kremeryte — budėtojai prie paviljono atidarymo dieną. Lietu
vos gen. konsulas dr. P. Daužvardis, Šulaitytė — Miss Lithuania ir B. Nainys — paviljono direkto
rius.

RYTOJ PRASIDEDA AMERIKOS IIETIIV 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Darbotvarkėn įtrauktas statuto keitimo klausimas

Tarptautinės prekybos parodos Chicagoje atidarymo dieną P.
Šaltimiero suruoštame per radiją pasikalbėjime kalba gen. kons. 
dr. P. Daužvardis (kairėje), Dalia Šulaitytė — Miss Lithuania, ir 
P. Šaltimieras.

KARO GRĖSME ALŽIRIJOJE
Prancūzų kariai pasiruošę užgniaužti siautėjimus

ALŽIRAS. — Nauja nepri
klausoma Alžirija vakar priar
tėjo prie pilietinio karo pakran
tės, besiginčijant nacionalistų 
vadams. Nacionalistų vadų ne
sutarimai ir siautėjimai Šiau
rės Afrikoje gali paskatinti 
300,000 prancūzų karių į žygį 
prieš nacionalistų alžiriečių peš
tynes.

Dvylikos šimtų Berber ka
reivių, kurie remia premjero 
Ben Youssef Ben Kheddos lai
kinąją vyriausybę (GPRA), žy
giuoją į Constantine miestą.
Rytinė miesto dalis buvo pa
imta atsiskyrusio vicepreziden
to Ben Bellos karinių dalinių.
(Šis vyras yra prokomunistas; 
jis siekia diktatūrinių galių.)
Vakar GPRA ambasadorius 
Mali valstybėje Aresvi Boudi- 
da pranešė, jog 30 asmenų žu
vo ir tuzinai sužeista kovoje.

GPRA nariai vakar suorga
nizavo masines demonstracijas 
prieš paėmimą Constance mies
to ir “keli batalijonai” jų rė
mėjų pasiųsta į miestą.

Ben Bellos rėmėjai užėmė 
Boną, atrodo, be kovos, ir jie 
buvę sutikti minios su ovaci
jomis.

Premjeras Ben Khedda, be

veik vienintelis GPRA darys 
pasilikęs Alžire, perspėjo tre
čiadienį, kad situacija yra blo
ga. “Pilietinio karo pavojus 
esąs tikras”, — pabrėžė jis. 
“Šis pavojus turi būti sustab
dytas”.

* #

Prancūzijos vyriausybė susi
rūpinusi dėl dingimo kelių šim
tų europiečių 'Orane. Prancūzi
ja pasiruošusi apsaugoti savo 
žmonių interesus. Jos 300,000 
vyrų armija Alžirijoje yra ba
rakuose, paskelbus Alžirijos ne
priklausomybę liepos 1 dieną, 
bet jie kiekvienu momentu ga
li būti išvesti į kovos lauką nu
raminti siautėjimą.

kainavo $1,048, leidinys — 
$1,100. Leidiniu pasirūpino inž. 

«D. Bielskus. Išėjo patrauklus. 
Viršelis papuoštas Vytauto D. 
antspaudu, kalbančiu apie lai
kotarpį, kai Lietuva buvo ga
lingiausia Europos valstybė. 
Turinyje — suglaustai Lietu
vos geografija, istorija, kultū
ros ir ūkio apibūdinimas, gau-- 
su iliustracijų, gale — sąrašas 
anglų kalba veikalų apie Lietu
vą.

(Nukelta į 6 psl.)

CHICAGO. — Rytoj 11 va
landą Sherman viešbutyje Chi
cagoje prasideda Amerikos Lie
tuvių Tarybos metinis suvažia
vimas. Jis truks dvi dienas. Da
lyvauja keturių ideologinių 
grupių ir abiejų Susivienijimų 
atstovai, kurie sudaro centro 
tarybą. Viso yra 34 atstovai. 
Vykdomasis komitetas yra iš
siuntinėjęs visiems tarybos na
riams tokią darbotvarkę:

! 1. Suvažiavimo atidarymas.

2. Mirusiųjų Alto narių ir 
| veikėjų pagerbimas.I
Į 3. Suvažiavimo dalyvių var- 
i došaukis.

P.

ir

4. Alto pirmininko L. Šimu
čio kalba.

5. Prezidiumo ir komisijų 
sudarymas.

6. Generalinio konsulo dr 
Daužvardžio sveikinimas.

7. Vykdomojo komiteto 
valdybos pranešimai.

8. Rytų ir Vidurio Europos 
kilmės amerikiečių konferenci
jos atstovo pranešimas.

9. Alto statuto keitimas.
10. Tolimesnės veiklos klau

simas.
11. Pabaltijo krašto reika

lams pateiktų rezoliucijų kon
grese rėmimo reikalas.

12. Visuotinio Amerikos lie-

tuvių kongreso sušaukimo klau
simas.

13. Rezoliucijų priėmimas.
14. Alto narių sąstato priėmi

mas ir patvirtinimas.
15. Alto vykdomųjų organų 

sudarymas.
Šiandien jau yra suvažiavę 

visi Alto nariai. Sužinota, kad 
.šį vakarą šią Lietuvos išlais- j 
vinimo organizaciją sudarančių I 
grupių atstovai turi pasitarimus 
atskirai, kad pasiinformuotų Iš

Naujausios
žinios

— Laikinosios Alžirijos vi
ceprezidentas 'Ben Bellos kari
niai daliniai jau kontroliuoja 
75 procentus krašto. Jo dali
niai žygiuoja į Alžirijos sostinę 
Alžirą, kuris yra prem. Kheddos 
karių rankose. Karo grėsmė yra 
tikra, — pasakė vienas politi
kas. Tūkstančiai europiečių 
laukia laivų ir lėktuvų paspruk
ti į Prancūziją.

— Vakarų Berlyno policija 
sučiupo Rytų Vokietijos slap
tosios policijos (komunistų) 
agentą, kuris šeštadienį vieną 
bombą susprogdino prie Berly
no sienos, išmušdamas dvi sky
les, o vakar vėl susprogdino 
bombą. Vakarų Berlyno poli
cija mano, kad Rytų Vokietijos 
komunistai tuo žygiu nori su
kelti nerimą ar nesusipratimą.

— Valstybės sekretorius Rusk 
šiandien praneš prezidentui Ke- 
nnedžiui apie Sovietų politiką 
Berlyne, nusiginklavimą, ato
minių ginklų bandymus ir kitus 
dalykus.

— Sovietų Sąjunga šiom die
nom už “prasižengimus” ekono
minėje srityje nubaudė mirtimi 

i 46 asmenis, kurių daugiau nei 
j pusė yra žydai.

— Sovietų Sąjungos spraus- 
minis lėktuvas vakar vėl truk
dė JAV lėktuvui skristi Berly
no koridorium.

— Laoso premjeras princas 
Phouma vakar atskrido į Wa- 
shingtoną keturių dienų vizi
to. Jis kalbėsis su prezidentu 
Kennedžiu, Valstybės sekreto
rium Rusku ir Tarptautinio 
banko pareigūnais.

Mirė Stulginskienė
BUVUSIO LIETUVOS 
PREZIDENTO ŽMONA

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Kauno gautomis žiniomis, 

ir tuo palengvintų konferenci- ten mirė Sibiro kankinė Ona 
jos darbą. O to svarbaus dar- Matulaitytė-Stulginskienė, buv. 
bo labai daug; ar ne pats svar-į neprikl. Lietuvos prezidento 
blausias šio suvažiavimo uždą-' žmona. Ji jau buvo netoli 70 
vinys bus pakeisti organizaci- metų amžiaus ir sunkiai sirgo

ALŽIRIJA TURĖTŲ SURASTI TIKRĄJĮ KELIA I 
LAISVU TAUTU BENDRADARBIAVIMĄ

Mūsų korespondentas Italijoje

vieno mūsų patirtis. Kas rytas sios asmenybės teisių ir parei-

jos statutą ta prasme, kad jo 
nuostatai leistų Altą plėsti, jo 
veilsįlą gyvinti, apimant visą dr. Aldona Juozevičienė. 
Amerikos lietuvių visuomenę, 
kuri ir savo nusistatymu, ir dar
bais, ir veiksmais solidarizuoja 
su Alto pasirinktu svarbiu už
daviniu — padėti Lietuvos žmo
nėms atkovoti laisvą, nepriklau
somą ir demokratinį gyvenimą.

nuo liepos pradžios.
Chicagoje gyvena jos duktė

Spaak atvyko 
Bonnę

l

Ben Kheddos trys ministeriai 
yra Tiži Duzon vietovėje, Ka- 

bylia kalne, kuris yra Berbers 
tvirtovė, 55 mylios rytuose nuo 
Alžiro, pasiruošę, neleisti Bellai 
pasigrobti valdžią.

Šie trys ministeriai yra Bel- 
kacem Krim, Mahometas Bou- 
diaf ir Abdel Halid Boussouf, 
visi veteranai kovotojai prieš 
Prancūziją dėl alžiriečių nepri
klausomybės.

VATIKANAS. — Kaip žino
ma, liepos 1 d. buvusioje Pran
cūzijos kolonijoje Alžirijoje, Af
rikoje, įvyko tautos balsavimas 
Alžiriją paskelbti nepriklauso
ma valstybe. Pagal sutartį su 
Prancūzijos vyriausybe, Alžiri
ja nuo tos dienos faktiškai ga
vo nepriklausomybę ir liko 
laisva valstybe. Ilgus metus vy
kusios žiaurios kovos dėl nepri

prie altoriaus Mes meldžiame 
Aukščiausiąjį suteikti visai pa
saulio žmonijai palaimą ir gau
siausias malones, Mes paveda
me Jo dieviškajam gailestingu
mui visus mažuosius ir didžiuo
sius, visus arti gyvenančius sū
nus ir tolimuosius.

Tačiau kasdien pasiekia Mus 
įvairūs įvykiai — malonūs ir

klausomybės pasibaigė laisvės skausmingi. Jie jaudina mūsų
laimėjimu. Šventasis Tėvas Jo
nas XXIII ta proga 5 liepos 
vakare per Vatikano radiją pa.

širdį ir neleidžia nurimti, kai

gų. Todėl, Mums vykdant Mū
sų universalią pasiuntinybę, 
tenka nuolat melstis, karštai 
melstis, mokyti, perspėti, pa
drąsinti.

Sekant mūsų Išganytojo pa
vyzdžiu, mūsų širdis verkia ma
tydama vidinės kovos sunaikin
tus miestus, tautas ir kraštus, 
kur vietiniai gyventojai netu
rėjo galimybės naudotis pilno
mis teisėmis ir nejautė taikos

matome, kad daugely kraštų ir ramybės džiaugsmo. O kiek
taika yra nepastovi arba jos

tai Mes linkime išspręsti visus 
klausimus ir surasti tikrąjį ke
lią į laisvų tautų bendradarbia
vimą. Mes nenustosime melstis, 
kad išmintis, protingumas ir 
teisingumas lydėtų visus jos 
žygius. Aukščiausias testato 
tuos namus ir teatitolina nuo jų 
visas audras. Visagalis teap
šviečia vadovaujančiųjų protus 
ir tesuteikia geros valios vi
siems taikiam triumfui visų ne
sunaikinamų amžinojo įstaty-

BONNA. — Belgijos užsienio 
reikalų ministeris Paul - Hen
ri Spaak vakar atvyko į Bon- 
ną konferencijoms, kad būtų 
praskintas kelias į Europos su
jungimą.

Spaak susitiko su kancleriu 
Adenaueriu ir kitais Vokietijos 
vadais.

skausmo išgyvenome mes ypač mo principų, kuriuos Dievas
sveikino Alžiriją, pasakydamas visai nėra. Jei ir egzistuoja te-
jautrią kalbą:

“Viešpats išklauso maldas,, 
— kalbėjo Šv. Tėvas, — kurio
mis mes kreipiamės į Jį su pa
sitikėjimu. Tai patvirtina kiek-

nai tam tikra tvarka ir ekono
minis gerbūvis, tačiau tai ne
patenkina žmogaus dvasios rei
kalavimų, arba, geriau pasa-

paskutiniais metais ir mėnesiais 
dėl kovų ir neramumų Alžirijo
je. Nenuostabu tad, kad pasku
tiniai įvykiai tenai teikia Mums 
pasitikėjimo ir naujų vilčių.

įdiegė kiekvieno žmogaus šir
dyje. Dieviškoji Apveizda tesu
teikia visiems duonos ir darbo, 
namų ramybės ir saugumo, 
kad vėl galėtų klestėti tautos

kius, neužpildo visų žmogiško- į Nepriklausomybę atgavusiai tau kultūrinė ir socialinė pažanga.

KALENDORIUS
Liepos 27 d.: šv. Pantaleonas, 

Žin tautas.
Liepos 28 d.: šv. Viktoras, 

šv. Inocentas, Agarė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
jc ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsn.; rytoj — šilčiau, 
bet galimas lietus.

Saulė teka 5:39 v., leidžiasi 
8:15 v.
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PABALTIEČIŲ VASAROS 
ŽAIDYNĖS (II)

P. ŠILEIKIS, 0, P.
Orthopcdas. Protezistas.

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

(Arch Supporta) ir t.t.

Liepos 14—15 d., Udoroje, 
Kanadoje, įvyko pabaltiečių va
saros žaidynės, kuriose dalyva
vo estų, latvių ir lietuvių spor
tininkai. Praėjusį penktadienį 
minėjome vyrų lengvosios atle
tikos ir futbolo pasekmes. 

Moterų lengvoji atletika
Latvė Talbergs laimėjo tris 

pirmąsias vietas, (60 m, 100 m, 
200 m. bėgimuose), vieną antrą 
(80 m bėgime su kliūtimis) ir 
dvi trečiąsias vietas: (šuolyje 
į aukštį ir į tolį).

Lietuvaitės V. Mockutė, R. 
Besperaitytė ir O. Balsytė 
mums pelnė daugiausia laimėji
mų. /V. Mockutė laimėjo šuolį į 
tolį (4.62 m) ir 80 m kliūtinį 
bėgimą (14.0 sek.), antrą vie
tą 60 m bėgime (8.6 sek) ir 
antrą vietą 100 m bėgime (13.9 
sek.). R. Besperaitytė lengvai 
pakartojo 1961 m. laimėjimą 
šuolyje į aukštį (1.40 m), bet 
šuolyje į tolį šiemet užėmė ant
rą vietą (4.57 m). Su ietim R. 
Besperaitytei teko ketvirta vie
ta, numetus 23.34 m. O. Balsytė 
lairrtėjo rutulio stūmime pirmą 
vietą (9.51 m) ir penktą vietą 
disko metime (24.28 m).

D. Čiurlionytė atbėgo trečia 
100 m, 60 m ir buvo ketvirta 
šuolyje į aukštį. J. Klimaitė už
ėmė antrą vietą disko metime 
(25.96 m) ir trečias vietas ru
tulio stūmime ir ieties metime.

Didžiausias lietuvaičių laimė
jimas buvo 4x60 m estafete. 
Lietuvaitės nugalėjo latvių rink 
tinę net 2 sekundėm. Lietuvai
čių laikas 33.5 sek.

Moterų klasėje lietuvaitės ge
riau pasirodė negu vyrų lengva 
atletai, bet žymiai silpniau ne
gu 1961-mais metais. Iš V. Moc 
kūtės, O. Balsytės, D. Čiurlio
nytės ir J. Klimaitės galime ti
kėtis gražių rezultatų ateityje.

KREPŠINIS
Krepšinis buvo žaistas lauko 

aikštėje. Dalyvavo latvių ir es
tų rinktinės ir sustiprinta To
ronto Aušros komanda. Oficia
liai lietuviai nedalyvavo šiose 
varžybose, nes lietuviams buvo 
pranešta pervėlai ir nebebuvo 
įmanoma sudaryti pajėgesnę 
rinktinę.

Toronto Aušra, žaisdama su

Šiose varžybose dalyvauti 
kviečiami visi lietuvių sporto 
klubai. Be to yra pakviesta pa
jėgesnieji latvių ir estų lengva- 
atletai. Taipogi yra pakviesta 
Cievelando Ukrainiečių sporto 
klubas, Bowling Green Girls 
Track Club, Cievelando Latvių 
Sporto klubas ir eilė kitų vie
netų iš Cievelando ir apylinkių.

Vyrų ir moterų bei jaunių ir 
mergaičių A ir B klasėse apdo
vanojimai bus vykdomi Tėvynės 
Garsų Radijo koncerto — va
karo metu, šeštadienį, Lake

Nuotrauka P. Petručio Shore Country Club. Ta pačia;

LENKIŠKAS KUMPIS
Skanus, skalsus, maistingas

Geriausias gegužinėms, pobūviams ir namie. Savo artimiausioje 
ar didelėje maisto produktų krautuvėje visada reikalaukite tikro 
importuoto lenkiško kumpio ATALANTA KRAKUS — TALA 
šeimom^ tinkamo dydžio 2, 3, 4, 5 ir 7 svarų skardinėmis.

Turėkite skardinę čia pat šaldytuve.

LENKIŠKAS KUMPIS

laimėjo šį antspaudą, pažymint) aukščiausios kokybės gaminius
"™"T*—" -ffTFH-r — m—inrr- '-nt i m—

A. Oerter meta diską JAV- 
Rusijos lengvosios atletikos var
žybų metu. Tą dieną A. Oerter 
pagerino pasaulio disko rekordą j 
numetęs 204’. A. Oerter liepos 21, 
d, laimėjo pirmą vietą disko me-1 
time JAV-Rusiios varžybose.

trim Chicagos Aro krepšinin
kais E. Modestavičium, A. Va
šiu ir J. Grigaičiu) pirmose 
rungtynėse lengvai įveikė estų 
rinktinę ir sekmadienį pakarto
jo laimėjimą prieš latvių rinkti
nę 64:57.

Tinklinio ir šaudymo varžy
bose lietuviai neturėjo atstovų.

GRAŽUS PAVYZDYS
Varžybos vyko estų jaunimo 

stovykloje, kurią įrengė ir tvar
ko Toronto estai. Ši stovykla 
yra puikiai paruošta futbo’o, 
krepšinio, lengvosios atletikos 
ir plaukymo varžyboms. Toks 
stovyklos suplanavimas labai 
naudingas estų visuomenei. Es
tų “savanoriai” parūpino darbo 
jėrą įrengimui stovyklos spor
tinių aikščių.

Pabaltiečių pirmenybės su
traukė gražų skaičių žiūrovų iš 
visų pabaltiečių kolonijų Toron 
to apylinkėse. Sekmadienio var
žybas sekė arti 2,000 žiūrovų.

SPORTINES VARŽYBOS 
DARIAUS IR GIRĖNO 
SUKAKČIAI PAMINĖTI

Liepos mėnesio 17 d. suėjo 29 
nuo mūsų tautos didvyrių, trans 
atlantinių lakūnų DARIAUS ir 
GIRĖNO tragiško žuvimo, Sol
dine, Vokietijoje, 1933 m. lie
pos 17 d.

Kapt. St. Darius yra labai 
daug nusipelnęs lietuviškam 
sportui, būdamas vienas iš pa
grindinių jo steigėjų bei vysty
tojų mūsų nepriklausomo gyve
nimo pradžioje.

Lietuvoje buvo tradicija kiek 
vienais metais Dariaus ir Girė
no prisiminimui rengti sporti
nes varžybas. JAV-se ši tradi
cija buvo atgaivinta 1953 m. 
Clevelande, kada Cievelando 

j LSK Žaibas surengė sportines 
varžybas mūsų didvyrių žuvimo 
XX-čiui paminėti. Nuo to laiko 
Clevelande kiekvienais metais 
buvo rengiamos šios varžybos, 
paprastai sekantį Bavaitgalį po 

i liepos 17 d.
Šia’s metais Dariaus ir Girė- 

i no žuvimo sukakčiai paminėti, 
i Cievelando LSK Žaibas rengia 
sportines varžybas liepos 28 d., 
šeštadienį.

Programoje — lengvoji atle
tika — vyrams, moterims, jau
niams ir mergaitėms A, B, C ir 
D k’asėse. Programoje — mū
sų žaidynėse bei apygardinėse 
pirmenybėse vartojamos rung
tys.

Varžybos vyks visiems žino
mame Patrick Henry Stad’nae, 
Arlington Avė. prie E. 123 St.

Varžybų pradžia: šeštadienį, 
liepos 28 d. Jauniams ir mer
gaitėms A ir B klasių — 9:30 
vai. ryto. Vyrams ir moterims 
1:00 vai. po pietų.

Jauniams ir margaitėms C ir 
D klasėse — varžybos vyko 
ketvirtadienį, liepos 26 d.

Šachmatų meisterio Povilo Vaitonio ’eima (iš kairės): Danutė, 
■ Povilas, motina Magdalena (Martinkutė) ir Vida. (Keturi mažes

nieji vaikai likę. Hamiltone, Ont. Kanadoje). Atsilankę j “Drau
gą” apsirūpino lietuviškomis knygomis.

proga bus pravestas trumpas 
Dariaus ir Girėno žuvimo su
kakties paminėjimo aktas, 

i LSK žaibas

JAV — SOVIETŲ DVIKOVA

Liepos 21 — 22 d., Stanford, 
Kalifornia, susitiko du lengvo
sios atletikos milžinai, JAV ir 
Sovietų Rusija.

| Kaip ir buvo manyta, Ame
rikos vyrai užtikrintai laimėjo. 
JAV 128, Sovietų Rusija 107. 

.Sovietų moterys lengvai įveikė 
amerikietes 66:41. Taškus su
dėjus, sovietai laimėjo 173:169.

Šiose varžybose buvo page
rinti du pasaulio rekordai, trys 
Amerikos rekordai ir 13 šių 
varžybų rekordai. Amerikietis 
Hal Connolly numetė kūjį 
231’10” (senas rekordas pri- 

. kauše taip pat H. Connolly 
230’9”). Rusas Valery BrumeI 
pagerino pasaulio rekordą šuo
lyje į aukštį, peršokęs 7’5”.

šias varžybas sekė per 153,- 
000 žiūrovų.

SPORTO KRONIKA

2:00 vai. žais Lituanica — 
;Green-White rezervas.

4:00 vai. susitiks Lituanica
— Green-White pirmosios ko
mandos.

Po rungtynių, 6:30 vai., Du
bysos svetainėje, 69th Street 
bus pabaltiečių futbolo pirme
nybių nugalėtojų — Lituanicos 
futbolininkų pagerbimas. Kvie
čiami yra futbolininkai, nariai 
ir rėmėjai dalyvauti.

LSK Aro lengva atletai P. 
Bubnys, E. Aleksiūnas, A. Va- 
sys, R. Vaičaitis, J. Juška ir ki
ti išvyksta šiandieną į Cleve- 
landą kur dalyvaus Dariaus ir 
Girėno tradicinėje sporto šven
tėj?. šventę ruošia Cievelando 
Žaibas. Dauguma aukščiau mi
nėtų atletų dalyvavo pabaltiečių 
pirmenybėse Toronte liepos 14
— 15 d.

— Algis Nausėdas, LSK Aro 
pirmininkas, sugrįžo į Chicagą 
iš Blackduck’ Minnesota, kur 
sėkmingai baigė 5 savaičių Illi
nois U. Summer Surveying kur- 

I są.

— 3 Futbolo rungtynės. Šį — C. McKinley laimėjo JA|V 
sekmadienį, liepos 29 d., Mar- j Clay Courts lauko teniso tur- 

:quette p. žais visos rys LFK | nyrą. D. Floyd laimėjo moterų 
Lituanicos futbolo komandos, j turnyre pirmąją vietą. Varžy-

12:30 vai. susitiks Lituanica ; bos vyko River Forest Tennis 
—Wonderers .jaunučiai. Į klubo patalpose' (Illinois).

TARPTAUTINĖS FUTBQLO LYGOS LENTELĖ

(Antroji grupė)

Komandos Laimėta pralaimėta lygiom taškai įvarčių sąntykis

1. Portugalija 
12. Austrija
3. Vengrija
4. Graikija
5. Švedija
6. Ispanija

12:5
10:5
10:12
7:10

12:16

NARAS UŽTROŠKO EŽERE
( Timothy Ryan, 21 m„ 4147 

į N. Mozart, užtroško po' vande
niu ir prigėrė, tirdamas prieš 
30 metų paskendusią baržą ties 
86-ta gatve. Jo naro drabužiai 
užsikabino baržoj ir išseko jo 
turimi deguonies tankai. Du ki
ti su juo buvę narai neįstengė 

Ijo išgelbėti.

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB, 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

081 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 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
' Vai.; kasdien 10—13 vai. Ir 7—9 v. 
i vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
llenj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: l’R 8-3220.
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rez. HE 0-1070.

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

—
Ofisas: 3118 YVast OSrd Street

Tel.: PRospect H-17t7 
Rezid.: 3241 West Ofltli Pine© 

Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

I nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. 03 rd Street 
Kampas 63-čios Ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj.
Ofiso telef. 470-1012 

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; lies. ni 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51 st 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.

Tol. ofiso 247-1002, N’umų l’R 8-0900

DR, E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi Įvairios nervines ligos
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterį; ligos 
2454 VVest 7 lst 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 valkų 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. 

Tei. ofiso ir rez. VVA 5-2017
Atostogose nuo iepos 7 iki liepos 

30 d.

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

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2056 IVest 03 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 ki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1-—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.
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Telefonas: GRovcbill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road

Valandos: 9—1 2 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

i Ofiso Ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kreiptis j Dr. Kisielių.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių 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

Tel. REllance 5-tSll

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street 

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

j Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius.
j šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šauklį KKtlzie 3-2808

DR. EMILY V. KRUKAS,
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KODIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7150 South VVestem Avenue 
Pirmad., untrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki I 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 7-1108 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A? MACIŪNASi
CHIRURGAS
2858 VVest 63 rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai., pirmad. Ir hutvitt&u l-4 p p 
mtrad ir oenktad R 8 v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LTGOS 

4 Mai n St., Aurora, III.
Tel. TW 2-0803 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečladlenj — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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 Su. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

‘/a metų J men. 
$7.00 $4.00
$6.00 $3.50

i men. - 
$1.75 £
$1.50 £

• Redakcija dirba kasdien =
8:30 - 5:30, šeštadieniais 5
8:30 • '700 ■‘>"i

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketV:, ponkt. 
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, Opi.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 

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

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. 9-0780
Dr, W. Ross Dr. L Seibuns

Inkstą, pustės ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7968 S. Western Avė., tel 
GR 0-0091; 392 E. 159th SU? Hiirvey, 
111., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 
_____ Valandos pagal susitarimą.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
0449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 155 12 S. Cicero. Oak Porest, III. 

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

neatsilieptą skambinti TE 9-1071.

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

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

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

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutartj.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio piobieinos

Vai. pirm., ketv. Ir penkt 7-8 
... , PL p- lr Pa&al apointmentą. 
Tel. Ofiso LA 5-2134. Rez. 878-51

Ofiso telef. CLiffside 4-2890 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERD
LIGOS- v

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 0-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
ponkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. y. Šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą. ■

Tel. ofiso JIE 4-2123, rez/'Gf 8-8105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 7 lst Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

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

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA b- MOTERŲ

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

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

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

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

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. y. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR.fl-0059 

Rez. 0600 So. Artesian Avenu©
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Lietuvos de jure pripažinimo

40 METŲ SUKAKTIS
Nepriklausomosios Lietuvos 

isterijoje ši, liepos 27 d., yra 
istoriška. Tą dieną, 1922 me
tais, Jungtinės Amerikos Vals 
tybės pripažino Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valstybes 
ne tik de fakto, bet ir deju- 
re. Tai buvo svarbus ii- dide
lis įvykis, kuris ir pačioje 
Lietuvoje ir Amerikos lietuvių 
tarpe buvo atžymėtas didin
gomis iškilmėmis.

Ne tik šiuos žodžius rašan
tis, bet daug kas dar atsime
na, kokiu džiaugsmu buvo su
tikta žinia apie šį Jungtinių 
Valstybių vyriausybės aktą. 
Užteko trumpa telegrama iš 
laikinai veikusios Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone pra
nešti, kad JAV pripažino Lie
tuvą de jure, kaip laisvą ir ne
priklausomą valstybę,, buvo 

“sukelti ant kojų’’ visų mūsų 
kolonijų lietuviai. Į sostinę 
prezidentui Hardingui ir Vals
tybės sekretoriui Hughes plau
kė tūkstančiai padėkos laiškų 
ir telegramų. Tuose miestuose, 
kur daugiau lietuvių gyveno, 
kaip Chicagoje, New Yorke, 
Bostone, Philadelphijoje, Bal- 
timorėjė! Pittsburghe, Cleve-

' landė, Detroite ir kai kuriuo
se kituose, dešimtimis tūks
tančių lietuvių išėjo į svar
besnes gatves paraduoti ir tuo 
reikšti savo džiaugsmą ir pa
dėką Amerikai už Lietuvos 
pripažinimą, dėl kurio Ameri
kos lietuviai labai daug sielo
josi, dirbo, ko prašė ir reika
lavo. Kad greičiau paveiktų 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bę tą aktą padaryti, Pabaltijo 
valstybes pripažinti, tais lai
kais veikusi Amerikos Lietu
vių Taryba (lietuvių katalikų) 
surinko milijoną parašų po 
peticija, prašančia tokį pripa
žinimą Lietuvai suteikti. Tie 
parašai iškilmingai buvo nu
vežti į Baltuosius rūmus 1921 
m. gegužės 31 d. Tam tikslui 
buvo suvažiavę Washingtonan 
keli šimtai lietuvių veikėjų iš 
įvairių miestų tų parašų įtei
kimo liudininkais, pasitarti dėl 
tolimesnių žygių. Ta proga 
prezidentas Hardingas priėmė 
to suvažiavimo sudarytą dele
gaciją iš penkių asmenų.

* # =1=
Berods, 1920 m. Lietuvos 

vyriausybė buvo prisiuntusi į 
Ameriką vadinamą finansų 
misiją, kurią sudarė Jonas Vi
leišis, kuri. Jonas Žilius ir ma
joras Povilas žadeikis. Pirma
sis labiau rūpinosi Lietuvos 
politikos , reikalais, jos atsto- 
vavirriu, kad ir neoficialiai, o 
pastarieji du ieškojo finansi
nės paramos naujai atsikūru
siai Lietuvos valstybei. Misi
jai, pasitarusi su Amerikos 
lietuvių organizacijų, pirmoje 
eilėj su tuo metu veikusių ta
rybų vadovybėmis, sudarė Lie
tuvos laisvės paskolos komite
tą, kuris išpardavė tų laisvės 
bonų už virš du milijonus do
lerių. Washingtone buvo įsteig 
ta Lietuvos pasiuntinybė, ku
ri perėmė tuo laiku veikusį 
Amerikos lietuvių (katalikų) 
įsteigtą ir palaikomą informa
cijos biurą ir taip pat iš ka
talikų ir tautininkų tarybų 
sudaryto egzekutyvio komite
to vaidmenį.

$ $S, l[!

1922 m. pavasarį buvo ki
tas gana gausus lietuvių vei
kėjų sąskrydis į sostinę. Tarp 
kitų dalykų, jame buvo įsteig
tas “aukso fondas” ir sudary
tas komitetas, kurio pareiga

• buvo ririkti čia auksinius daik
tus ir juos siųsti į Lietuvą, 
kad tuo sustiprintų Lietuvos 
pinigų Valiutą. Bet buvo pasi
tarimų, kas dar būtų galima 
padaryti dėl išgavimo Lietu
vai pripažinimo. Kaip šiandien 
atsimenu, adv. Mastauskas bu
vo gavęs audienciją pas res
publikonų partijos pirmininką 
Adams. Kiek atsimenu, dele
gacijoj buvo prel. Jonas Am- 
botas, pats Mastauskas, adv. 
K. Česnulis ir aš pats. Respub
likonų pirmininkas buvo pra

šytas daryti įtakos į vyriausy
bę, kad ji paskubintų pripa
žinimą. Jis iš savo kabineto 
dar mums ten tebesant, skam
bino prezidentui Hardingui ir 
perdavė mūsų prašymą. Dide
lės reikšmės turėjo ir Mas- 
taūriko artimas kontaktas su 
senatorium Henry Cabot Lod
ge, buvusiu respublikonų dau
gumos vadu senate. Šis sena
torius į visą tuometinę vyriau
sybę turėjo labai daūg įtakos. 
Jo iniciatyva Bostone buvo 
suorganizuotas specialus lie
tuvių komitetas šen. Lodge iš
rinkti į senatą dar vienam ter
minui. Jis buvo išrinktas la
bai nedidele dauguma. Lietu
vių parama turėjo reikšmės 
ir senatorius jiems buvo labai 
dėkingas. Tuo būdu jo asme
nyje buvo laimėtas Lietuvai 
draugas. Ir jis mums nepasi
liko skolingas.

S & *
Minėdami to svarbaus įvy

kio 40 metų sukaktį, susipa
žinkime ir su pačiu JAV akto 
dokumentu, kuris buvo toks:

“Estijos, Latvijos ir Lietu
vos valstybės de jure arba de 
facto jau yra pripažintos dau
gelio principinių Europos vals
tybių ir jos užmezgė su savo 
kaimynais ryšius atitinkamo
mis sutartimis. Suteikiant 
joms pripažinimą, iš savo pu
sės, Jungtinių Valstybių vy
riausybė turi galvoje tų vals
tybių aktualų egzistavimą jau 
tam tikrą laiką ir savo ribose 
sėkmingą palaikymą ekonomi
nio ir politinio pastovumo”.

Pripažinimas pabaltiečiams 
suteiktas be ypatingų rezervų, 
be jokių sąlygų. Tai labai bu
vo svarbu, nes Nepriklauso
mos Lietuvos ir Jungtinių 
Valstybių diplomatiniai ir ki
tokie santykiai tuojau buvo 
galima užmegsti.

Valstybės sekretoriaus Pa
baltijo pripažinimo dokumen
te buvo pabrėžta ir tai, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
de jure pripažinimu nėra pa
žeidžiamas Rusijos teritorijos 
skaldymo principas, nes tos 
valstybės pačių vietos gyven
tojų buvo atkurtos ir palaiko
mos.

Paskelbus pripažinimo aktą, 
Nevv York Times (1922 m. 
liepos 28 d. laidoje) pastebė
jo: ‘“Šis veiksmas iš Valsty
bės sekretoriaus Hughes pu
sės reiškia pagrindinį nusista
tymo pakeitimą, jei ne patį 
svarbiausią pakeitimą, Valsty
bės departamento Wilsono ad
ministracijos laikais. Buvusio
ji administracija atsisakė pri
pažinti vadinamas Pabaltijo 
valstybes arba bet kurią kitą 
valstybę, kas galėtų skaldyti 
Rusijos imperiją”.

Tokios baimės buvo, bet 
Hardingo administracija, žino
dama, kad Lietuva ir jos kai
mynės nė vienu bet kuriuo at
žvilgiu nepriklauso Rusijai, 
padarė drąsų žygį ir davė pa
baltiečiams daug reiškiantį 
pripažinimą. Juk to Rusijos 
“skaldymo” ir dabar dar bijo
ma. Toji baimė, žinoma, dabar 
jau neliečia pabaltiečių. Ta
čiau vis dar yra bijoma pasi
sakyti apie Ukrainą ir kitas 
Sovietų Sąjungoje vergaujan
čias tautas, norinčias ir turin
čias teisę į nepriklausomybę.
; :V; $

Ta proga pravartu pasi
džiaugti, kad 1922 m. liepos 
27 d. duotas Pabaltijo tautoms 
pripažinimas ligi šiol nėra. at
šauktas. Jis nebuvo atšauktas 
ir po to, kai Sovietų Rusija, 
panaudodama karinę jėgą ir 
pasaulyje iki tų laikų negir
dėtą smurtą, užpuolė Pabal
tijo kraštus, juos okupavo ir 
dabar dar jas tebekankina ir 
tebenaikina. Iš Jungtinių Vals
tybių pusės bravo pasielgta 
labai teisingai, žmoniškai, ir 
mes joms turime būti dėkin
gi ir pasirūpinti (savo dar
bais ir veiksmais), kad Lietu
vos laisvė ir nepriklausomybė 
greitu laiku būtų atstatyta.

KUR EINA PIETŲ AMERIKA
Skaudi ekonominė ir religinė padėtis "katalikiškuose" kraštuose

Šiaurės Amerikos bendrinin
kas ir nuo jc daug kuo priklau
sąs lotyniškasis Amerikos kon
tinentas paskutiniu laiku yra 
vienas iš labai interesuojančių 
žmoniją. Nėra paslaptis, kad 
šiuo metu Pietų Amerika yra 
problemų sūkury, nuo kurių tei
singo ar klaidingo išrišimo pri
klauso ne tik jos vienos, bet ir 
visos žmonijos ir net Bažnyčios 
ateitis.

Rašančiam šias eilutes teko 
visai neseniai susipažinti su kai 
kuriomis iš tų 20 valstybių ir 
svarbesnėmis lietuvių kolonijo
mis. Jaučiu reikalą ir dėkingu
mo pareigą aiškiai ir tvirtai pa 
sisakyti, kad jie yra verti mūsų 
didesnio susidomėjimo, meilės, 
bendradarbiavimo. Iš girdėtų 
pasisakymų ir savosios patir
ties galiu pasakyti, kad, kas iš 
arčiau susipažino su to jaunat
viškai sveiko kontinento gy
ventojais, — europietiškos kil
mės ar maišytų rasių — kas, 
ypač būdamas lietuvis, turėjo 
laimės sueiti su tenykščiais gi
minaičiais ir tautiečiais, tas pa 
sakys, jog retai kur sutinka
mas toks svetingumas, atviru
mas, paprastumas.

Dideli skirtumai
Pietų Amerika su savo virš 

20 milijonų kv. km yra dviejų 
Europų geografinio pločio, turi 
netoli poros šimtų milijonų gy
ventojų ir beveik trečdalį visų 
katalikų. Ypatinga šio žemyno 
žymė yra jo vieningumas kalbos 
atžvilgiu. Čia vyrauja dvi labai 
giminiškos kalbos — ispanų ir 
portugalų su nereikšmingomis 
išimtimis prancūziškos, angliš
kos, olandiškos kalbinės įtakes 
tų kraštų buvusiose ar dar te
besančiose kolonijose.

Iš kitos pusės kiek įvairumo, 
skirtingumo, net priešingybių 
šiose broliškose valstybėse! Čia 
milžiniška Brazilija su pusde- 
vinto milijono kv. km, gi be
veik jos pašonėj yra, palygi
nant, pigmėjiškos Centro Ame
rikos bei Antilų respublikos. 
Čia europietiškoji Argentina su 
jai panašiu pažangiuoju Urug
vajum. Čia pusiau baltoji Brazi 
lija, juodoji Haiti su šviesesne 
Domininkonų respublika. Euro
pai tolimesni Ramiojo Vandeny 
no pakrančiai su mažuma euro
piečių ar čiagimių ir lemiančia 
dauguma maišytų amerindų, 
metičų, mulatų, ladinų su dar
kai kur likusiais grynais vieti
niais, puslaukinėmis ar laukinė 
mis gentimis. Skirtumai ir kul
tūrinėj srityj: 13% beraščiiį 
Argentinoj, 50% — Brazilijoj, 
87% — Haiti.

Auga gyventojų skaičius
Privalu paminėti, kad šis

prekyba, tradicijos, Bažnyčia.. 
__________ Iš viso atrodo, kad ir vadovau

jantiems trūksta gilesnio realy- 
yra demografiniai sparčiausiai kės pažinimo. Nėra aiškaus vei- 
augantis kontinentas. Daugelyje kimo plano. Reikėtų nuoširdes- 
valstybių 40% gyventojų sudaro *r platesnio bendradarbiavi- 
dar nesiekia 15 metų jaunuo- mo kontinente ir užjūriuose, 
liai.. Nu, 1950 iki 1.960 m. Era- Neužtenka gabių, sąžiningų, at-
zilija padidėjo 15 milijonų. 1975 
m. ji tikisi pasiekti 100> milijo-

KUN. P. M. URBAITIS

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 27 d. 3

Komunisfinis ir rusiškasis
imperializmas

Pavergtosioms tautoms nepakeliui su rusais
J. DAINAUSKAS

Daug kalbama apie komuniž- vane, kur NTS bandė primesti 
sidavurių valstybininkų, e.-tono mo imperializmą, apie reikalin- savo apibūdinimą imperialisti-
mis‘ų. sindikalistų, instirukto- gumą su juo kovoti visomis prie nei ir vienintelei, atsa.t, neda

lių. Pramatoma, kad dabartinė b cko įomijos_ fakul monėmis, bet čia pat tik pusbal lomai Rusijai. Tas pastangas
te'ai daug kur yra aiškūs eks66 milijonų valstybė galės pa- s -- siu pras;tariaina arba ir visai sutnikdė A. B. N., parėmus

togiai sutalpinti ir išmaitinti tremistų lizdai Keliose valsty- nekalbama apie ru,3ų imperia. piet Amerikos atstovams,
virš vieno miliardo vvventmu ••ese baisus trukumai butų,_ svie , b įt tog dvi q q admirolui Car.os Penna

timo, sanitarines priežiūros. , 7 bulium
vandentiekių ir panašių civiliza !bendro turėtų. Buvo net dvi Botto. 1958 m. kovo 20-25 d. 
cijos reikalavimų. “Ten kartu Pasaulme.s konferencijos “Apie Meksikoje buvo sušaukta pa
gyvena pasakiški turtai ir ne-! karą , v.ena rengiamoji konferencija, kuri
apsakoma mizerija”, kalba ar- ■19b0 m- Sale Paryžiuje, antra išrinko parengimo komitetą ir 
gentiniečiai kaimyniško Para-, ^961 m. pabaigoje Romoje. Ant priėmė politinę deklaraciją.
gvajaus sąskaiton. Prisideda rojoje ypač išryškėjo, kad ne Politinė deklarae.ja
dar prigimtas indėnų apatišku- V1SOS tokios konferencijos sieke
mas ir nerangumas. Pramonė; laisvinti tautas, kurias raudo- Šioje deklaracijoje buvo pa- 
daug kur yra tik sunkioj užuo- n°j.l Maskva yra pavergusi. To- reikšta: “...paremti tautinio iš

virė vieno miliardo gyventojų. 
Mažai ištirta ir mažai išnaudo
ta Amazonės miškų sritis su 
pusketvirto milijono kv. km, ti- 

i kimasi, bus “pasaulio aruodas”. 
Reiškia, kad žemė turi dar vie
tos kelioms dabartinėms žmoni- 
joms. Darbo, duonos, pastogės 

i neturėtų trūkti nė vienam, jei 
tik būtų tikresnė Dievo ir ar- 
timo meilė.

Nepaisant neišmatuojamų tur 
tų, daug žadančių galimybių,

rnazgoj. Su blogu ekonominiu 
stoviu ir su sparčiu demogra-

tiršti debesys slegia šio pavė- Nnių prieaugliu didėja ir nepri

se konferencijose garsiai kalba- siia.-svinimo sąjūdžius, egzistub- 
ma apie kovą prieš .pasaulinį jančįus rusų viešpatavimo sfe- 
komunizmą apie moralinį Va- ioje, lyg.ai ir tuos, kurie susi-

luotai atsibundančio žemyno ! te-Mai bei nedarbas. Dėlto ne- karų atsparumą,^ bet neleidžia- organizuotų ateityje... Kova
padanges. Neramumų ir per- nuostabu, kad bloga nuotaika ma kalbėti prieš Rusijos impe- plies tarptautinį komunizmą
versmų, tiesa, ir seniau netrū- plečiasi ir jautriai atsiliepia į rializmą. apima ir kovą prieš rusų impe-
ko šiose karšto klimato ir krau- mokytesnius jaunuolius, kurie Knnfereneiin rializmą, aiškiai suvokiant, kad

jaučiasi atsakingi už geresnę renc,« orgamzatoiiai
krašto ateitį. Jei nebus spartės- Tuo požiūriu labai būdingi mo visame pasaulyje galutinis

jo valstybėse. Paskutiniame de
šimtmetyje priskaitoma virš 30 

Į revoliucijų.
1960 metų balandžio m. čia 

atsilankęs Adlai Stevenson pa
reiškė: “Lotyniškoji Amerika 
eina prie revoliucijos. Vejami 
lauk diktatoriai. Visas konti
nentas yra ekonominės pažan 
gos išvakarėse. Formuojasi nau 
jas pasaulis. Viskas priklausys 
nuo pasirinkimo tarp laisvos

nės evoliucijos, gali būti aršiau 
šių revoliucijų. Reikia skubėti 
su žemės reforma, nes neįma
noma, kad 29,000 turtuolių lai
kytų savo naguose 65% viso 
kontinento dirbamos žemės, juo 
labiau, kad kai kur ji apdirba
ma vos 8%. Žemės ūkis — viso 
kontinento atramos taškas — 
šiuo laiku pergyvena ypatingą

buvo keliai, kuriais buvo prieita tiKslas yra tarptautinio komū- 
prie tų dviejų konferencijų, nizmo bei rusų imperializmo su.- 
Mintis sušaukti tokią konferen- naikinimas ir suskaidymas ra
ciją kilo prieš penkerius metus, į Sų imperijos, kuri šiuo metū 

egzistuoja iSSSR bei jo satelitą 
pavidalu, ir atstatymas nepri-

susirišus Azijos Tautų Antiko
munistinei sąjungai (A.P.A.C.-
L.), kurios būstinė yra Taiva- klausomų tautinių valstybių že- 
ne, su Tarpamerikine Konfe- mėse tautų Rusijos, pavergtų 
rencija (Lotynų) Amerikos kon vergai praeityje, Rytų bei.Gen 
tinentui ginti. Rusų emigrantų įro Europoje ir Azijoje”. Nea- 

į atsilikimo krizę. Pasenę produk į9 autinio Darbo sąjungos (N.- bejotina, kad tokia deklaracija 
j cijos metodai ir savavališkai Į T.S.) kongrese Frankfurte bu- yra priimtina kiekvienai rusų 

Turėtų bendradarbiauti su i menki “kumečių” atlyginimai. |vo nutarta paimti tos konferen imperializmo pavergtai tautai.
Asmens metinių įplaukų bend- cijos organizavimą į savo ran- KeUs mėnesius vėliau iškilo 

Iš tikrųjų, viskas čia dabar jras vidurkis yra lygus trečda- kas, nes, esą, NTS aktyviausiai skandalas To parengiamojo ko- 
yra ant diskusijų stalo: ekono-Piui Vakarų Europos ir septin- kovoja su komunizmu. miteto sekretorius amerikietis
mija, politika, socialinės struk- | tadahui JAV-bių piliečio. Įžanginė konferencija įvyko paskelbė politinės deklaracijos
tūros, žemdirbystė, pramonė,! Muk-eira i 4 pusi t 1957 m. pavasarį Taipei, Tai- tekstą, iš kurio buvo išbraukti

į visi apibūdinimai, liečiantiėji 
j rusų imperializmą bei paverg- 
! tųjų išlaisvinimą... Griežtai už
protestavus pavergtųjų tautų 
atstovams, Azijai bei Pietų Ame 
rikai paremiant, tas išsišokėlis 
buvo priverstas atsistatydinti. 
Drauge buvo atstatytas ir ;yįę- 

i šai paskelbtas jau minėtas pir
mykštis tekstas, kuris taip pat 
nustatė ir busimųjų konferenci
jų gaires.

Rusų emigrantai vykdo % 
Maskvos valią

Rusų emigrantai, daugiausiai 
į atstovaujami NTS, negalėdami 
primesti savo nusistatymo, už- 

! mezgė ryšius su kai kuriais 
I prancūzų socialistų veikėjais. 

Nukelta j 4 nsl.l

iniciatyvos metodų ar socialisti- sustingimą ir bent 25-rių metų 
nio kelio”.

ų
kitais kraštais

Bandymams skirtas modelis trigubo cepelino Aereon III, statomo Mercer apskr. aerodrome, Tren- 
ton, N. J. Bandymai bus vykdomi rugpiūčio mėn. pabaigoje. Cepelinas bus naudojamas prekėms 
gabenti.

VYTAUTAS VOLERTAS I
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««

ROMANAS j

— Kiek prisimenu, Jūs labai žiūrėjote įstaty
mų, — įsiterpė Jasaitis.

— Žiūrėjau ir dabar žiūrėčiau, jei būtų savi 
įstatymai! Tik ne vagių įstatymų! Okupanto potvar
kiai žmonėms skriausti. Į turtą nesimušu,. bet pa
valgyti ir apsirengti reikia. Jei šituo laiku nespeku
liuosi, badu pastipsi... Kaip Jūs ten, mieste, verčia- 
tės? Girdėjau, kad striuka.

Jasaitis papasakojo, ko tėviškėn važiuojąs.
— Taip ir maniau, taip ir maniau... Dėl šito va

žinėjimo... Sakyčiau, gal kitaip susitvarkytume. Jū
sų namiškiai man kooperatyvan pristatytų, o aš 
Jums Kaunan atgabenčiau.

Jau buvo vėlu, kai ištraukyti ir nuo šalčio ka
muoliuose susitraukę, pasiekė valsčiaus miestelį, nu
grimzdusį spangioje žiemos naktyje.

— Kur tokioje vėlumoje eisite! — sudraudė 
Skridulis Tomą, besirengiantį leistis tėviškėn. — 
Pas mane pernakvosite. Vaikų Dievas nedavė, o vie-! 
tos užtenka. Rytoj gal žmogus iš Jūsų apylinkės pa
sitaikys. Pavėžės, ir nereiks sniegu klampoti.

Jasaitis neprieštaravo.
10.
Skridulis, iš tikrųjų, savo pažadą pildė. Kiekvie

ną mėnesį prisistatydavo Jasaičiams ir atgabendavo 
iš Tomo tėviškės maisto. Ir ne tik tai: su savim išsi
nešdavo ryšulėlį spaudos, kurią reikėjo dengti skver

nu, kad nepamatytų tas, kuriam ji nebuvo skirta. ( 
antras kelias vedė per Matukonį ir buvusį kepėją.

Vieną kartą Skridulis net medžiagą vyriškai ei
lutei paliko.

— Klausykite, mes neturime jokios galimybės 
Jums atsilyginti, — prieštaravo Julija.

— Aš gi neprašau atsilyginti!
— Bet kaip dabar...
— Et, baikime! Pasitaikė man, tai ir duodu. 

Ar geriau savam žmogui ar vokiečiui?
— Už medžiagą galėtumėte sau ką nors reikalin

go išsikeisti.
— Man visko užtenka, o Jūs vargstate mieste. 

Ir dar šį tą dirbate, — parodė į spaudos ryšulėlį.
Skridulio nuotaika negalėjai atsistebėti. Jis ne

siskundė, visada juokaudavo ir šypsodavos, o susi
raukdavo tik tada, jei vokiečius ar rusus užsimin
davo. Tačiau, ir apie juos kalbėdamas, jautėsi tvirtu, 
regis, tik belaukiančiu geros progos, kada galės su 
abejais atsiskaityti.

Nors su valgiu dabar sekėsi geriau, bet rūpesčių 
Jasaičiams užteko. Pavasarėjant vis dažniau ir daž
niau vėlyvais vakarais sukaukdavo sirenos. Reikėjo 
kelti iš miego vaikus, imti glėbin ir nešdintis mūro 
rūsin, kurian susirinkdavo visi gyventojai. Čia kar
tais tekdavo pratūnoti valandą ar dvi. Mažieji, stai
ga prižadinti, zirzdavo ir nerimaudavo. Po kelių 
aliarmų, kurių metu nieko ypatingo neįvyko, Jasai
čiai nusprendė likti namuose, nors ir kaip sirenos 
staugtų. Tačiau vieną vakarą ant miesto krito ke
letas bombų, tad savo ir vaikų gyvybe toliau rizi
kuoti neapsimomkėjo. Be to, karko frontas ėmė spar
čiu žingsniu artėti prie Lietuvos. Vokiečiai, nesėkmių 
įpykinti, spaudė kiečiau ir kiečiau, jog net iš namų 
išeiti būdavo baisu. Vieną sekmadienį apsupo bažny- 

! čias ir iš jų susirinko jaunesnius vyrus. Kitą kartą 
I tą patį padarė su kino teatrais. Būk tai, ir paplūdy- 
i miuose maišėsi, gąsdindami žmones.

> Universitetas ir kitos aukštosios mokyklos bu
vo uždarytos. Okupantai tikėjosi priversią jaunimą 
vykti frontan ar Vokietijon, į karo pramonės fabri
kus. Tačiau jis išsislapstė, tūnodamas namuose bei 
išbėgdamas provincijon pas tėvus ar gimines.

Žmonių reakcija buvo keista. Negalėdami jausti, 
kas įvyks artimiausioje ateityje, gyveno tik šia die-- 
na, džiaugdamiesi menkniekiais. Vardinės ir gimta
dieniai tylomis niekur nepraėjo. Dažnuose namuose 
vyko pobūviai, už aptemdytų langų aidėjo tnukš- 
mas, trenkė šokiai. Degtinė pasidarė labiausiai jieš- 
koma prekė.

— Matai, kas dedasi? — aimanavo Jonuška. r-r-
! Karas mus visiškai sunaikins. Negana, kad okupan
tas čiulpia, dar ir patys stengiamės save pribaigti. 
Niekas daugiau nerūpi, kaip gėrimas, pasilinksmini- 

įmai. Jaunimą visai demoralizuosime. Ar girdėjai k^. 
prabylant kitokiomis temomis, kaip baliai, išgėri
mai ?

— Teisybę sakai, — pridėdavo Tomas. — Ta
čiau padėtis tokia netikra, kad sunku pasmerkti.

— Baugu prisipažinti, tačiau nustoju pasitikė
jimo žmogum ir net mūsų tauta. Kai regi stipresnį 
išnaudojant silpnesnius, žudant ir naikinant, nesi
nori tikėti, kad žmonija aukščiau pakilusi už gy
vulius. Kaimynai stebi ir mato skriaudą, bet savo 
kailį saugoja, vietoje gyvą tiesą. Nesvarbu, kad žūs
ta nekalti, kad tik jie išliktų!

Jonuška diena iš dienos darėsi gilesniu pasimis-; 
tu. Jo ankstyvesnis veržlumas buvo dingęs, buvo 
dingęs ir pasitikėjimas savimi. Kai visi stengęsi 
kaip nors išsilaikyti, jieškojo būdų pasirūpinti val
giu ir drabužiu, jis vaikščiojo apiplyšęs ir gyveno tik 
oficialiai su kortelėmis nusiperkamu maistu. Dirigb 

. tvarkingumas: dažnai pasirodydavo apšepęs, nesi
skutęs.

j (Bus daugiau)



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 27 d.-naujienos atėjo pas jį viešnių iš 
Amerikos pavidale, matomai 
jam buvo tikras džiaugsmas ir 
begalinis nustebimas.AMAZONĖS UPE Į PERU

Džiunglių gilumoje brazilas klausinėja apie 
pulk. John Glenn skridimą

Vaišingieji nuoširdūs brazilai

o anglių kasyklų darbininkai — 
tris dolerius ir 27 centus.

Ekonomistai nurodo, kad pa
keltas atlyginimas padidina žmo 
nių pirkimo galią ir tuo būdu 
ekonominė veikla yra stimuliuo
jama. Kadangi dauguma žmo
nių, kuriuos liečia minbnalinio 
atlyginimo aktas, nepriklauso 
unijoms, tas padeda eliminuo
ti neteisingą kompeticiją biz
nyje, kur darbo kaina yra su
mažinama samdant darbinin
kus, neapsaugotus unijų.

Kristina Shotaitė ir Viktoras Ruikis šoka. Jie dalyvaus lietuvių 
programoje tarptautinėje prekybos parodoje McCormick rūmuose, 
Chicagoje, liepos 29 d. 2 vai. 30, min.

GALITE UŽSISAKYTI 
♦ AISTIS sAU AK -’UNTIMUI

Community Vaistinėje

Pasisiūlydamas parodyti apy
linkes, jis greitai suvarė vaikus 
į pirkią, iš kur jie po kelių mi
nučių išniro gražiai pasipuošę, o 

miestą kai atrodė tikri profesionalai įuo tarpu pats tėvas išėjo rū- 
prie įprasto darbo, jie tikriau- pestingai šukuodamas savo plau 
šiai ir buvo. kus

NIJOLĖ SEMĖNAITĖ, Sao Paulo, Brazilija

Palikusios Manaus 
dar nakties tamsia marška te
begaubia, perkirtusios vandenų 
susitikimą, kur Negro ir Soli- 
moes upės teka viena šalia ki
tos be jokio susimaišymo ir, į- 
sukdamos į geltonus Amazonės 
vandenis, plaukėme tiesiai į sau 
lėtekį.

Toji upė yra tikrai neįtikėti
nai nuostabi. Ji yra tokio platu
mo, lyg didžiulis ežeras, milži
niškas vandens plotis, kuris ban 
guoja pirmyn ir atgal tokiu bū
du, jog visados atrodo, lyg upė 
priešais pasibaigia, o čia staiga, 
padarius pasisukimą, vėl randi 
atvirą praėjimą.

Meldais apaugę laukiniai 
krantai

Labai dažnai vairuotojas pa
sukdavo trumpesniu keliu per 
raistą arba siaura srove pra
plaukdamas šen ir ten išmėty
tas mažas saleles su besiganan
čiais gyvuliais. Paliai visą nen- 
drėtą upės krantą, atrodantį 
laukinį ir neišbrendamą, matėsi

Išlipame džiunglėse — randame 
namus ant baslių

Mano kompanijonei studentai, 
St. Louis pienininko dukrai, pra 
džioje visa ta rutina atrodė be 
galo žavinga, bet po keturių va-

Mes sekėme paskui jį mažu, 
beveik neegzistuojančiu takeliu, 
aplankydami jo kaimynus, ku
rie irgi gyveno pakeltuose na
muose (apsauga nuo potvynio). 
Mes stebėjome, kaip grupė vy-

Kazimierai. Kareekas, K. Ph., vais
tinės savininkas ir C. Ugianskis, 
K H h., tiksliai išpildo daktaro re- 
eptus ne tik vietinius, bet ir gau
sis iš Lietuvos.

COMMUNlYY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

, West ISth Street
Cicero 50, Illinois 

telefonas: OLympic 2-0951

landų įvairiausių kryžiavimų ir rų statė malūną, pamatėme ki- 
perkryžiavimų net ir tai atsibo- tą jau pastatytą, labai primity- 
do. vų išradimą sumalti mandioca

Taip mes ir iššokome sekan- (tropikinis krūmas su krakmolo 
čiame sustojime, pirma papra- šaknimis, iš kurių yra daroma 
šiušios kapitono, kad jis sekan- tapioca) ir mums parodė jo pa
čiu praplaukimu pasiimtų mus tį veikimą.
atgal, o dabar buvome pasiry-
žusios patyrinėti džiungles. , Visur mus privaišino goyaba,

Tačiau, kai mes pasiekėme *,nKa; namao ir visu tuzinu ki-
labai stataus kranto viršūnę, 
vietoje džiung’ių radome mažu
tę aikštelę su koplytėle ir dviem

tokių vaisių su neįmanomais at
siminti vardais. Kiekvieną kar
tą buvom priimtos su didžiausiu

nemažais namais, pastatytais vaišingumu. Neteko čia išgirs- 
ant baslių. Jokių laukinių nie-. ti jokių kalbų apie imperializ- 
kur nesimatė; tik trejetas, ket-i m4- Gi jau beveik prieš sugrįž-
vertas mažų vaikučių atbėgo 
pažiūrėti, kas tos nematytosios 
viešnios. Per porą minučių pa

maži ūkeliai, dideli ūkiai, pavie- I sirodė jų tėvas Joao, motina ir urnose.

tant mūsų laivui, mūsų vaišin
gasis šeimininkas tiesiog parei
kalavo, kad papietautume jų na. ,

KUR EINA PIETŲ AMERIKA

Tušti ir kenksmingi mirusiųjų 
gyrimai, jei jie nepaskatina gy
vuosius mylėti iškeliavusiųjų ir 
sekti jų pėdomis.

Tommaseo

POPULAR 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko
JUZĖ DAUŽVARDIENE

niai namai, lūšnos ir gyvena
mos trobos ant laivų pačiame 
vandenyje.

Netrukus laivas pradėjo aus
te austi pirmyn ir atgal, sker
sai visą plačiąją upę, plaukda
mas nuo vieno kranto į kitą iš
keldinti keleivius ir paimti pie
ną.
Vaikai išvežioja pieną laive’iais

Prie pirmų kelių sustojimo 
vietų pienas jau stovėjo pa
ruoštas betonuose ant kranto ir 
nebuvo jokio sunkumo juos į- 
traukti į laivą, supilti į didesnį 
indą ir sugrąžinti betonus. Ta
čiau mums vis veržiantis pa
sroviui pirmyn, toji visa proce
dūra gerokai mus suįdomino. 
Kartą pastebėjome, kad paskui 
mūsų laivą 3eka ilga siaura val
telė, lyg baidarė, kurios viena
me gale stovėjo pieno betonas, 
o kitame — gal kokių dešim
ties metukų berniukas, irkluo
damas visa savo vaikiška galia,

močiutė, stebėdamies, kodėl čia j Prie durų mes buvome pa. 
kilo toks susijaudinimas, šios sveįkįntos jo nedidukės ir ne-

įtakingiau Argentinoj, Kolum
bijoj, Meksikoj, Kostarikoj; be 

{pažangos — Urugvajuj, Čilėj,! 
Peru, Venecueloj, Gvatemaloj, f 

Paskutiniai Kubos nuotykiai i Nikaragvoj, Salvadoriuj; mer- i

(Atkelta Iš 3 psl.i
Kubos revoliucija daugelį 

vilioja

,p rspt iri • +-.kt b V I dr^si°s Žmonos. Ji paruošė la- padarė gilų įspūdį ir tartum iš dėjančiai — Paragvajuj, Bolivi-
o as įvy s ir u tai vie ims bai skanų šventišką užkandį iš gilaus snaudulio pribudino visą Joj, Ekvadoriuj, Domininkanoj
<unigas, artą per metus tepasi- keptų kiaugįnįų su svogūnais ir kontiųentą. Daug kur atvirai Hondūre, Haiti ir kai kur Bra-i Tai nepaprasta knyga. Virš 20G 
rodydavo, ai e tai laukiamas ir t,-k pamilžtu pienu, kurio ar pogrindyje pradedama remtis zilijoj: persekiojimo ir priespau ' receptų grynai lietuviškų valgių 
džiaugsmingai priimamas. (mes nebuvome ragavusios jau !Fidel Castro pavyzdžiu ir dokt dos stovy — Kuboj. ! gaminimui anglų kalboje "

keletą savaičių. rina. Net ir pažangesnėse vals- j Vatikano> vyskupų, vienuo-
. , tybėse rasi anti - yankee bei j iniciatyva yra daromi ryž

Kai įlipome i laivą, Joao su|«antj _ p-ringos” (svetimtau-IA_ A t____ t+„il

Paskutinės žinios pasiekia ir 
šias tolybes

Prisistatėme kas esančios. 
Pasisakiau, kad esu lietuvaitė. 
Vyras tik nustebęs pakraipė 
galva, lyg pirmą kartą apie ne
girdėtą kraštą išgirdęs. Taipgi 
pridūrėme, kad atvykome iš 
Amerikos, ir tikrai abejojome

gringos (svetimtau- | įįngi žingsniai Ispanijoj, Itali

Ponia
Daužvardiene, kuri dažnai paša 
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, HI.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brang-enybSs, etc.
3237 W. CSrd St., Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4660

^Dflinn ELECTROniCS
TV-RADIOAI - OUOST. REKORDERIAI

, STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖ"
ANTENOS - BATERIOOS - LEMP" 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKROO

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

ELĖS
PUTES
OŽIAI

13321 S. Halsted St.- CLlFFSlPE4-5665|

visa savo šeima bei draugais i čiai) sienų užrašų ir šūkių, 
atėjo mūsų išlydėti ir atsisvei
kindami geraširdiškai ilgai mo- socialiniam teisingumui bei eko ,miairmierius 
javo. “ Įnominiam pažangumui pastūmė C1US mlslonierlu;

. 1 ti. Einama prie racionalesnės
Manaus, įspraustas viduryje žemdirbystės, didesnės indust- MINIMALINIS ATLYGINIMAS 

džiunglių civilizacijos žvalgas, rįaįįzacįjos, platesnių ir tikres-

joj, Belgijoj, Kanadoj, JAV-bė- “SS’,’,“8’*’ 
Buvo ir yra daroma pastangų t^kiant kunigus ir pasaulie- r f!rS. 'pirmą to

kia knyga pasirodo knygų rinko 
je.

Gera dovana kitataučiams a. 
angliškai skaitantiems lietuviams

bei pačios stebėjomės, ar jie ži- yra taip toli nukeltas nuo viso nių turgaviečių. Visų tų sąjū- Pagal federalinius atlyginimo
no, kas toji Amerika ir kur ji 
yral

“Amerika!” šūktelėjo Joao, 
“sakykite, kada pagaliau John 
Glenn pakils į erdves?’’

Buvome mirtinai nustebintos! 
Tuo laiku, kai Glenn orbita bu
vo panaikinta bei atidėta aštun-

likusio krašto, kad laiškas iš dzių pamatai remiasi Bogotos įr darbo valandų įstatymus, mi 
Sao Paulo užtrunka daug ii-|“Pan - Amerikos nutarimais”, nimalinis atlyginimas už darbo j siųskite:

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigau

©10%, 20%, 30% pigiau mokėsite,? 
įįįuž apdraudą, nuo ugnies ir auto-B A nobilio pas a

FRANK ZAPOLIS f 
3208% West 95th Street g

•Jhicago 42, Illinois 'A
lei. GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.^

y

tą kartą, Joao žinojo daugiau 
kad tik prisivytų laivą. Kai jo apie tai, negu mudvi. Nors ir 
laivelis atsimušė į laivo šoną, taip nutolęs nuo Manaus, jis 
kažkas iš laivo išmetė vaikui kas sekmadienį sėsdavo į laivą, 
virvę. Įsikibęs į ją, jis laikėsi, kad tik neatsiliktų nuo žinių 
kol kiti persilenkę perkėlė pie- bei naujienų iš plačiojo pašau
ną, užmokėjo vaikui ir vėl pa- lio. O mums jau geroką laiką 
leido jį plaukti savu keliu. Ir ne bekeliaujant, jos taip ir nepri- jautria, nuoširdžia, vaišinga šir- 
kartą visa tai kartojosi. sivijo laiku. Ir toji mintis, kad dimi.

Labai dažnai tą darbą atlik
davo berniukas, kartais vyras, 
o sykį net maža mergytė. Vai-

giau, kol pasiekia jį, negu JAV. Brazilijoj pasirašytais “Bend; valandą darbininkams tarpvals- 
Bet Manaus vis yra Brazilijos ros Akcijos plane”, Kenedžio tybinėje komercijoje yra vie- 
esminė dalis, turtingas natūra- 1 “Pažangos sąjunga”. nas doleris įr 15 centų. Iš rik
liu grožiu, kuo ir visas kraštas
garsėja. Jis ryškus tuo brazilie- { Bažnyčios padėtis
tišku charakteriu, kuris vaišin
gumą daro sinoniminiu su Bra v v. docialinis mokslas — los . .nycios socialinis moKsias jos - metų birželio mėn., pavyz 

morales svarbioji dalis. Jos ita-1 
ka kai kur yra gana ribota dėl

‘Pažangos sąjunga’’
rųjų tačiau Amerikos darbinin
ko valandinis atlyginimas yra 

Bažnyčia daro, ką gali. Baž- daug didesnis.

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

-/r

Semkit dien. “Draugą

f
zilija. Manaus yra ramus, ty
lus, žavingas miestas, — visa
tai daro jį nepamirštamu. O kunįgų įr susipratusių tikinčių
uit/ irict lolnion -iic* tomriri Yic^nrz_ • _> _ i____ Y Y Auž vis labiau jis tampa neuž
mirštamu todėl, kad jį gyven 
tojai padarė labai žmonišku, su

Komunistinis
imperialiizmas
c AtkpTtn tš 3 nnl 

Jų įtakoje 1960 m. gruodžio m. 
Paryžiuje įvykusi Pirmoji Tarp
tautinė konferencija vengė pa- ! 
liesti rusų imperializmą. Prii
mant tos konferencijos rezoliu
cijas kilo net atviras konfliktas 
tarp rusų emigrantų ir paverg
tųjų tautų atstovų. 1961 m. Ro
mos konferencijoje toji kova 
tarp NTiS ir pavergtųjų tautų 
atstovų dar labiau paaštrėjo ir 
parodė, kad jokiai Maskvos pa- 
vergtajai Tautai nepakeliui su 
bet kokiu rusu — raudonu ar 
baltu.

Yra aišku, kad Maskva jau 
senai ir labai rūpest’ngai “pa- i 
skirstė” darbus: Vakarų tautų 
komunistinės partijos turi įsi- 
skverbti į savo tautų mases, Į 
užimdamas galimai daugiau rak 
tinių pozicijų, gi rusų emigran
tai turi organizuoti “antikomu
nistinę kovą”, ypač tų kraštų 
inteligentijos tarpe, kad toji 
“kova” sutelktų jų dėmesį tik 
prie maskviškės veiklos priemo
nių, neduodama jiem laiko domė 
tis tikru Maskvos veikla rusiš
ku imperializmu.

Taip atrodo labai jautri raketų sekimo stotis Ktvajalein vietovėje

jų stokos. Iš Pietų Amerikos 
istorijos žinome, per kokius sun 
kumus Bažnyčia, neteisingai 
suprasta, kaip Ispanijos karūnos 
sąjungininkė, nepriklausomybės 
kovų bei liberalinių valdžių lai
kais. Ir dabar katalikiška Loty
nų Amerika su 33% viso pašau 
lio katalikų teturi vos 8,4% vi
sų kunigų, kai tuo pačiu metu, 
per pusę mažesnė Europa su 
48% katalikų yra aptarnauja
ma 66% kunigų. Su tokiu dva
sininkų trūkumu, aišku, nebuvo 
įmanoma bet koks gilesnis re
ligijos mokymas. Reikia net 
stebėtis, kad iš viso šis konti
nentas išliko su giliais religi
niais jausmais, nors atpratęs 
nuo kai kurių pagrindinių prak 
tiku.

Bažnyčia laikosi stipriau ir

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

džiui, vidutinis fabriko darbinin 
kas uždirbo į valandą du dole- j 
rius ir 41 centą, palyginus su, 
dviem doleriais ir 30 centų prieš 
metus laiko. Statybos darbinin
kai į valandą vidutiniškai už
dirbo du dolerius ir 81 centą,

GltA Di yS li A S
3. G. TELEVISION CO.

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

MOVING
R, SERENAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol'- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl..........................  $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl..................................................... .................. $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl......................................................................................... $2.00

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

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

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

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

HEALTHY FOOD RESTAURANT
( f LIETUVIŲ VALGYKLA
A/fiV 3236 South Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ

2515 West 69th Street......................Telef. RE 7-1731

5th $4.98
5th $5.95
5th 65ę
5th $L29
5th $2.98
5th 980

Liepos mėn. 26, 27, 28 dienomis

HILLS BROS. GOFFEE..................... 2 Sv. $1.15
GRYBŲ (kelmučių) ........... ......... Kvorta $1.19
GRYBŲ (kelmučių) dėžė .... 12 kvortų $12.89 

Didelis pasirinkimas importuotų šokoladų, špro
tų, uogienių, įvairių silkių ir žuvų gaminių. 

KAINOS — ŽEMOS! KVIEČIAME ĮSITIKINTU

Kas tik turi gėrę skonį,
V i s k ą perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

&



RADIJO KONCERTAS - 
BALIUS

Šį šeštadienį, liepos 28 d. 7:30 
v. vak. Clevelando lietuviai ren
kasi į šaunų vasaros balių šau
niose Lake Shore Country klu- 
bo patalpose. Baliuje dalyvaus 

■ ir eilė svečių iš Chicagos, Det
roito, Pittsburgho ir kitų vie
tovių.

Meninėje programoje daly
vauja solistė Aldona Stempu
žienė ir Čiurlionio ansamblio 
vyrų choras, diriguojamas muz. 
Alfonso Mikulskio. Prie forte
pijono Rytas Babickas.

Tėvynės Garsų radijas, jau 
dvylika metų oro bangomis, 
tarnaująs lietuviams ir lietuviš
kam reikalui, kviečia visus j 
jaukų vasaros parengimą, kur 
prie geros muzikos galėsite 
smagiai pasilinksminti, pasivai
šinti ir pasigrožėti meniška ir 
įdomia programa.

Vakaro metu paaiškės ir lai
mingieji vertingųjų lietuvių 
dailininkų kun. P. Dzegoraičio, 
dail. A. Vaikšnoros, dail. V. Ig
no, dail. V. Raulinaičio paveiks
lų savininkai.

Radijo vadovas Juozas Stem
pužis kviečia visus į šį balių ir 
prašo palaikyti šį vienintelį lie
tuviškąjį radiją Ohio valstybėje.

INGRIDA STASAITĘ,
žinoma Clevelando lietuvaitė, 
šiemet baigusi kolegiją ir tu
rinti atsakingą darbą Republic 
Steel tyrimų centre, atranda 
laiko dirbti lietuviškame gyve
nime. Studentaudama Ingrida 
visada padėdavo Dainavos sto
vyklos mergaičių stovykloje, 
paruošdama puikias užbaigimo 
programas. Šiemet I. Stasaitė 
negalėjo ištisai dalyvauti sto
vykloje, nes ką tik pradėjusiai 
dirbti nebuvo įmanoma gauti 
atostogų. Jaunoji entuziastė 
betgi šeštadieniais vykdavo į 
stovyklą (220 mylių) ir padėda
vo vakarais pravesti progra
mas, padėjo paruošti dalį mon
tažo apie mūsų didįjį dainių 
Maironį.

Pereitą sekmadienį, užbai
giant mergaičių stovyklą Dai
navoje, nemaža ir clevelandie- 
čių gėrėjosi vykusiai surežisuo
ta programa, puikiai paruošto
mis mergaitėmis. Šiai stovyklai 
Clevelartdas davė ir gabią sto
vyklos sporto vadovę Audronę 
Gelažiūtę, plačiai ir sėkmingai 
besireiškiančią akadcmikę. 

TRUMPAI
— Inž. Jonas Vasaris, dir

bąs Babcock ir Wilcox bendro
vės inžinerijos skyriuje kaip 
grupės vadovas, išsiųstas ketu
riems mėnesiams eiti reziduo
jančio inžinieriaus pareigų į 
bendrovės įmones Wilmington, 
North Carolina. Vasarai pra
leisti kartu išvyko ir žmona 
Birutė, duktė Dalia ir sūnus 
Algis. Žiemos mėnesiais inž. Jo
nas Vasaris buvo atrinktas į 
specialius bendrovės techniki
nius kursus, į kuriuos iš Cleve
lando inžinerijos skyriaus de
partamento buvo pasiųsti tik 
du asmens.

— Simonas Laniauskas, nuo
širdus visuomenininkas, išvyko 
su žmona Stase ir jauniausiuo- 
ju sūnumi į Kennebunk Port 
atostogoms. Vyriausias sūnus 
Rimantas, grįžęs iš Jaunučių 
stovyklos, kur ėjo stovyklos 
komandanto pareigas, tęsia stu
dijas ir vasaros metu. Duktė 
stud. Regina ir moksleivis Vik
toras gavo darbo vasaros mė
nesiams.

Laniauskai, grįždami iš atos

togų, numato sustoti New Yor- 
I ke ir lankytis lietuvių įstaigo- 
■ se ir pasimatyti su lietuvių vei- 
J kėjais.

— Vaidilos teatro administ- 
i raciją sudaro: administratorius 
1 Zigmas Peckus, nariai Laimu
tis Klimas,' Violeta Žilionytė, 
Ignas Gatautis ir Zenonas Duč- 
rnanas. Teatro meno vadovas 

Į — akt. Petras Maželis. Mairo
nio gimimo šimtmečio minėji
mui Vaidilos teatras pastatys 
Maironio penkių veiksmų dra- 

' mą “Kęstučio mirtis”.
! ATSISVEIKINUS SU

A. A. M. KASAKAITIENE
Vėl viena lietuviška širdis nu

stojo plakusi. Marija Kasakai- 
tienė, kukli, tyli, visa širdimi 
pasišventusi motina, žmona, se
nelė ir mokytoja š. m. liepos 
mėn. 19 d. atsisveikino su šiuo 

j pasauliu, palikdama giliame 
liūdesy vyrą Vaclovą, dukrą Ra 
mutę Čepulienę su šeima, sese
rį Juzę Orantienę su šeima, se
nutę sergančią motiną, plačią 
giminę ir daug artimųjų ir pa
žįstamųjų.

A. a. velionė savo giminių 
ir artimųjų tarpe buvo žinoma, 
kaip Mamelė. Visi ją mylėjo ir 
gerbė. Pati mažiausiai rūpinda- 
mosi savo asmeniniais reikalais, 
a. a. Marija visą savo po dar
bo laiką atiduodavo savo ser
gančiai motinai, savo šeimai, 
giminėms ir artimo meilės dar
bams. Buvo gilios širdies ir 
giedrios nuotaikos, menki gy
venimo šešėliai nepatemdydavo 

; Marijos veido. Ir sunkiai sirg
dama vėžio liga, niekam nesi
skundė, nedejavo, nenustojo vil
ties pasveikti ir nekrisdavo nu- 
siminiman.

Ir savo 83 metų šio gyvenimo 
laikotarpį užbaigė, palikdama 
šventą ir brangų prisiminimą 
ne tik giminėms, bet ir visiems, 
kurie ją pažinojo.

Ir paskutinei šiosios žemės 
pagarbai atiduoti rinkosi gau
siai žmonės į laidotuvių namus, 
ateitininkai atkalbėjo rožinį, 
karstas skendo gėlėse, labai 
daug užprašyta šv. mišių. Ge
dulingose pirmadienio pamaldo
se dalyvavo daug žmonių iš Cle
velando, Chicagos, Detroito, To
ronto ir kitų vietovių. Kun. P 
Dzegoraitis gražiu žodžiu atsi
sveikino su a. a. Marija Šv. Jur
gio bažnyčioje. Sol. Juzė Dau
gėlienės giesmės graudžiai skam 
bėjo, atsisveikinant su savo pus
sesere.

'Arti 30 mašinų palydėjo į 
amžiną poilsio vietą, — Kalva
rijos kapines, kur jau tūkstan
čiai lietuviškų širdžių ilsisi. Il
sėkis, Marija, amžinoje ramy
bėje, palikusi mums gražų gy
venimo pavyzdį.

A. A. JONAS NASVYTIS

Plačiosios Nasvyeių giminės 
vyriausias narys Jonas Nasvy
tis liepos 20 d. išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo, palikdamas giliame 
nuliūdime žmoną Juzefiną, sū
nų Vytautą, dukterį Genę, duk
terį Ramutę su šeima, sūnų Ka
zį su šeima, sūnų Joną su šei
ma, brolį Steponą ir Antaną, 
daug giminių ir artimųjų. Su
laukęs gilios senatvės, ramios 
ir nuoširdžios sielos Lietuvos 
ūkininkas rado prieglobstį Kal
varijos kapinėse. Kartu su ve
lionies artimaisiais liūdi ir vi- 

{si jo draugai ir pažįstamieji.
STUDENTŲ ATEITININKŲ 

VALDYBA
Clevelando studentai ateiti

ninkai neseniai išsirinko naują

Kun.. L. Jankus (dešinėje) liepos 22 d. sako pamokslą Dainavos stovykloje metinės šventės metu

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 27 d.

DU ŽUVO, 7 SUŽEISTI DE
GANČIAME VIEŠBUTY

Du asmenys žuvo, septyni 
buvo sužeisti ir 40 buvo ugnia
gesių igelbėti, kai užsidegė Ken 
beach Apartment viešbutis, 
5107 Kenmore av. Aštuoniolika 
ugniagesių apalpo nuo kaitros 
ir dujų, bet buvo vietoje atgai
vinti. Nuostolių padaryta $100,- 
000.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie- 
niais ir sekmadieniais nuo 8 ik) 

i 9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė.. 

Chicago 29, 111.

MUSŲ KOLONIJOSE
Detroit, Mich.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Pareiškiu, kad nuo š. m. lie
pos 1 d. iš Detroito Lietuvių 
Namų Draugijos Direktorių Ta
rybos pasitraukiau ir jokios at
sakomybės už tolimesnius jos 
veiksmus nebenešu.

Todėl visi mano pasirašyti 
įgaliojimai Detroito Lietuvių 
Namų Fondui įnašams ir au
koms rinkti nustoja galios ir 
yra naudojami neteisėtai.

K. Jurgutis

Hartford, Conn.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS MINĖJIMAS

Penktadienio vakare, liepos 
20 d., lenkų klubo salėje įvyko 

! pavergtų tautų sąvaitės minėji
mas, dalyvavo apie 300 ameri
kiečių. Minėjimą paruošė pa- 

i vengtų tautų komitetas, kuriam 
I vadovauja mūsų tautietis J. Z. 
Strasdas. K-tą sudaro pabaltie
čiai: estai, latviai, lietuviai, taip 
pat lenkai, Ukrainai ir vengrai.

K-to pirm. J. Strasdas pa
sveikino susirinkusius, tarė įžan 
ginį žodį (angliškai) ir pristatė 
programos vedėją L u c i e n 
Daum. Lenkų kunigas atliko in- 
vokaciją, amer. himnas, po to 
Conn. valst. gubernatoriaus pa
vaduotojas Armatano, atstovau 
jąs gubernatorių Dempsey, 
perskaitė Jo deklaraciją ir pa
sakė kalbą.

Antru iš eilės kalbėtoju buvo 
Hartfordo ALTO skyr. pirm. ir 
Liet. Bendruomenės apyl. Viee
pirm. kun. Benesevičius, trum
pais bet efektingais žodžiais ko- 

' vingai pasisakęs pavergtų tautų 
išlaisvinimo reikalais.

Viešnia, jauna lietuvaitė iš 
Collinsville (Illinois) Viktoria 
Kikutis, gabi pianistė, paskam
bino gražų francūziškąjį muzi
kos kūrinį. Tai daug žadanti 
piano muzikos rąene, Strasdų 
giminaitė, Publika šiltai ją ver
tino.

Principinis kalbėtojas Conn. 
valst. šen. John M. Lupton, pa
sakė įdomią, kovingą kalbą, pa
reikšdamas, kad amerikiečiai 
apatiški ir klaidingai supranta 
komunizmą, kompartijos pavo
jų laisvam pasauliui; jis skatino 
europiečių kilmės amerikiečius, 
imti vadovybę kovoje prieš ko
munizmą.

Estų solistė May Toosala pa
dainavo tris dainas, pianu paly
dėjo E. Miniukienė, Antruoju 
pagrindiniu kalbėtoju buvo Jose 
Salazar, Kubos kovotojas, inži
nierius, buvęs Kubos Castro vai 
džios pareigūnas, kuris visko 
pergyveno būdamas komparti-

jos valdžioje, matė Kubos žmo
nių tragedijas ir tokį pat perse

kiojimą, areštus kaip rusų kom 
partijos valdžia vykdo Europos 
pavergtose kraštuose, 

i Jose Salazar, pavaizdavęs ko
munistų politinę veiklą, melą ir 
apgaulę, pareiškė: “Jei ameri
kiečiai nesusidomės ir laiku ne- 

i sugebės nušalinti komunistinio 
pavojaus, nepasipriešins rusiš
kam imperializmui ir kolonializ
mui, tai ne tiktai Europa, Azi
ja, Afrika, bet ir Lotynų Ame
rika neteks laisvės, žmogaus tei 
šių, o ir JAV apgaule ir melu 
bus pavergta”.

Prelegentą publika palydėjo 
atsistojimu ir gausiais aplodis 
mentais. žodžiu, Pavergtų Tautų

draugovės valdybą. Rinkimų re 
zultatai buvo šie: pirm. — R. 
Laniauskas, vieepirm. — J. Gai- 
liušytė, sekret. —- G. Degutytė, 
iždin. — A. Malėnas, soc. reik. 
vedėjas — V. Kasperavičius,

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPĖČIAU YBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
40(>S Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

sąvaitės minėjimas buvo sėk
mingas, įspūdingas.

Ukrainiečių veikėjas Boychuk 
perskaitė rezoliucijas. Publika 
vienbalsiai jas priėmė. Bus pa
siustos JAiV prez. Kennedy ir 
kongreso nariams. Lietuvaitės 
ir kitų tautų merginos ir mote
rys pasipuošusios tautiniais kos ; 
tiumais. J. Z. Strasdas, efektin
gai vadovaudamas k-tui, įspū
dingai organizavo Pavergtų 
Tautų sąvaitės minėjimą.

V. M. K-tis

SUŽEISTA 14 VAIKŲ

Keturiolika vaikų sužeista, kai 
North Shore vaikų darželio au
tobusas atsitrenkė į šviesos stul 
pą Pratt blvd. arti Ridge av. 
Visi nuvežti į ligonines.

Qlfll»’QSELFWl\Sl *>SERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

JULY — LIEPOS 26, 27, 28 D. D.

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

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
IMPORTED 1960 VINTAGE GERMAN WINES

į}] CHOICE OF LIEBFRAUMILCH, NIERSTEINER, 
MOSELBLUMCHEN, RUDESHEIMER, MAY,
OPPENHEEMER Fifth .89c

MOLINOS PORTUGAL DRY RED OR
DRY VVHITE WINE Fifth .69c

POPULAR BRAND OF IMPORTED
CANADIAN VVHISKEY 90.4 PROOF Fifth $3-98

OLD STYLE LAGER CAN BEER
Case of 24—12 oz. Cans (Plūs Two Cans
Free) Case $3-79

PFEIFFER PREMIUM BEER 
Case of 24—12 oz. Cans $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,

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

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

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

1961 OLDSMOBILE 
STARFIRE .............. $2,995.00

1960 CHEVROLET 
CORVA1R ................. $1,095.00

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

DUODAME 6-ių mėnesių garanti- 
Vacys Scerba, Vacys Motor ją už bet kurių metų autoimobi- 

Sales vedėjas liūs, kuriuos mes parduodame.

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

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 ■/=%
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos men. 1 r.
VAI Avnnc. PIRM- lr ketv.............................. 9 v. r. Iki 8 p. D.VMLHHHUd. ANTRAD. Ir PENKT..................... 9 ▼. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD.......... 9 v. r. iki 12 ▼. d. Trečiai, 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*4%

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



6 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 27 d. silankė Romos liet. kunigų prie 
i telis Joakimas Aukškalnis, p. 
'Odinas ir kiti.

SVEČIAIĮ
Pereitą savaitę Garyje lankė

si — kun. Bandzevičius iš Bos
tono, kun, Vacį. Martinkus iš 

Į Providence, kun. A. Deksnys iš 
E. St. Louis, Kun. Pr. Jokūbai
tis iš New Mexico, p. p. Kaz
lauskai ir p. Vincas Kazlauskas 
su šėma iš Los Angeles, kuri 
lankėsi pas p. p. Tautvilus.

Koresp.

Luther Hodges, Prekybos departamento sekretorius, kalba Me- 
Cormick aikštėje, Chicagoje, atidarant tarptautinę prekybos pa
rodą liepos 25 d. Už jo dešinėje sėdi miesto meras Richard J. 
Daley, Ekvadoro prezidentas Julio Arosemena su žmona.

Patrauklus lietuvių paviljonas...

CLASSIFIED AND HELP W ANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

(Atkelta iš 1 psl.)
Didžiajame parodos leidinyje 

Lietuvai taipgi skirtas puslapis. 
Čia Klaipėdos uosto, Vilniaus, 
lietuviškos sodybos vaizdai ir 

pagrindinių žinių sakiniai
apie Lietuvą.

Lietuviškuoju paviljonu žmo
nės gėrisi, stebisi sustoję, do
misi, kur gauti gintarų. Viską 
aiškina tautiniais drabužiais pa
sipuošę budėtojai — lietuvaitė 
ir jaunas lietuvis iš Jaunimo 
Centro ansamblio, vadovaujamo 
L. Braždienės. Jų net 56 pasi
keisdami budės mūsų paviljone. 
Gražus mūsų jaunosios kartos 
pasišventimo pavyzdys!

Visa paroda — plačios apim
ties. Ypač daug vietos užėmę 
japonai. Lankytojams net ir vė- 
želių paragauti duoda. Išstatę 
savo perlus, mašinas, rekorde
rius ir t. t. Žiūrovai stebi stam
bų Chicagos miesto modelį. Ki
nija (laisvoji) atkreipia dėmesį 
savo staleliais, vėsintuvais, 
nuostabiai gausiais namų reik
menimis. JAV įvairios firmos 
čia turi išstačiusios nuo stam
bių mašinų iki enciklopedijų ir 
Šv. Rašto. Daugelis domėsis 
astronauto kapsule, prie kurios 
taip arti gali prieiti. Ekvado- 
rius išstatęs visą bananų kekę, 
išaustus prez Kennedžio ir žmo
nos portretus. Libanas žavi 
orientaliniais gaminiais — ži
bančio šilko audiniais, inchrus- 
tuotu stalu. Graikijos paviljo
ne tiek daug vazų su klasiki
niais ornamentais. Prancūzai 
turi net “Paryžiaus kavinę”, 
kur gaivinasi praeiviai. Brazilai 
nemokamai duoda savo arbatos 
— matės pagurkšnoti. Austri
jos paviljone mergina taip vik
riai puodus ir lėkštes iš molio 
lipdo. Vokiečiai neapseina be 
savo Volkswagenų. Arabų pa
viljone pora stambių skulptūrų, 
metalo puošmenys, konservai. 
Peru išstačiusi medžio indus, si
dabro puošmenis. Malajai duo
da paragauti jų skanių “‘pine- 
applę”.

Gale parodos salės — tur
gus. Įvairiausių prekių, kokių 
vargu ar gautumei ir univer
salinėj krautuvėj. Maisto sky
riuje didžiausias pasirinkimas 
įvairiausių kraštų konservų, 
saldumynų, gėrimų, sūrių ir ki
to maisto.

Paroda atdara nuo 2 vai. p. 
p. iki 10 vai. v. Įėjimas $1.50, 
vaikams 75 ct. Vieta — 23 gat
vė prie ežero. Po pietų 3,5 ir 8 
vai. vandens pašliūžų vikruolių 
demonstravimai. Mažajame te
atre — nuolat vykstanti pro
grama, kurioj bus ir lietuviai. 
Po pietų 2, 4, 7, ir 9 vai. didy
sis spektaklis, kur (primokant 
50 ct.) galima pamatyti turtin
gą įvairumų programą, cirko 
ir baleto kombinaciją. Visokius 
pokštus išdarinėja treniruotas 
dramblys, šuneliai ir arkliai,

žmones linksmina kluonai, vik
riai skraido trapezos čempionai, 
įvair. numerius išdarinėja akro
batai, pasirodo atominio am
žiaus, raketomis “nuleisti iš ki
tų planetų” šokėjai, vikriai šo
ka kazokai, nuostabius nume
rius išdarinėja ledo čiuožikai, 
scenoje rangosi kinų slibinas, 
demonstruojami kardų, vėduok
lių, kaspinų šokiai. Net ir grei
tomis besistengiant viską pa
matyti, reikia skirti bent ket
vertą valandų. Vakare 10 vai. 
10 min. ant Michigano ežero 
vyksta išradingų, margaspalvių 
fejerverkų kanonada. J. Pr.

MŪS KOLONIJOSE

, E. St. Louis, III.
LIETUVIŲ GEGUŽINE

Liepos 29 d. (sekmadienį) 2
■ vai. po pietų ALTS East St.
Louis apylinkės skyrius rengia 
tradicinę gegužinę . išvyką į 
gamtą. Šįmet tokia gegužinė į- 
vyks Mound State parke 
(Indian Hills) prie kelio į Col
linsville. Visi artimesniųjų ir to 
limesniųjų apylinkių lietuviai 
maloniai yra kviečiami su savo 

' šeimomis ir draugais atsilan
kyti ir jaukios gamtos aplinku
moje praleisti kelias valandas. 
Gegužinės metu visi galės daly
vauti žaidimuose, pokalbiuose ir 
atsigaivinti vėsiais gėrimais bei 
gauti užkandžių.

Gegužinės metu bus pasikal
bėta ir pasitarta, kaip galima 
būtų visiems drauge bendron 
talkon įsijungus paįvairinti vie
tos parengimus, kad jie bent 
daugumai būtų patrauklūs ir į- 
domūs, kad priaugančioji karta 
jais domėtųsi ir galėtų drauge 
su savo tėvais pabuvoti ir kad 
bendrystės įspūdžiai tėvų ir lie
tuvių bendrystėje paliktų malo
nia prisiminti jų gyvenimo da
limi.

! Tad 'visi į East St. Louis lie
tuvių rengiamą gegužinę. Jei 

; lietus ar audringas oras neleis
tų tos gegužinės pravesti liepos 
29 dieną, tai jinai sekantį sek
madienį — rugpiūčio mėn. 5 
dieną tuo pačiu laiku ir toje 
pat vietoje — Mound State par
ke (Indian Hills).

S R.

Gary, Ind.
MIRĖ KUN. JONUŠO 

TĖVELIS
Pas p. p. Milerius besilankąs 

i jų giminaitis kun. Ant. Jonušas 
iš Romos, gavo žinią iš Lietu
vos, kad mirė jo tėvelis — Ka
zimieras Jonušas. Liepos 10 d. 
Kun. Jonušas liet. Šv. Kazimie
ro bažnyčioje atlaikė gedulin
gas šv. mišias už tėvelio sielą, 
asistuojant kleb. Jonui Danie
liui, kun. Vacį. Martinkui ir 
kun. Urbonui.

Po mišių p. p. Mileriai suren
gė svečiui pietus, į kuriuos at-

P A JIEŠKO JIMAS
Iš Lietuvos jieškomas MYKO

LAS GURECKAS, miškų urėdas, 
gyv. Kaune. Prašomas atsiliepti 
arba apie jį žinantieji pranešti 

i šiuo adresu: Klara Gečienė, 624 
Kast 16th St., Chester, Penn.

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

AL1UMINIJAUS IR STAINLESS 
| STEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 
PASIRINKIMAS Už NEBRANGIAS

KAINAS!

Langai (23 rūšys): aliuminijaus 
nuo ....................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel nuo $15.50

Tinkliniai nameliai nuo
vabzdžių, 10x10 .... $139.00

Durys (14 rūšių) nuo . . $24.50
Skiepo langai su stiklu ir 

i sieteliais ....................... $5.50
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, turčkliai, pagražini
mai prie tvorų ir kiti išdirbiniai,

K. BUTKUS
PRospect 3-2781

GR 6-1760

MARQUETTE PARKO CENTRE
(t m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 

saus. įrengt. rūsys, garaž. $22,750.
4 būt. mūrin., 2 , auto garaž., alum. 

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

Inteligent. šeimai, 15 m. pulki 6 
kamb. degintų plytų, rezid., apie 40 
pėd. sklyp., skoninga ir gražu. 
$20,000.

2 but. 7 m. mūr. prie parko, 6 ir 
4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
šild.. gazu. $31,500.

1 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, S ir 3 kamb. butai, 
garaž., daug vert. priedų, $18,800.

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

K. VAL3IS REAL. ESTATE 
2315 W. 7Ist SI. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

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

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

ŠIMKUS
KKAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplevvood Avė.
Telef. CL 4-7450 hrba YA 7-2046

Savininkas parduoda 2-jų butų 
po 4 kamb. mūr. namą. Gaziniai 
apšild. šienuose. Alumin. langa* 
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.

Savininkas Brighton Parke par
duoda namą su krautuve. Tinka 
bet kokiam bizniui. Modernus bu
tas. Karštu vand.-alyva šildymas. 
Rūsys. 2 maš. garažas. $13,500. 
Įmokėti $2,500. 'Tel. YArds 7-7191

FIRST OFFERING BY OIVNICR 
Asking Price $20,000 

2 bedroom home, oxrerlooking Pine 
Lake, in City limits of La Porte, 
Ind. with all Utilities in the house. 
Gas, eleetrie, sexver, telephone, full 
bsmt, sun porch, private beach, 
can be shoxvn anytime. Contact
owner.

DOCTOR EDWARD YOT'NG,
010 Lakeside, La Porte, Ind.

362—3907

Savininkas; parduoda kampinį 
mūr. naieną — 2 butai po 5 kamb. 
ir po kambarį uždarose verando
se. Autom. šild. garu. žiem. lan
gai, sieteliai ir langų stogeliai. 
8400 So. Aberdeen. Susitarimui 
apžiūrėti skambinti — TRiangle 
4-8076. Agentams nesikreipti.

i ♦♦♦♦♦*♦
IŠNUOMOJAMA — POR RENT

Išnuom. kambariai vyrui. Visi 
buto pątogumai. 4320 S. Fairfield 
Avė., 1-as aukštas.

2 dideli gražūs kambariai, gera 
vieta, naujas namas, atskiras įė
jimas. Teirautis HEmlock 6-1199.

Išnuom. 4 kamb. apšild. butas 
suaugusiems. Kreiptis 1-me aukš
te iš kiemo. 12155 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI

Parduodama elektrinė mankš
tos mašina dviračio tipo. Skam
binti LONG DISTANCE

815,459-0328

Remkit dien. “Draugę”

P A S I N A U D 0 K I T t
DRAUGO’ SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje opaus 

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 programų 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 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

I % aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž, $24,500.

4 mieg. mūras, prie park., čerpių 
stog, plat. lotas, gazu šild. Nuderg
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. 2 but mūr., atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

Kitur: geras 3 aukšt., 3 but. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildyrn,, 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.

SCOO MĖN. PAJAMŲ
7 butai <5x5, 1—4 ir 1—2 kmb.), 

mūr. prie Congress Expressway, j 
Vakarus nuo Cicero. $46,000.

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

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

GERIAUSIA VASARVIETĖ
Sandūnuose (Beverly Shores, Ind.) 

su baru ir restoranu. $1 2.000 gryno 
pelno per sezoną. Savininkas duos 
paskolą. Rimta priežastis verčia par
duoti. Pirksite už pusę kainos!

TINKAMAS DIDELEI SEIMAI
8 kambarių mūr. bungalow Mar

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

KAM MOKttTI NUOMĄ?
Visai su mažu įmokėjimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr. bun- 
galow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikūlę j South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
TeJ VVAlbrook 5-601 f

6517 S. OĄKLEY
Statybininkas parduoda 4 mie

gamųjų, 2-jų vonių naują namą. 
Alumin. žiem. langai ir sieteliai, 

! gazu-karštu vand. apšild., iškelti 
-vamzdžiai, “sump” pompa. Labai 
prieinama kaina. Atdaras sekm. 
1 iki 5 vai.

2-jų butų namas po 5 kamba
rius, parduodamas pigiai, Spring 
Valley, III. Informacijai skambin 
ti — STanley 8-7498.

PKOGOS-OPPORTUNITIES

Parduodamas batų taisymo biz
nis. Įsteigtas prieš 14 m. prieina
ma nuoma. Geras pelnas.

GRovehilI 6-7442

HELP VV ANTED — VYRAI

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. HUTCKINSON 
& SON, INC.

1031 N. Cicero Avė.,/Chicago

Reikalingas prityręs struktūros 
dėtai iuoto jas—struetural detailer. 
Puikios darbo sąlygos. Atlygini
mas pagal prityrimą ir sugebėji
mą. Teirautis nuo 9 v. r. iki 4 v. 
p. p. tel. HArrison 7-8849.
GRAŽI EŽERO PAKRANTĖ, PRI
VATUS PAPLŪDIMYS. 6 NAMUKAI 

— -COTTAGES'’.
vienas tinka visiems metams gyventi.
DR. M. E. PRANUKE Lake Shore 
Road, prie Berrien Rd., Union Pier, 
Michigan.

Chicagoje skambinti, BA 1-4994 
arba LA 3-1884.

Mūrinis naujas I y,
su įstaigos 4 u, ii 
gera vieta. $31,500.

a. šalia mū- 
3%. garažas.

Mūrius 5 kamb., modernizuota vir
tuvė lr vonia. Gazo 'i,d., garažas, 
7l ir lioelnyell. $18,200.

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

2. Mūrin. 2x(l. po 3 mieg. kiek- 
vien. nauji du šildyrn., garažus, 
Bright. P., atpigintas, skub. pai da
vimui. $26,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. S9fh ST. HE 6-5151
2 but, pajam, medin., 5 ir 3 

kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildyrn.. garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $1S,99O.

6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
well, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17.800.

5J4 kamb. mūrin., .2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šildyrn., arti 
7žtos ir Harlem. $15,900.

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

Draudimo Ageutūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalam 
J. BACEVIČIUS

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

Mūr. aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

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

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar
ti Archer susisiekimo, žemi mokes
čiai.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
4936 W. 15th St., Cicero 

Tel. OL 6-2233; OL 2-8907
2737 VVest 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390

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 $L500. 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 Mūr. 2x4, garaž. $20,900. 
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž.. $20,900. 
Medin. 2 po 0 k„ garažas, $13,900. 
Tinime gerų bargenų, patikrinkite.

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

IŠNUOMOJAMA
Išnuom. mod. cottages atostogoms 

LAKELAND TERRACE 
Atvykit pasižiūrėti, ar skambinkit

RUBY KAHN
Union Pier, Mieli. LAkeside 2216 
Box 224 Taip pat pardavimui

Platinkite “Draugę”.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JOSI) PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 89th St.. Chicago

STANKUS! 
CONSTRUCTION C0. j

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chieago 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 darbUB.

7304 So. Rockweil Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 B. Weaten irt. 
Ohloago ». III.
Tel. VI 7-8447

Mūrinis 5 kamb., 3 blokai nno 
mū'in įstaigos, labai, labai skubini, 
tik už $ 14,400.'

Mūrinis 3 liūtukai ir šildomas 
kambarys etike, Brighton p., $21,800,

Medinis 4 kamb., rūsys, garažas, 
modernizuotas vidus, M. p.. $10.800.

Mūrinis 2\4 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.

3 imt. mūriu. 4—5—3, nauj. at
eit)., atskira gazu šiluma, garaž., 
irti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
124,900.

2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plyt 
vonios, gazu-karšt. vandt Sildym., 
garažas, arti 64 ir Pauline. Tik 
$17,900,

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

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

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

Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
S butai po 5 kamb. <3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

Tik $23,300 už 2-jų būtų 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. VVA 5-5030

■ j —
Apsimoka skelbtis “DRAUGE 

nes jis plačiausia’ auaifcbinas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kwno» 
viaiemr prieiname?

Perskaitę "Draugą", duoki
i
! t? ii kitiems pasiskaityti.

i^=

V. SIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 WEST 7Ist STREET 

Tel.; PR 8-4268 lr TE 9-5581

>-♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦-»♦

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Do.vnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-ąsphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas "cop- 
per-alloy” rinas—"gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina tą 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 GONTRACTORSI
f Statome šiltu oru pučiamus pe. 

čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

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

SHEET METAI.
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

VACY S

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 OMcaao, III.



Pastabos ir nuomonės URRAINIEČTŲ SUKAKTIS DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. liepos mėn. 27 d.

PATS MUŠA, PATS RĖKIA
Kongresmanas Murphy suklaidintas rezoliucijų reikalu 

LEONARDAS VALIUKAS

Šiuo metu jau turime vienuo- metų sausio mėnesį buvo pra- 
lika rezoliucijų JAV-bių kon- sytas vieno žinomo Chicagos 
grėsė Lietuvos laisvės reikalu, lietuvių veikėjo ir kartu Rezo- 
Visų mūsų pagrindinių institu- į liucijoms Remti komiteto na
cijų ir visų geros valios lietu- r^° ihėąti Lietuvos bylos reika- 
vių, neskaitant dr. Pijaus Gri- \ hl rezoliuciją į Atstovų rūmus, 
gaiėio f ALT-bos Vykdomojo Jas lietuvių darbuotojas rašė
, .. , ... . „,T kongresmanui Murphy ir laiškųkomiteto sekretoriaus ir Nau- , , . , „ . ■ .tuo reikalu ir kalbėjosi asme-jienų” redaktoriaus) ir kelių 
jo pataikūnų, yra noras ir troš
kimas, kad bent viena iš šių re
zoliucijų būtų senato ir Atsto
vų rūmų priimta. Laisvojo pa
saulio lietuviai yra parašę šim-

niškai. Kongresmanas Murphy! 
nesutiko įnešti rezoliucijos Lie-i 
tuvos laisvės reikalu į JAV- | 
bių kongresą.

Dr. Pijus Grigaitis teisinasi 
Naujienų” liepos 2 d. nume-

tus tūkstančių laiškų rezoliuci- ryje, kad jis nesikalbėjęs su 
jų reikalu senatoriams, kon- kongresmanu Murphy jokiu rei 
gresmanams, prezidentui J. F. kalu nuo 1962 metų vasario 
Kennedy ir Valstybės departa- 16 d. Dr. Grigaitis, be abejo, 
mento sekretoriui D. Rusk, ne- furėtų žinoti, kad senatorius
skaitant jau kitų pastangų šiuo Tom Kuchel savo rezoliuciją

-j

klausimu. Nuo geros valios lie- įneš® i senatą 1961 metų vasa‘ Istorijai kun. Juozas A. Kara-j prie pirmosios tūkstantinės do-į Taip pat visj tie kune norl lš.
tuvių neatsilieka ir latviai su ri° 6 d” ° kon§'resmanas Glen kus, Shenandoah, Pa., Šv. Jur-j lenų, šių metų liepos 17 d. mokti lietuviškai ar paskaityt
esj.ajg Lipscomb —1961 metų vasario gįo lietuvių parapijos klebonas dar pridėjo $2,000.00 auką. į modernias lietuviškas knygas, šia-

Nemaloni ir ansrailėtina išim- 9 d’ Kon^smanas Morse savo Vra Pintasis iškėlęs sumany-, Taį ne aprastai didelė para.
tis vra dr Pijus Grigaitis ir jo rezoliuci^ *nešė 1961 metų va’ Parašyti platesnę Amerikos' ma> kurią yra iliaį dįin.
“Naujienos’ Biauresfės ir šlykš Sari° 16 ° kon^esmanas lietuvil* katalikų istoriją. Tam lga ne tik ^LKI komisija, bet
tSnės akcijos prieš rezoliucijų Canni^hara~ 1961 metų *ovo tikslui Jis davė S1-000-00 ^ką ir visa katalikiškoji visuome- 
tesnes akcijos prieš rezoliucijų 13 d Dr Grigaitis savo «kry_ Kunigų Vienybė ėmėsi iniciaty
pravedimą, kaip ad veda dr. žiaus karą” prieš rezoliucijas vos sudaryti tokios istorijos 
Pijus Grigaitis, ne komunistai pradėjo 1961 raetų vasario pa- parengimo komisiją, kurios są- 
nesugalvotų. Jei jis tiek laiko. baigoje. Ką jis su kongresma- statan įeina Tėvas Viktoras Gi- 
įr pastangų skirtų ALT-bos nu jy[urphy kalbėjo rezoliucijų džiūnas, OFM, Prel. Pranas M. 
veiklai, kaip kovai prieš re^o- reįkaju 1961 metais ir 1962 Juras, kan. Juozas B. Končius, 
liucijas, tai toji institucija būtų i metaįg iki vasario 16 d., bijo kun. Juozas A. Karalius, Anta- 
žymiai geresnėje padėtyje. Po; prisipažinti.
narių vizitų pas senatorius if Rezoiiucijoms Remti komite- 
kongresmanus paaiškėjo, kad įo įr mano nusistatymas yra
ši pragaištinga dr. Pijaus Gri- neiti j jokius disputus su dr.i medžiagą iš kat. parapijų, vie- 
gaičio “veikla” yra perkeliama Pijumi Grigaičiu. Tegu jis ten, nuolijų ir organizacijų. Daug Į 
ir į amerikiečių tarpą. Yla į šūkauja ir plėšosi po savo medžiagos jau surinkta ir ji

nas Kučas ir Simas Sužiedėlis. 

Komisija tuoj pradėjo rinkti

tvarkoma.
PRIGĖRĖ ĮGULOS NARYS
Norvegijos laivo M. S. Haukefpradeda lysti iš maišo, ir dr. “Naujienas”! Visa eilė komite

Pijus Grigaitis, apsimetęs ne- to narjų įr kitų lietuvių prašė . , -jeu iguios narvs Fduard Sandkaltu avinėliu, šaukia, kad, manęs duoti kiek daugiau in-1 Projektuojama du to^
esą, siekiama apjuodinti “Nau-i formaciių apie kongresmano m"s: vienj* apzva gmj (lietuvių jaer nuo Navy prieplaukosjkn 
jienų” redaktorių ir ALT-bos Murphy suklaidinimą rezoliuci-. }slku,rimas Amerikoje ir lietu-Į to 1 ežerą ir prigėrė. Policija
Vykdomojo komiteto sekreto- ių Veikalu Tai ir padariau : vlų katalikll visuomenine, kul-1 sako, kad jis buvo neblaivame |
rių visuomenės akyse. Jis pats pašnekesio dalyviai, jei tik ma- tarinė tautinė be> rfginė veik &>vyr
yra taip apsijuodinęs save vi- tys reįkalą, galės vėliau duoti la) ’ antrą ~. alfabetml aPie
sais savo “žygiais”, kad ir prie papįidomų informacijų šiuo hetuvlų parapijas,
geriausių norų jo apjuodinti la- klausimu. Istorijos parengimui finan- ’
biau nebegalima.

Rezoliucijoms Remti komite
to narių grupė aplankė kong- 
resmaną William T. Murphy (D. 
- III.), vieną iš Atstovų rūmų 
užsienio komisijos narių, 1962 
metų birželio 15 d. Pašnekesys 
su kongresmanu užtruko arti 
vienos valandos laiko. Pasikei
timas nuomonėmis vyko drau
giškoje atmosferoje. (Komiteto 
vadovybė buvo prašiusi visų 
grupių vadovų neiti į “karštas 
diskusijas” su senatoriais ir 
kongresmanais ir tuo atveju, 
jei vienas ar kitas iš jų būtų 
priešingi rezoliucijoms.)

Aš pats tame pašnekesyje 
nedalyvavau, bet grupės vado
vas ir kiti du dalyviai tą pačią 
dieną papasakojo visas pokal
bio su kongresmanu Murphy 
smulkmenas. Pašnekesio metu 
dr. Pijaus Grigaičio pavardė 
buvusi linksniuote linksniuoja
ma. Kongresmanas Murphy 
kalbėjęs, kad jis klausąs dr

Kanados žinios
St. Catharines, Ont

“RŪTOS” ANSAMBLIO KON 
CERTAŠ KANADOJE

, Vilniaus Krašto Lietuvių sąjun- 
f gos St. Catherines skyriaus vai 
dybai už nuoširdų priėmimą ir 
globą. Kr.

Niagaros pusiasalis
Ramovėnų čarteris

Dešimt mėnesių užtrukusiį 
LVS Ramovės inkorporavimo 
procedūra (Ontario provincijos j 
vyriausybėje) eina prie pabai-

Niagara pusiasalio padangėje 
viena iš didžiausių metinių šven 
čių, kur daugiausia suvažiuoja 
net iš tolimiausių vietovių, yra 
vilniečių rengiamos tradicinės 
Joninės.

Šventė įvyko St. Catharines,
Merritton Community Centre ! gos. Gautas pranešimas per Lie 
salėje. Tą pačią dieną įteiktos tuvos konsulą, d r. J. Žmuidzi- 
piniginės premijos, geriausių i ną> kad Lietuvių Veteranų Są
rašinių autoriams apie Vilnių, j jungos “Ramovė” čarteris jau 
Įdomu, kad visi konkurso lai-: pasirašytas ir greitu laiku bus ! 
mėtojai — Amerikos lietuviu-1 persiųstas organizacijai. Ši ži- 
kai ir visi po 15 m. amžiaus. I (jžiugina ne vien tiktai Nia- 

Joninių programai išpildyti į garOs pusiasalio ramovėnus, bet 
rengėjai iš NevvJersey pasi-jvisus lietuviuSj kad iš Kanados, 
kvi_etė Alg. Kacanausko vedamą §iaig metais tiriamas -

. . TRUi°S, "^,SU S-hSt™ i antras reikšmingas gestas Ne-į
Grigaičio patarimų; dr. Grigai- • u y, • ' priklausomos Lietuvos reikalų
tis ir jo “Naujienos” palaikiu- Schnm ir ansamblio deklamato- traktavime t L Kanadog fe_ 
sios jį rinkiminėje akcijoje re Br. Venckiene bei pianistu de vyriausybės Lietuvos
prieš Rudį; lietuviai nuėję bai- ,A. Mrozinsku.

Apie “Rūtos” ansamblio pasi-suoti kartu su dr. Grigaičiu. 
Grupės dalyviai pastebėjo, kad 
kongresmanas Murphy esąs la
bai puikiai informuotas apie 
rezoliucijas. Taip pat buvę 
jauste jaučiama, kad kongres
manas Murphy nepritariąs re
zoliucijoms. Labai aiškiai pra
sitarė kongresmanas Murphy, 
kad jis rezoliucijų reikalu bal
suosiąs taip, kaip dr. Grigaitis 
jam pataria ar patarsiąs. Kon
gresmanas Murphy klausęs lie
tuvių, kodėl dr. Grigaitis ko
vojąs prieš rezoliucijas. Gru
pės vadovo atsakymas buvęs 
maždaug toks: “Dr. Grigaitis 
pradžioje rėmė rezoliucijas; vė
liau perėjo į opoziciją, kai su
žinojo, kad šis reikalas išėjo 
ne iš jo draugų ratelio”. Šiaip, 
savo pašnekesy kongresmanas 
Murphy pasakęs nemaža kom
plimentų lietuviams ir parodęs 
simpatijų Lietuvos laisvės rei
kalui.

Kongresmanas Murphy 1962

rodymą Kanados lietuviškoji 
spauda labai palankiai atsilie
pė, kaip “Nepriklausoma Lietu
va”, taip ir “Tėviškės Žiburiai”. 
Tos didžiulės šventės rengėjas 
St. Catharines, Ont., vilniečių 
pirm. Juozas Dilys sąvp laiške 
Rūtos ansamblio vadovui Alg. 
Kačanauskui parašė^

“Mes pilnai dar neatsigąuna- 
me nuo įspūdžių ir Tamstų pa
liktų malonių prisiminimų. Dau 
gumas, kurie koncerte nedaly
vavo, apgailestauna, kad pra
leido nematę.

konsulo paskyrimai ir 2. Onta
rio-provincijos vyriausybės, ne
priklausomos Lietuvos atsargos 
karių veteranų sąjungos pripa
žinimai.

1 šeimyninė gegužinė 
Rugpiūčio 5 d., sekmadienį, 

nuo 2 vai. p. p. įvyks V. Bieliū
no ūkyje R. R. 1 Welland, Ont. 
linksma gegužinė, kurioje bus 
patarnaujama su šiltais užkan
džiais ir vidutiniai šaltais: Nia
gara Dray, 7-Up ir kitokiais 
maloniais gėrimais. Jaunimas ir 
senimas galės ant platformos ir 
net pašokti, grojant jaunam

Už tai esame dėkingi Tams- akordeonistui E. Remizaičiui iš ! j 
tai ir visam ansambliui ir dar Port Colborne, Ont. Rengėjai į 
kartą reiškiame nuoširdžiausią tikisi susilaukti daug svečių iš ' 
padėką ir linkime kaip Tams- Amerikos pusės, nes ten gy vė
tai, taip ir visam sąstatui, klės nantieji yra daugiau įpratę sek 
tėti ir kilti ir išaugti į mūsų iš- madieniais sportuoti negu mes 
eivijos menines pažibas.” kanadiečiai.

Rūtos ansamblis ir jo vado- Maloniai kviečia ir visų lau- 
vas muz. Alg. Kačanauskas kia susitikti gegužinėje, 
taipgi išreiškė lietuvišką ačiū Ramovėnų Valdyba

Mm I

Michigano valstybės gubernatorius su pabaltiečių atstovais, daly
vavusiais iškilmingame Pavergtųjų Tautų savaitės deklaracijos 
pasirašyme. Iš kairės: Petras Januška - DLOC vald. vicepirm., 
L. Gleska, gubernatorius J. B. Swainson ir dr. S. Rudzitis — Lat
vių Sąjungos Detroite pirm- Pavergtų Tautų savaitę taipgi pa
skelbė. ir. Detroito majoras Jeromę P. Cąvanagh.

Apie dešimt tūkstančių uk
rainiečių dalyvavo iškilmingose 
pamaldose VVinnipege, minint 
50 metų sukaktį nuo ukrainie
čių kataliku bažnytinės hierar
chijos įsteigimo Kanadoje. Ka
nadoje priskaitoma apie 225 
tūkstančiai ukrainiečių katali
kų. Sukakties proga VVinnipege 
įvyko penktoji laisvojo pasau
lio ukrainiečių katalikų vysku
pų konferencija.,-

tj.rX.fU p) prA-VUSyil iii
yti vieną '<>,(9 sakiu anglišku 
as labai vertingą pagalba ra<

Viliau* i’ėteraiėb,

LIETUVIŠKAI ftHOLIŠKAM

ŽODYNE
Šis žodynas yra vertingas tuo

DIDELE KUN KARALIAUS AUKA 1 kad jis turi labai tikslius lietuvių
kalbos atitikmenis angliškiems žo 
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne 

Amerikos Lietuvių Katalikų suoti kun. Juozas A. Karalius j 'iksliomis prasmėmis.

/katalikiškoj: 
nė. Ta pačia proga prašoma 
visa lietuviškoji dvasiškija ir 
visuomenė paremti savo auka 
tos istorijos išleidimą. Aukas 
prašome siųsti komisijos iždin. 
Prel. Pr, M. Juro vardu (Law- 
rence, Mass.).

Antanas KUČAS,
Vyr. ALKI Red.

fl. fl.

MARY GROPSTGS
(PAGAL TĖVUS BRUŽAS)
Gyveno 11352 S. Troy St.
Mirė liepos 24 d., 1962, su.

laukus puses amžiaus.
Gime_ Lietuvoje. Kilo iŠ 

Tauragės apskr., Kržv.il.ko pa
rapijos. Padvarių 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- 
g-il, žentas John, marti Marie 
Catilus, gyv. Los Angeles; 2 
anūkai. 3 p.i-oanūkai. sesuo 
Ona Martukait.iene, gyv. Lie
tuvoje, Įriti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mount 
Greenwood koplyčioje 3032 W. 
11 1 th Street.

T.aidotuvės įvyks šešt.. lie
pos 2S d., iš koplyčios 10 v. 
ryto bus atlydėta į St Ohristi- 
nos parapijos bažnyčia, kurioj 
10:30 v. įvyks gedulingos pa
maldos už veliones siela. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras,_ dukterys, 
podukra, žentai, anūkai ir pro- 
anūkai.

T.aidot. -direkt. Juozapas Do- 
likas. Tel. HI 5-3400.

me žodyne ras labai tikslią lietu 
'iškų žodžių prasmę angliškai, kaf 
larbą pėdą.ys įmanomu.

Lithuanian-Ėnglish
Diciionary

11 ia.da 1960 m. Išleioo Liet 
l<nygos Klubas. XV 586 psl. Kie 
(.ai įrištas. Kainuoja 7 dol.

' Mynių. su pinigais siuskite

* 0 RA 0 G a S’

4545 West 83rd. Stree‘ 

CHICAGO 29, ILL

LEANORA ZALESKIS
(MILERICTE)

Gyveno 10526 S. Indiana Av.

Mirė liepos 26 d.. 1962, 9:50 
v. r., sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apski-.. Žvingių parap., 
Gorainių kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Charles Rogers, marti 
Monica, 2 anūkai: Michael ir 
I.averne Rogers, brolis Vincent 
Miller. jo žmona Constance, 
jų 2 dukterys: Ann Gcgžnas il
stelia šulkis ir ju šeimos, bro
lio vaikai: Ale.v Miller. Jr,, 
Joseph Miller ir Ghristine Bar
tulis ir j.ų, šeimos, giminės Bru
no Zaleskis. Ircne Čibiras, Ber
nice Gabel ir Ete-ile Lubin ir 
jų šeimos, 2 švogerko.< Kazi- 
meira Miller Dargis ir Domicė
lė Zaleskis Sliarka ir jų šei
mos. pusbrolis Alex Miller su 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Velionė buvo amžina narė 
Šv. Kazimiero Vienuolyno Rė
mėjų Draugijos. Prikalusė' Šv. 
Onos Draugijai ir 9-to Wardo 
Lietuvių Demokratų Klubui.

Kūnas pašarvotas Leonard 
Bukausko koplyčioje. 10821 S. 
Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., lie-' 
pos 28 d., i.š koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta i Visų 
Šventų parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kaaimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti, anū
kai ir kiti gimines.

Laid. direktorus L. Bukaus
kas, Tel. COmmodore 4-222S.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AjA

ALEXANDER G. KUIZINAS
II-jo Pasaulinio karo veteranas

Gyveno 4508 S. Honore Street
Mirė- 1961 m. liepos 24 dieną sulaukęs 47 m. amžiaus. 

Palaidotas šv. Kazimiero kapinėse 1961 m. liepos 28 d. Gimęs 
Chicago, III.

Pasiliko nuliūdime dukterys Bernie ir Georgiana, motina 
Ona, seserys Janet ir Anna, broliai Bruno, Sam ir Joseph ir 
jų šeimos.

Mūsų brangiausiojo niekuomet neužmiršime. Gailestingas 
Dievas tesuteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios. Prašome sukalbėti am
žiną atilsį už velionies sielą.

Nuliūdę: Dukterys, motina, seserys ir broliai

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIHY«IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių \

ir kitų papuošimų U
2443 VV.EST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834 -i. VkU

jrtKi rfe OABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKL

SAINT CASŠšVMR 
MONUMENT CO

$914 West lllth Street
Oidžjt&usiąs Paminklams Planų 

Psssirinlrimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nno kapinių

F. FFDFIKfiS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4B5-U7 Scufh Hermitage Avenue 

Tel. Yfl 7-1741-2
South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 h Lfl 3-9852
.iSjSC'LANUP PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL KOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

mažhh^evan:
•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRTB MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

maSenoms vnrrA
REpubUc T-86M REpubUc

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS 0. LACKAWIG2
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpubUc 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
t348 S. CALIFORNIA A VE. LAfayette 3-8572
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X Kun. prof. J. Dambraus
kas, Vilkaviškio gimn. pirmo
sios laidos auklėtinis, vėliau tos 
pačios gimnazijos mokytojas, 
vilkaviškiečių akademijoj - kon
certe padarys trumpą praneši
mą apie Vilkaviškio miesto ir 
gimnazijos įkūrimą.

X Inž. J. Iiygelis iš Monroe, 
Conn., atvežęs vaikus Dainavos 
stovyklon, pats su žmona Aldo
na ir mažamečiu sūneliu vasa
roja prie Lobdell ežero, Nidos 
vasarvietėje, Linden, Mich. Be 
to, čia vasaroja J. N. Mockų 
šeima iš Clevelando, Z. Šukys ir 
K. B. Eringių šeima iš Chica
gos. Šiomis dienomis atvyksta 
vasaroti L. A. Ramanauskų šei 
ma, B. Reklaitienė ir A. O. Ag
linskų šeima—visi iš Chicagos.

X Lietuvių Dantų Gydytojų 
sąjunga Chicagoje įsijungė į 
Lietuvių fondą pilnateisiu na
riu, įnešdama fondo sąskaiton 
šimtą dolerių. Pažadėjo ateity
je įnešti daugiau. Sąjungos na
rės yra tikros, kad LF jaučia
mai prisidės prie lietuvybės gy
vybinių reikalų parėmimo ir 
taip pat pasieks ir atsikursian- 
čią Lietuvą. S-gos pirm. yra dr. 
Alicija Ru’bienė, 6753 S. Rock- 
well av., Chicago 29, III. LF dė
kingas są-gos vadovybei ir vi
soms narėms už malonų dėmesį 
ir nario įnašą fondui sustiprinti.

X Iš spaudos išėjo atsimini
mų leidinys “Mačiau Dievo tar
ną”; autorius kun. dr. Juozas 
Vaišnora, MIC (dabar iš Romos 
atvykęs į Chicagą), čia pasako
ja atsiminimus iš turėtos pažin 
ties ir ryšių su Dievo tarnu ar
kiv. Jurgiu Matulaičiu - Matu
levičiumi. Knygelė išleista sko
ningai, paveiksluota. Kaina 50c. 
Gaunama “Draugo’’ knygyne.

X A,nt. Gulbinskas, nuvykęs 
į Dainavos stovyklą ir padaręs 
eilę nuotraukų, rašo: “Stovyk
la atlieka milžinišką auklėjimo 
darbą”.

X Dailininkų auka Lietuvių 
fondui. Kanadoje, Wasagoj, ne
trukus atidaromoje meno pa
rodoje dail. Viktoras Petravi
čius ir dail. Juozas Pautienius 
paskyrė minėtam tikslui du įs
pūdingus savo darbus. Laimės 
keliu šie meno kūriniai bus iš
leisti meno lankytojams, o gau
ti pinigai perduoti Liet. fondui.

Džiugus faktas, kad mūsų 
dailininkai, būdami finansiškai 
ne perstipriausi, aktyviai įsi
jungia į LF pinigų telkimą.

X Juozas Žemaitis, Cicero 
Heating Co. savininkas nuo lie
pos 27 d. iki rugpiūčio 13 d. 
išvyksta atostogų. Dirbtuvė ne
bus uždaryta. Visais biznio rei
kalais kreipkitės į Victor Ska
de, tel. 277-1442; vakarais ST 
8-9272. (Sk.)

X Jonas Degutis priklauso 
prie Akad. Sporto klubo Litu
anica; yra jaunimo sekcijos ve
dėjas.

X Chicagos1’ Lietuvių Suval
kiečių draugijos piknikas įvyks 
sekmadienį, liepos 29 d., Lep- 
pos darže, 8236 Kean Av.

X Broniaus Kviklio knyga 
apie įvairias Lietuvos vietoves 
jau renkama Lietuvos Enciklo
pedijos spaustuvėj; numatoma, 
kad pirmas tomas išeis iš spau
dos dar šiemet.

X Jonas Paukšta; 6757 So. 
Claremont, jau kelinta savaitė 
atostogauja Floridoj; ten gyve
na jo du sūnūs.

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

(Sk.)

X Sofija Oželienė išvyko ato 
stogų pas savo dukterį į Balti- 
morę. Ji ten viešės visą mėnesį 
ir liepos 28 d. dalyvaus savo 
dukters dr. Sofijos vestuvėse.

X šv. P. Marijos statula lie
pos 28 d. 7 v. 30 min. p. p. bus 
atvežta pas Ivanauskus, 6843 
So. Fairfield av. Liepos 28 d. 
7:30 v. rąžančius bus kalbamas 
1 v. p. p. ir 7 v. v. Prašoma, 
kas gali, dalyvauti.

X B. Pukelevičiūtė ir P. Jur
kus dalyvauja studentų ateiti- 
tininkų vasaros stovyklos pro
ga ruošiamame literatūros va
kare Detroite. Vakaro progra
moje — Birutės Pūkelevičiūtės 
vaidinimo “Auksinė Žąsis” iš
trauka “Nakties prie Žaliojo 
Pingvino”, kurią kartu su au
tore atliks aktoriai Leonas Ba
rauskas, Jonas Kelečius ir Ka
zys Veselka, ir Pauliaus Jur
kaus paskaita tema “Pasaka 
literatūroje”. Vakaras įvyks 

{rugsėjo 8 d.
X Brighton Parko Lietuvių 

Moterų klubo šokių vakaras su 
laimėjimais įvyks šeštadienį, lie 
pos 28 d. Vengeliausko salėje, 
4500 S. Talman av., 7 v. v. Ska 
nūs užkandžiai, gražios dova
nos. Šokiams gros Valiūno or
kestras. Tai bus užbaigtuvės 
praeito sekmadienio pikniko, 
kai buvo lietus. Visas pelnas 
skiriamas Šv. Kryžiaus ligoni
nės statybos fondui.

X Irenos Valaitytės ir Juozo 
Polikaičio sutuoktuvės įvyks 
ateinantį šeštadienį, liepos 28 
d., 12 v. Gimimo Švč. P. Mari
jos bažnyčioje šv. mišių metu. 
Vaišės vakare American Legion 
Evergreen Park salėje.

X Jonas D. Denne (Daniū- 
nas) yra išrinktąs Illinois De- 
puties’ Assn Chicagos metropo
linio skyriaus korespondencijų 
sekretoriumi. Jis taipgi yra tos 
organizacijos mėn. biuletenio 
“Findings of Fact” redaktorius.

X Jonas ir Ida Valanskai iš
vyksta ilgesniam laikui atosto
gų; žada aplankyti švogerį dr. 
čeičį Clevelande, D. Č. Kačins
kus Washingtone ir prof. A. Sa 
lį Pennsylvanijos valst.

X Juozas Gribauskas, šv. An 
tano taupomosios ir skolinamo
sios bendrovės vedėjas, per V. 
Račkauską, Ciceroje, užsiprenu 
meravo Lietuvių Enciklopediją. 
Enciklopedijos leidimas jau ei
na prie pabaigos ir pilnų egzem 
pliorių yra neperdaug likę.

X L. D. Kunigaikštienės Bi
rutės dr-jos Chicagos skyriaus 
ruošiamame tradiciniame kon
certe - baliuje š. m. lapkr. 3 d. 
maloniai sutiko dalyvauti me
ninėj programoje Clevelando 
Vyrų Oktetas, vadovaujamas. 
Ryto Babicko.

X Marcelė Pakeltienė iš Brigh
ton Pk., leidžia atostogas Union 
Pier, Mildos vasarnamy, Mich.

X Uršulė Žilinskienė, iš To
ronto, Kanadoje, dabar vieši 
Chicagoje. Džiaugiasi aplankiu
si “Draugą”, kurį ji seniai no
rėjo pamatyti.

X Jadvyga Kuzmickienė, 7007
S. Justine St., Moterų sąjun
gos ir Šv. Kazimiero Seselių 
Rėmėjų I skyriaus pirmininkė 
tikrina sveikatą ir gydosi Cen
tral Community ligoninėje, 
5701 S. Wood St., dr. Meškaus
ko priežiūroje.

X Anna Mikaitienė, 5629 So. 
VVood St., jau kelintas mėnuo 
serga. Yra Moterų sąjungos 
narė ir Šv. Kazimiero Seselių 
Rėmėjų amžina narė.

X M. ir O. Vazniai, 4544 So. 
Paulina, buvo atostogoms išvy
kę į Hart, Mich.

X Reikalingos moterys leng
vam pakavimo darbui lietuviš
koje chemijos įmonėje. Kreiptis 
po 9:30 vai. ryto Rezex Chemi
cal Co., 5051 So. VVestem 
Blvd. (Sk.) ,

Jaunosios talkininkes Šv. Kryžiaus ligoninėje. Priešaky Dalia Barmutė, kitos (iš kairės) Joana 
Zeman, Dalia Valatkaitė, Dorothy Slatinsky, Joana Marija Rusin, Jacąueline Gorka, seselė 
Teresė, Denise Abel, Patricia Senica, Marilyn Welna, Sandra Zemm. Jos nuneša maistą ligoninis, 
paruošia kambarius, išdalina paštą, palydi pacientus j laboratorijas, pagloboja vaikus. Kai bus 
baigtas S9 mil. kainuosiąs ligoninės priestatas, kaip praneša šių talkininkių direktorė sesuo M. 
Lydia, bus priimta daugiau kaip 100 tokių mergaičių, dabar laukiančių panašaus darbo.
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LIET. PREKYBOS RŪMŲ cagos ir apylinkės. Bus geras 

GOLFO DIENA šokių orkestras, skanių valgių
Lietuvių Prekybos Rūmų Gol- ir gėrimų ir kitų pamarginimų 

fo dienai artėjant (įvyks rugpiū | tyrame ore.
čio 15 d., Silver Lake Klube), 
pasiruošimo darbai atliekami 
pilnu tempu. Šį penktadienį L-

Draugijos pusmetinis susirin
kime birž. 27 d., Hollywood les, Vargo mokyklos skulptūrą 
salėj, pirm. Adela Burba pra- ir Gedimino stulpų imitaciją—

PR prez. dr. J. B. Jerome savo 'nešė, kad mirė Marijona Maciu žvakes su-taut. juostom. Po to 
rezidencijoj turės nepaprastą keviše. Velionė pagerbta minu- ėjo vaikai (per 100) su gėlėm 
Golfo dienos rengimo komisijos te tylos, o šeimai išreikšta už-
ir direktorių posėdį, kuriame nuojauta.
plačiau bus aptarta šios vasa- j Atstovai iš Lietuvių Ūkinin-
rinės pramogos reikalai. |kų šventės, įvykusios Jaunimo giedojo JAV himną. Kalbėjo

Pereitais metais Golfo dienos Centre — K. Malonis, O. Švir- A. Pakalniškis (12 m.) ir dr. J. 
vakarienėje dalyvavo 400 žmo- jmickas, M. Endziulis — pra- Adomavičius, d-jos vardu vi
nių ir ko ne visiems buvo įteik- nešė, kad viskas gražiai praėjo, sienos dėkodamas už dalyvavi- nuolyne, Putname, Conn., įvyks 
tos dovanos. Šįmet tikimasi, Komisija iš anksti įvykusio {.mą. Po to sekė Lietuvos him- rugp. 15 d. 10 vai.
kad dalyvių skaičius bus kur ; pavasarinio pikniko J. Liepos 5 nas ir Marija, Marija. Šis Aivų- __ inž. vi. Sirutavičius, ALI-
kas didesnis. Golfo dienos ren- ; darže — J. Sadauskas, A. Bur- do globojamas minėjimas įro- i AS Bostono skyriaus varbės na 
gimo pirmininkas Felix A. Rau .ba, E. McNamee, pranešė, kad do, kad Dariaus-Girėno žygdar- j-yg, sulaukė 85 m. sukakties, 
donis teigia, kad kiekvienas at viskas labai gerai pavyko, nors bių nepamiršo jaunimas ir iš to Kilęs iš Tryškių v., Žemaiti- 
silankęs į šią pramogą turės tą dieną labai lietus lijo, bet semia sau stiprybę. | joj. Yra pastatęs Kairiškių ply-
progą gauti vertingą dovaną. ‘vakare saulutė prašvito ir sve-

, Įmonių vedėjai ir prekybinin- čių buvo nemaža. Komisija dė- > 
kai kasmet paskiria daug ver- Rojo darbininkams, kurie patar 
tingų dalykų LPR golfo dienai, navo svečiams. Liko pelno $82.- 

i kurie atvykusiems išdalinami. 41. Draugijos visas turtas da- '
Pereitais metais LPR golfo bar — 6,700 su viršum, ir na- 

1 turnyre dalyvavo daug jauno- ’j rįaį vis auga.
sios kartos golfo mėgėjų ir
daug senųjų veteranų golfinin- iki rugsėjo 26 d. Tą laiką esant 
kų — viso 150. Pirmą vietą lai svarbiam reikalui kreiptis į 
mėjoCharles Maeke ir Josephine {pįrm. Adelą Burbą: DE 3-5165 
Miller.

Golfo dienos rengimo komi
sija, kurią sudaro (vyriausi šei
mininkai) dr. !J. Jerome ir jo 

‘žmona Evc, Felix A. Raudonis, 
W. J. Kareiva ir J. Kuzas iš 
anksto nori žinoti, kiek žmonių 
dalyvaus, tad, vietas reikia da- 
Ibar užsisakyti. Dėl bilietų kreip 
kitės pas komisijos narius arba 
direktorius. Fr. Bulaw

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOS 
PIKNIKAS

Liepos 29 d. Onos Bruzgulie- 
nės darže įvyks Chicagos Lietu 
vių Suvalkiečių draugijos pikni

ba, P. Danta, E. McNamee. 
Kviečia visus lietuvius iš Chi-

ALVUDO suorganizuota Vysk. Valančiaus vardo vasaros vaikų aikštelė Ciceroje liepos 20 d. Šv. 
Antano parapijos salėje suruošė vysk. Motiejaus Valančiaus minėjimą. Nuotraukoje vaikučiai su 
savo tėveliais ir mokytojais bei dvasios vadovu kun. Vilkaičiu, parapijos kieme.

Vyt. Račkausko nuotrauka

Draugijos susirinkimų nebus kiekvienoje tautoje pareina nuo

Ona ŠvirmickaS

PAGERBĖ DIDVYRIUS
Liepos 21 d. Marąuette par-

ko aikštėje pradėtas kultūrinis 
šeštadienis su 250 suaugusių ir moterystę Šv. Panelės Gimimo 
75 vaikučiais, kuriuos sukvietė bažnyčioje, Marąuette Parke, 
Alvudo vadovybė ir vadovavo palaimino kun. Vyšniauskas,
eisenai prie Dariaus - Girėno 
paminklo. Aikštėje reguliarią 
programą išpildė aikštelių vai
kučiai su mok. M. Pėteraitie- 
nės, K. Čepienės ir E. Paškie- 
nės parengimu; dainavo, dekla
mavo ir pasakėles sekė (akt. 
A. Brinką, A. Pakalniškis). Sol. 
O. Kubilienė su patriotinėm dai

kas. Jį rengia komisija A. Bur- nom visus nukėlė į Lietuvą. A.
Brinka, pagerbdamas didvyrius, 
skaitė ir ekrane rodė paveiks-

lūs. Ir mažieji lietuviukai pa
gerbė didvyrius. Tai bus tradi
cinis pagerbimas. Eisenoj Paš- 
kutė ir Gečiūtė (3 m.) nešė
drobėj išsiūtą' Dariaus - Girėno 
paveiks^, o vaikučiai—degalus, 
JAV vėliavą, toliau—vytį ir mū 
sų trispalvę, gi mergaitės—gė-

ir degančiom žvakėm, toliau 
minia po 8 išsirikiavę, grojant 
Jonušo maršam. O. Kubilienė

Alvudo valdyba tinę, Kapėnų kartono fabriką,

SUKŪRĖ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ
Dvasinės ir tautinės vertybės Miuncheno lietuvių gimnazijoj,

mažiausios jos ląstelės — šei
mos. Lietuviškoji šeima yra vi
sada buvusi krikščioniškosios ir 
tautinės dvasios tvirtovė.

Į šią tvirtovę š. m. liepos 21 
d. įžengė Gražina Pauliukonytė 
ir Romualdas Kraučiūnas. Jų

perskaitydamas ir popiežiaus at 
siųstą palaiminimą.

Gražina Pauliukonytė gimusi 
Kybartuose, Lietuvoje, baigusi 
Putnamo Kat. akademiją, to
liau studijavo pedagoginę psi
chologiją Annhurst kolegijoje, 
Clark universitete Worcestery 
ir Loyolos universitete Chi- 
goje.

Romualdas Kraučiūnas vidu
rinį mokslą pradėjo Vokietijoje

J. A. VALSTYBĖSE
— A. a. Motiejus Uždavinys, 

112 Harrison St., VVorcester, 
Mass., kun. Benjamino Uždavi
nio, MIC, ir seselių kazimierie- 
čių Servitos ir Jeanette tėvas, 

I mirė liepos 24 d. Šv. Vincento 
ligoninėje. Laidojamas iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
liepos 28 d. 10 vai. ryto.

— Kun. Pranas Skrodenis, 
MIC, Šv. Gabrieliaus par. Mil- 
waukee klebonas, ir kun. Jonas 
Skruodenis, šv. Širdies par. kie 
bonas Kinsman, III., išvyksta 

' atostogų rugp. mėnesį. Vyksta 
į rytines valstybes.

— Charles Stukas Pennsyl
vanijos universitete pasiekė ele 
ktros inžinieriaus magistro laip 
snį.

— Dr. Marija Gimbutienė, kai 
kurį laiką mokslo darbą dirbusi 
Stanfordo universitete Kalifor
nijoje, sugrįžo į Bostoną. Netru 
kus vyks į Europą dalyvauti 
archeologų suvažiavime. Kartu 
vyks ir jos vyras inž. J. Gim
butas.

— Čikagietė Vanda Urbonie
nė atostogas leidžia Hot 
Springs, Ark.; labai patenkinta 
gražia aplinka, sveikatą teikian 
čiais mineraliniais vandenimis, 
pušynais, tyru oru. Apsistoju
si pas geros širdies lietuvius 
Pakalniškius ir Martinus, ku
rie prieš metus yra įsigiję di
delį ir patogų poilsiui Southern 
Hotel, 333 Ouachita Avė.

— Marijos Saulaitytės — se
sers M. Jurgitos — pirmųjų į- 
žadų iškilmės Nekaltai Pradė
tosios Švč. Merg. Marijos vie-

o baigė Englevvood High School 
Chicagoje. Po to studijavo Roo 
sevelto universitete klinikinę psi 
chologiją, baigdamas ją magist
ro laipsniu. Dabar atlieka prak
tiką Manteno ligoninėje, bet 
yra pasiryžęs savo specialybėje 
toliau gilintis .ir įsigyti daktaro 
laipsnį. Abu jaunieji uoliai da
lyvauja Ateitininkų organizaci
joj ir visame kultūriniame gy
venime.

Jaukus vestuvių pobūvis bu
vo pas jaunojo mamytę p. Krau 
čiūnienę, buvusiš Gražinos mo
kytoją Vokietijoj. Be p. Krau- 
čiūnienės dviejų dukterų su šei 
momis, į pobūvį iš Worcesterio 
atvyko visa Pauliukonių šeima, 
gražiai išauklėta ir išmokslinta. 
Tarp svečių buvo matyti prel.
M. Krupavičius, kan. F. Kapo
čius, kun. dr. A. Baltinis, Kul
tūros kongreso pirm. P. Gau- 
čys su žmona, dr. Elena ir An
tanas Repšiai ir kiti artimieji.

Istorijos bėgyje lietuviškoji 
šeima yra save išlaikiusi per 
priespaudos metus iki laisvės 
slenksčio. Ir tremties tikrovėje 
ji liks mūsų tvirtovė, Į kurią 

Į prasmingai įsijungia ir jaunieji 
i Kraučiūnai. A. B.

MERAS DALEY TEISINGAI 
PASAKĖ

Chicagos meras Richard Da
ley, užpykęs, kad respublikonai 
renka parašus, norėdami lapkri 
čio rinkimuose pravesti įstaty
mą, nustatantį nekilnojamos 
nuosavybės taksų ribas, pasa
kė: “Chicagos gyventojai turi 
teisę nulemti savo likimą”. Tei
singai jo pasakyta, nes visoje 
Illinois valstybėje kiekvienas 
miestas ir kaimas, išskyrus Chi 
cagą, jau turi nustatytą tokių 
taksų ribą.

įkūrė “Molio” bendrovę — reiš
kėsi pramoninėje statyboje.

— Garbės pažymėjimas McCor- 
mackui Europos Pavergtųjų 
Tautų seimas įteikė Atstovų 
Rūmų pirmininkui John W. Mc- 
Cormack garbės pažymėjimą už 
jo nenuilstamą rūpinimąsi pa
vergtųjų tautų reikalais.

Kiti gavę tokius pačius pažy
mėjimus yra šen. Hubert H. 
Humphrey ir kongr. Walter H. 
Judd.

KANADOJ
— Valstiečiu liaudininkų su

važiavime, įvykusiame liepos 14 
— 15 d. Mt. Brydges, Ontario, 
dalyvavo apie 50 žmonių. Iš Chi 

j cagos buvo L. Šmulkštys, M.
; Mackevičius, J. Bertašius ir kt. 
Buvo skaitomas J. Cicėno refe
ratas. Kaip spaudoj praneša ko 
respondentas A. Natas, “tarta 
‘Nepriklausomą Lietuvą’ pada
ryti savo (liaudininkų) organu 
pilna to žodžio prasme”. Suva
žiavime dalyvavo ir Nepriklau
somos Lietuvos bendrovės pir
mininkas Liudas Girinis.

— Ekonomistas Algirdas Vii 
čius, dirbąs vienoje JAV aero
dinamikos firmoje kaip inspek
torius, lankėsi Kanadoje.

PRANCŪZIJOJE
— Kaip komunizmas ardo 

Lietuvos ūkį, rašo “La Nation 
Francaise’’, 62. 4. 18. 1960 m. 
Kremlius minėjo 20 metų Bal
tų respublikos prijungimą ir 
gyrėsi kokią gerovę joms su
teikė. Lucien Laurat, Lozanos 
“Bulletin Nationald’Information 
de Lausanne (marš - avril)”, 
remdamisis 1959 m. sovietų pa
teiktomis citromis, įrodo, kad 
ten iš tikrųjų padaryta “sku
bota ir priverstinė industrializa 
cija padarė milžinišką pažan
gą”. Po aneksijos trijose res
publikose žemės ūkio darbinin
kų ir gyventojų skaičius suma 
žėjo. Miestų gyventojų skai
čius padidėjo 90% Estijoje, 77 
nuošimčiais Latvijoje ir 59 •— 
Lietuvoje, visų trijų kraštų mie 
sto gyventojų padidėjimo vidur 
kis yra 73%. Šita industrializa
cija atlikta sovietų metodais 
sugriovė baltų žemės ūkį, tokiu 
pat būdu kaip Kremlius yra su
griovęs ir savąjį. Lucien Lau
rat, remdamasis sovietų oficia
lia statistika, apskaičiavo, kad 
baltų javų kultūra 1958 m. pa
lyginus su 1913, caro režimo 
metais, ir 1940 sumažėjo pro
centais: bendras išdirbamas pi o 
tas 40% (1913) ir 47% (1940), 
derlius — 47% (1913) ir 59% 
(1940), našumas—13% (1913) 
ir 23% (1940). Gyvulių ūkis 
taip nukrito, kad pieno gamyba 
nuo 1940 metų sumažėjo 239,- 
000 tonų. 1940 m. Baltijos kra 
štuose šimtui gyventojų teko 
44 avys ir 34 karvės, 1939 m. 
beliko 39 avys ir —. karvės. 
Bendrai sumažėjo 11% avių ir 
27% karvių.

KAS. KĄ IR KUR
— Budriko r a d ij o programa

bus sekmadienį iš stoties WHFC, 
i 1450 kil. nuo 2 iki 2:30 vai. po 
pietų. Bus lietuviškos dainos, mu
zika, laimėjimai radijo mįslių var
žybose.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

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

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

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




